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Amigos e familiares prestam homenagem a Júlio César
morto na última sexta-feira em acidente no Jardim Caçula
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Prefeito vai descansar
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Professores de Rio Grande
fazem Currículo Municipal

A Polícia Civil de Ribeirão
Pires instaurou inquérito
para averiguar se o
Tomógrafo encontrado em
um cômodo sem acesso
nas obras paradas do
Complexo Hospitalar da
cidade poderia oferecer
algum perigo de vida por
conta da radioatividade.
Em entrevista, o delega-

do Wagner Milhardo afir-
mou que as investigações
se dão apenas para apurar
as condições em que o
equipamento se encontra
e se oferecia algum perigo
de vida aos munícipes, des-
ligando-se das polêmicas
instaladas em torno do
caso. Página 10

Caso Tomógrafo: Polícia
vai investigar possível

contaminação às pessoas
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Delegacia irá investigar o que importa
A Delegacia da Polícia Civil de

Ribeirão Pires instaurou inquérito para
apurar risco contra a saúde das pessoas
que tiveram contato com o Tomógrafo
localizado por um acaso trancado por
quatro paredes em Ribeirão Pires.
A Polícia não quer saber quem tranca-

fiou o aparelho, mas quer
buscar se o ato trouxe risco à
saúde de pacientes e servido-
res da UPA Santa Luzia.
Os responsáveis pela inves-

tigação se apegam a uma
declaração de um ex-secretário, frisan-
do que o aparelho foi emparedado devi-
do a perigo de radiação, e consequente-
mente, contaminação das pessoas.
Entretanto, especialistas dizem que se o
objetivo era proteger as pessoas, a sala
deveria ter paredes revestidas com
chumbo e não apenas concreto.
O aparelho doado em 2009 pela

Prefeitura de São Caetano do Sul, pelo
que se sabe, nunca foi colocado em fun-
cionamento, mas pode ter servido para
fragilizar a saúde de muitas pessoas.
A decisão da Polícia Civil em investi-

gar o risco a vida é acertada. Não cabe
buscar culpados para o emparedamento

do Tomógrafo, isso é de
âmbito administrativo, mas
buscar se houve negligência
no armazenamento do apare-
lho e possíveis danos a saúde,
isso é dever das autoridades

investigar, aí cabe um crime.
Que a Delegacia faça o que os agentes

públicos estão demorando a explicar, se
houve contaminação das pessoas que
tiveram contato com o aparelho ou por
radiação, onde o contaminado poderá
ter mudanças no DNA das células e ao
aparecimento de tumores. 
É o que faltava! 

“Se houve crime
contra a saúde das

pessoas”

E d i t o r i a l  

A r t i g o  d a  S e m a n a

RReennoovvaaBBiioo  jjáá  eemm  22002200

O Brasil oferece ao mundo
mais um exemplo de como cui-
dar do meio ambiente: o
RenovaBio vigorará a partir de
1º de janeiro de 2020.

No esforço mundial para con-
ter o aumento da temperatura
média global, países se reúnem,
desde 1994, nas conhecidas
Conferências das Partes - COP's,
na tentativa de costurar um
acordo para diminuir as emis-
sões de gases de efeito estufa -
GEE, por meio da adoção de tec-
nologias limpas e ampliação de
infraestrutura de baixo carbono.

O Brasil, ao ratificar os ter-
mos do acordo, comprometeu-
se em reduzir, até 2025, as emis-
sões de GEE em 37%, abaixo dos
níveis de 2005; e em 43%, até
2030. Para isso, o País se propôs
a controlar as mudanças no uso

da terra e a aumentar a partici-
pação de energias renováveis e
de biocombustíveis na matriz
energética brasileira. 

Nesse contexto, o Brasil, que
já tem um dos mais bem-sucedi-
dos programas de biocombustí-
veis do mundo, substituiu 36%
da gasolina por etanol e 8% do
diesel fóssil por biodiesel, insti-
tuiu, por meio da Lei
13.576/2017, a Política Nacional
de Biocombustíveis, também
conhecido como Renovabio -
programa de incentivo ao
aumento da participação dos
biocombustíveis na matriz brasi-
leira de transportes.

O programa prevê a redução,
ao longo de 10 anos, do percen-
tual de carbono no combustível
comercializado no País, por
meio da substituição gradual de
combustível fóssil por biocom-
bustíveis. Essa "descarboniza-
ção" terá papel fundamental no
atendimento dos compromissos
assumidos na COP - 21.

A maior oferta de etanol, por
exemplo, contribui decisiva-
mente para uma redução dos
gastos com saúde pública decor-
rentes de problemas respirató-

rios. 
Estima-se que o consumo do

biocombustível nas oito princi-
pais regiões metropolitanas do
Brasil, onde vivem 50% da popu-
lação brasileira, é responsável
pela redução de 11,66% nas
internações hospitalares e 6,77
% na taxa de mortalidade. 

Pela primeira vez, uma políti-
ca de âmbito nacional consegue
internalizar os impactos positi-
vos do uso de combustíveis
renováveis com benefícios dire-
tos para o setor de biocombustí-
veis, para o meio ambiente e
toda sociedade.

