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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

Auxílio evita queda de renda básica dos cidadãos
A pandemia do novo coronavírus deu luz a

vários problemas sociais, sendo também
causador da perda de empregos ou diminui-
ção salarial de cerca de 503 mil pessoas no
Grande ABC. Volume que representa 18% da
população regional, tendo afetado majorita-
riamente famílias de baixa renda e em situa-
ção de vulnerabilidade social.
O projeto de Lei nº 13.982, de 2

de abril de 2020, que instituiu a libe-
ração do auxílio emergencial aos
desempregados, trabalhadores
informais, microempreendedores
ou autônomos, foi favorável para diminuir os
impactos financeiros e sociais causados pela
pandemia. Tendo, apenas na microrregião,
beneficiado 32 mil moradores, desde abril.
O projeto sancionado pelo presidente Jair

Bolsonaro (sem partido), a sua aplicação e
ampliação, é de extrema importância e tor-
nou-se necessário, ainda mais em um cená-

rio econômico de visível recessão. As ações
tomadas neste projeto são positivas, e foram
possíveis após a soma de esforços do presi-
dente Bolsonaro e do Ministro da Economia,
Paulo Guedes, a fim de garantir medidas de
proteção aos mais vulneráveis. Tendo em
seguida, ampliado o auxílio a outras catego-

rias profissionais.
No entanto, cabe ressaltar que

muitas atitudes do presidente não
representam, necessariamente, os
valores que a maioria opinaria
como certa, levando-se em conta a

gravidade da crise, principalmente ações que
se referem a prevenção do contágio do coro-
navírus no território nacional. 
Todavia, é possível constatar que a quantia

de R$ 600 evidentemente auxilia, mesmo
que apenas nos custos básicos, na manuten-
ção de uma família, evitando a desproteção
social de seus membros. 

““NNaa  
mmiiccrroorrrreeggiiããoo,,
bbeenneeffiicciioouu  3322  mmiill
mmoorraaddoorreess””
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Que esta coluna já infor-
mou que alguns vereadores de
Ribeirão Pires estão em situa-
ção bastante delicada por
terem se filiado em partidos
políticos fracos e que por isso
correm forte risco de não con-
seguirem a reeleição.

* * *
Que dois parlamentares em

particular estão correndo
mais riscos pelo fato de seus
respectivos partidos não
terem conseguido montar
uma chapa completa de
vereadores para a disputa.

* * *

Que o vereador Rogério do
Açougue (PSB) é um desses
vereadores com sério risco
nesta eleição, tudo porque o
PSB não montou a chapa com-
pleta para a disputa e agora
está caçando filiados antigos
e tentando convencê-los a
entrar na disputa do
Legislativo.

* * *

Que o PSB tinha o compro-
misso do vereador Amigão
D´Orto (PSB), pré-candidato a

vice-prefeito, de tirar candida-
tos do PTC, seu antigo partido,
e filiá-los no PSB, porém, no
último dia do prazo teria dado
problema no sistema do parti-
do e esses pré-candidatos per-
maneceram no PTC, colocando
em risco assim a reeleição de
Rogério do Açougue.

* * *

Que ao que tudo indica o
vereador Danilo da Casa de
Sopa previu que esse proble-
ma poderia ocorrer no PSB e
dentro do prazo trocou de par-
tido e se filiou no PL.

* * *

Que o vereador Silvino de
Castro (Republicanos) está na
mesma saia justa de Rogério
do Açougue.

* * *
Que o Republicanos tam-

bém não montou chapa de
vereadores e agora o vereador
Silvino terá dificuldades para
se reeleger, mesmo com o par-
tido lançando o ex-vereador
Hércules Giarola como pré-
candidato a prefeito da legen-
da.

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

O Auxílio Emergencial do
Governo Federal, liberado devi-
do a pandemia do novo corona-
vírus, foi pago a 32.799 mora-
dores de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra, segundo
dados do Portal da
Transparência, correspondente
ao mês de abril. 

Ao todo, o valor repassado
aos trabalhadores informais,
autônomos, desempregados e
microempreendedores que
residem em ambas cidades che-
gou ao total de R$19.679.400. 

A somatória das sete cidades
do Grande ABC bate a marca de
503.738 pessoas - o que corres-
ponde a quase 18% da popula-
ção regional que é de
2.789.871. 

Em Rio Grande da Serra,
11.491 pessoas que solicitaram
o benefício tiveram o valor cre-
ditado referente a primeira par-
cela em suas contas, ainda no
mês de abril. O montante desti-
nado a esses munícipes foi de
R$6.894.600. 

Já o valor repassado para as
contas dos moradores de
Ribeirão Pires é quase o dobro
do recebido pela cidade vizinha.
Aos 21.308 habitantes que
pediram o auxílio durante o
período de quarentena foram
destinados R$12.784.800.  

No parâmetro regional, foi
repassada aos munícipes do
Grande ABC a quantia de
R$302.242.800. Entre as cida-
des, São Bernardo do Campo é
a que teve o maior número de
moradores beneficiados -
147.056 no total (confira a
tabela).

Vale lembrar que o Governo
Federal prorrogou o Auxílio de
R$600.

Mais de 32 mil pessoas 
receberam Auxílio de R$600
em Ribeirão Pires e RGS

Em abril, o valor repassado chegou ao total de R$19.679.400 

O Auxílio Emergencial começou a ser pago no mês de abril

Foto: Folha Ribeirão Pires

Cidade Valor Beneficiários

Ribeirão Pires R$12.784.800 21.308

Rio Grande R$6.894.600 11.491

Santo André R$78.196.200 130.327

São Bernardo R$88.233.600 147.056

São Caetano R$10.696.800 17.828

Diadema R$58.811.400 98.019

Mauá R$46.625.400 77.709

Total R$302.242.800 503.738

Valores pagos por municípios 
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Na tarde da última quinta-feira
(9) as Prefeituras de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra divulgaram
os balanços dos boletins epidemio-
lógicos das cidades, os quais regis-
tram a soma de 53 mortes provo-
cadas pelo novo coronavírus. Os
casos confirmados pela doença na
microrregião subiram 15,9% nos
últimos quatro dias. Até a última
segunda (6) eram 627 casos. Hoje
são 727 casos.

Outras 396 suspeitas aguardam
confirmação de exame de labora-

tório, incluindo 6 óbitos.
Conforme a recente atualização

da Prefeitura de Ribeirão, dos 41
leitos de média complexidade do
Hospital de Campanha, 12 estão
ocupados. Outros três pacientes
estão em leitos de emergência,
destinados aos casos que precisam
de maior suporte ou intubação.
Resultando no volume de 36% de
ocupação.

Há ainda 21 pacientes interna-
dos no Hospital Ribeirão Pires,
rede particular, 10 deles em UTI.

O Centro de Campanha para o
combate a pandemia em Rio
Grande da Serra, construído anexo
à UPA 24h, na Vila Figueiredo,
registra quatro pacientes em leitos
de enfermaria, dois deles são casos
confirmados da doença.

O aumento de casos nas duas
cidades pode ter relação com a
baixa adesão ao isolamento social
e com a reabertura dos comércios
e serviços na região. Levando-se
em conta que 57% dos moradores
voltaram a circular na Estância,
segundo o levantamento realizado
pelo SIMI-SP na última quarta (8),
sendo registrado apenas 43% de
adesão ao isolamento pela popula-
ção. Rio Grande não foi contempla-
do com sistema de monitoramen-
to inteligente.

Até o momento, 355 pessoas
tiveram alta hospitalar e/ou cum-
priram a quarentena e não apre-
sentam mais sintomas da doença,
na microrregião. O ABC registrou a
soma de 11.494 pessoas curadas.

O vírus atingiu 28.168 pessoas
nas sete cidades, 39% só em São
Bernardo do Campo. Sendo tam-
bém a causa da morte de 1.297
moradores do ABC.

Coronavírus provoca a morte
de 53 pessoas na microrregião

727 pessoas foram infectadas pela Covid-19 em Ribeirão Pires e Rio Grande

De 6 a 9 de julho, casos aumentaram 13,7% nas duas cidades
Na última terça-feira (7) o

Hospital de Campanha deu alta a
sua centésima paciente. A dona
Nilza Nogueira, de 77 anos. Ela
permaneceu internada no local
por 13 dias.

