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Região tem saldo
positivo na geração

de empregos em julho
Ribeirão Pires e Rio

Grande da Serra estão entre
os municípios com melhor
desempenho na geração de
empregos com carteira assi-
nada no Grande ABC, ao
comparar o volume de
admissões com demissões.
Os números divulgados

pelo Ministério da
Economia demonstram que
Ribeirão Pires criou 490
novas vagas no último mês.
As demissões chegaram a
362.
Rio Grande da Serra regis-

trou 69 novos empregos for-
mais no mesmo período, e
registrou 52 demissões, o
que manteve o saldo positi-
vo em 17. Página 06
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A r t i g o  d a  S e m a n a

Educação financeira nas
escolas, o caminho para 

gerações mais conscientes

Em 2017, o Conselho Nacional
de Educação, apoiado pelo
Ministério da Educação, estipulou
que a educação financeira passas-
se a fazer parte da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), docu-
mento que guia educadores sobre
o conteúdo mínimo que deve ser
ensinado nas escolas, desde a
educação infantil até o ensino
médio. A recomendação, que pro-
põe uma adaptação por parte da
rede de ensino até o final deste
ano, entende que a disciplina seja
abordada de forma transversal
pelas escolas. A ideia é que, além
de constar no conteúdo da sala de
aula, o tema também seja aborda-
do em ações e projetos especiais.

Para a Associação de Educação
Financeira do Brasil este é um
importante movimento, pois pre-
parará as futuras gerações para o
desenvolvimento de competên-
cias e habilidades necessárias para
lidar com as decisões financeiras

que tomarão ao longo de suas
vidas.  De acordo com pesquisa
feita em parceria entre Serasa
Consumidor e Serasa Experian em
2019, um em cada três estudantes
afirmou ter aprendido a importân-
cia de poupar dinheiro após parti-
cipar de projetos de educação
financeira. 

É evidente que as instituições
de ensino são fundamentais para
o desenvolvimento dessa cons-
ciência nos futuros cidadãos.
Porém, isso não exime o papel dos
pais como estimuladores e exem-
plos a serem seguidos. Estudiosos
do universo infantil dizem que é
por meio do comportamento dos
adultos que o conhecimento é
absorvido pelas crianças. Isso
envolve desde o consumo cons-
ciente de recursos até a adminis-
tração de “mesadas”. Para os ado-
lescentes, é interessante uma
abordagem mais avançada sobre
investimentos e vantagens de eco-
nomizar recursos a longo prazo
em prol de um objetivo futuro.
Muitas vezes, crescemos com a
crença de que a poupança é a

única forma de guardar dinheiro. É
válido apontar outros caminhos
de construção de patrimônio.

Os números mostram que
ainda temos um longo caminho a
seguir. No relatório trienal do
Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (Pisa) de
2018, divulgado em maio, o Brasil
ficou em 17º lugar em competên-
cia financeira em uma lista de 20
países. A avaliação considera, por
exemplo, se o aluno entende o
valor de uma simples despesa e se
sabe interpretar documentos
financeiros do cotidiano. Os
números alarmantes de inadim-
plência no Brasil – em 2019 cerca
de 63 milhões de pessoas pos-
suíam nome negativado ou dívi-
das em aberto – são reflexo de
gerações despreparadas em rela-
ção às finanças pessoais. Com a
inclusão definitiva da educação
financeira nas escolas, aliada ao
comprometimento dos pais,
temos tudo para tornar a socieda-
de mais consciente.

Tatiana S. Reichman - Diretora
da Ademilar Consórcio de Imóveis

E d i t o r i a l d a F o l h a

Mesmo em pandemia, região cria novos empregos
O estudo divulgado pelo Ministério da

Economia aponta que Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra registraram bom
desempenho na retomada gradual das
atividades econômicas, o que possibili-
tou a criação de 559 empregos com car-
teira assinada durante o mês de julho.
O estudo aponta que o volu-

me de empregos perdidos no
último mês foi menor do que o
volume de empregos gerados.
Resultado que vem em contra-
mão ao que se pensava, tendo
em vista o impacto causado pela pande-
mia do novo coronavírus na economia da
região do Grande ABC e também do país. 
Segundo o levantamento, a Estância

criou 490 novas vagas de empregos for-
mais no mês de julho, e Rio Grande da
Serra outras 69. As medidas econômicas
adotadas pelas duas cidades possibilita-

