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Saulo, a ‘Maria Louca’ de Ribeirão Pires
 Em 2012, uma notí-
cia no mínimo curiosa circu-
lou na internet se referindo 
a um prefeito do interior do 
Ceará, que teria inaugurado 
um orelhão. Óbvio que Ed-
milson Leite, prefeito de Ca-
ririaçú virou piada nas redes 
sociais. Quem em sã cons-
ciência faria uma inaugura-
ção tão ridícula como essa?
 O próprio prefei-
to negou que tinha feito a 
inauguração. Segundo ele, 
na verdade estava inaugu-
rando uma outra obra que 
ficava próximo ao telefone 
público, e por moradores 
terem enfeitado o aparelho, 
ele tirou uma foto ao lado. 
Ufa!
 O pior de tudo é que 
situações como essas vêm 
acontecendo em Ribeirão 
Pires. O prefeito da cidade, 
Saulo Benevides (PMDB) 

tenta desesperadamente 
deixar seu nome na histó-
ria de Ribeirão inaugurando 
qualquer coisa que tenha 
a possibilidade de colocar 
placas.
 Benevides já inau-
gurou obras boas, como é o 
caso do Centro de Controle 
de Zoonoses, que foi refor-
mado, no entanto, ele tenta 
fazer coisas que estão além 
da compreensão humana e 
do bom senso. Há meses, 
por exemplo, ele enviou 
uma lei para a Câmara Mu-
nicipal na tentativa de dar o 
nome de sua mãe para uma 
obra que sequer foi iniciada,  
o tão falado viaduto, que 
deveria interligar os centros 
baixo e alto da cidade. Além 
disso, Saulo cola placa em 
qualquer lugar da cidade, 
como em pontos de ônibus 
e até mesmo ruas públicas 

que ele asfalta. É muita falta 
de bom senso!
 Em matéria publi-
cada na página 10 desta 
edição, é possível ver o ta-
manho do rombo e o que 
poderia ser feito com esse 
dinheiro, mas o desespe-
ro de Benevides cria uma 
bolha de irrealidade em sua 
cabeça, que o faz cometer 
loucuras como essa.
 No entanto uma coi-
sa que ninguém pode negar 
é que Saulo Benevides vai 
entrar sim para a história 
de Ribeirão Pires. Vai entrar 
como o pior prefeito que 
essa cidade já teve, será 
como uma faixa obscura na 
história de nossa amada ci-
dade, assim como diversos 
outros também entraram 
por conta de suas adminis-
trações desastrosas. Será 
nossa ‘Maria Louca’.

Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
Tiragem: dez mil exemplares.
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Foto Denúncia

 Mais uma vez, 
moradores da cidade 
estão indignados com 
a situação do Mirante 
São José, local apa-
rentemente turístico, 
poderia ser utilizado 
para o lazer dos muní-
cipes, mas está aban-
donado pela Prefeitura 
de Ribeirão Pires.  



3 LAZER E CULTURA
Ribeirão-pirense faz sucesso na modalidade paraolímpica

Por Ygor Andrade

 A história de Clayton 
Silva Campos, mais conhe-
cido como Clayton Pavão 
poderia ser mais uma da-
quelas citações de supera-
ção, garra e força; e é. Aos 
dois anos de idade Pavão 
sofreu paralisia parcial das 
pernas devido à poliomieli-
te, desde então passou a se 
esforçar para superar o pro-
blema. Aos dez anos veio o 
interesse pela musculação, 
e a partir daí, foi questão 

de tempo até conhecer o 
levantamento de peso. “Eu 
malhava por questões de 
saúde, mas aí eu comecei 
a acompanhar um grande 
atleta chamado Valdecir Lo-
pes, que acabou se tornan-
do um grande ídolo”, disse 
Pavão, relembrando como 
conheceu Lopes. “Eu par-
ticipei de uma competição 
e o Valdecir achou que eu 
tinha potencial, me ligou 
e me convidou para fazer 
uma visita à Associação Es-
portiva de Apoio ao Atleta lá 

em Itu. Pensei: ‘Poxa, meu 
grande ídolo me convidan-
do pra uma visita na sede 
de treinamento dele: Claro 
que vou’”, relembrou sorri-
dente.
 As boas memórias e 
conquistas são muitas, mas 
entre mais de 80 competi-
ções, 40 medalhas de bron-
ze, prata e ouro, há espaço 
também para decepções. 
Pavão, em 2014 tinha índi-
ce paralímpico para disputar 
os jogos em 2016 no Rio de 
Janeiro, mas lesões nos om-
bros adiaram este sonho. “A 
gente nunca desiste, mas 
infelizmente uma lesão se 
transformou em duas, e isso 
adiou o sonho, por enquan-
to, mas lamentamos sempre 
a falta de apoio, principal-
mente por parte da Prefei-
tura, que sempre quando 
procurei, ouvi um não”, res-
salta o atleta Clayton Pavão 
que tentará disputar o Mun-
dial em 2017, provavelmen-
te em Dubai, nos Emirados 
Árabes.