Agora, ela se sente mais forte
para este novo período de vida,
após recuperação. “Eu fui muito
bem acolhida e recebida pelos
funcionários e médicos do hospi-
tal. Então, eu só tenho a agradecer
a todos eles”, disse dona Nilza
durante conversa virtual com o

prefeito Kiko Teixeira (PSDB), na
tarde do mesmo dia.

Nilza contou que os membros
de sua família também contraíram
a doença. No entanto, apenas ela
apresentou sintomas graves. ”Eu
pensei que não voltaria para casa.
Mas, tive fé em Deus”, finalizou
Nilza.

Sua saída, após alta, do hospital
foi aplaudida pelos enfermeiros,
que a prestigiaram com um buquê
de flores, ao final da confraterniza-
ção.

Hospital de Campanha 
dá alta à sua 100ª paciente

Nilza Santos Nogueira, de 77 anos, deixou a unidade curada na terça (7)
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O grupo chinês BYD apresentou
na última segunda-feira (6) projeto
ao Governo do Estado para resga-
tar o modelo original da Linha 18-
Bronze do Metrô, que ligaria a
região do ABC ao sistema metro-
viário da capital paulista por mono-
trilho.

A fabricante de ônibus propôs
ao Governo a realização do projeto
de construção, que envolve o
plano de obra, a tecnologia do
modal e profissionais capacitados,
com prazo de finalização de até
três anos.

A Linha 18 - Bronze foi pensada,

inicialmente, para cruzar Santo
André, São Bernardo e São
Caetano, ligando 13 estações em
traçado de 15 km  para chegar a
capital. Transportaria, por dia, 315
mil passageiros.

Em 2019, o  governador João
Doria (PSDB) estava ciente do pro-
jeto, porém, recusou o prossegui-
mento por questões financeiras e
falta de recurso para as desapro-
priações. No entanto, a empresa
BYD atua na construção da Linha
17-Ouro (Morumbi-Jardim
Aeroporto), com previsão de aber-
tura em 2022.

Na última segunda-feira (6) o
secretário de Desenvolvimento
Regional do Estado de São Paulo,
Marco Vinholi (PSDB), se reuniu
com Alexandre Liu, diretor de
Negócios da BYD e com Gabriel
Maranhão (Cidadania), presidente
do Consórcio Intermunicipal ABC, e
prefeito de Rio Grande da Serra,
para apresentação e debate sobre
o projeto.

Durante reunião, Liu apresen-
tou interesse no resgate do modal.
“Se o Governo destravar essa pro-
posta, temos interesse. O grupo se
disponibiliza em aportar dinheiro,
caso seja necessário. Queremos
retomar o projeto do monotrilho.
Estamos à disposição do Governo
estadual”, avaliou, em entrevista.

Segundo ele, uma das opções é
adquirir a concessionária VEM
ABC, das sócias Cowan, Encalso,
Primav e Benito Roggio, que havia
vencido a licitação em 2014, no
mandato de Geraldo Alckmin
(PSDB), e aguardava apenas a
ordem de serviço para iniciar os
trabalhos. O contrato em  Parceria
Público-Privada (PPP) com a VEM

ABC permanece ativo.
A possibilidade de compra do

Consórcio Vem ABC pelo grupo chi-
nês pode se tornar realidade. “Só
depende deles (Vem ABC). Não
posso responder por eles, mas de
fato há interesse, já que facilitaria a
constituição do projeto”, afirmou.

O feedback foi positivo para
Maranhão. “Marco Vinholi se mos-
trou muito entusiasmado. O inte-
resse foi tão grande que Vinholi me
disse que conversaria ainda o mais
rápido possível com o secretário de
Transportes Metropolitanos,
Alexandre Baldy. Agora é aguardar.
O Estado só não pega o projeto se
não quiser”, declarou.

Em 2014, o  custo do projeto era
de R$ 4,26 bilhões, dividido entre
Estado, União e o setor privado.
Em setembro de 2019, o Governo
anunciou que a execução estaria
na ordem de R$ 6 bilhões.

“O investimento e implementa-
ção do novo modal para a mobili-
dade urbana vai de encontro aos
anseios da região, pois a Linha 18-
Bronze  é uma solução de trans-
porte público eficiente e adequado

para a sociedade” destacou
Alexandre Baldy, secretário dos
Transportes Metropolitanos,
durante apresentação do projeto
em 2019.

Além do monotrilho, como
opção de transporte público, o BRT
(Bus Rapid Transit ou Transporte
Rápido por Ônibus) já foi cotado
como modal na região. O trajeto
sairia do Paço Municipal de São
Bernardo e levaria os passageiros
até a estação Tamanduateí, na
linha 2-Verde do Metrô, com finali-
zação em 18 meses, ao custo de R$
680 milhões.

O detalhamento do projeto
seria anunciado em agosto de
2019, porém, não foi realizado.

No mesmo período foi anuncia-
do que a linha 10 - Turquesa da
CPTM seria modernizada com a
abertura de uma nova estação,
chamada Pirelli; e receberia autori-
zação para construção da linha 20 -
Rosa do Metrô, ligando a região do
Rudge Ramos, em São Bernardo,
com o bairro da Lapa, na zona
oeste da capital. O projeto não
avançou.

Grupo chinês propõe resgate do projeto
Monotrilho para ligação do ABC à Capital

Governo do Estado ainda estuda pacote de projetos para melhorar o transporte público do Grande ABC

Marco Vinholli, em reunião com Gabriel Maranhão e Alexandre Liu

Divulgação:  Diário
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Na última terça-feira (7), a
cadela Cher, do Canil da
Guarda Civil Municipal (GCM),
realizou mais uma identifica-
ção de drogas em Rio Grande
da Serra. 

Foram encontrados pelo
animal cerca de 760 gramas de
substâncias entorpecentes,
entre elas cocaína, crack e
maconha.

A ação se deu por conta da
ação da GCM, que fazia patru-
lhamento na Vila Lavínia no
período da tarde. 

Ao abordarem um indivíduo
em atitude considerada suspei-
ta, este teria dito que estava
no local para comprar drogas e
que estava esperando o trafi-
cante chegar.

Nada foi encontrado com
ele, portanto foi liberado. A
GCM decidiu então averiguar o
local e, numa mata nas proxi-
midades, Cher farejou e identi-
ficou as substâncias.

A ocorrência foi registrada
na Delegacia de Rio Grande da
Serra, para onde o material ilí-
cito foi encaminhado. Ninguém
foi preso.

Cher, do Canil da GCM de RGS
localiza quase 1kg de drogas

Entorpecente estava escondido em mata localizada na Vila Lavínia

Animais estão fazendo a diferença na apreensão de drogas em RGS

Homem é roubado enquanto
esperava ônibus em RP

Um homem de 44 anos foi alvo
de criminosos enquanto aguarda-
va o ônibus na Rodovia Índio
Tibiriçá, na altura do bairro
Roncon, em Ribeirão Pires, na
noite do último dia 4. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, registrado por
meio da Delegacia Eletrônica, a
vítima aguardava o coletivo para
embarcar, quando dois homens à
bordo de uma motocicleta passa-
ram pelo local, em direção a Ouro
Fino. 

O homem falava ao celular e,
ao terminar a ligação, guardou o
aparelho na cintura. Passados
cinco minutos, a dupla retornou a
parada de ônibus, tendo o garupa
desembarcado e anunciado o
assalto. 

Ainda de acordo com os rela-
tos, os criminosos faziam uso de
uma arma de fogo no momento
da execução do crime. 

O indivíduo passou a revistá-lo,
tendo encontrado o aparelho celu-
lar escondido. Ele ainda chegou a
desferir um soco que atingiu o
rosto da vítima. Após a conclusão,
a dupla fugiu do local. O caso foi
encaminhado à Delegacia de
Ribeirão Pires. 

Jovem é vítima de
violência doméstica

Na noite do último dia 5, uma
jovem de 22 anos foi agredida e
ferida pelo padastro, em Ribeirão
Pires. De acordo com o boletim
de ocorrência, o indiciado havia
consumido bebida alcoólica e, em
razão da embriaguez, passou a
discutir e provocar à todos da
família. 