ram a retomada de 559 profissionais ao
mercado de trabalho. 
No mesmo período, o volume de

demissões chegou a 362 em Ribeirão
Pires e 52 na cidade vizinha. No entanto,
o saldo permanece positivo, pois,
demonstra que o volume de admissões

foi 35% superior ao número de
demissões.
A retomada do setor indus-

trial e do comércio foram
essenciais para o resultado
positivo na criação de novos

postos de trabalho.
Embora ainda não se possa respirar

aliviado e dizer que o pior já passou, os
dados mostram uma reação clara do
mercado de trabalho, que tenta se recu-
perar, depois de ter enfrentado um pico
negativo nos meses iniciais da pandemia,
entre março e maio.

““VVoolluummee  ddee
eemmpprreeggooss  ppeerrddii--
ddooss  nnoo  úúllttiimmoo
mmêêss  ffooii  mmeennoorr””
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Que como foi antecipado
por essa coluna, a então pré-
candidata a prefeita de Rio
Grande da Serra, Dayana
Franco (MDB), retirou sua pré-
candidatura e já anunciou
apoio para a candidata gover-
nista Professora Marilza
(PSD).

* * *

Que agora, desde ontem,
Dayana está usando as redes
sociais para apresentar cada
pré-candidato a vereador do
MDB e ainda tirando fotos
com as pre-candidatas a pre-
feita e vice da base governis-
ta, Marilza e Helenice Arruda
(PL).

* * *
Que Jhol Jhol

(Progressistas) definitivamen-
te decidiu respirar novos ares.
Que agora ele deixa de ser
vereador e assume o comando
da Secretaria de Meio
Ambiente de Rio Grande.

* * *
Que com a saída de Jhol

Jhol, quem assume a vaga é o
suplente Gordo Latan (PSD).

Que Gordo é irmão do ex-
vereador Pedro Bacalhau
(Avante), que é um dos linha
de frente da candidatura opo-
sicionista de Claudinho da
Geladeira (Podemos).

* * *

Que assim a família
Estanqueiro divide-se com
relação ao Executivo na elei-
ção: Gordo está com Marilza e
Bacalhau com Claudinho.

* * *

Que o presidente estadual
do PSL, deputado Júnior
Bozzella, garantiu que Carlos
Sacomani, o Banana, disputa-
rá a Prefeitura de Ribeirão
pela legenda esse ano. 

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

O Plenário da Câmara dos
Deputados pode votar hoje o
projeto que aumenta as penas
de vários tipos de crimes liga-
dos ao desvio de recursos des-
tinados ao enfrentamento de
estado de calamidade pública,
como a relacionada à pande-
mia de Covid-19. A sessão deli-
berativa virtual está marcada
para as 15 horas.

De autoria da deputada
Adriana Ventura (Novo-SP) e
outros, o Projeto de Lei
1485/20 determina que a pena
de reclusão de 1 a 3 anos por
associação criminosa será apli-
cada em dobro se o objetivo é
desviar recursos durante esta-
do de calamidade pública.

De acordo com o parecer
preliminar da deputada Greyce
Elias (Avante-MG), dobram
também as penas do capítulo
do Código Penal referente a cri-

mes contra a administração
pública praticados com esse
objetivo, como emprego irre-
gular de verbas públicas
(detenção de 1 a 3 meses) e
corrupção passiva (exigir ou
receber propina), cuja pena é
de reclusão de 2 a 12 anos.

Quanto ao crime de corrup-
ção ativa, que ocorre quando
alguém oferece propina a fun-
cionário público, a pena de
reclusão de 2 a 12 anos poderá
dobrar se o ato for cometido
com o objetivo de desviar
recursos destinados inicialmen-
te ao combate à pandemia.

O primeiro item da pauta,
entretanto, é o Projeto de Lei
5919/19, do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), que cria o
Tribunal Regional Federal da 6ª
Região, com sede em Minas
Gerais, por desmembramento
do TRF da 1ª Região, do qual

faz parte hoje o estado.
Segundo o parecer prelimi-

nar do deputado Fábio
Ramalho (MDB-MG), a efetiva
instalação do novo tribunal
ocorrerá somente depois do
fim do estado de calamidade
pública do coronavírus.

O TRF da 6ª Região abrange-
rá somente o estado de Minas
Gerais e contará com 18 juízes
cujos cargos serão criados por
transformação de outros 20 de
juiz substituto do TRF da 1ª
Região, além de cerca de 200
cargos em comissão.

