3 DE FEVEREIRO DE 2016
EDIÇÃO 20/ ANO II

diariorp.com.br · facebook.com/diariorp

Shopping volta
à Câmara
em sessão
extraordinária

| Página 6

CPIs retornam à
pauta no Legislativo

| Página 5

Crianças podem praticar
judô gratuitamente

| Página 3

Homem agride
ex-mulher com
facadas

| Página 7

2

OPINIÃO
Poça de lama

Desde criança, sonho em poder, de alguma
forma, ajudar as pessoas.
Por duas vezes participei
como delegado da ONU (Organização das Nações Unidas) representando o Brasil
a convite da Organização
ambientalista Greenpeace, a
qual sou voluntário desde os
13 anos. Com a minha profissão não poderia ser diferente. Sempre quis fazer algo
em que pudesse ajudar a sociedade. Por que não como
jornalista?
Decidi que investigaria e denunciaria irregularidades em todas as áreas
e esferas possíveis. ajudaria
as pessoas levando todos
os descasos com os menos favorecidos e de alguma
forma, instigar o senso crí-

tico nas pessoas para que
cobrassem por melhorias.
Esse sempre será o meu papel como profissional de comunicação. Por outro lado,
vejo coisas que muitas vezes
chegam a me enojar.
Essa semana, foi
possível ver uma guerra política imatura, nojenta e asquerosa que acontece em nossa
cidade. É extremamente difícil de acreditar que, pessoas
que querem ser eleitas para
representar o povo a administrar Ribeirão Pires, estejam num esquema tão sujo,
nojento e asqueroso. Muitas
vezes utilizam jornais para
que divulguem sua baixaria
em nome da “informação”.
Em outras, criticam
os veículos de comunicação
que não se vendem e não

aceitam entrar em seu jogo
sujo e os acusam de receber
propinas de seus opositores
eleitorais, outras vezes de
imprensa partidária.
Muitos políticos dessa cidade estão tão mergulhados em sua poça de lama
que as vezes esquecem que
existem pessoas que apenas
estão interessadas em fazer
algo limpo e transparente.
São tão sujos e contaminados pela corrupção que
esquecem que existem pessoas comprometidas com a
verdade.
Preste muita atenção
no que seu candidato tem
feito por aí, caro leitor. Política não é como comprar um
sapato. Se o sapato vier com
defeito você troca. Prefeito e
vereador, não.

Charge da Semana

Por Raphael Bettega

Rafael Ventura é Jornalista e Editor Chefe do Diário de Ribeirão Pires
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Aguá parada na Escola Municipal
Profa. Mabel Cunha, no Pq.
Governador, é foco do mosquito
da dengue. O local fica próximo
da quadra de esportes.
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LAZER E CULTURA

Alunos da rede pública podem
praticar judo gratuitamente
Foto: Ricardo Ribeiro/DiárioRP

As crianças de 7 a 14
anos que estudam no Ensino
Público terão a chance de
praticar judô gratuitamente
em Ribeirão Pires. A Academia Nery oferece 120 vagas.
A única exigência é tirar e
manter boas notas na escola.
Apresentado
em
2014, o projeto social “Judô
Nery” passou pela fase de
arrecadação de verba no ano
passado. Em 2016, a primei-

ra turma do projeto entrará
no tatame. A verba é oriunda
do governo federal por meio
do Ministério dos Esportes.
Segundo
Marcelo
Nery, professor e proprietário
da academia, a modalidade colabora no desenvolvimento de habilidades físicas
e emocionais das crianças.
“Para outros lugares, o aluno
mais agitado é um problema,
aqui não. Eu costumo brincar

que o judoca que vem treinar
aqui é diferente, ele tem que
ajudar um cego a atravessar
a rua, tem que ceder o lugar
para o idoso. O judoca tem
sempre que ajudar o próximo”, disse.
A exigência por boas
notas também é cobrada.
“Se ele tiver notas ruins, não
vai deixar de treinar, mas o
teste de faixa só será feito se
o aluno tiver boas notas”, explicou.
Para se inscrever,
basta ligar na Academia Nery,
no telefone 4825-2117 ou
comparecer no local, que fica
no piso superior do shopping
Duaki, no Centro de Ribeirão
Pires. Para a inscrição é necessário apenas duas fotos
3x4 e presença de pais ou
responsáveis.