Em determinado momento, o
homem pegou uma faca e desfe-
riu um golpe com o objeto, cau-
sando um corte superficial na
região do abdômen da enteada e
ainda lhe empurrou, fazendo-a
cair de joelhos no chão. 

A Polícia Militar foi acionada e,
ao chegar no local, deparou-se
com o agressor dentro da resi-
dência e os familiares do lado
exterior. Ele confessou que teve
um desentendimento com a
enteada, mas não entrou em
detalhes. 

Ao longo de seu interrogatório
já nas dependências da Delegacia
da Estância, o homem permanceu
em silêncio. Diante dos fatos, o
delegado de plantão decretou a
prisão em flagrante do homem e,
ainda, representou pela prisão
preventiva. 

Na madrugada de quarta-
feira (8), a Guarda Civil
Municipal de Rio Grande da
Serra prendeu dois homens e
uma mulher suspeitos de
envolvimento no tráfico de

drogas. Foram apreendidos 32
invólucros de maconha, 16 de
crack, 68 de cocaína e 6 frascos
de lança-perfume.

A ação decorreu de patru-
lhamento realizado pela GCM

no Parque América, por volta
das 4h da madrugada, quando
a equipe avistou três indiví-
duos na beira de uma estrada
que liga a rua  Marechal
Rondon à Estrada do Rio
Pequeno.

Ao notarem a presença da
viatura, dois dos indivíduos
adentraram em uma mata nas
proximidades, e a equipe se
aproximou do terceiro indiví-
duo e realizou a abordagem.
Foi constatado por seu relato
que ele estava no local pra
comprar drogas.

Então, a equipe entrou pelo
caminho para onde se dirigi-
ram os dois indivíduos, e lá foi
encontrado um casal que por-
tava uma sacola com diversos
produtos entorpecentes e uma
quantia em dinheiro.

Os três indivíduos foram
conduzidos à Delegacia de Rio
Grande da Serra, onde a auto-
ridade encaminhou os produ-
tos para realização de exames
periciais, que constatou que se
tratava de entorpecentes
diversos.

A autoridade então indiciou
os três indivíduos por tráfico
de drogas.

Guarda Municipal de Rio Grande
prende 3 suspeitos no Parque América

Drogas foram apreendidas e suspeitos presos pela GCM de Rio Grande

O Departamento de Trânsito
de Ribeirão Pires ajudou uma
família a encontrar uma menina
de 7 anos que havia desapareci-
do na tarde da última quarta-
feira (8), no Santa Luzia. Após
cerca de 50 minutos de buscas,
a criança foi encontrada andan-
do de bicicleta no km 50,5 da
Rodovia Índio Tibiriçá. 

De acordo com informações
divulgadas pela Secretaria de
Transportes e Trânsito, uma
equipe do departamento passa-
va pela rua Professor Antônio
Nunes, quando foi parada pelos

familiares. Segundo relatos dos
familiares, ela teria recebido
mensagens de que havia ganha-
do um celular de uma operado-
ra. Ao ser perguntada, ela disse
aos agentes de Trânsito que
teria apagado o aplicativo de
mensagens sem querer.
Quando questionada sobre o
porquê de ter ido tão longe, a
meninadisse que tentava ir
para a casa da avó, mesmo sem
saber ir sozinha. 

Os familiares foram orienta-
dos a tentarem recuperar as
mensagens e ver o conteúdo.

Trânsito encontra menina
de 7 anos na Tibiriçá

A meninas foi encontrada no km 50,5 da Rodovia Índio Tibiriça
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Moradores da Avenida
Ribeirão Pires, na Vila Aurora,
estão incomodados com a situa-
ção de precariedade em que um
terreno localizado na via encon-
tra-se. O local abriga uma enorme
quantidade de lixo que, segundo
uma denúncia, é jogado por

moradores da vizinhança.  
Não é de hoje que esse proble-

ma é enfrentado por quem vive
nas imediações do local. A luta por
uma área mais limpa perdura há
mais de cinco anos. Durante esse
perído, a Prefeitura da Estância já
foi acionada por inúmeras vezes e,

na mais recente, providenciou a
retirada dos materiais com o auxí-
lio de um caminhão. 

Ainda de acordo com a recla-
mação feita à Folha, a Secretaria
do Meio Ambiente chegou a noti-
ficar os possíveis responsáveis
pelo descarte, mas, mesmo diante
da advertência, o hábito irregular,
que tem atraído ratos ao local,
não cessou. 

“Já melhorou quando tiraram o
lixo maior, que era uma coisa
medonha, mas ainda tem muita
coisa que dá para ser retirado com
a mão”, explicou uma das mora-
doras da via. “A gente precisa
resolver isso, porque é uma ver-
gonha. O caminhão da coleta de
lixo passa toda segunda, quarta e
sexta-feira. Esse pedaço da Vila
Aurora é terrível devido à falta de
consciência das pessoas.” 

Em nota enviada à Folha, a
Prefeitura da Estância afirmou
que o proprietário do terreno em
questão foi notificado a realizar a
limpeza da área, dentro dos pra-
zos estabelecidos pela legislação -
30 dias após o recebimento da
notificação.

Lixo em terreno incomoda
moradores da Vila Aurora

Descarte irregular no local ocorre há mais de cinco anos

Acúmulo de lixo no terreno tem atraído ratos 

Foto:Arquivo Pessoal

Moradores do Parque da
Fontes, em Ribeirão Pires, bus-
cam por informações sobre o
paradeiro do gato Falkor. O ani-
mal de estimação foi visto pela
última vez no dia 1. 

De acordo com informações,
Falkor não tem o hábito de sair
de casa, o que leva a crer que

algo tenha chamado sua aten-
ção. A dona  ainda ressalta que
seu filho é muito apegado  ao
animal.

O gato possui olhos verde e
azul, além de duas manchas pre-
tas na cabeça. Informações
podem ser passadas por meio
número 94933-5894.

Família busca por gato
desaparecido em RP

Falkor foi visto pela última vez no dia 1 de julho
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Os moradores da Vila São
João foram contemplados com
a obra de revitalização da viela
que liga as ruas Sergipe e Santa
Catarina, após anos reinvindi-
cando melhorias para o local.
Desde 2013, o vereador e atual
presidente da Câmara
Municipal de Rio Grande da

Serra, Ébio Viana, o Bibinho
(PSB), tem representado pelo
antigo desejo dos munícipes
por meio de requerimentos e
indicações. 

No documento mais recente,
apresentado em sessão no mês
de agosto de 2019, o parlamen-
tar ressaltou que o local é utili-

zado como caminho por inúme-
ros moradores da região, e que
a má convervação causava difi-
culdades aos moradores.  “Em
tempos de chuva, a passagem
de pedestres torna-se inviável,
pois o espaço é tomado pela
água”, argumentou o vereador
na época. 

Segundo a Prefeitura, a
intervenção no local faz parte
de um conjunto de obras em
cinco vielas que foram executa-
das como contrapartida da ins-
talação dos dutos PDD-1 na
faixa da Transpetro. O recurso
utilizado para a execução das
referidas obras chega ao total
de um milhão de reais. 

Os trabalhos foram iniciados,
de fato, em abril deste ano e
previsão de entrega é para o
segunda quinzena de julho. A
passagem recebeu serviços de
movimentação de terra, execu-
ção de muro de arrimo para
estabilização do solo, drenagem
urbana, execução de escada
hidráulica e pavimentação,
incluindo degraus, patamares,
muretas laterais e corrimãos.

Viela passa por obras de
revitalização na São João

Intervenção no local é desejo antigo dos moradores do bairro

Bibinho e Marilza vistoriaram o local no ínicio deste mês 

Foto:Arquivo Folha de Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires
iniciou no final da última semana
as obras do projeto Parque Linear
da Avenida Prefeito Valdírio
Prisco – Fase 2. Nesta etapa, com
recursos do Estado (via Dadetur),
convênio de 1,1 milhão, será revi-
talizado o piso da calçada do per-
curso de caminhada no entorno
do Ribeirão Grande, espaço que
também ganhará novo paisagis-
mo. A Fase 2 do Parque Linear
compreende cerca de 2,4 Km de
extensão, da altura da entrada do
Jardim Panorama até a Rua
Santinho Gianasi.