A Política Nacional de
Combustíveis - RenovaBio, no
médio e no longo prazo, promo-
verá o aumento da produção de
biocombustíveis, gerando
emprego e renda, a redução dos
preços do produto para o consu-
midor e o combate dos efeitos
nefastos do aquecimento glo-
bal.

Arnaldo Jardim
Deputado federal

(Cidadania/SP) e Coordenador
da Frente pela Economia Verde
e Vice-Presidente da Frente
Agropecuária - FPA.
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Que o vereador Akira
Auriani (PSB) teve projeto de
lei reprovado pela Câmara de
Vereadores de Rio Grande da
Serra. 

*** 
Que a proposta previa a

instalação de banheiros quí-
micos em feiras livres do
município. 

*** 
Que a rejeição do projeto

esquentou as redes sociais da
cidade, muitos analisaram a
rejeição como sendo persegui-
ção política. 

*** 
Que na realidade, o projeto

do parlamentar é inconstitu-
cional, pois fere a isonomia
dos poderes. 

*** 
Que não cabe ao Legislativo

aprovar leis que onerem o
Orçamento Municipal. 

*** 

Que se aprovado pela Casa
de Leis, teria de ser vetado
pelo prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania). 

*** 
Que cabe ao vereador indi-

car o serviço via indicação à
Prefeitura Municipal. 

***         

Que ainda em Rio Grande
da Serra, o Partido dos
Trabalhadores oficializou no
final de semana a pré-candi-
datura a prefeito de Erick de
Paula. 

*** 
Que a indicação foi feita

durante ato de posse do novo
presidente da legenda munici-
pal, André Nascimento, o res-
ponsável em encaminhar o
partido nas eleições munici-
pais de 2020.

Que a indicação de Erick
contou com a presença do
deputado federal, Vicentinho. 

*** 
Que o deputado não deixou

de elogiar a escolha de Erick
como pré-candidato do PT em
Rio Grande da Serra. 

*** 
Que o deputado se compro-

meteu a estar na cidade pro-
movendo ações em prol da
pré-candidatura. 

***          

Que em Ribeirão Pires, o
pré-candidato a prefeito,
Amigão D’Orto (PTC), foi visto
em diversos bairros na última
semana. 

*** 
Que Amigão vem dedicando

boa parte da sua agenda para
dialogar com a população,
prestando contas do seu man-
dato de vereador e discutindo
ações futuras para Ribeirão
Pires. 

***

Que vem causando estra-
nheza a fala do prefeito de
Ribeirão Pires, Kiko Teixeira
(PSB). 

*** 
Que o prefeito não afirma

mais com tanta certeza que
irá disputar a reeleição em
Ribeirão Pires. 

*** 
Que em recente entrevista,

o mandatário não cravou a
possibilidade. 

*** 
Que Kiko ainda aguarda

algumas apelações que vem
fazendo na Justiça, o prefeito
está condenado em segunda
instância e enquadrado na Lei
da Ficha Limpa, impedindo à
candidatura a reeleição.

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

Marcelo fala sobre obras 
na avenida Jean Lieutaud

Vereador de Rio Grande indicou as obras de melhorias na região 

Uma das principais avenidas de
Rio Grande da Serra, a Jean
Lieutaud, na Santa Tereza, vem

passando por intervenções impor-
tantes de infraestrutura urbana
para a região. 

Os trabalhos atendem ao pedi-
do do vereador Marcelo
Cabeleireiro (sem partido) e visam
adequar as baias de estacionamen-
to na via. “As intervenções estão
sendo feitas pela Sabesp para
melhoria da tubulação d’água que
elevará a pressão dos bairros Oásis
Paulista, Santa Tereza, Parque
América e Rio Pequeno, e também
suprirá a necessidade do futuro
alojamento do Corpo de
Bombeiros que estará localizado
na avenida também”, explicou. 

Diante das obras na avenida, o
legislador aproveitou para solicitar
melhorias nas baias de estaciona-
mento ao longo da Jean Lieutaud 

“Chamei uma reunião entre
representantes da Sabesp e da
Prefeitura, pedi a eles para apro-
veitarem a obra, e que fizessem as
melhorias nas baias de estaciona-
mento, pois como todos sabem, a
circulação de carros na cidade
aumentou e não há tantas vagas
para parar os veículos, trazendo
transtornos para motoristas,
comerciantes e a população local.
Por esses motivos requeri as inter-
venções”, finalizou o vereador.

Vereador Marcelo durante vistoria nas obras da Jean Lieutaud 

Foto:Reprodução 

O vereador de Rio Grande da
Serra, Benedito Araújo (PT), apre-
sentou documento na Câmara de
Vereadores requerendo a
Secretaria de Saúde informações
sobre o aparelho de Mamografia

instalado no município. 
O parlamentar destacou que é

preciso ficar informado das condi-
ções do aparelho e o seu funciona-
mento. 