Crianças têm poucas opções
de lazer em Ribeirão Pires
Foto: Divulgação/PMRP

Ribeirão Pires terá
novas opções de lazer para
as crianças na Vila do Doce.
Trata-se de um parque ao ar
livre com brinquedos para os
pequenos se divertirem. A

atração ficará atrás do palco
da praça.
Mesmo com o local,
Ribeirão Pires possui poucas opções de lazer gratuitas destinadas ao público

infantil. O Parque “Cidade
Encantada”, um dos projetos
que envolvem o Teleférico
da cidade, será outro investimento destinado às crianças. O custo total das obras
do novo ponto turístico gira
em torno dos R$ 25 milhões.
Segundo a Prefeitura, mais parques e academias abertas ao público
serão instalados em outros
bairros. Após a região central, o Jardim Iramaia também deve receber novos
equipamentos. O Paço prometeu divulgar nos próximos dias mais lugares que
terão academias e parques
ao ar livre.

Há poucos meses das eleições, muitas
especulações aparecem
no mundo político e na
cidade. O grande problema é que muitos fatos
são mal interpretados,
ou pior ainda, mal contados.
Nossa cidade enfrenta problemas complicados em diversas áreas,
como saúde e educação,
por exemplo. Entretanto,
essas prioridades ficam
em segundo plano e o
tema mais discutido na
volta da Câmara dos Vereadores é a construção

de um shopping. É claro
que um empreendimento desse porte traria benefícios. Mas será que a
demolição da Fábrica de
Sal, local histórico da Estância, é a melhor alternativa para a construção
do centro de compras?
Enquanto
isso,
a CPI da Saúde fica em
segundo plano, as denúncias da Educação
estão esquecidas e nossa cidade continua vivendo em meio a fofocas
e especulações, e pior,
esquecendo de tratar de
problemas básicos.
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S e c re t ár i o p o d e s er pi vô d e p ol ê m i c a

Foto: Reprodução

Por Rafael Ventura

A equipe de comunicação da prefeitura pode
estar envolvida em mais um
caso polêmico. Segundo
infirmações obtidas com
exclusividade pelo Diário
de Ribeirão Pires, alguns funcionários da estariam criando contas falsas

nas redes sociais para atacar concorrentes do atual
prefeito da cidade, Saulo
Benevides (PMDB) ao pleito
deste ano, e pessoas o que
criticassem na internet.
O caso veio a tona
em setembro de 2015 com
o vazamento de alguns fotografias em que era possível ver o Secretário de Co-

municação, Thiago Quirino,
dando instruções para que
funcionários da Secretaria
criassem montagens, entre
elas com os atuais vereadores Gabriel Roncon (PR)
e Renato Foresto (PT) e o
ex-prefeito de Rio Grande
da Serra, Adler Kiko. Na
época, Quirino desmentiu
que era responsável pelas
montagens e disse ser vítima de um crime.
Agora, o Diário
de Ribeirão Pires teve
acesso a novos documentos que comprovariam que
o Secretário teria posse de
diversas contas falsas e
usaria para atacar opositores de Benevides nas redes
Sociais e defender o atual
governo. Seriam cerca de
400 contas falsas.
Os funcionários utilizariam um grupo de Whats
App para planejar as ações

