
Vereadores decidem futuro 
da Fábrica de Sal nesta quinta

Os vereadores de Ri-
beirão Pires devem 
votar nesta quinta-fei-
ra (20), o projeto de 
lei do Poder executivo 
que doa a propriedade 
onde fica a Fábrica de 

Sal para a construção 
de uma escola Sesi no 
local. Há anos, o local 
é alvo de polêmicas, já 
que um antigo prefeito 
tentou derrubar o pré-
dio para a construção 

de um shopping, mas 
teve sua intenção frus-
trada pelo Conselho 
de defesa do Patrimô-
nio Histórico Estadual 
(Condephaat). Agora, 
o atual prefeito da ci-

dade quer preservar o 
espaço, que deverá ser 
restaurado para uma 
nova sede do SESI, já 
que a atual encontra-
-se parcialmente inter-
ditada.
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 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@grupodev.com.br

Bem-vindo ao novo Diário de Ribeirão Pires
 ‘Novo’ é uma 
palavra que muito me 
admira.  Sempre pre-
cisamos buscar pela 
renovação, seja na po-
lítica, na vida pessoal, 
profissional, a renova-
ção é algo que nos faz 
rever erros, melhorar 
acertos, e nos tornar, 
dia a dia, pessoas e pro-
fissionais melhores.
 No Diário de 
Ribeirão Pires, refor-
mulação e inovação 
são nossas principais 
regras. É assim que nos 
mantemos, pelo tercei-
ro ano consecutivo, o 
número 1 da região.
 Todos os anos, 

nos reformulamos 
para trazer sempre 
uma qualidade extre-
ma aos nossos leitores. 
Este ano, reformula-
mos completamente 
toda a nossa identida-
de visual, logomarca e 
também nosso impres-
so. Além disso, inicia-
mos um programa de 
TV na internet, onde 
poderemos debater 
todas as notícias da re-
gião e, através dos no-
vos quadros, ser a voz 
da população e levar 
os questionamentos às 
autoridades da cidade.
 Espero que to-
dos gostem dessa nova 

fase que trazemos a vo-
cês, pois trabalhamos 
duro há meses para 
chegar em um produto 
legal e que agrade a to-
dos os nossos leitores.
 Seguindo a ten-
dência dos principais 
veículos de comunica-
ção do mundo, o Diá-
rioRP, desde seu início 
tem focado suas princi-
pais ações na internet, 
pois traz diversos be-
nefícios. Um deles é a 
velocidade com que a 
notícia chega, mesmo 
que o leitor esteja em 
outra cidade, estado 
ou até país, algo que 
com o jornal impres-

so, por exemplo, não é 
possível. Seguindo essa 
tendência mundial, o 
DiárioRP passará a in-
vestir ainda mais na 
internet, mas também 
manterá resumos im-
pressos àqueles que 
ainda desejam. No en-
tanto, você também 
poderá voltar a pegar 
nossa edição impressa 
nos principais comér-
cios da cidade, mas 
diariamente, poderá 
acompanhar notícias, 
de forma imediata 
através de nosso site e, 
futuramente, de nosso 
aplicativo para celular. 
Espero que aprecie!
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Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP



Quadras esportivas estão abandonadas Descarte de lixo incomoda na Quarta

 Na última se-
mana, o Diário de 
Ribeirão Pires esteve 
presente na Avenida 
Coronel Oliveira Lima, 
Bairro Aliança, pois os 
moradores da região 
estão fazendo diversas 
reclamações a respei-
to de uma quadra de 
areia do bairro.
 O estado em  
que a quadra se encon-
tra hoje, é extrema-
mente perigoso, prin-
cipalmente para as 
crianças que utilizam 
o local para brincar. 
Outra quadra bastante 
danificada e sem con-
dições para práticas es-
portivas, é a do Parque 
das Fontes. Na última 
segunda-feira (17), 
nossa equipe também 