“Precisamos estar informado

sobre o tema, tendo em vista que
se trata de um assunto  complexo.
É importante dizer que o melhor
remédio para evitar qualquer
doença é a prevenção e em muitos
casos o auxílio do setor municipal
de saúde é essencial, por isso,
quero saber se o Mamógrafo está
funcionando e quantas pessoas
são atendidas no segmento, bem
como, sobre possíveis filas de
espera”, destacou o vereador. 

Benedito afirmou que pediu as
informações devido as denúncias
recebidas de que o aparelho esta-
ria quebrado. 

“Quero esclarecer os fatos,
saber a verdade. Caso esteja que-
brado (Mamógrafo) busco saber
onde estão sendo feitos os exames
e como os pacientes estão sendo
encaminhados ou transportados
até outra unidade de saúde”, fina-
lizou.  

Benedito Araújo pede informações
sobre aparelho de Mamografia 

Vereador Benedito Araújo é o autor do requerimento solicitando informações

Foto: ArquivoFolha

A Câmara de Rio Grande da
Serra promove nesta quarta-feira
(4), às 20 horas, a inauguração da
Galeria dos Ex-Presidentes do
Legislativo Municipal.

A proposta apresentada pelo

presidente da Casa, vereador
Claudinho Monteiro (PSB), visa
garantir a memória da Casa de
Leis.

“Temos que garantir a memó-
ria, guardar a história e a Galeria

terá essa função”, explicou o pre-
sidente.

Ainda segundo Claudinho, a
solenidade contará com a presen-
ça de autoridades municipais e
familiares dos ex-presidentes.

Galeria dos ex-presidentes 
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O mandatário de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSB), comuni-
cou à Câmara de Vereadores sua
saída para férias. Entre os dias 2 e
16 de dezembro o Paço será
comandado pelo vice-prefeito
Gabriel Roncon (PTB). 

Kiko Teixeira deixa o comando
de Ribeirão Pires em um momento
delicado. Não faltam polêmicas
para o prefeito explicar à popula-
ção. 

O caso do Tomógrafo localizado
em uma sala lacrada nas obras do
Complexo Hospitalar da cidade
segue sendo um mistério. Apesar
de a Prefeitura abrir procedimento
investigatório, ninguém do Paço
conseguiu dizer como aquele apa-
relho ficou escondido por anos. O
jogo de empurra segue nas redes
sociais. A atual Administração
tenta jogar a culpa para prefeitos
anteriores, esses se defendem,
mas existem perguntas que até o
momento não foram respondidas.
Como um aparelho Tomógrafo
doado pela Prefeitura de São
Caetano do Sul não estava catalo-
gado no patrimônio? Ou se estava,

por qual motivo a Administração
Kiko Teixeira manteve o aparelho
entre as quatro paredes? 

A Prefeitura de Ribeirão Pires
segue com respostas frágeis e
genéricas, aparentando não saber
qual rumo tomar. 

Outro caso que segue sem uma
posição clara é a doação da área
da Fábrica de Sal para o Sesi.
Ontem a Câmara aprovou a Lei
que revogava a transferência, após
a Justiça indicar como ilegal o ato
da Prefeitura. Agora, o espaço
tombado pelo Patrimônio
Histórico segue ainda mais aban-
donado já que  o espaço onde fica-
va a Biblioteca está vandalizado. A
Prefeitura, por sua vez, permanece
em silêncio, sem norte, aguardan-
do a próxima tragédia no local. 

À Casa de Leis, o prefeito indi-
cou apenas a revogação da Lei,
sem qualquer menção a ações
futuras. 

“Cumpre informar que a Lei em
questão tem sido objeto de ques-
tionamentos pelo Ministério
Público acerca da doação, tendo o
aludido órgão emitido

Recomendação Administrativa
sugerindo a revogação e adequa-
ção da doação, bem como solici-
tando alternativas para a resolu-
ção da questão e possível propos-
ta de TAC. A Administração apre-
sentou proposta ao Sesi visando o
desdobro do imóvel, com doação
parcial do terreno, mantendo sob
o domínio público o bem tomba-
do. Entretanto, a instituição
demonstrou desinteresse na doa-
ção nos moldes sugeridos, com o
encargo de restaurar o bem tom-
bado. Pelo exposto, não há outra
solução senão a revogação da Lei
Municipal n° 6.294, de 25 de
setembro de 2018”. 

Outra obra que segue sem qual-
quer ação prática do prefeito é a
construção da UBS do Parque
Aliança. O espaço segue aberto,
com crianças circulando no terre-
no, onde inclusive existe um poço,
colocando em risco a vida das pes-
soas. Sobre a obra, a Prefeitura
Municipal não comenta, fica em
silêncio, sem quaisquer explica-
ções aos moradores daquela loca-
lidade. 