e inclusive o próprio Prefeito também estaria no grupo
e daria o Feedback sobre o
trabalho deles. Em uma das
mensagens enviadas por
Quirino, ele envia as informações de login para acessar uma das contas falsas.
Com esses dados,
acessamos a conta na rede
social Facebook e comprovamos que o perfil falso
relmente existe e ofende
pessoas em diversas postagens que criticam a gestão de Benevides e o defende em outras. Em uma
das publicações, a conta
falsa chega a ofender um
crítico de Saulo: “capacho
do PT cala a boca imundo”, postou o falso perfil.
Em outra postagem critica
o ex-prefeito, Clóvis Volpi
(PSDB). ”Nossa hein, quem
diria que o Clóvis fez escola, porque em Ribeirão na

gestão dele teve um caso
parecido”, se referindo a
uma denúncia sobre possíveis irregularidades em
um concurso público. Além
disso, o falso perfil também
é usado para fazer diversos
elogios nas postagens da
página do atual Prefeito.
Procurado, Quirino
disse que as imagens são
montagens e que o grupo
de whatsApp nunca existiu. Além disso, afirmou ser
vítima de um crime: “Existe
um inquérito policial na delegacia. Precisamos descobrir quem está fazendo
essas montagens e a pessoa deve ser punida”. Já
Foresto, através de seu advogado, informou já saber
das imagens e que abriu
um processo judicial contra Quirino e também deve
apresentar uma queixa-crime contra ele.

BOCHICHOS DA ESTÂNCIA
Um compilado de disse-me-disses da região

Triste é ter que
passar feriados, sábados e domingos até
mesmo uma folga longe
da sua cidade por falta
de opção local. É chato chegar mais cedo do
serviço e não ter o que
fazer para aproveitar o
resto da tarde. Não ter
uma diversão para levar
filhos, irmãos, sobrinhos
e os netos para passear.
Não ter uma distração para conversar,
caminhar ou até mesmo
fazer uma atividade física.
Tem horas que
eu gostaria de ter ape-

nas um lugar agradável
para ler um livro. Mas
isso são coisas que não
podem faltar em uma
cidade que carrega um
título de estância turística.
Pois é, na minha
cidade que tanto amo
falta, falta o simples, falta o agradável. Se não
for em um ambiente
particular não tenho opções de lazer e também
não tenho segurança
nos pontos aonde poderiam ser locais aonde
fosse possível cultivar o
valor da família.

To de mal
Ao que tudo indica, o prefeito está mesmo magoado com
a vice prefeita Leonice Moura.
Segundo boatos, Moura tentou
pedir uma sala, mesmo que seja
fora do Paço para poder trabalhar, mas Benevides teria negado. “Ela não tem direito a nada”,
teria dito ele. Será?

Novo Vice
Parece que o Prefeito Benevides
anda mudando de ideia também
quando o assunto é referento ao
alto escalão de seu governo. Ao
que tudo indica Silloti, que era o
nome mais forte para ser o vice
de Saulo numa possível reeleição
anda magoado porque ele teria
sido trocado um outro nome.

O DIÁRIO DE RIBEIRÃO PIRES NÃO ATESTA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, POIS SÃO APENAS BOATOS.
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CPIs voltam à pauta no Legislativo

Por Caio dos Reis

Apesar de ter sido
aprovada em setembro de
2015, a CPI da Saúde ainda não saiu do papel em Ribeirão Pires. E se depender
do presidente da Câmara
da cidade, José Nelson de
Barros, o Zé Nelson (PSD),
pode nem sair. O mandatário informou que convocou
o novo Secretário de Saúde,
Gerson Constantino, e sua
equipe para prestar esclarecimentos na próxima sessão ordinária, marcada para
o dia 15 de fevereiro.
“Ele já está convocado. Vai vir na próxima
sessão e responder todas
as dúvidas dos Vereadores.
Depois disso a Mesa Diretora vai se reunir e decidir se
dá ou não prosseguimento
a comissão”, explicou.