Um compilado de disse me disse da região

O DIÁRIO DE RIBEIRÃO PIRES NÃO ATESTA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, POIS SÃO APENAS BOATOS.

Se não posso vencê-lo...Amigo da onça

BUXIXOS DA ESTÂNCIA

Parece que o desespero começou 
a tomar conta da classe política de 
Ribeirão Pires. Ao que tudo indica 
Antigos rivais estão começando a 
se tornar amigos novamente, pra 
quem sabe levar algum carginho ou 
secretaria, caso não vençam...

Quem pode festejar é o atual pre-
feito de Rio Grande da Serra, que 
está com o pé na reeleição, segun-
do pesquisas eleitorais. Há quem 
diga que já existam rivais prontos 
para desistir do pleito e tentar uma 
amizade com Maranhão. 
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Os vereadores têm o pa-
pel de aprovar os gastos 
e fiscalizar as ações da 
prefeitura do município 
em que legislam. São 
eles que acompanham o 
andamento de obras, os 
serviços oferecidos à po-
pulação e garantem que 
a constituição municipal 
seja respeitada. A po-
pulação pode participar 
deste trabalho e acom-
panhar as discussões 
para a aprovação de um 
projeto que vai interferir 
no cotidiano.
Não acompanhar o tra-
balho dos vereadores é 
desconhecer direitos e 
deveres que vão guiar a 

vida da população. É a 
Câmara de Vereadores 
que aprova, por exem-
plo, o orçamento munici-
pal que estipula os valo-
res e a maneira como as 
verbas devem ser aplica-
das.
Os vereadores podem 
sugerir e cobrar do Exe-
cutivo melhorias para 
o bairro por meio de in-
dicações, que são do-
cumentos enviados à 
prefeitura fazendo essas 
solicitações. Mas para 
que isso aconteça na 
prática, é preciso que te-
nha um contato perma-
nente entre vereadores e 
população.

Ygor A
ndrade  / D

iárioRP



4 CIDADES
Bairro sofre com desmatamento e queimadas

Por Ricardo Ribeiro

 Ribeirão Pires e Su-
zano podem estar sofrendo 
com um crime ambiental. É 
o que denunciam os mora-
dores do bairro Iti Sakai, na 
divisa entre os municípios. 
Moradores têm reclamado 
de possíveis invasões que 
acontecem no local.
 Segundo mora-
dores, noite após noite, a 

região vem sofrendo com 
queimadas.  “Onde eu 
moro, todo dia tem queima-
das, que ocorrem há mais 
de um ano. Toda a noite 
eles colocam fogo na mata 
do bairro e vão construindo 
casas”, disse a denuncian-
te.
 A moradora ainda 
foi além e disse que por ser 
um bairro mais afastado as 
pessoas usam isso para 

praticar irregularidades. “É 
vizinho colocando fogo em 
lixo e em outros materiais. 
Como o Sakai fica mais 
para o fundo, as pessoas 
aproveitam para fazer isso. 
Somos obrigados a respirar 
fumaça em todas as noi-
tes”, relatou a denunciante.  
 Ainda de acordo 
com a denunciante, as 
construções seriam ilegais. 
“Tem um homem que vai 
derrubando, queimando a 
mata e construindo casas 
que estão em situação ir-
regular. Nós moradores 
do bairro não aguentamos 
mais acordar todas as noi-
tes e ver fuligem entrando 
em nossas casas. Eles já 
arrancaram boa parte da 
mata para construir. A situ-
ação é muito grave”, finali-
zou.