Kiko pede férias em meio a polêmica 
do Tomógrafo, Sesi e obras inacabadas 

Kiko Teixeira pediu férias até o dia 16 de dezembro 

Prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira, estará de férias até o dia 16 de dezembro 

Foto: Arquivo 

Tomógrafo localizado entre paredes em Ribeirão Pires

Crianças circulam por obra no Parque Aliança, onde existe um poço, colocando em risco a vida de pessoas 

Prédio da Biblioteca sofreu vandalismo 
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Na sexta-feira (29), os profissio-
nais da rede de ensino municipal
de Rio Grande da Serra reuniram-
se na EMEB Zulmira Jardim
Teixeira, nos períodos da manhã e
da tarde, com objetivo de dar con-
tinuidade à formulação do

Currículo de Educação Municipal
iniciada em outubro deste ano, e
que será implementado no ano de
2020, de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, Base Nacional
Comum Curricular e demais legisla-

ções pertinentes.
A reunião pedagógica engloba

toda a comunidade escolar munici-
pal, numa construção coletiva que
avalia propostas de professores,
diretores e demais profissionais da
Educação Municipal.

A ação destaca-se justamente
por dar a oportunidade da formu-
lação do currículo aos professores
e demais profissionais que vivem
de perto o dia a dia com os alunos,
o que vai ao encontro do que dis-
põem as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica,
que afirmam que o currículo é
constituído pelas “experiências
escolares que se desdobram em
torno do conhecimento, permea-
das pelas relações sociais, que bus-
cam articular vivências e saberes
dos estudantes com os conheci-
mentos historicamente acumula-
dos”.

Ainda segundo as Diretrizes, tais
conhecimentos são selecionados e
transformados pela escola, para
que possam ser ensinados. Ao
mesmo tempo, eles contribuem
com a formação ética, estética e
política dos alunos e alunas. É fun-
damental que a escola expresse
com clareza o que espera dos estu-
dantes, buscando coerência entre
o que prega e o que realmente
ensina. As práticas pedagógicas
devem ser intencionalmente pla-
nejadas e permanentemente ava-

liadas. O planejamento e a avalia-
ção das ações pedagógicas devem
considerar a Proposta Curricular da
Rede, o Projeto Político-
Pedagógico da escola e o próprio
currículo.

De acordo com o artigo 26 da
LDB, “os currículos da educação
infantil, do ensino fundamental e
do ensino médio devem ter base
nacional comum, a ser comple-
mentada, em cada sistema de ensi-
no e em cada estabelecimento
escolar, por uma parte diversifica-
da, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e dos edu-
candos”.

A Base Nacional Comum
Curricular, um documento norma-
tivo para as redes de ensino e suas
instituições públicas e privadas,
referência obrigatória para elabo-
ração dos currículos escolares e
propostas pedagógicas para o ensi-
no infantil e fundamental. Sua fina-
lidade é traçar percursos de apren-
dizagem e desenvolvimento dos
educandos da educação básica, ao
longo da educação infantil, do ensi-
no fundamental e ensino médio.

Professores de Rio Grande se reúnem 
para elaboração do Currículo Municipal 

Além dos professores, encontro contou com demais servidores da rede municipal de ensino

Profissionais da Educação de Rio Grande da Serra durante as reuniões sobre o Currículo Municipal 

Fotos: Arquivo Folha 
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Moradores pedem por
recapeamento na Vila Sueli

Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima está tomada por buracos

A Rua Brigadeiro José Vicente
de Faria Lima, na Vila Sueli, é alvo
de constantes reclamações por
parte dos moradores que depen-
dem da via diariamente. Na últi-
ma semana, a Folha esteve no
local a pedido dos próprios muní-
cipes que estão cansados de espe-
rar por providências vindas da
Prefeitura Municipal de Ribeirão
Pires.

São tantos os buracos existen-
tes  que quase não é possível

notar a presença de asfalto em
certo trecho da via. Ainda segun-
do os moradores, além da circula-
ção de pedestres e motoristas, o
recapeamento se faz necessário
devido ao acúmulo água nos bura-
cos, tornando-se um local propí-
cio para a proliferação do mosqui-
to Aedes aegypti - transmissor do
vírus da Dengue, Zika e
Chikungunya. 

Diante da situação, Eduardo
Torato, também morador da Vila

Sueli, protocolou junto a
Prefeitura da Estância um abaixo-
assinado solicitando a recapeação
total da via, em agosto deste ano.
No entanto, passados três meses,
os moradores não obtiveram
nenhuma resposta a respeito. 

Dirce Quirino, moradora do
bairro há 35 anos, diz que o bairro
sempre sofreu com o descado da
Prefeitura. “Antes eu ligava muito,
cobrava, mas a gente vai cansan-
do porque nunca tem resultado”,
diz.

De acordo  com Edileuza
Santos, durante a campanha da
última eleição, o atual prefeito e o
vereador do bairro foram até o
local e se comprometeram em
arrumar a rua. “O prefeito pediu
meu voto, falou ‘vamos arrumar,
estaremos sempre juntos’, mas eu
nunca mais vi esse homem aqui
depois da eleição”, afirma
Edileuza. 

Procurada pela Folha, a
Prefeitura de Ribeirão Pires afir-
mou que está trabalhando para
verificar a viabilidade de atender a
referida solicitação feita pelos
moradores do bairro. 