Em janeiro deste ano, a
Prefeitura iniciou as intervenções
da Fase 1 de implantação do

Parque Linear da Avenida Prefeito
Valdírio Prisco. As obras nesse tre-
cho, que vai da altura do
Complexo Ayrton Senna até a
entrada do Jardim Panorama,
estão em andamento. A Fase 1
tem 2,3 Km de extensão e conta
com repasse de cerca de R$ 1,6
milhão do Governo do Estado.

Os projetos integram o plano
de padronização urbanística e pai-
sagística da cidade, com a revitali-
zação de passeios públicos na
área central e a ampliação dos
espaços de lazer do município.
Novo piso intertravado está
sendo instalado nas calçadas da
vida, que ganhará, ainda, nova ilu-
minação.

Estância começa fase 2
do Parque Linear da
Av. Valdírio Prisco

Essa fase terá 2,4km de extensão



99EEssppoorrttee FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    1100  ddee  JJuullhhoo  ddee  22002200

As ligas de futebol amador das
sete cidades do Grande ABC
seguem com seus campeonatos
suspensos em decorrência da pan-
demia do novo coronavírus.
Apesar de o governador do Estado
de São Paulo, João Doria (PSDB)
ter anunciado a retomada do
Campeonato Paulista para o próxi-
mo dia 22, as entidades regionais
continuam aguardando posiciona-
mento das autoridades responsá-
veis para então retornar com os
tradicionais campeonatos munici-
pais e regionais. A previsão é de
que o Paulistão conheça o cam-
peão no dia 8 de agosto.  

O presidente em exercício da
União das Ligas do ABC e da Liga
Ribeirãopirense de Futebol
Amador, Wagner Araújo, o Danda,
acredita que o retorno das ativida-
des será possível apenas quando a
região entrar na Fase Verde, mas
ainda não há nenhuma informa-
ção quanto ao assunto.  

Danda ainda pediu apoio

durante esse período delicado
para todos. “Quero também me
colocar à disposição dos presiden-
tes e diretores dos clubes para
sanar dúvidas com relação ao
andamento da Liga nesse período,
e dizer que o futebol amador da

nossa cidade só voltará quando as
autoridades estaduais, municipais
e sanitárias autorizarem. Não
podemos e nem devemos colocar
as vidas da nossa população em
riscos desnecessários”, concluiu
Danda.  

Ligas municipais de futebol da região
seguem com campeonatos suspensos

Futebol amador não seguirá modelo adotado pelo Campeonato Paulista

Até o momento, não houve sinalizações para o retorno dos campeonatos

Danda é o presidente da União das Ligas do ABC

Foto:Divulgação/PM
ETRP
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O Ribeirão Pires Futebol
Clube, tradicional centro espor-
tivo e cultural da Estância
comemorou na última quarta-
feira (8) 109 anos de fundação. 

Reconhecido por sua vasta
tradição em campeonatos de
futebol, e no incentivo a prática
de outras modalidades, como
voleibol, ginástica rítmica e
judô, tornou-se espaço de des-
coberta e formação de jovens
talentos. Além de promover
momentos cativos na memória
dos associados e torcedores.

Desde 8 de julho de 1911, o
Clube sedia cerimônias, confra-
ternizações e investe no incenti-
vo à cultura, com a criação de
eventos para a população como
matinês de carnaval, bailes de
gala, festivais de humor e ações
beneficentes. Projetos que con-
tribuem para a história do clube
mais antigo, em atividade, do
Grande ABC.

Neste ano, a confraterniza-
ção será comemorada em outro
momento por causa da Covid-
19. 

"Nosso aniversário vai ser
diferente. Os 109 anos de histó-
ria não terá a tradicional festa,

pois, mesmo sendo dia de
comemoração, é preciso  prote-
ger a vida. Não estaremos jun-
tos, comemorando no clube,
mas precisamos, mais do que
nunca, do calor e do amor dos
nossos associados. Nós conse-
guimos superar enormes dificul-
dades nos últimos anos a fim de
resgatar o orgulho alvinegro, e
conseguimos! Agora é hora de
enfrentar mais uma guerra!
Vamos fazer o Ribeirão Pires
Futebol Clube sair ainda mais
forte dessa”, disse o presidente,
Edvaldo dos Santos.

Retomada consciente Na
última segunda-feira (6), a
Prefeitura de Ribeirão Pires
publicou o Decreto Municipal
7.022 que determina a reaber-
tura gradual dos clubes sociais
do município. A autorização
aconteceu após o avanço da
cidade na Fase Amarela do
Plano São Paulo.

Os visitantes e associados
poderão usufruir do espaço de
segunda a domingo, das 8h às
17h. Porém, somente será per-
mitida a utilização das áreas
abertas ou amplamente areja-
das e a prática de atividades

individuais como caminhada,
corrida, tênis e similares, desde
que observado o distanciamen-
to mínimo obrigatório.

Ou seja, fica proibida a práti-
ca de qualquer atividade coleti-
va esportiva, ou recreativa e o
uso das áreas como piscinas,
quadras poliesportivas, churras-
queiras, academias, parqui-
nhos, salão de festas, entre
outros.

A prática de atividade física é
fundamental para a saúde do
corpo e da mente, por isso,
ações de prevenção à saúde
serão tomadas.

Regras Na entrada haverá
medição de temperatura. O uso
de máscaras de proteção é obri-
gatório. Totens com álcool gel
para higienização das mãos já
estão montados no espaço,
para garantir a proteção dos
usuários e funcionários.

A ampliação das atividades
do clube se dará mediante nova
avaliação dos critérios e condi-
ções epidemiológicas da cidade
de Ribeirão Pires e expedição de
novo decreto pela Prefeitura.

Mais informações:
4828.1040.

A origem do RPFC está atrelada
a oito jovens, que em 8 de de julho
de 1911 tinham o desejo de jogar
futebol. Estes, tiveram a idéia de
fundar um clube social e desporti-
vo no então distrito de Ribeirão
Pires. Assim, a sede social do clube,
a qual conhecemos hoje, foi funda-
da em 21 de janeiro de 1978 pelo
então presidente do RPFC, Roberto
Redivo. A inauguração foi realizada
com o jantar baile denominado
''Noite Tropical''. 

As primeiras sedes foram provi-
sórias, em imóveis cedidos por

integrantes da diretoria. Em 1947
foi comprado de João Ugliengo
uma área de 30 mil m² para a cons-
trução da praça de esportes, atual
área do RPFC. Atualmente, o local
conta com 44 mil m², tendo aper-
feiçoado a área de lazer e esporte.

Em 1960, a equipe do RPFC tor-
nou-se campeão invicto da cidade.
O feito foi repetido em 1966, tor-
nando-se um dos clubes mais bem-
sucedidos da região. Embora tenha
atuado em outras modalidades
esportivas ao longo dos anos, seu
reconhecimento e suas principais

conquistas foram alcançados no
futebol. Centenas de campeonatos
foram promovidos no local, dentre
eles, a Copa de Futsal - F10 e Pé na
Bola. Além de premiações no fute-
bol feminino e no Jiu-jitsu.

Em novembro de 2019, o clube
promoveu o 39º Torneio Pé na
Bola, e consagrou a equipe Via
Brasil na categoria principal. É evi-
dente que influência do clube alvi-
negro na história da cidade apare-
ce até os dias de hoje. Sendo um
marco pelo seu centenário e pelo
seu 109º aniversário.

Ribeirão Pires F.C celebra 109 anos
e comemora reabertura ao público 

Tradicional centro esportivo da Estância retoma atividades após três meses fechado

RPFC: fragmentos de uma história
que valoriza o passado e o presente

Áreas abertas poderão ser utilizadas para prática de atividades

Espaço foi liberado pela Prefeitura por meio de decreto

Sede social foi inaugurada em 1978 pelo então presidente Roberto Redivo

Pé na Bola de 2019 consagrou na categoria principal, a equipe Via Brasil

RPFC foi campeão invicto de 1960, em torneio promovido na cidade Augusto e Julinho, campeões de 66

Divulgação: Folha Ribeirão Pires
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São do Alvorada: trabalho
dedicado a Ribeirão Pires

Moradores e visitantes que
percorrem a avenida Kaethe
Richers, um dos principais aces-
sos a Estância de Ribeirão Pires,
têm a oportunidade de apreciar
as belezas naturais da cidade e
aproveitar o Parque Linear.