 Os moradores 
da Rua Violonista Le-
andro, no bairro Quar-
ta Divisão, reclamam 
bastante de uma lixei-
ra aberta localizada na 
entrada da rua e que 
fica bem visível pra 
quem passa de carro 
pela Estrada da Sapo-
pemba. A reclamação 
maior é sobre o forte 
cheiro que exala do lo-
cal e da enorme quan-
tidade de lixo deposi-
tada e espalhada pelo 
chão.
 O local dava 
lugar a uma caçamba, 
onde era depositado o 
lixo, mas foi retirada 
pela Prefeitura, que 
construiu a tal lixeira, 
implantada também 
em outros bairros da 

esteve presente no 
bairro para observar 
a situação do entorno 
da quadra, e consta-
tou que se encontra 
em estado deplorável 
e de completo aban-
dono. Alguns muníci-
pes comentaram que 
essa situação não é de 
hoje, mas de muitos 
anos, e até o momento 
nenhuma ação aconte-
ceu para melhorias no 
local.
 No dia 18 de 
agosto, a prefeitura de 
Ribeirão Pires revitali-
zou a quadra de areia e 
a Praça Lucas Silva de 
Sousa no Barro Bran-
co, incluindo trocas de 
traves e redes, pintu-
ra, reposição de areia, 
reforma do portão 

cidade.  Há também   
um ponto de ônibus, 
que está em péssimas 
condições, onde o 
mato já está quase en-
golindo-o e os bancos 
estão cheios de bura-
cos. Segundo os mora-
dores, todo tipo de lixo 
é depositado ali e até 
mesmo arremessado, 
já que, segundo eles, 
pessoas passam de car-
ro atirando sacolas no 
local, o que acaba es-
palhando materiais no 
entorno. A presença 
de animais de rua tam-
bém ajuda a espalhar 
os resíduos. A equipe 
do DiárioRP esteve no 
local e constatou todos 
os tipos de materiais, 
de inúmeros restos 
de alimentos jogados 

social e implantação 
de estacionamento. 
Nos arredores, o cal-
çamento da praça foi 
completamente refei-
to, além da implanta-
ção de uma nova área 
de convivência para 
os moradores do bair-
ro, com paisagismo, 
academia ao ar livre 
e troca da iluminação 
por lâmpadas de LED. 
No entanto, não esti-
pulou prazos para a 
manutenção dos locais 
questionados, e após 
procurada por nossa 
equipe, o órgão se li-
mitou a informar que“ 
enviará ao local uma 
equipe para avaliar os 
serviços necessários 
para que as melhorias 
sejam efetuadas.”

pelo chão, o que cau-
sa um intenso mau 
cheiro. Até mesmo um 
vaso sanitário foi joga-
do ao lado do ponto de 
ônibus.
 Em contato 
com a prefeitura de 
Ribeirão Pires, o ór-
gão informou atra-
vés de nota que “está 
tomando as devidas 
providências para rea-
dequar a lixeira à de-
manda dos moradores 
da região. Sobre as no-
vas lixeiras, esclareceu 
que estão sendo insta-
ladas na cidade para 
contribuir com a lim-
peza dos bairros, dis-
ponibilizando espaços 
para o descarte regu-
lar do lixo pela popu-
lação do município.
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Prefeitura prometeu que irá ao local para realizar vistoria (foto: Daniel Costa/DiárioRP) Equipe do DiárioRP esteve no local e constatou o problema   (foto: Victor Luis/DiárioRP)
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Vereadores decidem futuro da Fábrica de sal