Os moradores pedem pelo recapeamento total da via

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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Polícia Civil instaura inquérito para 
apurar caso do Tomógrafo emparedado 

Segundo o delegado Wagner Milhardo, as investigações serão para averiguar possível ‘’Perigo de Vida” à população
A Polícia Civil de Ribeirão Pires

instaurou o inquérito, na última
semana, para averiguar se o
Tomógrafo encontrado em um
cômodo sem acesso nas obras
paradas do Complexo Hospitalar
da cidade poderia oferecer algum
perigo de vida por conta da radio-
atividade. 

Em entrevista sobre o caso con-
cedida à Folha, o delegado do
município, doutor Wagner
Milhardo, afirmou que as investi-
gações se dão apenas para apurar
as condições em que o equipamen-
to se encontra e se oferecia algum
perigo de vida aos munícipes, des-
ligando-se das polêmicas instala-
das em torno do caso. “É evidente
que durante as investigações apa-
recerão questões sobre a respon-
sabilidade do aparelho, mas nosso
foco é apurar se o equipamento
oferecia riscos às pessoas que esta-
vam em volta”, diz  Milhardo.

O aparelho foi descoberto, por
acaso, em meio as paredes, no últi-
mo dia 19 de novembro, por um
funcionário da equipe de manu-
tenção. No entanto, o caso só veio
à tona após o vereador Amigão

D’Orto (PTC) ter ido ao local para
verificar a denúncia. 

O vereador esteve no local na
manhã do dia 21, mas acabou
impedido de chegar até a sala,
mesmo após acionar a Polícia
Militar. O parlamentar ainda este-
ve na Delegacia da Polícia Civil, mas
devido à ausência de crime, não
conseguiu registrar o boletim de
ocorrência.

“É desagradável ter que buscar
o apoio da Polícia para poder
desempenhar a minha obrigação
como vereador. Mas só assim
podemos conhecer a verdade dos
fatos, e a verdade é que tínhamos
um equipamento médico cercado
por paredes, enquanto a popula-
ção sofre na fila de espera por um
exame”, destacou Amigão após o
ocorrido. 

Na época, a Prefeitura de
Ribeirão Pires emitiu uma nota
esclarecendo que, após dois dias
da descoberta, a Administração
abriu processo de sindicância inter-
na para apurar o caso de equipa-
mento encontrado em uma sala
que integra o Complexo Hospitalar
Santa Luzia – unidade que aguarda

liberação de recursos estaduais
para ter obras retomadas pelo
município.

Na última semana, o caso foi
levado para o Ministério Público
através do Vereador Amigão
D’Orto. A iniciativa do parlamentar
se deu após a recusa por parte da
base aliada ao prefeito Kiko
Teixeira (PSB) em convocar a secre-
tária de Saúde de Ribeirão Pires,
Patrícia de Freitas, para dar escla-
recimentos na Câmara Municipal.

A denúncia foi protocolada por
Amigão e o advogado Dr.
Akenaton no Fórum de Ribeirão
Pires. Além disso, foi encaminhado
requerimento de convocação da
secretária de Saúde que foi negado
por 9 dos 17 vereadores. 

“A pergunta que fica é quem foi
o responsável por esconder o
Tomógrafo, nós, moradores de
Ribeirão Pires, passamos anos sem
o aparelho, centenas de pessoas
não puderem fazer os exames, e
ninguém será responsabilizado?
Por isso, pedimos ao Ministério
Público que peça investigação e
encontre os responsáveis”, finali-
zou Amigão.O aparelho de exames foi encontrado em uma sala sem acesso

Fotos: Divulgação
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Marido é preso em flagrante
após agredir companheira
Um homem de 51 anos foi

preso em flagrante após agredir
sua companheira. O caso aconte-
ceu no último dia 23.

Segundo o boletim, a equipe
da PM foi acionada para averi-
guar uma ocorrência de desen-
tendimento entre casal. 

Ao chegar no local dos fatos,
no Jardim Santo Antônio, foi
constatado que o homem havia
agredido a esposa, a qual se
encontrava acuada em sua resi-
dência e expressou a vontade de
fugir do local.

A mulher foi encaminhada à
UPA Santa Luzia para receber
atendimento médico, e o marido
recebeu voz de prisão em fla-
grante por lesão corporal e vio-
lência doméstica.

Morador tem veículo 
danificado em via pública

Um morador do bairro Colônia
teve o seu veículo danificado
após estacionar na Rua
Avanhandava, no bairro
Consolação, em São Paulo, no
último dia 27.

Segundo o B.O, o vidro lateral
direito da parte frontal foi danifi-
cado. A Polícia está investigando

a autoria do crime.
Moradora cai em golpe pela
internet e perde R$ 2 mil
Uma mulher de 24 anos,

moradora da Vila Tavalaro, caiu
em um golpe pela internet após
realizar uma compra de eletro-
domésticos em um site frauda-
do. O caso foi comunicado à
Polícia no último dia 26.