Vencedoras do Miss RGS são presenteadas

 As cinco finalis-
tas do Concurso Miss Rio 
Grande da Serra 2016, fo-
ram presenteadas e trata-
das como “rainhas” pelos 
patrocinadores durante os 
últimos dois finais de sema-
na.
 Os eventos promo-
vidos pela Organização do 
Concurso contaram com 
as participações da recém-
-eleita Miss Rio Grande da 
Serra 2016, Ariane Her-

culano, da Miss Simpatia, 
Bianca Souza, da Miss Ele-
gância, Lígia Fagundes, da 
1ª Princesa, Ketely Vivian e 
da 2ª Princesa, Beatriz Mi-
randa, além dos integrantes 
das equipes responsáveis.  
 No dia 09, as jovens 
foram recepcionadas na 
Cafeteria Cravo e Canela, 
no Centro da cidade, para 
um café da manhã bastante 
especial. Já no último sá-
bado (dia 16), as finalistas 
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Reprodução

 Quando me mu-
dei para Ribeirão Pires, 
sentia muito orgulho do 
status de Estância Tu-
rística, me lembro que a 
cidadezinha com clima 
serrano contraditoria-
mente aquecia o coração 
dos moradores e visitan-
tes. 
 Ao andar pela 
nossa cidade hoje, princi-
palmente aos domingos, 
percebemos que parte 
da nossa tradição se per-
deu. Os pais não levam 
mais os filhos para pas-
sear, os comerciantes fe-
charam as portas devido 
à queda de movimento 
e logo a cidade ficou em 

total marasmo.
 Acredito que en-
quanto cidadãos, de-
vemos lutar pela revita-
lização dos espaços da 
nossa cidade, permitir 
que o nosso nome de 
estância seja honrado, 
que esse seja o lugar que 
as pessoas queiram mo-
rar.
 Investir no comer-
ciante e na segurança do 
cidadão é aquecer o co-
ração das pessoas e fa-
zer com que elas tenham 
orgulho da cidade, fazer 
manutenção do patrimô-
nio, não desperdiçar o di-
nheiro público e mostrar 
respeito à população.

foram jantar na Churrasca-
ria Rio Grande da Serra e 
“saíram da dieta” com um 
delicioso rodízio de carnes.
 As finalistas foram 
acompanhadas pelos co-
ordenadores Rosa Octávio 
Vieira e Ataíde dos Santos 
e as coreógrafas Alinny 
Costa e Ariana Slivah. Ou-
tros grandes eventos em 
Rio Grande da Serra estão 
previstos para os meses de 
julho e agosto.

 De acordo com o 
Artigo 250 do Código Penal 
Brasileiro, causar incêndio, 
expondo perigo à vida, à 
integridade física ou ao pa-
trimônio de outras pessoas 
é crime. A pena, além de 
multa, varia entre três me-
ses e seis anos de reclu-
são. A penalidade pode au-
mentar em um terço, caso 
o incêndio seja provocado 
em casas habitadas ou em 
construções destinadas a 
habitação.
 Questionadas sobre 
as queimadas e o desma-
tamento no bairro, a Pre-
feitura de Ribeirão Pires in-
formou que o bairro citado 
não faz parte do município, 
e sim de Suzano, já a Pre-
feitura de Suzano, afirmou 
que o bairro faz parte de Ri-
beirão Pires.

Recorrente
 De acordo com le-
cantamento realizado pela 
ONG (Organização Não 
Governamental) SOS Mata 
Altântica, em parceria como 
INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), o 
município de Ribeirão Pires 
foi a cidade que mais des-
matou em todo o Estado de 
São Paulo entre os anos de 
2012 e 2013. Na época, a 
cidade chegou a desmatar 
21 hectares de mata atlân-
tica nativa, o que equivale 
a cerca de 21 campos de 
futebol. Na época a prefei-
tura da cidade culpou a SP-
-MAR pelo desmatamento, 
por conta da construção 
do Rodoanel, mas se calou 
quando foi questionada por 
possíveis soluções ambien-
tais para o problema.

Divulgação
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Por Ygor Andrade

 A Prefeitura de Ri-
beirão Pires inaugurou o 
programa de videomonitora-
mento, conhecido popular-
mente como Big Brother, há 
exatos vinte dias. O discurso 
adotado para justificar a ins-
talação dos novos equipa-
mentos era justamente fazer 
com que houvesse diminui-
ção ou que fossem coibidos 
os índices de roubos; entre-