O terceiro item da pauta é o
Projeto de Lei 5977/19, tam-
bém do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que cria 36 cargos
de juiz federal por meio da
transformação de 42 cargos
vagos de juiz substituto,
aumentando o efetivo em cinco
tribunais regionais federais.

Os TRFs da 1ª, da 2ª e da 4ª
regiões, atualmente com 27
cargos de juiz cada um, passa-
rão a contar, respectivamente,
com 30, 35 e 39 juízes.

O TRF da 5ª Região ficará
com 24 juízes, o maior aumen-
to percentual (60% em relação
aos atuais 15). Já o TRF da 3ª
Região passa de 43 para 47 juí-
zes. 

Segundo o STJ, as mudanças
não provocam aumento de des-
pesas.A corte justifica a
mudança devido ao aumento
de casos em estoque para jul-
gamento na segunda instância
provocado pela criação de
novas varas de juizados espe-
ciais e outras no âmbito do pro-
cesso de interiorização da
Justiça de 1º grau.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Proposta dobra a punição prevista para vários tipos de crimes

Deputados votam hoje
aumento de pena para
desvio de verba do Covid

Deputados analisam propostas por meio de votação virtual
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Os planos de saúde estão
proibidos até o fim do ano de
reajustar as mensalidades,
decidiu na última sexta-feira
(21) à noite a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS),
em reunião ocorrida de manei-

ra extraordinária pelos seus
dirigentes. 

A suspensão dos aumentos
por 120 dias, de setembro a
dezembro, foi aprovada por
quatro dos cinco dirigentes da
agência. 

A ANS decidiu sobre os rea-
justes no dia seguinte ao presi-
dente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM), afirmar que a Câmara
iria reagir e votar projeto de lei
para suspensão da alta das

mensalidades, caso a agência
não tomasse essa decisão. 

“Aumentar um plano em2
5% representa um desrespeito
à sociedade em meio à pande-
mia do novo coronavírus”, cri-
ticou. 

O presidente interino da
ANS, Rogério Scarabel, disse na
reunião “apoiar” cobranças de
parlamentares e da sociedade
como um todos. 

O diretor Paulo Rebello afir-
mou que houve redução de
custos assistenciais na pande-
mia, pela redução da busca de
cirurgias eletivas, por exemplo.
“Apesar de reajustes se repor-
tarem ao (custo do) ano ante-
rior, não seria razoável se apli-
car neste ano”, disse o repre-
sentante da entidade. 

Por isso, ficou definido que
até dezembro estão congela-
dos os preços de todos os tipos
de planos: individuais, familia-
res e coletivos. 

A suspensão valerá tanto

para os reajustes anuais como
para os aumentos decorrentes
de mudança de faixa etária dos
planos de assistência médica e
exclusivamente odontológica.
Os aumentos concedidos até
agora não serão revistos, deci-
diram. 

Em nota, a ANS informou
que medidas futuras para ree-
quilibrar os contratos e com-
pensar o impacto da suspensão
sobre as operadoras serão
decididas em futura reunião,
ainda sem data. 

A ANS definiu que os planos
coletivos com menos de 30
participantes (empresariais e
por adesão) terão os aumentos
suspensos de setembro a
dezembro, sem possibilidade
de revisão de reajustes ante-
riores. 

Negociados livremente
entre a operadora e o contra-
tante, os reajustes dos planos
com 30 participantes ou mais
também estão suspensos.

ANS suspende reajuste de
planos de saúde por 120 dias

Decisão foi aprovada por quatro diretores da agência, na última sexta-feira (21)

Suspensão de reajuste começa a valer a partir de setembro
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Quatro das sete cidades do
Grande ABC registraram saldo
positivo no volume de contra-
tações no mês de julho. 

Ribeirão Pires e Rio Grande

da Serra estão entre os municí-
pios com melhor desempenho
na geração de empregos com
carteira assinada, ao comparar
o volume de admissões menos

demissões.
Os números divulgados pelo

Ministério da Economia
demonstram que Ribeirão
Pires criou 490 novas vagas no

último mês. O volume de
demissões chegou a 362, tendo
o saldo positivo em 128 empre-
gos criados.

Rio Grande da Serra regis-
trou 69 novos empregos for-
mais no mesmo período, e
registrou 52 demissões, o que
manteve o saldo positivo em
17.