Segundo o boletim, a vítima
adquiriu três eletrodomésticos
no site americanas.com, porém
passou-se um mês após o paga-
mento do boleto e os produtos
não chegaram.

A vítima foi orientada a com-
parecer à Delegacia para que
seja realizada a investigação do
caso.

Motorista tem o veículo 
roubado por criminosos

Um motorista foi vítima de
roubo ao trafegar pela Estrada
do Soma na tarde do último dia
26. Segundo o boletim, dois
homens em uma moto aborda-
ram a vítima e sob grave ameaça,
com o emprego de arma de fogo,
subtraíram o seu veículo e per-
tences pessoais.

A Polícia foi acionada em
seguida para averiguar a autoria
do roubo.

Na tarde da última sexta-
feira (29), as forças de seguran-
ça de Ribeirão Pires se uniram
para mais uma ação policial
integrada com o intuito de for-
talecer a segurança da Estância. 

Intitulada “Operação Natal
Seguro”,  o trabalho ostensivo e
preventivo contou com a parti-

cipação da Guarda Civil
Municipal – Romu, Rotam e
Canil; e unidades das polícias
Civil e Militar da cidade, região
do Grande ABC e Capital –
Baep, Cavalaria, Rota e Rocam.

O ponto de encontro dos
agentes de segurança foi a
Praça Central da Vila do Doce,

com a presença de autoridades
municipais, como os delegados
titular e assistente da Polícia
Civil, doutor Wagner Milhardo e
doutor Marcos Duarte, o
Comandante da GCM, Sandro
Torres, o secretário municipal
de Segurança Urbana, José Luis
Martins Navarro, além de auto-
ridades da Polícia Militar. 

Ao longo dos trabalhos de
repressão ao crime foram reali-
zados bloqueios e abordagens a
pedestres em diferentes pontos
da região central. A base móvel
da Polícia Civil ficou sediada na
praça, onde profissionais pres-
taram  atendimentos aos muní-
cipes. 

A ação das forças policiais
também contou com uma pro-
fissional de assistência social,
que ficou à disposição no
Distrito Policial da Estância para
encaminhamentos de casos
específicos.

Forças de segurança se unem em
Operação Natal Seguro na Estância

Velório de motociclista é
marcado por homenagens

O acidente que vitimou o jovem aconteceu na entrada do Jardim Caçula

O sepultamento de Júlio César
de Carvalho, de 25 anos, morto em
um acidente na Rodovia Índio
Tibiriçá foi marcado por homena-
gens feitas por amigos e familiares,
que usaram uma camiseta com a
foto do jovem. A cerimônia de des-
pedida aconteceu no Velório
Municipal de Ribeirão Pires, na últi-
mo sexta-feira, sob muita como-
ção. 

O acidente aconteceu na última

sexta-feira (29), quando o motoci-
clista deixava uma festa da empre-
sa para qual presta serviços, no
Jardim Caçula, e seguia para sua
casa na Vila Gomes. Segundo infor-
mações do boletim de ocorrência,
Júlio César perdeu o controle da
motocicleta em uma curva  próxi-
mo a rotatória de acesso a
Rodovia, ainda na Estrada do
Caçula. O jovem teria derrapado na
via, que estava seca no momento

do acidente, antes de se chocar
com o poste. A morte de Júlio
César foi contatada no local. 

Ainda de acordo com informa-
ções apuradas, a vítima estava em
uma festa da empresa para qual
presta serviços como motoboy.
Amigos de trabalho postaram
fotos da comemoração nas redes
sociais. Nelas, Carvalho aparece
sorrindo entre os companheiros
momentos antes do acidente. 

O delegado titular do município,
doutor Wagner Milhardo, afirmou
que o inquérito do caso será ins-
taurado para apurar as devidas
causas do acidente.

Júlio deixa uma esposa grávida
de seis meses.  

Foto:Redes Sociais

Foto:Redes Sociais

Homenagens prestadas durante o sepultamento de Júlio César

Júlio César durante a festa 

Encontro entre as forças de segurança ocorreu na Praça da Vila do Doce
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Cetesb convida engenheira de Ribeirão
Pires para palestrar sobre Lei da Billings

Paletra foi ministrada durante a 4ª Jornada Técnico Científica na Escola Superior da Cestesb
A Companhia Ambiental do

Estado de São Paulo – Cetesb,
convidou a engenheira ambien-
tal Andreza de Araújo, proprie-
tária da empresa Núcleo
Ambiental de Ribeirão Pires a
proferir palestra sobra a Lei
Específica do compartimento
Billings. Onde foi discutido os
avanços e os desafios que a
referida Lei apresenta.

O evento ocorreu na 4ª
Jornada Técnico Científica, no
dia 21 de novembro e foi pro-
movido pela Escola Superior da
Cetesb, onde a engenheira é pós
graduada em Conformidade
Ambiental.