Guardas Municipais denunciam falta 
de treinamento para operar câmeras

tanto não foi bem isso que 
alguns membros da Guarda 
Civil Municipal comunicaram 
ao Diário de Ribeirão Pires. 
Segundo eles, as rodas do 
carro de uma funcionária pú-
blica foram furtadas atrás do 
estacionamento do Paço, 
onde há câmeras. Outro 
ponto que estaria incomo-
dando os GCMs, seria o fe-
chamento da sala de moni-
toramento. “Todas as vezes 
que a Secretária Adjunta sai, 

ela tranca a sala, e quando 
ela está lá, coloca Guardas 
não capacitados para reali-
zar o trabalho”, enfatizaram.
 Em contato com a 
Prefeitura Municipal, recebe-
mos nota oficial dizendo que 
“as instalações das câmeras 
do videomonitoramento ter-
minaram em 11 de julho. O 
motivo pelo qual a sala en-
contra-se fechada é devido 
à fase de revisão e adequa-
ção das câmeras onde os 
técnicos já estão em fase 
terminal da implantação jun-
to ao programa utilizado no 
vídeomonitoramento”, infor-
mou.
 O GCM rebateu as 
declarações da Prefeitura e 
disse que a alegação de que 
estão sendo feitas adequa-
ções escondem o verdadeiro 
problema. “Eles dizem isso, 
mas não tem efetivo para o 
serviço. É por isso, não há 
quem treinar”, lamentou.

Reprodução

Incêndio em mata atinge bairro na 4ª divisão

 Na sexta-feira (15), 
um trecho da Estrada Sa-
popemba, próximo à Quarta 
Divisão, em Ribeirão Pires, foi 
atingido por um incêndio que 
alcançou mais de 3km de ex-
tensão.
 A brigada de incên-
dio formada pela Defesa Civil 
e o Corpo de Bombeiros, fo-

ram notificados por volta das 
10h, que com o auxílio de 
um auto bomba tanque e um 
caminhão pipa, contiveram o 
fogo com água e abafadores 
até às 17h, do mesmo dia.
 De acordo com a 
equipe, o fogo foi causado 
por um ‘despacho’ de ma-
terial religioso, que atingiu a 

mata com a ventania.
 O tempo seco e o 
descarte incorreto de lixo têm 
contribuído na origem dos fo-
cos de incêndio, que com os 
fortes ventos, ajudam a es-
palhar as chamas. Somente 
neste ano, foram registrados 
quase 100 incêndios atendi-
dos pela Defesa Civil.

CIDADES

D
ivulgação



6 POLÍTICA

Por Ygor Andrade

 Esta semana, vaza-
ram áudios de uma reunião 
entre o prefeito Saulo Be-
nevides e seus apoiadores, 
onde o Chefe do Executivo 
afirma jamais ter atrasado 
pagamentos em sua gestão.
 No entanto, a presi-
dente do Sineduc (Sindicato 
dos Professores das Escolas 
Públicas Municipais), Perla 
de Freitas disse que entrou 
com processo ordinário, no 
Fórum local, para que o Po-

der Judiciário determine à 
Administração o pagamento 
imediato da porcentagem 
restante da primeira parcela 
do 13º salário. “Nós ainda 
não realizamos nenhuma 
reunião com a categoria, te-
mos que esperar o término 
do recesso escolar para que 
possamos ver qual caminho 
tomaremos”, enfatizou a 
presidente.
 Um acordo fora fir-
mado entre a Prefeitura e 
a presidente do Sindserv 
(Sindicato dos Servidores) 

Simone Beatriz, para que o 
pagamento do décimo ter-
ceiro fosse pago na sexta-
-feira, 15 de julho, mas até 
o fechamento desta edição, 
os valores ainda não haviam 
sido depositados.
 Procurada, a Admi-
nistração informou, por meio 
de nota, que o pagamento 
do 13º salário será feito até 
o dia 30 deste mês. Sobre 
o discurso afirmando jamais 
ter atrasado pagamentos em 
sua gestão, o Prefeito Saulo 
não se manifestou.