Ao todo, 559 empregos
foram gerados na microrre-
gião, impulsionados principal-
mente pelo retorno do comér-
cio. 

No mesmo mês, as duas
cidades registraram o fecha-
mento de 414 postos de traba-
lho, porém, o saldo permanece
positivo pois demonstra que o
volume de admissões foi 35%
superior ao número de demis-
sões.

A reação da economia ainda
está engatinhando, mas, é pos-
sível observar que alguns seto-
res estão se recuperando.

São Caetano e Diadema
também apresentaram bom
desempenho em julho, as

quais geraram juntos, 4.570
postos de trabalhos, e registra-
ram 4.228 desligamentos. O
que resultou no saldo positivo
de 342 vagas formais. 

A construção civil também
teve papel importante nesta
retomada, pois foi responsável
pela geração de 1.420 postos
de trabalho no ABC.

A abertura de vagas foi
menor do que o volume de
demissões em três cidades:
Mauá, Santo André e São
Bernardo do Campo. 

Os dados divulgados pelo
Ministério da Economia mos-
traram que o setor industrial e
de serviços foram os que mais
demitiram. Estas ainda sentem
as consequências da crise eco-
nômica provocada pelo novo
coronavírus.

O Grande ABC registrou a
perda de 902 empregos com
carteira assinada em julho,
devido ao elevado número de
demissões, que chegou a
15.702 desligamentos contra
14.800 admissões. 

Cidades da região estão entre os municípios com melhor desempenho na geração de empregos com carteira assinada

Ribeirão Pires e Rio Grande tem mais 
admissões do que demissões em julho

Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia
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A madrugada da última
sexta-feira (21) foi marcada
por furtos de veículos pelo
bairro Roncon, em Ribeirão
Pires. Curiosamente, os auto-
móveis levados pelos crimino-
sos eram da mesma marca e
modelo e foram encontrados
abandonados na mesma rua,
no Jardim São Francisco. 

Um dos furtos foi comunica-
do à Polícia Militar por volta
das 1h30, quando foram passa-
das informações sobre o possí-
vel carro envolvido no caso -
um ford fiesta rebaixado de cor
prata. O veículo, ocupado por
quatro passageiros, foi encon-
trado na entrada do bairro
Santa Luzia. 

Durante a abordagem poli-
cial, feita na Avenida Salvador
Ripoli, os militares não obser-
varam nenhuma irregularidade
junto aos suspeitos, apenas
passagens criminais de três dos
ocupantes por roubo e tráfico.  

Ao serem questionado sobre
possível participação no furto
realizado na rua Antonieta
Colalilo Cordeiro, no Jardim

São Francisco, o grupo negou
qualquer envolvimento, ale-
gando ainda ter pego o veículo
emprestado de um amigo para
ir até uma adega.  

O proprietário do carro em
questão, um ford pampa ano
1994, afirmou que indivíduos
desconhecidos o subtraíram
em frente de sua residência no
início da madrugada.
Momentos depois, o carro foi
encontrado por um popular em
estado de abandono, com o
pára-brisa quebrado e o miolo
de ignição danificado, na rua
Eugênio Roncon.  A testemu-
nha ainda viu o ford fiesta
rebaixado passar em alta velo-
cidade pelo local, levantando a
suspeita de possível participa-
ção no furto.  

Cerca de 50 metros do
ponto onde o primeiro veículo
foi abandonado, estava o
segundo automóvel envolvido
no caso - um ford pampa ano
1990. De acordo com o dono,
assim como no furto anterior,
o carro estava estacionado em
frente à sua casa, na rua

Manoel Simões, no bairro
Roncon, e foi levado pelos cri-
minosos no início da madruga-
da. 

Por não terem presenciado
os furtos, os proprietários não
foram capazes de fazer o reco-
nhecimento dos investigados
que estavam à bordo do veícu-
lo. 

No entanto, a testemunha
confirmou, sem hesitar, que o
carro rebaixado era o mesmo
que passou em alta velocidade
pelo local do encontro dos car-
ros.  

Câmeras de segurança insta-
ladas em estabelecimentos
comerciais poderão ajudar  a
identificar se os ocupantes do
veículo tiveram ou não partici-
pação nos furtos. O carro foi
apreendido e encaminhado ao
Pátio Municipal de Ribeirão
Pires. Já os veículos furtados
foram entregues aos respecti-
vos proprietários.  