 Na Sessão Ordi-
nária, que acontecerá 
nesta quinta-feira (20), 
na Câmara Municipal 
da cidade, o assunto 
que chama atenção 
dos munícipes é sobre 
a doação da proprieda-
de onde fica a Fábrica 
de Sal, para a cons-
trução de uma escola 
SESI (Serviço Social da 
Indústria). A pauta já 
foi discutida na casa 
de leis, havendo con-
testações por parte de 
alguns vereadores a 
respeito do assunto, 
inclusive o presidente 
da casa, Rubens Fer-
nandes (PSD), o Rubão, 
exigindo uma audi-
ência pública sobre o 
tema. 
 A proposta sur-
giu após o prefeito de 
Ribeirão Pires, Adler 
Kiko Teixeira (PSB), 
e representantes do 
SESI apresentaram 
aos vereadores da ci-
dade uma proposta de 
restauração da antiga 
Fábrica de Sal (edifí-
cio do Moinho Fratelli 
Maciotta), localizada 

na região central da 
cidade, onde em com-
tra-partida, haveria 
a construção de uma 
nova unidade do SESI. 
Por meio de parce-
ria com a instituição, 
que é ligada a FIESP, 
o município garantirá 
recursos para o res-
tauro do edifício, que 
no início deste ano 
foi tombado como pa-
trimônio cultural do 
Estado, o Condephaat,   
e também para viabi-
lizar a construção da 
nova escola do SESI.  A 
solução para as duas 
pendências poderá ser 
concretizada a partir 
deste ano. Desde 2017, 
o Governo Kiko tra-
balha junto a equipe 
técnica do SESI/FIESP 
para viabilizar a pro-
posta que contempla 
tanto o restauro da 
Fábrica de Sal, como 
a construção de nova 
escola do SESI na área 
onde hoje estão situ-
adas biblioteca e uni-
dade escolar da rede 
municipal. A proposta 
apresentada também é 

alternativa para a solu-
ção de antiga preocu-
pação dos moradores, 
que há anos acompa-
nham a possibilidade 
de o encerramento das 
atividades do SESI em 
Ribeirão Pires. A uni-
dade está instalada em 
espaço que sofre com 
o risco de deslizamen-
to de terra, caso que 
levou a sua interdição 
em 2010. O SESI aten-
de mais de 700 crian-
ças da cidade e indica, 
além de questões de 
segurança, a necessi-
dade de modernização 
e ampliação de sua es-
trutura educacional, 
contemplando as dire-
trizes de ensino da ins-
tituição, para perma-
nência no município.
 “Com isso, a 
preocupação com pos-
sível encerramento 
das atividades da uni-
dade ribeirão-piren-
se seria solucionada, 
bem como teremos 
condições para resga-
tar um dos mais be-
los cartões postais de 
nossa Estância, que é 

a Fábrica de Sal. Esta 
é uma grande oportu-
nidade para a preser-
vação do patrimônio 
histórico não apenas 
de Ribeirão Pires, mas 
como de todo o ABC 
Paulista, e um impor-
tante passo para a ma-
nutenção e ampliação 
das atividades do SESI 
em nosso município. É 
tempo de preservação 
da nossa história”, des-
taca o Prefeito Kiko. 
 Para que a pro-
posta seja viabilizada, 
além da aprovação dos 
parlamentares, a Pre-
feitura já trabalha em 
estudo para a transfe-
rência das atividades 
da Escola Municipal 
Lavínia de Figueiredo 
Arnoni e do acervo da 
Biblioteca Municipal 
Olavo Bilac para edifí-
cio onde atualmente 
está sediada a Secreta-
ria de Educação, Inclu-
são, Cultura e Tecno-
logia — área próxima 
ao endereço atual, e 
com estrutura que ga-
rantirá, sem prejuízo, 
o atendimento da de-
manda existente. Já a 
Secretaria de Educa-
ção, deverá direcionar 
suas atividades para 
o Complexo Cultural 
Ayrton Senna, onde 
já tem parte de sua 
estrutura instalada e, 
segundo a instituição, 
poderá realizar todas 
as atividades sem ne-
nhum maior prejuízo 
aos trabalhos.