 Com o intuito de 
ser uma plataforma co-
laborativa, que vai aten-
der e ouvir os principais 
problemas da população 
ribeirão-pirense, o “Movi-
mento Planeja Ribeirão” 
foi lançado na terça-feira 
(19) e quer fornecer ao 
próximo Chefe do Execu-
tivo dados mais precisos 
sobre os problemas do 
município.
 “Com os resulta-
dos em mãos, os gestores 
não poderão dar a descul-
pa de que desconhecem 
os problemas apontados 
pelos moradores da cida-
de”, disse a coordenadora 
de Comunicação do Mo-
vimento, Ana Cíntia Guaz-
zelli.
 Os organizadores 
afirmam que o projeto é 
apartidário, que o mais 

importante é ajudar tanto 
o poder público quanto 
a população a solucionar 
problemas do município. 
“Entendemos que não é 
possível administrar um 
município com qualidade 
e transparência sem pla-
nejamento e participação 
popular. A criação desse 
instrumento é uma contri-
buição para que os ges-
tores municipais saibam 
exatamente onde estão 
os maiores gargalos e ne-
cessidades da população 
ribeirão-pirense e para 
dar voz e vez àqueles a 
quem a cidade pertence: 
seus moradores”, ressal-
tou Carlos Lima, idealiza-
dor do Movimento.
 Para mandar su-
gestões basta acessar o 
site www.planejaribeirao.
com.br e fazer o cadastro. 

Professores não receberam 13º

Ygor A
ndrade / D

iárioRP

Partidos Lançam Programa “Agenda 40”
 Na última sexta-fei-
ra (15), representantes de 
vários partidos políticos 
estiveram presentes em 
um evento para lançar o 
programa Agenda 40, que 
visa melhorar a comunica-
ção entre a população e 
representantes públicos.
  “Precisamos ouvir 
mais a população para sa-
ber a dificuldade de cada 

munícipe. Com o Agenda 
40 as pessoas poderão 
chamar a nossa atenção 
para problemas que não 
são resolvido há anos”, 
disse Adler Kiko Teixeira 
(PSB), pré-candidato ao 
Paço de RP.
 Gabriel Roncon 
(PTB), pré-candidato a vice 
ao lado de Kiko, ressaltou 
que o cidadão pode se co-

municar de várias formas 
através do projeto. “A po-
pulação vai poder entre-
gar um documento criado 
por nós ou poder enviar 
mensagem pela internet e 
ver nossas ações através 
da página do programa 
no Facebook. Com essas 
ações, vamos saber como 
agir e ajudar a todos”, 
enalteceu. 

Movimento cria plataforma
para ouvir moradores de RP



7 POLÍTICA

Por Rafael Ventura

 O pré-candidato do 
PMDB, Edvaldo Guerra, foi  
representado na Justiça Elei-
toral de Rio Grande da Serra, 
na última segunda-feira (18), 
por promover campanha 

eleitoral antecipada no Face-
book, com pedido de voto.
A Representação Eleitoral 
protocolada contra Guer-
ra é de autoria do PSDB do 
município e tem como base 
o artigo 36 da Lei 9.504/97, 
com redação dada pela Lei 

nº 13.195/2015, que auto-
riza a propaganda eleitoral, 
somente a partir de 15 de 
agosto. 
 De acordo com o 
advogado do grupo político 
liderado pelo PSDB, Lean-
dro Petrin, “a referida propa-

ganda atrai votos de forma 
ilícita para o pré-candidato 
pemedebista, o que a lei 
não permite”. Na represen-
tação, o advogado enfatiza 
que Edvaldo não pode alegar 
que desconhecia a publica-
ção irregular, já que, “prints” 
(cópias) anexadas à ação, 
mostram Guerra curtindo a 
publicação (imagem) em que 
o pedido de voto é direto.  
Ainda segundo Petrin, a re-
presentação pede a retirada 
imediata de tais materiais ir-
regulares da Internet e aguar-
da manifestação da Justiça 
Eleitoral.
 Procuramos a as-
sessoria Jurídica de Edvaldo 
Guerra para questionar so-
bre o caso, mas até o fecha-
mento desta publicação, não 
conseguimos contato.

Guerra promove campanha antecipada

 Depois de causar 
alvoroço no cenário políti-
co e financeiro da cidade, a 
Prefeitura de Ribeirão Pires 
conseguiu remanejamento 
de verbas, no valor de cinco 
milhões de reais. Esse di-
nheiro será destinado ao Ga-
binete do Prefeito que será 
responsável por redistribuir 
para Pastas que estejam pre-
cisando, como, por exemplo, 
a Infraestrutura.
 As confusões foram 
tantas que o DiárioRP foi 
conversar com o Secretário 
de Finanças, Edernício Turini, 
o especialista em assuntos 
políticos da OAB, Cláudio 
Deberaldine e alguns verea-
dores, que reclamaram prin-
cipalmente da falta de tempo 
para analisar o projeto. “Fo-
mos pegos de surpresa, não 
havia tempo hábil para dar 
um parecer certeiro”, disse 