Foto: Caio dos Reis/DiárioRP

Principais articuladores do documento da CPI
da Saúde, Renato Foresto
(PT) e Rubão (PMDB) questionaram a morosidade na
abertura da investigação.
“Gostaria de pedir para abrir

essa CPI. O que custa investigar? Quem não deve,
não teme. Faço esse pedido
como vereador e munícipe”,
afirmou Rubão na tribuna.
“É preciso investigar a Saúde, esse vai ser o legado

Zé Nelson lança pré-candidatura
Foto: Guilherme Duarte/DiárioRP

Por Caio Dos Reis

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão
Pires José Nelson de Barros, o Zé Nelson (PSD), con-

firmou a pré-candidatura à
sucessão do Prefeito Saulo
Benevides (PMDB).
“Estou conversando
com quatro partidos para
lançar a pré-candidatura, o
PCdoB, PTN, PR e o PPS.
Algumas conversas estão
apenas começando, mas o
mais forte hoje é o PPS”, afirmou Zé.
Nome forte do PPS
em Ribeirão, Edinaldo Menezes, o Dedé, afirmou que não
existem conversas com Zé
Nelson no momento. “O PPS
terá candidato, mas ainda
não posso cravar um nome.
Antes dele falar com a gente,
ele tem que estar no partido

para eu passar o projeto e
pretensões do partido.”
Vereador em 5º mandato, Zé afirmou que não tem
nada a perder. “Tenho um
trabalho em que não fiz nada
de errado e sempre trabalhei
muito pelo esporte, saúde e
trabalhos sociais. Acredito
que é a hora certa de tentar,
moro aqui a mais de 30 anos
e o povo tem que votar em
quem é daqui”, disse.
Apesar do anúncio,
o mandatário afirmou que
não mudará a postura frente
à Câmara. “A gente tem um
compromisso com o governo. Não quero atrapalhar o
governo do Saulo”, explicou.

dessa gestão”, disse Foresto.
Durante as acaloradas discussões entre os
Parlamentares na sessão,
marcada por protestos da
população, outros dois te-

mas de possíveis CPIs foram colocados na mesa:
Educação e Festival do
Chocolate.
“Sou a favor de
uma investigação do festival também. Em 2014, as
entidades não receberam e
em 2015 os artistas locais
estão cobrando a Prefeitura
e até organizando o ‘ChoCalote’. A situação está
complicada”, disse Eduardo Nogueira (SD).
A Educação também foi tema abordado.
Entretanto, Foresto disse
que a prioridade no momento é a Saúde. “Não sou
contra a CPI da Educação,
mas a Vice-Prefeita já encaminhou documentos para o
Ministério Público. O melhor
agora é dar prosseguimento a investigação na área da
Saúde”, argumentou.

Mãe de Saulo pode nomear
viaduto em Ribeirão Pires
O Executivo de
Ribeirão Pires enviou projeto de lei à Câmara Municipal para nomear o viaduto que será construído
de Maria Benevides dos
Santos, nome da mãe do
Prefeito Saulo Benevides
(PMDB).
A votação foi adida na última sessão e
deve voltar à pauta na
próxima sessão, no dia
15.
Na semana passada, o Prefeito assinou
contrato com a construtora Cappellano, empresa

responsável pelas obras.
O valor do acordo é de R$ 55,9 milhões
e a previsão para a conclusão das obras é de 24
meses. O viaduto ligará a
região central da cidade
ao Centro Alto.
As intervenções
serão custeadas com
recursos federais, por
meio do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento). A construção
terá 11,5 metros de largura e duas faixas, passando por cima da linha
do trem.
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Shopping volta à pauta do Legislativo
Foto: Caio dos Reis/DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro
A sessão da Câmara dos
Vereadores realizada na última segunda-feira (1º) foi marcada pela
polêmica envolvendo projeto do
Executivo que propõe a construção
de um Shopping onde atualmente
abriga a Fábrica de Sal, a Escola
Profª Lavínia de Figueiredo Arnoni e
a Biblioteca Olavo Bilac. Os Vereadores não aceitaram votar o documento que foi enviado em caráter
de urgência pelo Paço. Alguns Parlamentares chegaram a criticar que
não haviam recebido o texto para
avaliação antes da reunião legislativa começar.
Nesta terça-feira (02), a
Câmara anunciou uma sessão extraordinária para quarta-feira (03),
às 14h. Na pauta, apenas a votação
do projeto de lei 004/16, que prevê
a construção do empreendimento
no local da antiga Fábrica de Sal.
Em entrevista concedida
ao Diário, o Líder do Governo na
Câmara, o Vereador Hércules Giarola (PR), chegou a dizer que o Prefei-