Local há anos vem sendo alvo de interresse político  (foto: Guilherme Duarte/DiárioRP)





Sicredi e Aciarp realizam feirão de veículos em RP
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 Em parceria 
com a Associação Co-
mercial, Industrial e 
Agrícola de Ribeirão 
Pires (ACIARP), a Sicre-
di realizará o 1º Feirão 
de Veículos de Ribei-
rão Pires.
 O evento deve-
rá acontecer entre os 
dias 21 e 23 de setem-
bro, a partir das 9h, no 
Complexo Ayrton Sen-
na, região central da 
cidade
 Com mais de 
100 diferentes veícu-
los disponíveis aos 
interessados e a par-
ticipação de diversas 

 Na última se-
gunda-feira (17), a 
equipe do Diário de 
Ribeirão Pires, em tra-
jeto pela cidade de Rio 
Grande da Serra, iden-
tificou na Avenida dos 
Autonomistas, diver-
sos entulhos jogados 
na calçada, deixando 
o local extremamente 
poluído, fato que está 
se tornando comum 
no município.
 Vale lembrar 
que no dia 9 de agosto, 
o DiárioRP denunciou 
que algumas ruas da 
cidade, estavam com 
diversos descartes de 

lojas já conhecidas da 
regiao, entre elas, a 
Braseiro Motors, Pla-
nAuto Multimarcas, 
Offer Car Multimar-
cas, Kapivel Multimar-
cas, Via Brasil Automó-
veis e Ideal Veículos,  o 
Feirão promete trazer 
diversas ofertas e con-
dições muito especiais 
para quem busca um 
carro novo. Para o 
Presidente da Sicredi 
Vale do Piquiri Abcd 
PR/SP, Sr. Jaime Basso, 
“é uma grande satis-
fação poder disponi-
bilizar, juntamente 
com a ACIARP, esta 

lixo. Situação muito 
negativa para os mu-
nícipes que passam 
pelo local, e princi-
palmente para cidade. 
Segundo informações, 
estes descartes esta-
riam sendo feitos por 
moradores da região, 
e a Prefeitura não re-
aliza a limpeza neces-
sária.
 Outra situação 
que chamou atenção, 
é que o local onde se 
encontram estes des-
cartes de lixo nas Ruas 
Esmeralda e Dep. Silva 
Prado, são ruas que li-
gam a UPA e a quadra 

excelente oportunida-
de para Ribeirão Pires 
e toda a região. “Atra-
vés da parceria com 
seis lojistas, o Feirão 
de Veículos Sicredi 
contará com mais de 
100 automóveis e con-
dições especiais de fi-
nanciamento, além da 
aprovação do crédito 
na hora. Ribeirão Pi-
res nos acolheu e por 
isso, queremos retri-
buir colaborando com 
o desenvolvimento 
econômico da região”, 
complementa Jaime.
 A Sicredi e a 
ACIARP convidam 

municipal, importan-
tes pontos da cidade. 
Importante destacar 
que o lixo acumulado 
a céu aberto pode cau-
sar diversas doenças à 
população
 O lixo deposi-
tado nas ruas, a céu 
aberto, atrai ratos, ba-
ratas e moscas. Esse é 
o alerta feito por espe-
cialistas, que afirmam 
ainda que, com a che-
gada das chuvas, os 
resíduos podem tam-
bém permitir o desen-
volvimento de larvas 
de mosquitos vetores 
de doenças como a 
dengue. Alertam ain-
da que algumas doen-
ças, como a diarreia 
podem estar associa-
das ao lixo.
 Com a chuva, 
o problema é a den-
gue. Em meio ao lixo 
espalhado nas ruas, 
há muito material que 
pode acumular água, 
como as latas. Estas 
podem dar origem a 
poças de água parada 
e, assim, se transfor-

toda a população de 
Ribeirão Pires e região 
para prestigiar o even-
to. Nos dias de feirão 
haverá plantonistas 
das empresas parti-
cipantes, da Aciarp e 
também da Sicredi, 
que estarão disponí-
veis para atender to-
das as dúvidas que 
surgirem no dia do 
evento. 
 Para mais in-
formações, visite a 
Agência Sicredi em Ri-
beirão Pires, localiza-
da na Rua Stella Bruna 
Cecchi Nardelli, 48 - 
Centro, Ribeirão Pires.