o vereador Eduardo Noguei-
ra (SD), corroborado pelo 
companheiro Gabriel Roncon 
(PTB). Já os vereadores Ed-
son Savieto (PDT) e Rubens 
Fernandes (PSB) votaram a 
favor do projeto.
 Turini explicou que o 
remanejamento feito pela Ad-
ministração é interno, e não 
leva nada do DADE. “Esse é 
um valor que seria acrescido 
ao Turismo, e não retirado. É 
isso que explica o texto”, co-
mentou.
 No entanto, Deberal-
dine rebateu as afirmações 
dizendo que o texto é confu-
so. “Não posso precisar deta-
lhes, mas isso me parece um 
erro de escrita do texto, se a 
verba remanejada for mesmo 
interna”, disse, mencionando 
que talvez seja preciso rees-
crever o projeto. Veja o vídeo 
em www.diariorp.com.br.

RP pode ter que reescrever lei Projeto Aluno Nota 10 
homenageará Educadores

 A lei que instituiu a 
premiação “Aluno Nota 10” 
em Ribeirão Pires, voltada 
para homenagear estudan-
tes das redes municipal, 
estadual e particular, será 
ampliado aos educadores 
dessas redes. A legisla-
ção de autoria do Vereador 
Eduardo Nogueira (SD), 
receberá a emenda a pe-
dido dos educadores que 
passam a receber a honra-
ria em evento realizado no 
final do ano letivo. 
 Em 2015, a home-
nagem reuniu cerca de 700 

pessoas, com organização 
da Secretaria de Educa-
ção, Inclusão e Tecnologia 
de Ribeirão Pires. “O Aluno 
Nota 10” visa homenagear 
estudantes que se desta-
caram durante o ano letivo, 
pelo desenvolvimento glo-
bal. 
 O sucesso foi ta-
manho que houve pedidos 
para estender a honraria 
aos educadores. Pedido 
da Secretaria de Educação 
que atendemos”, explicou 
Nogueira. A alteração na lei 
será votada em agosto.

4827-5757

ANUNCIE 
AQUI!
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Gabriel Maranhão lidera pesquisa

Por Rafael Ventura

 O Prefeito de Rio 
Grande da Serra e pré-can-
didato a reeleição nas elei-
ções deste ano pelo PSDB, 
Gabriel Maranhão, é o pre-
ferido entre os  seus pos-
síveis adversários ao paço. 
Em pesquisa realizada en-
tre os dias 24 e 25 de ju-
nho de 2016 pelo Instituto 
Perfil Pesquisas de Opinião 
Pública, o atual prefeito li-
dera em todos os cenários. 
apresentados, inclusive na 
espontânea.
 Ao todo, 488 pes-
soas foram entrevistadas 
e a metodologia consiste 
na aplicação de amostra-
gem representativa da po-
pulação de Rio Grande da 
Serra. A margem de erro é 
de 4,4 pontos percentuais 

G
uilherm

e D
uarte / D

iárioRP

para mais ou para menos, 
e o índice de confiança é de 
95%.
 A pesquisa foi con-
tratada pela empresa Data 
News Brasil e registrada no 
Tribunal Eleitoral sob nº SP-
01536/2016. 
 Além dos possíveis 
cenários para as eleições, 
os entrevistados também 
foram questionados sobre 
a aceitação do atual gover-
no,  e também em quem 
não votariam de jeito ne-
nhum.
 Nas Respostas 
espontâneas, Maranhão 
é o mais lembrado pelos 
entrevistados. Liderando 
com 15,6%, seguido por 
Claudinho da Geladeira 
com 4,1%, Cleson, 3,3% 
e Guerra, com 2,5%. Ou-
tros nomes somam 2,5%. 