Por trás de todos os cuida-
dos de zeladoria, a via recebe
diariamente reforço de um per-
sonagem conhecido na
Estância, o Anderson Fernando
da Silva. Funcionário da
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Serviços Urbanos,
Anderson,  é mais conhecido
como São do Alvorada.

São ou Gago como a maioria
dos ribeirão-pirenses conhe-
cem, trabalha no local há três
anos e é responsável pelos ser-
viços de limpeza, roçagem e
manutenção da via. “Cuido
todos os dias do Parque Linear
e do Portal com muita dedica-
ção e responsabilidade.”, con-
tou o funcionário.

Para manter a limpeza, São
conta com o trabalho de outro
agente de serviços gerais da
Prefeitura, o Marcos Sanches.
“Eu amo a minha cidade e
quero que todos tenham orgu-
lho do nosso trabalho”, ressal-
tou São. 

Além da paixão pela sua
tarefa de zeladoria que pode
ser vista pela beleza da avenida
Kaethe Richers, São, também é
conhecido pelo fanatismo ao
time de várzea da cidade, a
Associação de Futebol
Alvorada.  “Eu sou Corinthians
de coração, mas o Alvorada
mexe muito comigo.  Já fui
goleiro, hoje sou torcedor
número 1 do Alvorada”. 

O time que  já acumula con-
quistas no campeonato amador
tem uma torcida fiel, “Bruxos
do Alvorada”, a qual São faz
parte e tem orgulho de entoar
o hino: “Alvorada está em
festa; Quem quiser pode che-
gar; Os Bruxos estão presentes
e também querem jogar ...”,
cantou o grito de guerra conhe-
cido na cidade.

“Agradeço por estar traba-
lhando pela minha cidade. Fico
muito feliz pela gestão ter acre-
ditado no meu caráter e coloco
acima de tudo o respeito pelos
gestores e pelo o meu trabalho
que pode ser visto todos os
dias pela população”, concluiu
São.

Anderson é conhecido como São do Alvorada

Há três anos, o funcionário é reponsável pela limpeza do local
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O Fundo Social de Ribeirão
Pires iniciou na última quarta-
feira a distribuição de máscaras
de proteção à população. Os
itens foram confeccionados por
20 costureiras da cidade no
projeto “Minha Máscara
Amiga”. Profissionais da entida-
de e da Secretaria de Saúde da
Prefeitura entregaram as más-
caras, orientando sobre a
importância do uso deste item
de proteção e prevenção ao
coronavírus.

“O projeto do Fundo Social
foi uma experiência bem suce-
dida, que aliou a oportunidade

de geração de uma renda extra
para essas costureiras que
moram na cidade e a ampliação
do número de máscaras dispo-
níveis para doação para a popu-
lação. Agradecemos a todos os
participantes dessa ação e tam-
bém aos moradores de Ribeirão
Pires, que estão compreenden-
do e respeitando as orienta-
ções de segurança neste perío-
do de combate à pandemia”,
explicou a presidente do Fundo
Social e primeira-dama de
Ribeirão Pires, Flávia Dotto.

O Fundo Social está levando
máscaras para moradores mais

vulneráveis de regiões afasta-
das, junto à entrega de kits de
alimentos. 

Sobre o projeto “Minha
Máscara Amiga” - Em junho
desse ano, 20 moradoras certi-
ficadas no curso gratuito de
Corte e Costura do Fundo Social
foram selecionadas em proces-
so feito por meio de
Chamamento Público para con-
feccionar 6 mil máscaras. 

Cada participante seleciona-
da recebeu 300 kits para a con-
fecção das máscaras. Cada kit
equivale a uma máscara. Foram
fornecidos todos os materiais
necessários – tecido, linha e
elástico. As costureiras foram
remuneradas pela produção –
R$ 2 por máscara produzida. A
confecção foi feita em período
de dez dias.

O Chamamento Público para
o projeto “Minha Máscara
Amiga”, publicado no final de
maio, estabeleceu requisitos
para a participação de morado-
ras da cidade, entre os quais a
renda familiar total de até R$
3.135,00 ou renda per capta de
até R$ 522,50. Foram selecio-
nadas costureiras com qualifi-
cação comprovada, com idade
superior a 18 anos, residentes
de Ribeirão Pires, que possuam
máquina de costura reta,
tesouras e local higienizado
para a confecção. A produção
das máscaras será feita em
casa.

Fundo Social de RP inicia
distribuição de máscaras

20 costureiras formadas pela entidade confeccionaram 6 mil peças

Cada costureira teve remuneração de R$ 2,00 por máscara

O projeto “Mãos que Ajudam”
entregou nas últimas semanas
1.000 máscaras de tecido lavável
para os munícipes de Rio Grande
da Serra. A confecção das másca-
ras foi resultado de uma ação que
mobilizou voluntários para promo-
ver o bem-estar e ajudar a salvar
vidas. Após sua confecção, o pro-
duto foi entregue gratuitamente
nas ruas da cidade e nas Unidades
Básicas de Saúde. 

O projeto "Mãos que Ajudam",
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias, é conhecido
pelas boas ações que desenvolve
em todo o Brasil e se mobilizou
para contribuir com o combate ao
novo coronavírus (Covid-19). 

Em todo o Brasil, membros da
igreja se uniram, voluntariamente,
para produzir 3 milhões de másca-
ras, que estão sendo distribuídas
em território nacional.Ação é realizada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias

Projeto Mãos que ajudam doa 
mil máscaras em Rio Grande da Serra
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Reunir a família e amigos para
comemorar uma data especial é
algo que precisou ser suspenso em
decorrência da pandemia  do novo
coronavírus. Durante esse perío-
do, muitas pessoas deixaram de
ganhar um abraço ou fazer aquela
festa de aniversário em razão
disto, por questão de segurança.  

Entre essas pessoas que fizeram
aniversário ao longo da quarente-
na está Pedro Ivo. O garoto com-

pletou 12 anos no último dia 7 e,
pelo fato de celebrar a vida ser
uma tradição de sua família, come-
morou a data de uma forma inusi-
tada, mas tão especial quanto nos
demais anos. 

“Não poderíamos festejar como
de costume e seria muito triste ver
nosso filho passar seu aniversário
sem poder sentir efetivamente o
carinho dos familiares e amigos”,
afirmam os pais de Pedro.

Dessa maneira, surgiu a ideia de
organizar o drive surpresa de ani-
versário, onde familiares e amigos
puderam cumprimentá-lo sem
infringir os protocolos de distan-
ciamento social e higiene pessoal.
Todo o processo de drive-thru con-
tou com a orientação e supervisão
do Departamento de Trânsito da
Estância para garantir a organiza-
ção e proteção dos convidados. 

O percurso ocorreu no Centro
Alto e foi organizado em duas vol-
tas. Na primeira, todos os automó-
veis passaram em frente da gara-
gem da residência para saudar o
aniversariante. Os pais de Pedro
Ivo ainda contam que o garoto
ficou realmente surpreso, haja
vista que não desconfiou de abso-
lutamente nada. 

Já na segunda volta, os carros
paravam para o registro fotográfi-
co com  Pedro e recebiam gulosei-
mas da festa. Após os cumprimen-
tos e agradecimentos, os convida-
dos se despediam. 

“São essas ações que nos forta-
lecem, inspiram e motivam a ser-
mos melhores e sempre ter espe-
rança”, finalizam os pais. 

Aniversariante ganha festa
surpresa ‘drive-thru’ em RP

Pedro Ivo comemorou o aniversário seguindo os protocolos de saúde

Pedro Ivo (centro) junto aos seus pais, Flávio e Roseli 

Foto:Arquivo Pessoal
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O Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), que teve a apli-
cação adiada por causa da pan-
demia do novo coronavírus, foi
remarcado para os dias 17 e 24
de janeiro, na sua versão
impressa. 

A nova data para aplicação
das provas foi divulgada na
última quarta (8), durante
coletiva de imprensa transmiti-
da pela internet, que contou
com a presença do secretário
executivo da pasta, Antonio
Paulo Vogel, que é o ministro
interino, e o presidente do
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Alexandre
Lopes.