marem em um local 
propício para o desen-
volvimento da den-
gue.
 A leptospirose 
é uma doença infec-
ciosa causada pela bac-
téria leptospira, que é 
encontrada, principal-
mente, na urina de 
ratos. Com a chuva, a 
pessoa que entrar em 
contato com esse lixo 
corre o risco de con-
trair a doença, caso 
ela tenha um corte na 
pele, bem como pelas 
mucosas. É preciso ter 
muita precaução na 
hora de mexer com 
esses resíduos espa-
lhados pelas ruas, Se 
alguma pessoa for, 
por exemplo, desentu-
pir um bueiro por esse 
lixo, deve usar botas e 
luvas resistentes para 
aumentar a proteção.
 Q u e s t i o n a -
da por nossa equipe, 
a Prefeitura de Rio 
Grande da Serra não 
respondeu nossos 
contatos até a publica-
ção desta edição.

Lixo e entulho tomam conta de Rio Grande

Feirão acontece esta semana (foto: Guilherme Duarte/DiárioRP)

Prefeitura não comentou o caso (foto: Daniel Costa/DiárioRP)
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Programa semanal estréia envolto em diversas polêmicas

Candidatos mentem para conseguir público em eventos

 O Diário de Ri-
beirão Pires lançou no 
último dia 5, um pro-
grama ao vivo através 
das plataformas digi-
tais. O Giro da Semana 
é um programa online 
que será transmitido 
todas as quartas-feiras, 
às 19h30 pelo portal de 
notícias do DiárioRP e 
também pela nossa pá-
gina do Facebook.
 A ideia do pro-
grama, que será apre-
sentado pelo jorna-
lista Rafael Ventura e 
pela repórter e apre-
sentadora Mel Rava-
sio, é discutir os fatos 
da semana e trazer a 
população para o en-
volvimento da notícia, 
opinando, questionan-
do e também fazendo 
críticas.
 Além de abor-

 O Prefeito de 
Rio Grande da Ser-
ra, Gabriel Maranhão 
(PSDB), e seus aliados 
têm criado uma estra-
tégia nova para chamar 
munícipes a eventos 
políticos de candidatos 
que eles apoiam.
 De acordo com 
uma professora da ci-
dade, que pediu para 
não ser identificada 
com medo de represá-
lia, os educadores da 
rede municipal de en-
sino teriam sido cha-
mados para debater so-
bre a ‘municipalização 
da educação’, mas ao 
chegar no local, perce-
beram que se tratava 
apenas de um evento 
político para lançar 
candidatos apoiados 
pelo atual prefeito de 
Rio Grande da Serra.
“Chegou um telefone-
ma nas escolas em que 
trabalhamos convidan-

dar assuntos sérios, 
como a política regio-
nal, o programa tam-
bém trará diversos 
outros temas, como 
lançamentos de cine-
ma, teatro, música, 
entre outros. No qua-
dro “Povo Fala”, o mo-
rador da cidade pode 
enviar perguntas, crí-
ticas e sugestões para 
as autoridades locais 

do todos os funcioná-
rios da educação para 
uma reunião que teria. 
O que foi passado é que 
seria sobre a municipa-
lização que ele está im-
plantando na cidade, 
aí quando chegamos lá 
não era nada a respeito 
da educação. Foi um 
palanque político, so-
bre a educação mesmo 
não foi falado nada”, 
disse a educadora.
 Uma outra de-