O caso segue sob apuração
pelo Setor Geral de
Investigações da Polícia Civil
do município. 

Foto: Folha Ribeirão Pires

Veículos furtados durante madrugada no
Roncon são encontrados na mesma rua

Dois automóveis do mesmo modelo e fabricante foram furtados de madrugada e abandonados no Jardim São Francisco

O caso foi apresentado na Delegacia de Ribeirão Pires
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Dois homens morreram
durante um confronto entre
torcedores palmeirenses e san-
tistas, em Mauá, na noite do
último domingo (23). A briga
ocorreu em um posto de com-
bustível localizado na Avenida
Portugal, por volta das 22h.

Pelo menos três torcedores
foram detidos. 

De acordo com informações
da Guarda Civil Municipal de
Mauá, palmeirenses comemo-
ravam a vitória no clássico por
2 a 1, quando santistas chega-
ram armados com pedaços de

pau. Imagens gravadas por
pessoas que presenciaram o
ocorrido flagraram o momento
em que um torcedor pega os
pedaços de pau do porta-malas
do automóvel, além do início
do tumulto causado no local. 

Ainda de acordo com outras
gravações feitas por populares,
é possível ouvir barulho seme-
lhante a disparos de arma de
fogo. Dois torcedores do
Santos foram baleados e mor-
reram enquanto eram encami-
nhados ao hospital. Já os mem-
bros da torcida do Palmeiras
tentaram fugir do local, mas
acabaram detidos.  

Em entrevista ao Portal G1,
a Guarda Civil Municipal afir-
mou que os torcedores alega-
ram estar em menor número
no momento do confronto e,
em razão disto, resolveram
sacar a arma para se defender
das agressões da torcida rival.

Os envolvidos foram enca-
minhados ao 1º Distrito Policial
de Mauá, onde confessaram a
autoria dos disparos.  

Confronto pós-clássico 
acaba com mortes em Mauá

Dois santistas foram baleados durante briga na Avenida Portugal

Confronto aconteceu em um posto de combustível 

Estelionatário aplica golpe
em supermercado da Estância

Na manhã do último dia 18,
uma senhora de 62 anos foi alvo
de estelionatário enquanto rea-
lizava uma transação em um
caixa eletrônico 24 horas, insta-
lado nas dependências de um
supermercado, em Ribeirão
Pires.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, a vítima
havia acabado de sacar a quan-
tia de 300 reais quando o
homem, de cerca de 30 anos,
aproximou-se dizendo que ela
estava fazendo a operação da
maneira errada, e que precisava
inserir o cartão novamente. 

O golpista colocou a mão no
local onde seu cartão estava e,
rapidamente, efetuou a troca.
Ela chegou a gritar, mas o
homem saiu andando pelo local
e não foi mais visto. 

No mesmo momento, a
mulher procurou sua agência
bancária e solicitou medidas
para o cancelamento do cartão
levado, no entanto já havia sido
feita uma compra no valor de R$
4.400,00. O caso foi encaminha-
do à Delegacia de Ribeirão Pires. 

Entregador é assaltado 
no Jardim Santo Antônio

Um motoboy que presta
serviços para uma rede de fast
food, localizada na região cen-
tral da Estância, foi assaltado
por dois criminosos logo após
realizar a entrega de um pedi-
do no Jardim Santo Antônio,
na noite do último dia 16.  

De acordo com o boletim de
ocorrência, o entregador esta-
va retornando para a loja
quando foi abordado pelos
indivíduos, que faziam uso de
arma de fogo. 

Sob fortes ameaças, a víti-
ma foi obrigada a desembarcar
da moto e entregar seu apare-
lho celular. De acordo com a
descrição feita pelo entrega-
dor, os criminosos aparenta-
vam ter cerca de 20 anos. Os
indivíduos sumiram logo após
a conclusão do roubo, levando
o automóvel e o celular. 

O motoboy não sofreu
nenhuma violência física e
estima que seu prejuízo total
sofrido seja de cerca de R$ 12
mil. A ocorrência segue em
investigação pela Polícia Civil
de Ribeirão Pires.  