A engenheira Andreza de
Araújo, como tema de conclu-
são de curso, coordenou e reali-
zou uma ampla pesquisa, entre
autoridades e personalidades
da área ambiental do Estado de
São Paulo, órgãos licenciadores,
autarquias, prefeituras do
entorno do Reservatório
Billings, além de entrevistar 167
famílias residentes as margens
do reservatório. Seu TCC, foi a
primeira nota 10 da Escola

Superior da Cetesb de Pinheiros
e está publicado no acervo e no
site da escola. Fato este que a
gabaritou para ministrar a
palestra.

Segundo a engenheira, a
necessidade de moradia, recur-
sos financeiros escassos, a
desinformação e a falta de um
efetivo e eficaz controle urbano
por parte governamental e
demais órgãos competentes são
os maiores fatores que contri-
buem para o contínuo avanço
das ocupações irregulares as
margens da Billings.

“Tais ocupações caminham
de forma crescente em contra-
ponto com a legalidade, os pre-
ceitos e as diretrizes de susten-
tabilidade. Amplamente discuti-

do, debatido e regulamentado.
Percebemos nesta pesquisa um
distanciamento, quase um abis-
mo entre a população periférica
do reservatório, as instituições e
os órgãos de governança”, des-
taca a engenheira.

Ainda segundo a especilista é
preciso promover um trabalho
junto a população, levando
informações e propondo escla-
recimentos.

“Um novo olhar se faz neces-
sário. Formação, informação e
incentivos para envolver e cons-
cientizar a base desta pirâmide
é imprescindível. Leis temos as
melhores. Entretanto, participa-
ção, interação e efetiva ação de
todos os atores, ainda é o gran-
de déficit”, concluiu.

Andreza de Araújo durante palestra na Cetesb

Foto: Divulgação
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Momentos da Corrida Asas para Isabela promovida em Ribeirão Pires 

Claudinho e Alemão agradeceram a presença 
de todos na 28ºFesta do Clube dos Amigos
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Rio Grande da Serra marca presença na 
18ª Edição do Onda BGF Praia Acessível 

no município de Bertioga

Formatura do Proerd  para alunos da rede estadual de Rio Grande 
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Guri encerra semestre com
apresentações no Teatro

Projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Rio Grande da Serra
Na quinta-feira (28) aconteceu

no Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira o
segundo dia das apresentações
que marcaram o encerramento
de semestre dos alunos do
Programa Guri Santa Marcelina,
polo Rio Grande da Serra.

Passaram pelo palco os alunos
instrumentistas, que mostraram
ao público seu aprendizado nas
aulas com trombone, saxofone,
eufônio, clarinete, trompete,
flauta, percussão e violão. Na
terça-feira (26), primeiro dia do
evento, já haviam se apresentado
as turmas de Iniciação Musical
Infantil, Iniciação Musical Adulto
e Coral.Alunos durante a apresentação no Teatro Municipal de Rio Grande da Serra

Foto: Divulgação

Seleção para projetos cênicos
A Secretaria de Cultura da

Prefeitura de Ribeirão Pires e o
Sítio Cultural Alsácia seleciona-
rão, até janeiro de 2020, proje-
tos cênicos para serem apre-
sentados no Teatro Municipal
Euclides Menato – situado na
região central da cidade.

Os interessados deverão

encaminhar seus projetos para
análise e seleção para o e-mail
teatroeuclidesmenato@ribei-
raopires.sp.gov.br.

Por meio de parceria cele-
brada pela Prefeitura com o
Sítio Cultural Alsácia, o Teatro
Euclides Menato teve progra-
mação retomada. 

O espaço recebeu nesse ano
a peça teatral
“Incandescente”, a Mostra de
Teatro dos alunos da
Prefeitura, os recitais de final
de ano da Escola Municipal de
Música de Ribeirão Pires, entre
outros espetáculos de teatro e
música.

Curso de Teologia 
em Ribeirão Pires 

O Curso de Teologia da Igreja
Matriz de Ribeirão Pires formou
mais uma turma no último dia 25
com 17 alunos.

Fruto de uma parceria com a
Faculdade de Teologia Itesp, o
curso acontece na Igreja desde
2010 e já formou uma média de
400 alunos. 

A iniciativa de criar o curso foi
objetivando oferecer formação
mais crítica e sistemática para as
lideranças pastorais das várias
paróquias da região e outras pes-

soas interessadas em participar. 
A Matriz abrirá em janeiro ins-

crições para quem desejar come-
çar o curso, que tem duração de
três anos, seis disciplinas
(Introdução à Teologia, Antigo e
Novo Testamento, Liturgia,
Cristologia e Pastoral). 

A inscrição poderá ser feita na
secretaria da Igreja (Av. Santo
André, 110 - Centro Alto ), as aulas
começarão no dia 02 de março do
próximo ano das 20h às 21h30.
Outras informações: 4828-1598.

Formandos do Curso de Teologia ministrado na Igreja Matriz de Ribeirão

Foto: Divulgação
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Alice Silva é eleita 
Miss Simpatia Mirim

Pela primeira vez numa final
de concurso, a riograndense
Alice Silva Bernardes alcançou
a sexta classificação no Miss
São Paulo Infanto Juvenil 2019
na categoria Mirim. Além de
ser eleita a Miss Simpatia São
Paulo Mirim.