através de um vídeo, 
que serão respondidas 
pelo prefeito, também 
em vídeo. Já foram al-
vos de questionamen-
tos, diversos políticos, 
inclusive o Prefeito da 
cidade, Adler Teixeira 
(PSB), que respondeu 
aos questionamentos 
de munícipes.
 Todo programa 
contará com um convi-

núncia oriunda de ou-
tro munícipe da cidade 
afira que a secretária 
de educação da cidade, 
Helenice Arruda, tam-
bém teria se utilizado 
da mesma técnica para 
atrair pessoas ao que 
seria um evento polí-
tico de apoio aos can-
didatos Alex Manente, 
Thiago Aurícchio e 
Márcio França.
 De acordo com 
o denunciante, Hele-

dado especial, que co-
mentará as contícias, 
e também responderá 
as perguntas do públi-
co que estiver assistin-
do ao programa. Na 
primeira edição, o Ve-
reador Amigão D’orto 
(PTC) esteve presente 
e comentou sobre di-
versas polêmicas que 
ocorrem dentro da 
Câmara Municipal, 

nice havia convocado 
pessoas para um even-
to que pautaria ques-
tões sobre a terceira 
idade, mas ao chegar 
no local, também se 
tratava de um evento 
para apoio político e 
nenhuma ação sobre o 
tema teria sido discuti-
do.
“Todo mundo foi lá 
achando que era um 
evento sobre nossas 
coisas, mas quando 

inclusive sobre a pro-
posta de diminuição 
de cadeiras. Uma cam-
panha que corre nas 
redes sociais, onde um 
abaixo assinado pede 
que a Câmara Munici-
pal, tenha apenas 11, 
das 17 cadeiras,
 Na segunda edi-
ção, Flávia Banwart, 
secretária de Educação 
do município, comen-
tou sobre as conquis-
tas  e desafios na pas-
ta, e provocada pela 
dupla de apresentado-
res, chegou a alfinetar 
a câmara da cidade: 
“Eles tem a tribuna 
para falar, nós não te-
mos, mas responde-
mos com trabalho”. 
 Nesta quarta 
(19), o convidado é o 
polêmico jornalista 
Samuel Boss.

chegamos lá todo mun-
do ficou chocado”, dis-
se.
 Em uma rede 
social, um homem de-
sabafou: “Vocês enga-
naram a terceira idade 
de RGS, convidaram 
para uma atividade às 
7 da manhã, quando 
todos estavam no tre-
vo, ficaram sabendo 
que era política. Isso é 
feio, enganar as pesso-
as idosas para fazer po-
liticagem”.
 Os candidatos 
Márcio França e Thiago 
Auricchio não foram 
encontrados para co-
mentar sobre o caso, 
já Alex Manente não 
respondeu nosso con-
tato. A Prefeitura de 
Rio Grande da Serra 
limitou-se a dizer que 
não foi um ato oficial, 
e que Helenice realizou 
um ato político fora do 
horário de expediente.

Flávia banwart, Secretária de Educação, foi entrevistada na última semana (Foto: Reprodução)

Secretária chegou a gravar um vídeo com os convocados  (foto: Reprodução)
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ROMU prende traficante em creche Mauá e RP realizam operação contra o tráfico

 A ROMU, equi-
pe de elite da Guarda 
Civil Municipal (GCM) 
prendeu na tarde des-
ta segunda-feira (17), 
um homem acusado 
de realizar tráfico de 
drogas ao lado de uma 
creche na região do 
Santa Rosa.
 O local, que 
fica nas proximidades 
da Escola Municipal 

 As ROMUs, 
equipes de elite das 
Guardas Civis Muni-
cipais (GCM) de Ribei-
rão Pires e de Mauá, 
realizaram no último 
sábado (15), operação 
na divisa das cidades. 
A operação teve início 
às 14h e terminou por 
volta da 00h.
 Durante a ope-
ração, dois indivíduos 