Foto: Reprodução/ TV Globo
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Após três dias de desapare-
cimento, o morador de Rio
Grande da Serra Júlio da Silva
Santos, de 31 anos, foi encon-
trado morto em uma área de
difícil acesso na Vila Conde, na
manhã do último domingo

(23). Dudu, como era conheci-
do, foi visto pela última vez  na
noite de quinta-feira (20),
quando teve contato com sua
irmã. 

A vítima foi localizada próxi-
mo a um barranco, sendo

necessário o auxílio do corpo
de bombeiros para a remoção.
Não havia sinais aparentes de
violência em seu corpo, o que
impossibilitou constatar a
causa da morte no momento
do encontro. O corpo foi reco-
nhecido pela mãe da vítima
ainda no local dos fatos. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o
homem sofria de problemas
psicológicos e havia tido um
surto momentos antes de
desaparecer. Familiares ainda
afirmaram que, há dias, ele
alegava estar sendo alvo de
perseguição. Ainda não há
informações concretas se tais
declarações são verídicas .  A
mãe também afirmou aos mili-
tares que Dudu fazia uso de
bebidas alcoólicas e entorpe-
centes.

O caso foi apresentado na
Delegacia de Ribeirão Pires e
deverá ser encaminhado para
o setor de homicídios respon-
sável. 

Júlio da Silva Santos estava desaparecido desde a última quinta-feira (20)

Morador de RGS 
é encontrado morto

Dudu era conhecido pelos moradores da Vila Conde e região

Foto:Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 27 anos sofreu
um afundamento de crânio após
ser agredido com um extintor de
incêndio durante uma discussão
em um posto de combustível, em
Ribeirão Pires, no início da madru-
gada do último domingo (23).
D.M.S. foi levado em estado grave
a UTI do Hospital Mário Covas.  

O desentendimento com agres-
sor teria começado momentos
antes, no Jardim Planalto, quando
o autor, de aproximadamente 20
anos, apareceu no local onde a
vítima estava reunida com amigos
e passou provocar a grupo.  

Após o término do encontro, a
vítima teria ido com um amigo até
a conveniência do posto de com-
bustível, localizado na Avenida
Humberto de Campos, para com-
prar cigarros, quando deparou-se
novamente com o rapaz, que esta-
va em companhia de sua irmã.  

De acordo com informações,
durante breve desentendimento,
o casal agrediu tanto D.M.S quan-
to seu amigo, de 19 anos, com um
extintor de incêndio na região da
cabeça. O responsável pelo esta-
belecimento ainda tentou intervir,
mas não obteve êxito.  

Durante esse período, o irmão
da vítima, que estava em casa,

recebeu uma ligação onde um
indivíduo afirmou: “Se alguma
coisa acontecer com D.M.S., você
pode me cobrar”, tendo desligado
logo em seguida.  

Preocupada com o conteúdo
da ligação, a mãe da vítima foi até
o posto de combustível e encon-
trou seu filho sendo atendido pela
equipe de socorro, que realizava
procedimentos de reanimação.
Após as agressões, os irmãos fugi-
ram do local com a ajuda do autor
da ligação. 

Em razão da gravidade das
lesões, D.M.S. chegou à unidade
hospitalar em estado de coma,
sem reação aos estímulos exter-
nos. 

Até o fechamento desta edi-
ção, não houve atualização quan-
to ao estado de saúde da vítima.
Já o segundo jovem agredido foi
levado ao Hospital Nardini, em
Mauá, onde recebeu os cuidados
médicos necessários e foi libera-
do.  

O jovem de 19 anos afirmou
que não se recorda em detalhes
sobre o ocorrido, apenas que foi
agredido na região da cabeça.
Além disto, afirmou ter o desejo
de representar criminalmente
contra os responsáveis.

Jovem é agredido com
extintor em Ribeirão Pires
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As Prefeituras  de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra
prorrogaram até o final do ano
o benefício do Cartão Merenda

Escolar e Cartão Merenda em
Casa para os 4.400 alunos de
baixa renda matriculados em
escolas municipais. 

Os programas permanece-
rão vigentes até que haja a
decisão pela retomada das
aulas presenciais.

O programa de auxílio ali-
mentação, de R$ 60 por aluno,
é destinado aos estudantes da
rede municipal em situação de
vulnerabilidade social, inscri-
tos no mês de abril junto aos
municípios, além daqueles já
cadastrados no Bolsa Família
ou CadÚnico.