A grande final do Miss São
Paulo Infanto Juvenil foi reali-
zada no 3 de novembro no
Teatro Santo Dumont, situado
na Avenida Goiás, 1111, em

São Caetano do Sul. O evento
recebeu a organização e pro-
dução de Ivete Pina.

Com apenas seis anos de
idade, Alice andou pela passa-
rela do evento esbanjando
charme, sendo a única repre-
sentante oficial de Rio Grande
da Serra.

O concurso existe há mais
de 10 anos. A categoria Mirim
elege crianças de quatro a seis
anos de idade.

Alice Silva Bernardes no Concurso Miss São Paulo Infanto-juvenil 

Foto: Divulgação

Escola Sem Muros realiza
cerimônia no Teatro de RGS
Projeto Escola sem Muros fará cerimônia de encerramento no Teatro Municipal

O Projeto Escola Sem Muros
fará a cerimônia de encerra-
mento do projeto com os alu-
nos da Escola Estadual
Edmundo Luiz de Nóbrega
Teixeira nesta terça-feira (3),
às 8h, no Teatro Municipal
Primeira-Dama Zulmira Jardim
Teixeira, situado na Avenida
Dom Pedro I, nº 439, Centro de
Rio Grande da Serra.

O “Escola sem Muros” conta
com apoio da Prefeitura

Municipal de Rio Grande da
Serra, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico e Turístico,
Secretaria do Verde e Meio
Ambiente, Secretaria de
Comunicação e Secretaria de
Serviços Urbanos.

O Projeto tem o patrocínio
da Unipar Indupa e realização
do Nativos da Serra.

O objetivo principal da ação
é dar perspectiva profissional e

social aos jovens, mapeando
profissões, fortalecendo a his-
tória da cidade, proporcionar
lazer e motivação ao auto
conhecimento e diminuir o
índice de jovens em contato
com drogas utilizando a lingua-
gem de jogos lúdicos através
do turismo pedagógico, ecotu-
rismo e turismo industrial, com
saídas para a Pedreira histórica
de Rio Grande e visitas à
Unipar Indupa.

Integrantes do projeto durante ação no Bairro Pedreira, em Rio Grande da Serra

Fotos: Divulgação



2233PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  0033  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001199



2244 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  0033  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001199EEssppoorrtteeFFoollhhaa  

Atleta de RP vence
Torneio de Natação

Regiane Nunes, 34 anos,
moradora do Jardim Caçula, con-
quistou no último sábado (30)
três medalhas de ouro no
Campeonato Paulista de
Paranatação. As medalhas de
ouro foram conquistadas pela
nadadora durante as provas de
50 e 100 metros livre e 100
metros costas. 

O Campeonato foi sediado no
Complexo Aquático da Arena da
Fonte, no município de
Araraquara e teve a participação
de 180 paratletas de todo o
Estado de São Paulo.

O evento esportivo é realiza-

do pela Federação Aquática
Paulista, em parceria com o
Comitê Paralímpico Brasileiro.

O que a transformou Regiane
numa paratleta foi um glaucoma
congênito, que fez a atleta per-
der completamente a visão em
2013. A natação chegou na sua
vida aos 20 anos de idade, e
seguiu pela modalidade com
dedicação, coragem e força.

Sua dedicação a levou até aos
Jogos Parapan-Americanos, em
Lima, capital do Peru, onde con-
quistou três medalhas durante a
competição de natação, que foi
realizado em agosto.

Regiane Nunes conquista três medalhas no Campeonato Paulista de Natação

Folha faz reportagem
especial sobre E.C. União

“União além das quatro linhas” estará disponível às 12h no Portal Folha

Um ano de conquistas e supe-
rações. Assim foi o ano de 2019
para os membros do Esporte
Clube União, campeões da 1ª
Divisão de Futebol Amador de
Ribeirão Pires.

Ao longo de mais de três sema-
nas, a Folha acompanhou de perto
os últimos desafios enfrentados
pelo time na fase final da competi-
ção. O grupo é tema de um espe-
cial feito para o Portal Folha sobre

a trajetória percorrida ao longo da
história do time do Jardim Luso,
fundado em 1990 pelo morador
José Aires de Lima - o Seu Aires,
como era conhecido. 

Intitulada de “União além das
quatro linhas”, a grande reporta-
gem passa pelos principais
momentos dos quase 30 anos de
história do clube - desde a funda-
ção até a conquista do título de
campeão neste ano. 

No União, cada membro tem
sua importância - desde a torcida
até a diretoria - , e a reportagem
foca em como o grupo vive em
harmonia, apesar das dificuldades
que surgem pelo caminho. 

A  reportagem   estará disponí-
vel no Portal Folha a partir das 12h
desta terça-feira (3), com uma
galeria de fotos com momentos da
grande final que pode ser conferi-
da no Facebook e no Instagram.

Equipe do União vibra com a conquista do título de campeão da 1ª Divisão

Foto: Thainá M
aria
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