A versão digital do exame
será aplicada nos dias 31 de

janeiro e 7 de fevereiro. Já a
reaplicação das provas está
marcada agora para os dias 24
e 25 de fevereiro do ano que
vem. Os resultados serão divul-
gados no dia 29 de março. 

"Entendemos que essa deci-
são não é uma decisão perfeita
e maravilhosa para todos.
Sabemos que não é. Então,
buscamos uma solução técni-
ca, tentando ver a data que
melhor se adequa a todos",
afirmou Vogel, ao divulgar o
novo calendário. Segundo ele,
a definição das datas foi cons-
truída após diálogo com as
secretarias estaduais de
Educação e entidades que
representam as instituições de
ensino superior, tanto privadas
quanto públicas.  

Segundo o MEC, a data não
prejudicará o ingresso dos
aprovados nas universidades
no primeiro semestre de 2021.

"Se a gente deixasse para
maio do ano que vem, os
ingressos [nas faculdades]
seriam somente no segundo
semestre do ano que vem",
justificou Vogel, afirmando
que a definição da data do
Enem traz uma "reação em
cadeia" em relação a processos
e programas como Sisu,
Prouni, Fies e as matrículas
públilcas e privadas no ensino
superior.

O secretário-executivo do
MEC também afirmou que um
segundo Sistema de Seleção
Unificada, Sisu, poderá ser
aplicado em 2021.

MEC anuncia que Enem será 
em 17 e 24 de janeiro de 2021

Provas digitais vão ocorrer em 31 de janeiro e 17 de fevereiro

Enem 2020 teve 5,7 milhões de inscrições confirmadas

Divulgação: Agência Brasil
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A Secretaria de Educação e
Cultura de Rio Grande da Serra dis-
ponibilizou essa semana novos
materiais para serem baixados do
Escola em Casa, projeto que ofere-
ce atividades para as crianças da
Rede Municipal de Ensino realiza-
rem em casa durante a pandemia
do novo coronavírus.

Há conteúdo para crianças de
todos os níveis das EMEB´s, do
Berçário ao Nível II. As atividades
requerem ítens comuns de serem
encontrados em muitas residên-

cias, como caixas de ovo, folhas de
árvores secas, páginas de jornal e
revista, espelho, entre outros.

Há ainda o incentivo à prática
de diversas brincadeiras, utilizando
poesias, contos e cantigas de roda,
muitas delas realizadas com auxílio
de vídeos e músicas que podem
ser acompanhados pela internet.

Acesse as atividades pelo link:
http://www.riograndedaserra.sp.g
ov.br/s…/educacao-e-cultura/.
Acesse a aba “documentos”, esco-
lha e baixe o material.

Material do Escola em Casa
de RGS já está disponível

As inscrições para o
Vestibulinho das Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) estão
abertas até 21 de julho, somente
pela internet. Neste segundo
semestre, a seleção dos candida-
tos ocorrerá pela análise do his-
tórico escolar, sem a realização
de prova presencial ou online.

Serão avaliadas as notas de
Língua Portuguesa e Matemática
da primeira série do Ensino
Médio ou do primeiro termo do
Ensino Médio na modalidade EJA
(Educação de Jovens e Adultos),
concluídos até 31 de dezembro
de 2019.

A mudança do critério se fez
necessária para atender ao dis-
tanciamento social, recomenda-
do pelo Governo do Estado e
autoridades sanitárias, buscando
preservar a saúde dos candida-
tos, e observando as notas atri-
buídas aos estudantes antes da
pandemia. A previsão é de que
todas as atividades comecem de
forma remota (online), até que

as regras do isolamento social
sejam flexibilizadas a ponto de
tornar possível o retorno das
aulas presenciais.

Ao todo, o Vestibulinho para o
segundo semestre de 2020 ofe-
rece 44.872 vagas para Ensino
Técnico (presencial, semipresen-
cial e online) e Especialização
Técnica. 

As vagas são destinadas às
Etecs e às classes descentraliza-
das (unidades que funcionam
com um ou mais cursos técnicos,
sob a administração de uma
Etec) por meio de parcerias com
as Prefeituras do interior e da
Capital (aulas nos CEUs) e com a
Secretaria Estadual da Educação
para oferta do Ensino Técnico
em salas de escolas estaduais.

A taxa integral da inscrição é
de R$ 19, valor 37% inferior à do
primeiro semestre de 2020. A
resposta para quem efetuou o
pedido de redução de 50% será
divulgada hoje, somente pela
internet.

Inscrições
O período de inscrição para o

segundo semestre de 2020 vai
de 7 a 21 de julho – no último
dia, o prazo termina às 15h. Para
se inscrever em um dos cursos
técnicos, o candidato precisa ter
concluído ou estar cursando a
partir do segundo ano do Ensino
Médio.

Quem já concluiu ou está
fazendo a Educação de Jovens e
Adultos – EJA ou o Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e
Adultos – Encceja deve apresen-
tar uma das seguintes certifica-
ções: certificado de conclusão do
Ensino Médio, declaração de que
está matriculado a partir do
segundo semestre da EJA, dois
certificados de aprovação em
áreas de estudos da EJA, boletim
de aprovação do Encceja envia-
do pelo Ministério da Educação
(MEC) ou o certificado de apro-
vação do Encceja em duas áreas
de estudos avaliadas.

Quem fez o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) até a
edição de 2016 deve apresentar
o certificado ou declaração de
conclusão do Ensino Médio,
expedido por órgão competente.

Os interessados em concorrer
a uma vaga devem preencher a
ficha de inscrição eletrônica e
imprimir o boleto bancário para
pagamento da taxa de R$ 19. O
valor deve ser pago até 21 de
julho, em dinheiro, em qualquer
agência bancária, mediante a
apresentação do boleto impres-
so no momento da inscrição ele-
trônica, ou pagar, via internet,
no banco do candidato ou ainda
pela ferramenta Getnet (paga-
mento com cartão de crédito)
disponível no site www.vestibuli-
nhoetec.com.br.

Etecs abrem inscrições
para o vestibulinho
Processo seletivo oferece mais de 44 mil vagas. Inscrição vai até dia 21 de julho

Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra tem unidades da Etec
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A Prefeitura de Ribeirão
Pires, por meio da Secretaria de
Educação, criou comitê para dis-
cutir ações de planejamento
para a retomada das aulas, pre-
vista, dentro do Plano São

Paulo, do Governo Estadual,
para setembro. O cronograma
de reabertura das escolas está
diretamente condicionado às
fases de flexibilização do Plano
São Paulo do Governo do

Estado. A retomada das aulas
presenciais só vai acontecer se o
município permanecer na etapa
amarela – a terceira menos res-
tritiva segundo critérios de
capacidade hospitalar e pro-
gressão da pandemia – por 28
dias consecutivos.

O comitê é composto por
profissionais da Educação,
incluindo da rede privada, e tem
como objetivo elaborar proto-
colos de segurança e as ativida-
des pedagógicas para os cerca
de 7.500 alunos matriculados na
rede municipal - Educação
Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos.

De acordo com a secretária
de Educação, Flávia Banwart, os
protocolos também serão discu-
tidos com os pais e responsáveis
pelos estudantes, junto ao
Ministério Público e agentes de
saúde, considerando as particu-
laridades de cada unidade de
ensino. 

“Estamos discutindo ques-
tões pedagógicas e protocolos

de segurança, mas também ava-
liando e preparando nossas
equipes para o primeiro
momento da retomada das
aulas presenciais. Sabemos que
o período mexeu com o emocio-
nal de muitas famílias, seja pela
perda de um ente querido, ou
pelas preocupações e medos
relacionados à pandemia. A dis-
cussão realizada pelo comitê
abrangerá, portanto, diferentes
aspectos, para que possamos
ter um processo de retomada
ordenado e seguro para nossas
crianças e suas famílias”, expli-
cou Banwart.

Na última sexta-feira, dia 3
de julho, integrantes do comitê
realizaram reunião virtual com
os gestores das escolas munici-
pais. Entre os temas abordados
estão: ações pedagógicas para
reforço dos conteúdos, trans-
porte escolar, alimentação,
higienização das escolas, distri-
buição de equipamentos indivi-
duais de proteção, além de
medidas para a saúde mental

voltadas aos estudantes e edu-
cadores.  