A Prefeitura de Ribeirão
Pires disponibiliza o Cartão
Merenda Escolar para 2.114
estudantes de 33 escolas muni-
cipais, cadastrados nos progra-
mas assistenciais. De abril a
julho, a ação já custou cerca de
R$ 380 mil.

Rio Grande da Serra segue
beneficiando cerca de 2 mil
alunos matriculados nas 14
escolas municipais. 

A ação iniciou através da
distribuição de kits de alimen-
tos não perecíveis, compostos
por arroz, feijão, macarrão,
biscoito, leite, achocolatado,
óleo de soja e açúcar. 

No entanto, a Prefeitura
optou pela reformulação do

programa, aderindo ao Cartão
Merenda em Casa, e possibili-
tando o crédito de R$ 60 por
aluno.  

Famílias com mais de uma
criança matriculada recebem o
auxílio por estudante: para 2
filhos, o auxílio é de R$ 120, e
assim por diante.  

Com o crédito, é possível
comprar alimentos perecíveis
(carnes, hortifruti, por exem-
plo) e não perecíveis nos
comércios locais.

As administrações munici-
pais informaram que os pro-
gramas serão mantidos
enquanto durar a pandemia.

Ambas optaram por não
retomarem as aulas presen-
ciais das escolas municipais no
segundo semestre de 2020.

No Grande ABC, o benefício
do cartão merenda ou o envio
de kits de alimentos contem-
plam cerca de 195.614 estu-
dantes de baixa renda  matri-
culados na rede municipal de
ensino.

Cerca 4.400 alunos de baixa renda são beneficiados pela ação

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
prorrogam Cartão Merenda até 2021

Programa já está em sua quarta fase em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
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O Fundo Social de
Solidariedade de Ribeirão
Pires realiza até o próximo dia
28 de agosto, de segunda a
sexta-feira, das 10h às 16h,
bazar de roupas novas com
preços bastante acessíveis. 

A atividade acontece na
sede da entidade - Avenida
Francisco Monteiro, 2.940 –
Santa Luzia. 

Estão em exposição peças
de vestuário masculino e
infantil, com preços a partir de
R$ 30.

O recurso arrecadado com
as vendas será destinado à
ações sociais desenvolvidas
pela entidade.

Durante o Bazar do Fundo
Social, são seguidos os proto-
colos sanitários e de segurança
contra o coronavírus, entre os
quais uso obrigatório de más-
caras, disponibilidade de
álcool gel na entrada do espa-
ço, distanciamento social
entre as pessoas, entre outros
cuidados.

Recurso obtido com as vendas será destinado a projetos solidários

Bazar de roupas do Fundo Social
de Ribeirão Pires segue até o dia 28

As peças são novas e os valores bastante acessíveis
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A família do pequeno
Eduardo Zanetti Luis deu início
a uma verdadeira batalha pela
vida. Desde os primeiros anos
de vida, o garoto faz acompa-
nhamento médico periódico no
HCor em decorrência de uma
estenose aórtica subvalvar
(EAS) - condição que é classifi-
cada como defeito cardíaco
congênito. Apesar do tratamen-
to regular, os dois últimos exa-
mes feitos por Eduardo, hoje
com 11 anos, não trouxeram
bons resultados e apontaram
evolução da condição para um
grau que gera sofrimento
moderado ao coração e apare-
cimento de sintomas mais
intensos. 

Com a atualização no quadro
de saúde do menino, Sérgio Luis
Pedroso, pai de Eduardo, e
demais membros da família,
moradores de Santo André,
passaram a correr contra o
tempo para reunir a quantidade
necessária a fim de proporcio-
nar a realização de uma inter-
venção cirúrgica, indicada pela
equipe médica. O orçamento

previsto para o procedimento é
de R$138 mil, algo que está fora
da realidade da família no
momento. Neste valor estão
inclusos honorários da equipe
médica e clínica, além das diá-
rias em apartamento e UTI,
taxas do centro-cirúrgico, medi-
camentos e materiais inerentes
ao procedimento, entre outros
itens.

De acordo com Sérgio, o
valor precisa ser reunido o
quanto antes, uma vez que os
médicos recomendaram a reali-
zação do procedimento de cor-
reção da estenose seja realiza-
do ainda neste ano. “Neste
momento, estamos somando
esforço para conseguir realizar
o procedimento dentro do
prazo”, frisou o pai.  