72,1% dos pesquisados 
não souberam opinar.
 Na pesquisa esti-
mulada, Maranhão também 
lidera entre os outros possí-
veis adversários. No primei-
ro cenário, ele tem 27,9% 
das intenções de voto, se-
guido por Claudinho de Ge-
ladeira, em segundo lugar 
com 21,3%, Cleson ocu-
pa a terceira posição com 
11,5% e Edvaldo Guerra 
empata com Danilo Sedan, 
ambos com 4,1 pontos 
percentuais. 31% dos en-
trevistados não souberam 
responder.
 No segundo cená-
rio, se a disputa fosse ape-
nas entre Maranhão, Clau-
dinho e Guerra, Maranhão 
também sairia vitorioso 
com 36% das intenções de 
voto. Em segundo lugar fi-
cou Claudinho, com 27,9% 
e Guerra, 5,7%. 30,3% dos 
entrevistados não soube-
ram responder.
 No Cenário três 
também daria Gabriel Ma-
ranhão como vencedor. 
Neste cenário, apenas apa-
recem o atual prefeito e o 
Petista. Maranhão ganha de 
Claudinho com mais de 10 
pontos de diferença. Nes-
te cenário, Maranhão sairia 
vencedor com 34,4% das 
intenções de voto, Claudi-
nho tem 27,1%. 38,5% não 
souberam responder.
 No quarto e último 
cenário, apenas aparecem 
os nomes de Gabriel Ma-
ranhão e Edvaldo Guerra. 
Neste cenário, Maranhão 
lidera com 35,2% dos vo-
tos, Guerra tem 13,1 pon-
tos percentuais. 51,6 não 
souberam responder.

Pesquisa realizada  em:  *  Rio Grande da Serra- SP *  01/07/2016
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Claudinho da Geladeira Lidera Rejeição

 A empresa de pes-
quisas também questionou 
os entrevistados sobre em 
quem não votariam. Des-
ses, 30,3% disseram que 
não votariam em Claudinho 
da Geladeira, liderando o 
índice de rejeição, Gabriel 
Maranhão aparece em se-
gundo lugar com 22,1%, 
seguido por Edvaldo Guerra 
com 13,1%, Danilo Sedan 
com 10,7 e Cleson 4,9%. 
37,7% dos entrevistados 
não souberam responder.
 As pessoas também 
foram questionadas se  vo-
tariam novamente em Ga-
briel Maranhão no caso do 
atual prefeito se candidatar 
à reeleição. 52,5% dos en-
trevistados responderam 
que sim, 33,6% que não e 
13,9% estão em dúvida e 
responderam dependeria.
 Quando questio-
nadas sobre a atuação da 
gestão do atual prefeito, 
45,1% responderam que 
a gestão é boa ou ótima, 
19,7% acham regular e 
35% ruim ou péssima. Ne-
nhuma das pessoas ouvi-
das deixou de responder 
ou disse não saber opinar.

Pesquisa realizada  em:  *  Rio Grande da Serra- SP *  01/07/2016
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 O momento de de-
cidir quem serão os can-
didatos aos Paços Muni-
cipais na eleições deste 
ano está chegando. A 
partir desta quarta-feira 
(20), cada partido políti-
co já pode iniciar as elei-
ções internas para decidir 
quem será o representan-
te das legendas no pleito 
que ocorre em outubro.
 As convenções 
partidárias tem prazo 
para acontecerem até o 
dia 5 de agosto, quando 
os candidatos a Prefeito, 
Vice e os Vereadores se-
rão anunciados e apre-
sentados à população. 
Em Ribeirão Pires, exis-
tem ao menos oito pré-
-candidatos e nos pró-
ximos dias, deveremos 
saber quem deve concor-
rer de fato e quais legen-

das farão parte da base 
de apoio.
 Uma das legendas 
que parece com a situa-
ção indefinida é o PMDB, 
partido do Prefeito Saulo 
Benevides. O Chefe do 
Executivo deve concor-
rer internamente ao posto 
de candidato com o atu-
al Líder do Governo na 
Câmara dos Vereadores, 
Hércules Giarola.
 Os partidos ainda 
devem anunciar as datas 
e os horários das con-
venções que devem de-
finir os representantes. O 
prazo para inscrição dos 
candidatos deve aconte-
cer até às 19h do dia 15 
de agosto, enquanto pe-
ríodo de campanha elei-
toral terá início no dia 16. 
As eleições ocorrem em 2 
de outubro.

Rejeição
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Com dinheiro de placas, RP poderia 

comprar mais de 30 mil dipironas

Por Ygor Andrade

 Há alguns dias, mo-
radores de diversos bairros 
de Ribeirão Pires têm pos-
tado reclamações a respeito 
de problemas de infraestru-
tura em seus bairros; são 
ruas esburacadas, postes 
de iluminação que não fun-

cionam direito, entre tantos 
outros problemas.
 Além destas dificul-
dades com infraestrutura, 
outra constante reclamação 
é  sobre a Saúde Pública. 
Recentemente, matérias di-
vulgadas não somente no 
DiárioRP, mas em outros 
jornais locais, regionais e 