Yoshihiko Narita, há 
tempos vem sendo 
alvo das equipes da 
ROMU por conta do 
alto índice do tráfico 
de drogas. No local, 
agentes da prefeitura 
já chegaram a passar 
um trator para derru-
bar cercas de arame 
farpado, construídas 
por traficantes para 
dificultar o acesso de 

perceberam a aproxi-
mação dos guardas e 
correram, porém, um 
deles foi interceptado 
pela equipe. O mesmo 
confessou que traba-
lhava no tráfico como 
“olheiro” e o outro, 
que foi encontrado 
logo depois, estava 
com as drogas. Foram 
realizadas buscas no 
interior da comuni-

equipes policiais.
 A prisão desta 
segunda-feira é fruto 
da Operação Satura-
ção, que visa inibir 
o tráfico de drogas 
na cidade. Com o ho-
mem, identificado 
como Davi Henrique 
Dias (24), já conheci-
do nos meios policiais 
pela prática de crimes 
como assalto e tráfico 
de drogas e recém sa-
ído do sistema penal, 
foram encontrados 15 
papelotes de cocaína, 
52 pedras de crack, 32 
trouxas de maconha, e 
a quantia em dinheiro 
de 109 reais.
 Diante dos fa-
tos, Davi teve prisão 
decretada pela autori-
dade de plantão e foi 
recolhido à carcera-
gem onde ficará a dis-
posição da justiça.

dade e a equipe teve 
êxito em localizar 
significativa quanti-
dade de substâncias 
entorpecentes. Foram 
encontrados: 600 em-
balagens de crack, 167 
trouxinhas de maco-
nha, 347 pinos de co-
caína, dois tijolos de 
maconha. Além disso, 
foi encontrado uma 
quantia em dinheiro, 
quatro rádios comuni-
cadores e uma balança 
de precisão. Ainda du-
rante as buscas, uma 
motocicleta que havia 
sido roubada no dia 
anterior, foi encontra-
da e entregue ao dono.
 Diante dos 
fatos, as partes e os 
materiais foram enca-
minhados ao 1º DP de 
Mauá, onde a autorida-
de de plantão ratificou 
a voz de prisão.

Homem atuava ao lado de escola (foto: Reprodução) Prisão foi realizada Pelas GCM  (foto: Reprodução)
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Handebol de Ribeirão Pires busca tricampeonato Paulista

Futebol amador agita Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

 A equipe femi-
nina de Handebol de 
Ribeirão Pires se fir-
mou na liderança de 
seu grupo na Liga Pau-
listana ao vencer, neste 
domingo (16), o time 
Villa Portare por 23 X 
14. As atletas ribeirão-
-pirenses buscam o tí-
tulo de tricampeãs da 
competição. As meni-
nas da cidade lideram 
as disputas com oito 
pontos, seguidas da 
Vila Portare com qua-
tro pontos, e ASE San-
tista com dois.
 O próximo jogo 
acontecerá no dia 30 
de setembro, contra 
a equipe de Jacareí. A 
partida será realizada 
na casa do time adver-
sário. A competição 
segue ainda na fase de 

 A Liga Riogran-
dense de Futebol Ama-
dor chegou ao fim. O 
campeonato começou 
em junho e contou 
com a participação de 
16 equipes da cidade. 
Esta edição contou 
com a reinauguração 
do Estádio Municipal 
de Rio Grande da Ser-
ra, O Teixeirão, que 
passou por grande re-
forma e recebeu me-
lhorias, inclusive um  
novo gramado sintéti-
co.
 O jogo foi rea-
lizado no último do-
mingo (16), entre o 
Unidos da Vila e o Es-
porte Clube São joão. 
O Unidos venceu a 
partida pelo placar 
de 1x0, para alegria 
da torcida que estava 
presente nas arqui-
bancadas. Criada há 
três anos, a equipe do 

grupos. No próximo 
mês, os confrontos se-
rão mais difíceis diante 
dos times do São Cae-
tano e Santos. Os jogos 
finais estão previstos 
para acontecer no mês 
de novembro.
Em 2015, as meninas 
do Handebol conquis-
taram o título da Liga 
Paulistana em um jogo 