to Saulo (PMDB) havia desistido do
projeto já que o texto não foi votado
na sessão e que não haveria tempo
hábil para dar andamento aos trâmites legais do empreendimento.
Mesmo após a fala do Parlamentar,
Saulo Benevides, através das redes

sociais informou que o projeto do
Shopping estava mantido.
A doação do local para
construção do empreendimento é
de 99 anos e a única contrapartida pedida pelo Paço é a construção de uma creche para substituir

a Escola Profª Lavínia de Figueiredo
Arnoni.
Thiago Quirino, Secretário de Comunicação, falou ao Diário de Ribeirão Pires que a
construção do Shopping faz parte
de um projeto de desenvolvimento

do centro. “O Shopping daria um
fim ao problema da Fábrica de Sal,
que tem um alto custo de reparo e
corre risco de desabar. Existe o projeto para reconstruir uma idêntica à
original. O projeto vai continuar o
mesmo, somente a área pode acabar mudando caso ocorram problemas judicias que impeçam a construção”, informou.
José Maurício afirma que
é um dos proprietários do terreno
que abriga o complexo e que, mesmo com a desapropriação, a Prefeitura não poderia tomar posse do
local. “A área ainda não foi paga e é
motivo de uma briga judicial. Eu não
acho justo que a população ter de
pagar esta desapropriação a peso
de ouro. Se existe uma empresa
que quer fazer um empreendimento
deste porte, que compre o terreno
ao lado que está sendo vendido e
não ganhar de graça da Prefeitura.”
Maurício completou informando que, quando o local foi
desapropriado, pela então Prefeita
Maria Inês (PT), era para ser utilizado pelo Executivo.

C a s t r a ç ã o g r atu i t a c o n t i n u a n o d i a 1 3
Fundamental para controle da superpopulação e importante para evitar doenças nos animais, o 2º dia de castração
gratuita será 13 de fevereiro. O objetivo é
atingir o número de cerca de 100 animais
castrados, entre cães e gatos.
A ação é realizada pela Prefeitura
de Ribeirão Pires por meio do CCZ (Centro
de Controle de Zoonoses) . No primeiro dia
da ação, 16 de janeiro, foram castrados o
total de 105 animais, sendo 57 cachorros e
48 gatos.
A castração e identificação ocorrem
por meio microchips que integram o programa de guarda responsável de animais e
atende a lei estadual 12.916, de 2008.
Em atendimento a lei, os “cães comunitários” terão prioridade. Entretanto é
necessário que um responsável pelo animal

Foto: Divulgação/PMRP

assuma os cuidados após a cirurgia. Esta prioridade visa o controle populacional ao evitar a
reprodução descontrolada de cães de rua.
A castração será realizada no CCZ e nos

bairros do município em unidade móvel denominada “Castramóvel”, ainda com data a
ser definida. O veículo é adaptado para procedimentos cirúrgicos que pretende atender
dois mil animais entre espécies caninas e felinas, distribuídas ao longo do ano.
O objetivo da castração é evitar
infecção uterina e câncer de mama, evitar a gravidez psicológica e suas conseqüências e evitar o cio para as fêmeas.
Já para os machos, evita os tumores
nos testículos, minimiza demarcação territorial e minimiza a agressividade devido à excitação sexual.
A Secretaria de Saúde e Higiene informa que para a castração, é necessário
o cadastro dos animais. Serão cadastrados
os animais até que se atinja o total de 2 mil
animais.
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Mulher é atacada à facadas por ex-marido
Foto: Reprodução

mentos.