Aprendendo em Casa - Como
forma de manter as atividades
pedagógicas, alunos da rede
municipal de Ribeirão Pires
estão tendo acesso a conteúdo
por meio de canais digitais. A
medida faz parte da ação
“Aprendendo em Casa”, da
Secretaria de Educação, que
teve início em abril. Cerca de
95% dos estudantes matricula-
dos participam do programa. Os
conteúdos para os alunos que
não têm acesso à Internet estão
sendo impressos e são retirados
pelos pais nas escolas.

As escolas municipais tam-
bém realizam esquema de plan-
tão, conforme agendamento
para esclarecimentos dúvidas.
Os professores que não têm
acesso ao computador realizam
o planejamento escolar de
forma manual e o Coordenador
Pedagógico é responsável por
encaminhar aos alunos as ativi-
dades pedagógicas.

Ribeirão Pires cria comitê especial de
planejamento de ações da Educação
Grupo discutirá protocolos para preparar redes para futura retomada das atividades presenciais. Ação terá presença de pais e do MP

Na última sexta-feira comitê realizou reunião virtual
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.358, DE 02 DE JULHO
DE 2.020
“Autoriza o Município de Rio Grande da Serra a
celebrar Termo de Acordo de Parcelamento e
Confissão de Débitos Previdenciários com o
Fundo de Previdência Municipal dos Segurados
Públicos de Rio Grande da Serra e dá outras
providências.” 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. - Fica o Município de Rio Grande da
Serra autorizado a celebrar Termo de Acordo
de Parcelamento e Confissão de Débitos
Previdenciários com o Fundo de Previdência
Municipal dos Segurados Públicos de Rio
Grande da Serra – FUNPREV, no valor de R$
1.364.140,55 (Um milhão, trezentos e sessenta
e quatro mil, cento e quarenta reais e cinquen-
ta e cinco centavos) na forma do disposto no
Termo em anexo, que faz parte integrante
desta lei.
Art. 2º. – As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra,
02 de julho de 2.020 - 56º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº. 12/2020 = PM
Autografo 014.06.2020 = CM
Processo Administrativo nº. 985/2020 = PM
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁ-
RIOS.
O Município de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede na Avenida D. Pedro I, n.º
10, Centro, Rio Grande da Serra, SP, CEP
09450-000, inscrito no CNPJ sob o n.º
46.522.975/0001-80, doravante DEVEDOR,
representada neste termo pelo Sr. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira, Prefeito Municipal de
Rio Grande da Serra, portador do CPF n.º
147.294.068-77 e do RG nº. 22.149.129-6
SSP/SP e o Fundo de Previdência Municipal
dos Servidores Públicos de Rio Grande da
Serra – Funprev, situado a Rua Prefeito Carlos
José Carlson, n.º 226, conjunto 2, Centro CEP
09450-000, inscrito no CNPJ sob n.º
03.463.463/0001-88, neste ato representado
pelo Sr. Hilton Fernandes Olivares, na qualida-
de de Presidente, portador do CPF nº
124.707.718-70, e do RG nº 19.115.070 SS/SP,
órgão direto no âmbito da  Administração
Municipal, instituído em 25 de abril de 1.991,
pela Lei Municipal n.º 645, doravante denomi-
nado CREDOR,  com fundamentos na Lei
Municipal nº ....., acordam  o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
O  Fundo de Previdência Municipal dos
Servidores Públicos de Rio Grande da Serra –
Funprev é CREDOR, junto a Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra, da quantia
R$ 1.364.140,55 (Um milhão, trezentos e ses-
senta e quatro mil, cento e quarenta reais e cin-
quenta e cinco centavos) correspondente às
contribuições previdenciárias devidas e não
repassadas ao regime próprio de previdência
social dos servidores públicos municipais, no
que diz respeito à contribuição dos Entes
Municipais sobre a alíquota adicional para
cobertura do déficit técnico correspondentes
aos meses de setembro, outubro e novembro
de 2.019, nos termos da Portaria MPS nº. 402,
de 10/12/08 e prevista na Lei Municipal nº.
1.426, de 13 de novembro de 2.002 e suas alte-
rações subsequentes, discriminadas nas plani-
lhas em anexo, que fazem parte integrante
deste acordo. 
Pelo presente instrumento o Devedor, confessa
ser devedor do montante citado e compromete
quitar na forma aqui estabelecida.

O Devedor renuncia expressamente a qualquer
contestação quanto ao valor e procedência da
dívida, assume integral responsabilidade pela
exatidão do montante declarado e confessado,
ficando, entretanto, ressalvado o direito do
Credor  de apurar, a qualquer tempo, a existên-
cia de outras importâncias devidas, não incluí-
das neste instrumento, ainda que relativas ao
mesmo período
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Pagamento
I- Fica estabelecido que o valor atua-
lizado  da dívida assumida pelo Devedor com  o
Credor, referente à contribuição para cobertura
do Déficit Técnico correspondentes aos meses
de setembro, outubro e novembro de 2.019,
conforme planilha em anexo, discriminando o
valor originário de cada competência, os índi-
ces de atualização aplicados e o valor corrigido
até a data do parcelamento.
II- O parcelamento, de acordo com o
art. 5º. da Portaria nº. 402, de 10 de dezembro
de 2008, no montante R$ 1.364.140,55 (Um
milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, cento
e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos)
em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e
sucessivas de R$ 22.735,68 (vinte e dois mil,
setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e
oito centavos), conforme determina a  Lei
Municipal nº .... 
III- A primeira parcela, no valor R$
22.735,68 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e
cinco reais e sessenta e oito centavos) será
paga  no último dia útil do mês subseqüente ao
da celebração deste acordo, e as demais par-
celas, na mesma data dos meses ulteriores,
comprometendo-se  o DEVEDOR a pagar as
parcelas na data fixada, acrescidas dos juros e
correção monetária especificada na Clausula
Terceira.
IV- Ocorrendo atraso no pagamento
de quaisquer das parcelas, incidirão juros de
1% ao mês  e correção monetária especificada
na Clausula Terceira,  desde a data do venci-
mento até a data  do pagamento.
V- O Devedor se obriga, também, a
consignar no orçamento de cada exercício

financeiro, as verbas necessárias ao pagamen-
to das parcelas e das contribuições que vence-
rem após esta data.
VI- A dívida, objeto do parcelamento
constante deste instrumento é definitiva e irre-
tratável, assegurando ao Credor a cobrança
judicial da dívida, atualizada pelos citados índi-
ces até a data da inscrição em Dívida Ativa.
VII- Fica acordado que o Município e o
Fundo de Previdência prestarão ao MPS todas
as informações referentes ao presente acordo
de parcelamento através dos documentos cons-
tantes nas normas que regem os RPPS.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Correção
O valor de que trata a Clausula Primeira deste
Termo de Acordo está atualizado monetaria-
mente até a presente data, sendo que as par-
celas vincendas determinadas na Cláusula 2ª.
serão atualizadas pelos índices especificada
nesta clausula, acrescida da mesma taxa de
juros, visando manter o equilíbrio financeiro e
atuarial.
CLÁUSULA QUARTA: Da Retenção 
O Devedor autoriza que seja efetuada automa-
ticamente a retenção  no Fundo  de
Participação dos Municípios –FPM, e o repasse
ao Credor na Agência do Banco do Brasil S/A
n.º 4695-7, conta 8082-9,  do valor das parce-
las estabelecidas  na Cláusula  Segunda,
acrescido dos juros e da correção monetária
especificada na Clausula Terceira, na data do
seu vencimento, na hipótese do não cumpri-
mento do acordo.
CLÁUSULA QUINTA - Da Rescisão: 
Constitui-se em motivos para rescisão deste
acordo, que ocorrerá independentemente de
qualquer intimação, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial:
a) a infração de qualquer das cláusu-
las deste instrumento;
b) a falta de pagamento de duas par-
celas consecutivas ou não, ou a falta de reco-
lhimento de qualquer das contribuições men-
sais correntes.
c) a falta de recolhimento de quais-
quer contribuições correntes mensais, incidente