Para conseguir a quantia
necessária para a cirurgia, fami-
liares, amigos e pessoas que se
sensibilizaram com a história
estão se mobilizando para a
realização de uma vaquinha, e
passaram a propagar a história
de Eduardo por meio de aplica-
tivos de mensagens instantâ-

neas e nas redes sociais. “Para
você que conhece meu filho
Eduardo, a mim e a família,
peço que contribua ao menos
multiplicando as informações”,
finalizou. 

As doações podem ser feitas
através de depósito/transferên-
cia, em nome de Sergio Pedroso
Luís. Banco: Caixa Econômica
Federal; Agência 0928;
Operação 013; Conta corrente
59142-1; CPF-124.703.668-52.   

Pai organiza vaquinha para custear tratamento
de filho avaliado em mais de R$ 135 mil

Eduardo Zanetti Luis, de 11 anos, precisa de uma cirurgia de correção da estenose aórtica

Sérgio e seu filho Eduardo, moradores de Ribeirão e Santo André

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Eduardo tem 11 anos
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A cidade de Ribeirão Pires segue
sendo selecionada por roteiristas,
cineastas, artistas e músicos para
ser cenário de grandes produções
devido a diversidade de seus pon-
tos turísticos e áreas de vegetação.
Em junho deste ano, por exemplo,
a Fábrica de Sal tornou-se set de
gravação do vídeo clipe do jovem
MC Niack, produzido pela
KondZilla. A Estância também foi
escolha do ator e produtor Fábio
Nogueira, que gravou o seu primei-
ro curta metragem -  Boar’s Road
(Estrada dos Javalis) - no bairro
Ouro Fino. 

Boar’s Road foi filmado em
novembro de 2019 e evidencia a
narrativa de ficção e suspense,
construída a partir da necessidade
de fuga das temáticas cotidianas
apresentadas em filmes brasileiros.

O roteiro foi escrito pelo diretor
do filme, Jorge F. S. Neto, em 2018.
Período em que surgiu uma polê-
mica sobre javalis, que invadiram
algumas regiões do Brasil.

Segundo Fábio Nogueira, o
tema tornou-se inspiração para a
construção do curta metragem, o
qual foi finalizado em fevereiro

deste ano pela produtora Hello My
Planet.

Sinopse
Após acordar amarrada ao

volante de um carro velho, aban-
donado em uma estrada deserta,
uma jovem grita por ajuda. Até que
aparece um homem estranho e
com atitudes suspeitas, mas que
diz querer ajudar. Confiar em um
estranho pode não ser a melhor
opção.

O elenco é composto por Fábio
Nogueira e Karla Bonfá.

“A finalização do projeto foi
possível graças ao apoio de toda a
equipe, pois contávamos com
orçamento baixíssimo. As filma-
gens foram rodadas no CT
Guilherme Simões, possibilitando
que toda a narrativa fosse ambien-
tada em Ouro Fino”, comentou
Fábio, que além de contracenar no
filme, também integra a equipe de
produção, composta por Thais
Camylo, assistente de direção/pro-
dução e maquiagem, Celso Ney
Nogueira, assistente de produção e
Mariana Borges, responsável pela
tradução do filme para o envio aos
festivais internacionais. 

O filme está em fase de envio
aos festivais pela produtora Hello
My Planet e por enquanto foi sele-
cionado para quatro, sendo três
estaduais e um internacional,
garantindo, assim, selos de aprova-
ção para concorrer a prêmios nas
edições deste ano. 

Boar’s Road será exibido e con-
correrá nas mostras competitivas
dos respectivos festivais:  Lift-Off
Global Network Sessions 2020,
promovido na Inglaterra; Festival
Cinefantasy 2020, em São Paulo,
Rock Horror Film Festival 2020, no
Rio de Janeiro, e para a primeira
edição do FIC RIO - Festival
Internacional de Curtas do Rio de
Janeiro, onde recebeu a indicação
para concorrer na categoria
melhor maquiagem.

Os festivais estão ocorrendo vir-
tualmente devido a pandemia, e
contam com participação de críti-
cos de cinema para seleção dos
melhores títulos. 

Para saber mais sobre o filme,
basta acessar a página  da produto-
ra no Facebook:
www.facebook.com/hellomypla-
net.

Curta metragem filmado em Ouro Fino
ganha selos em festivais de cinema

Produção independente foi selecionada para exibição em quatro festivais de cinema

Boar’s Road (Estrada dos Javalis) foi finalizado em fevereiro deste ano
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