Por Ricardo Ribeiro
Uma mulher foi atacada
com uma faca pelo ex-marido,

na tarde do último sábado (30).
O agressor cortou os dedos da
vítima, que pode perder alguns
movimentos por conta dos feri-

De acordo com Cristiana Aparecida de Oliveira, de 45
anos, ela estava acompanhando
a filha Ana Paula de Olivera, de 27
anos, no retorno para casa, então
tomaram um ônibus no Centro de
Ribeirão Pires que as levaria ao local, localizado à Estrada da Casa
Vermelha.
Durante o percurso,
Jacqueline, de 25 anos, filha do
agressor, entrou no coletivo e começou a ofendê-la.
A discussão durou até
a hora do desembarque, quando
João de Oliveira e João Carlos de
Oliveira, pai e irmão de Ana Paula,
respectivamente, separaram as
moças para dar fim ao desentendimento.
José Walmy da Silva,
de 47 anos, chegou ao local e
desferiu um golpe de faca contra

Ana que para de defender, utilizou
uma das mãos e acabou sendo
gravemente ferida. Segundo os
pais da vítima, o ex-marido já teria
a ameaçado de morte por diversas vezes.
Já Walmy, alega que a
família de Ana Paula tentou invadir sua residência para agredir Jacqueline, e então teria pego uma
faca que utilizava paracapinação
para se defender, já que, segun-

do ele, José Carlos estaria com
uma pedra e um pedaço de madeira nas mãos. Ainda segundo o
agressor, foi Ana Paula quem tentou tirar a faca de sua mão e ele
não saberia dizer se a teria ferido
ou não.
Após os fatos, os Policiais presente deram voz de prisão ao agressor por tentativa de
feminicídio e foi levado à Cadeia
Pública de Santo André.

Passageiro se desentende com
cobrador e depreda ônibus
Um
desentendimento entre cobrador e um
passageiro acabou em depredação no último final de
semana.
A briga aconteceu
dentro de um ônibus da
empresa Rigras, que acabou sendo danificado.
Por volta das 13h
da última quinta-feira (28),
Kauê Silva, de 21 anos, e
sua família entraram no Terminal Turístico Rodoviário
da cidade.
Sua esposa, por
estar grávida, não passou

pela catraca, ficando na
parte da frente do coletivo,
segundo o BO.
Ao chegar no ponto final, aproximadamente
às 13h30, Kauê desceu
do ônibus e voltou a subir.
Logo depois, acabou se
desentendendo com José
Maria, cobrador do transporte público.
O jovem tentou
desferir um soco contra o
funcionário que acabou pegando apenas de raspão e
ainda ofendeu o motorista
Antônio Alves.

Silva ainda desceu
do ônibus e encontrou uma
pá.
Então, ele voltou a
subir e utilizou o objeto para
atacar o volante, que acabou sendo danificado, e os
vidros do veículo.
Os estilhaços acabaram por atingir o braço
do funcionário que conduzia o veículo, ferindo-o.
Segundo o boletim
de ocorrência, o rapaz ainda teria ofendido novamente os responsáveis pelo ônibus antes de deixar o local.

A Prefeitura, recentemente, tem inaugurado diversas obras de
pavimentação. A próxima
será no sábado (6), na
Rua Ernesto Molon, no
Bosque Santana. A obra
recebeu recurso do Governo do Estado no valor
de R$ 150 mil.
Na semana passada, já havia protocolado pedidos de obras em
locais que não possuem
asfalto, como a Avenida
Pereira Barreto e a Rua
Bragança. Agora, este
trabalho precisa continu-

ar. Protocolei um pedido
de pavimentação ao Secretário de Infraestrutura, Silvio Benevides, na
Rua Marajó, na Vila Sueli.
Ouço reclamações que o
local está intransitável e
dificulta o dia a dia dos
moradores e de quem
precisa passar por ali.
Temos de continuar fiscalizando e ajudando
a população com problemas como este e muitos
outros. É preciso melhorar
a qualidade de vida dos
munícipes e vou continuar
trabalhando por isso.