sobre a remuneração dos servidores efetivos.
A rescisão do presente acordo por descumpri-
mento de quaisquer das cláusulas, servirá para
inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou
em parte.
A rescisão deste acordo implicará na atualiza-
ção monetária sobre o saldo devedor, sujeitan-
do-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial,
acrescida dos juros de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da data da última parcela paga,
até a da inscrição da dívida e honorários advo-
catícios.
CLÁUSULA SÉTIMA:  Da Definitividade 
A assinatura do presente Termo pelo DEVE-
DOR importa em confissão definitiva e irretratá-
vel do débito, sem que isso implique em nova-
ção ou transação, configurando ainda, confis-
são extrajudicial, nos temos dos art. 389 e 395,
do Código de Processo Civil.
CLÁUSULA OITVA: Da Publicidade
O presente Termo de Acordo de Parcelamento
e Confissão de Débitos Previdenciários entrará
em vigor na data de sua publicação, que será
feita por extrato em jornal ou por Edital.
CLÁUSULA NONA: Do Foro
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura
venham surgir no decorrer da execução do pre-
sente Termo, as partes de comum acordo ele-
gem o Foro Distrital de Rio Grande da Serra em
detrimento de qualquer outro por mais privile-
giado que seja.
Para fins de direito, este instrumento é firmado
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, diante
de 2 (duas) testemunhas.
Rio Grande da Serra, _____ de maio de 2.020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito
Fundo de Previdência Municipal dos Servidores
Públicos de Rio Grande da Serra - FUNPREV
Hilton Fernandes Olivares - Presidente
Testemunhas:
__________________________

CPF
__________________________
CPF:

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRA-
TO nº 11/2019 - Proc. nº 892/2019 – CONTRA-
TADA: LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA - Objeto: Prestação de serviços de limpe-
za, conservação e higienização nas unidades
escolares municipais, com o fornecimento de
saneantes domissanitários, materiais, equipa-
mentos e mão de obra. Valor Total: R$
554.358,48 – Data Assinatura: 01/07/2020. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
01/07/2020.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRA-
TO nº 12/2019 - Proc. nº 795/2019 – CONTRA-
TADA: TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONS-
TRUÇÃO EIRELI - Objeto: Contratação De
Empresa Para Reforma Do Ginásio
Poliesportivo – Etapa 1: Acessibilidade. Local:
Prefeito Cido Franco S/Nº - Vila Arnoud - Rio
Grande Da Serra. – Data Assinatura:
09/07/2020. Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 09/07/2020.
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRA-
TO nº 17/2017 - Proc. nº 1146/2017 – LOCA-
DOR: TULIO CASSAROTTI JUNIOR, CPF nº
155.335.868-65 - Objeto: Locação de imóvel
localizado na Rua Santa Branca, nº 24, Jardim
Santa Tereza, Rio Grande da Serra/SP, onde

está instalado o Centro de Referencia de
Assistência Social - CRAS, para atender a
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social. –
Período: 12 meses. Valor Total: R$ 57.067,52 -
Data Assinatura: 06/07/2020. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 06/07/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 45/2020 – Proc. nº 2039/2019 – Detentora:
Gott Wird Comércio E Seviços Eireli – CNPJ:
15.741.819/0001-87 - Objeto: fornecimento de
Equipamentos de berçário para as unidades de
Educação Infantil – Data Assinatura:
29/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 52.000,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 46/2020 – Proc. nº 2039/2019 – Detentora:
J.C. Barbieri E Cia Ltda Epp – CNPJ:
00.548.120/0001-28 - Objeto: fornecimento de
Equipamentos de berçário para as unidades de
Educação Infantil – Data Assinatura:
29/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 36.000,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

nº 47/2020 – Proc. nº 2039/2019 – Detentora:
Levin Comercial Ltda Me – CNPJ:
09.127.785/0001-32 - Objeto: fornecimento de
Equipamentos de berçário para as unidades de
Educação Infantil – Data Assinatura:
29/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 7.410,00 - Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 48/2020 – Proc. nº 2039/2019 – Detentora:
R. F. Gory Comercial Ltda Epp – CNPJ:
10.372.062/0001-88 - Objeto: fornecimento de
Equipamentos de berçário para as unidades de
Educação Infantil – Data Assinatura:
29/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 49.600,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 49/2020 – Proc. nº 2250/2019 – Detentora:
Gott Wird Comércio E Seviços Eireli – CNPJ:
15.741.819/0001-87 - Objeto: Utensílios de
refeitório, copa e cozinha, para as unidades
escolares da Rede Municipal de Ensino:
Creche e Pré-Escola, para atender a Secretaria
de Educação e Cultura – Data Assinatura:
29/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)

meses – Valor Total: R$ 18.418,40 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 50/2020 – Proc. nº 43/2020 – Detentora: Gott
Wird Comércio E Seviços Eireli – CNPJ:
15.741.819/0001-87 - Objeto: Mobiliário, para
atender a Secretaria de Educação e Cultura –
Data Assinatura: 29/06/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
27.800,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 51/2020 – Proc. nº 43/2020 – Detentora: J.C.
Barbieri E Cia Ltda Epp – CNPJ:
00.548.120/0001-28 - Objeto: Mobiliário, para
atender a Secretaria de Educação e Cultura –
Data Assinatura: 29/06/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
24.210,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 52/2020 – Proc. nº 410/2020 – Detentora:
Guarani Indústria, Comércio E Serviços Ltda –
CNPJ: 45.817.467/0001-67 - Objeto:
Fornecimento de artefatos de concreto: tubo,
guia, bloco e tampa – Data Assinatura:

29/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 24.150,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 53/2020 – Proc. nº 410/2020 – Detentora:
Mavi Comercial E Serviços Ltda – CNPJ:
14.356.238/0001-69 - Objeto: Fornecimento de
artefatos de concreto: tubo, guia, bloco e tampa
– Data Assinatura: 29/06/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
495.488,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 29/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 54/2020 – Proc. nº 654/2020 – Detentora:
Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda –
CNPJ: 08.528.442/0001-17 - Objeto: Eventual
aquisição de Kits de alimentação para atender
a demanda do CRAS, como benefício eventual,
em atendimento a famílias em situação de vul-
nerabilidade social, para atender a Secretaria
de Cidadania e Inclusão Social – Data
Assinatura: 06/07/2020 – Prazo de Vigência: 12
(doze) meses – Valor Total: R$ 82.620,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
06/07/2020.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

Junho é conhecido pelas
grandes festas juninas em
homenagem aos três santos
populares: Santo Antônio, São
Pedro e São João. Em tempos
de distanciamento social como
manter uma das festas mais
populares do Brasil? 

A solução trazida pelo
Colégio Toth foi de organizar
uma live, evento com transmis-
são via redes sociais para res-
gatar a tradição junina em con-
junto com alunos e professo-
res. 

O Arraiá do Toth 2020
Virtuar foi promovido no últi-
mo dia 27, com transmissão
direto do colégio. Os professo-
res José Ricardo e Fernando,
junto a uma equipe reduzida,
fizeram a live bem-humorada
durante 4 horas, alcançando

cerca de 3 mil visualizações
As crianças, cada uma em

sua casa, dançaram e coreogra-
faram músicas tradicionais, em
apresentações gravadas que
foram ao ar no canal do Toth.
Famílias entraram na brinca-
deira e providenciaram trajes,
enfeites e comidas típicas em
suas casas. Além do incentivo
aos sorteios, brindes e ginca-
nas. Ainda em live,  houve a
apresentação do cantor
Evandro Dias.

Divertidíssimo, o Arraiá do
Toth deixou aquele gostinho de
quero mais, que toda festa
junina é capaz de proporcionar.
A pandemia, que nos impõem o
isolamento, vai passar, e as fes-
tividades serão preservadas e
compartilhadas para a alegria e
diversão de todos, “sô!”.Arraiá do Toth “Virtuar” investe em criatividade e adaptação de festividade durante pandemia e isolamento social

Arraiá do Toth “Virtuar” mantêm 
tradição durante pandemia

As crianças, cada uma em sua casa, dançaram e coreografaram músicas tradicionais em apresentação gravada no canal do Toth
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