Unidos da Vila, após 
conseguir o acesso no 
primeiro ano e chegar 
as semi-finais no ano 
passado. Este ano, sa-
grou-se campeã. O tro-
féu da competição foi 
entregue pelo prefeito 
da cidade Gabriel Ma-
ranhão (PSDB).
 Com festa nas 
arquibancadas em 
quase todos os jogos, 
o público esteve pre-
sente em peso duran-

emocionante, decidido 
nos instantes finais do 
jogo, com resultado 
favorável de 17 a 16 
diante da equipe de 
Guarulhos. Já em 2017, 
no bicampeonato con-
quistado, o cenário foi 
diferente com vitória 
contra o time do São 
Caetano por 16 a 13, 
o jogo foi bastante dis-

te toda a competição, 
sendo destaque desta 
edição.

Alvorada líder
 No último do-
mingo (16), com o 
apoio da Prefeitura 
da Estância Turística 
de Ribeirão Pires, por 
meio da Secretária 
de Esporte e Lazer, a 
Liga Ribeirão-pirense 
de Futebol realizou 
a quinta rodada do 

putado, porém com 
um domínio maior da 
equipe feminina de Ri-
beirão Pires.
 Nos jogos regio-
nais, dos anos de 2017 
e 2018 as nossas atletas 
conquistaram a meda-
lha de bronze. Neste 
ano a equipe disputou 
o terceiro lugar contra 
a cidade de São Vicente 

Campeonato Munici-
pal de Futebol Ama-
dor – 1ª Divisão (anti-
ga 2ª Divisão).
 O campeonato 
segue na fase de gru-
pos com a participa-
ção de 24 times da ci-
dade. Na classificação 
geral, os três primei-
ros colocados são: Al-
vorada, em primeiro 
lugar - com 15 pontos 
e apenas três gols so-
fridos. O Vila Gomes 

e ganhou o jogo por 16 
a 7. O staff ribeirão-pi-
rense é formado por 18 
atletas, além de comis-
são técnica represen-
tada pelos professores 
Martin Fonseca e Fábio 
Freitas.
 Uma fonte de 
inspiração para as me-
ninas da cidade, é a 
seleção brasileira de 
Handebol que já con-
quistou um Campeo-
nato Mundial em 2013 
disputado na Sérvia, 
dez títulos no Campe-
onato Pan-America-
no, sendo eles cinco 
de forma consecutiva 
e nove no Campeo-
nato Sul-Americano, 
além da atleta Eduarda 
Amorim, eleita melhor 
jogadora do mundo de 
2014.

e o Marllorca seguem 
em segundo lugar e 
terceiro lugar, respec-
tivamente, empatados 
com 13 pontos. Con-
fira os resultados da 
quinta rodada:
Arena Diva:
União 3 X 3 Beija Flor;
Mallorca 1 X 1 Jardim 
Valentina; AD Km4 0 
X 0 Santana F. C; 
Campo Jd Caçula:
Vila Bonita 3 X 1 Vila 
Nova; Vila Real 3 X 0 
Mercenários; União 
do Morro 0 X 2 Parque 
das Fontes; 
Campo Vila Suíssa:
Vila Gomes 2 X 1 San-
ta Edwiges; Alvorada 3 
X 0 Ouro Fino; Iramaia 
3 X 2 Jardim Caçula
Campo Ouro Fino:
S.E. Planalto 4 X 1 Pla-
nalto F.C; Lago F. C 3 
X 2 Torres; Vila Sueli 
4 X 2 Jardim São Fran-
cisco.

Próximo jogo acontece ainda este mês na cidade de Jacareí (foto: Divulgação)

Troféu foi entregue pelo Prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel maranhão (foto: Reprodução)