também na grande mídia 
televisiva, apontaram a fal-
ta, por exemplo, de Dipirona 
nas farmácias das Unidades 
Básicas de Saúde e da UPA 
Santa Luzia.
 Enquanto isso, o 
Prefeito Saulo Benevides 
tem espalhado pela cidade 
algumas placas de inaugu-
ração de obras públicas, 
como fez, por exemplo, no 
Jardim Caçula, na Rua Gre-
gório de Matos Guerra, ou 
na Rua Diamantino de Oli-
veira, no Centro da cidade. 
Há também uma placa de 
reforma e ampliação em um 
ponto de ônibus em frente  
a um supermercado. Essas 
placas, serviriam para apon-
tar as melhorias feitas por 
sua administração, entretan-
to, o incomodo causado por 
estas instalações levaram 

Ricardo Ribeiro / D
iárioRP

o Diário de Ribeirão Pires a 
procurar e saber mais sobre 
as tais molduras de aço.
 Em rápida pesqui-
sa realizada na internet, vá-
rias empresas forneceram 
valores para a confecção 
destas chapas. Os preços 
variam entre R$ 580,00 e 
R$ 1000,00, dependendo 
do modelo, material utiliza-
do, detalhes de confecção e 
tipo de tinta utilizada no aca-
bamento das peças. Resol-
vemos então utilizar o valor 
mais baixo para fazer uma 
conta rápida e que pode 
ajudar o leitor a enxergar o 
panorama da situação.
 Tomamos como 
base apenas a falta do me-
dicamento Dipirona. Se 
cada placa custa aproxima-
damente R$ 580,00, seria 
possível à Prefeitura de Ri-

beirão Pires comprar aproxi-
madamente 180 caixas des-
te medicamento, contendo 
10 comprimidos e custando 
apenas R$ 3,25 no valor 
mais baixo encontrado na 
internet. Se for analisado 
que a Prefeitura pode ter co-
locado, por exemplo, cerca 
de 20 destas placas, o valor 
gasto com todas elas – ba-
seado no menor preço pes-
quisado – pode chegar à R$ 
11,600, o que poderia signi-
ficar a compra de (também 
com base no menor preço 
pesquisado na internet), 
3569 caixas de Dipirona ou 
35.690 comprimidos da me-
dicação.
 A Prefeitura de Ri-
beirão Pires foi procurada 
para comentar e explicar os 
motivos de tantas placas, 
mas não retornou o contato.

Festival de Inverno começa no dia 30
 Um dos eventos 
mais aguardados pelos mo-
radores da região já tem da-
tas marcadas. A 16ª edição 
do Festival de Inverno de 
Paranapiacaba terá quatro 
dias de duração, em dois fi-
nais de semana. Começan-
do nos dias 30 e 31 de julho 
e encerrando em 6 e 7 de 
agosto.
 A programação 
musical do evento está re-
cheada com artistas locais, 
como a Orquestra Sinfôni-
ca de Santo André, entre 
outras. O evento ainda vai 
contar com feiras de artes 
e antiguidades, exibição de 
filmes e exposições varia-
das.

 Nesta edição, o pa-
trimônio histórico local tam-
bém será destacado. A Vila 
Ferroviária, uma das prin-
cipais atrações turísticas 
do Estado de São Paulo, 
tem um Museu que conta 
a história do vilarejo, e com 
peças que marcam a che-
gada da ferrovia São Paulo 
Railway à região.  Por conta 
dos restauros, alguns locais 
como a Garagem das Lo-
comotivas, permanecerão 
fechados ao público.
 Aos sábados a pro-
gramação da festa vai das 
11h às 20h. Aos domingos, 
das 11h às 19h. O local vai 
contar com um estaciona-
mento e ônibus direto.

Moradores da Ponte Seca reclamam de rua
 Semana após se-
mana, o DiárioRP traz em 
suas edições problemas 
que os ribeirão-pirenses 
são obrigados a enfrentar 
diariamente, principalmen-
te nos bairros mais afasta-
dos, como problemas de 
infraestrutura.
 A reclamação desta 
denúncia é sobre o bairro 
Ponte Seca. Uma munícipe 
que preferiu não se identi-
ficar, disse que há tempos 
pede por melhorias na Rua 
Fioravante Turci. No entan-
to, até agora nada foi fei-
to. “A rua não tem energia 
elétrica, eu moro sozinha. 
Já falei com vários Verea-

dores, mas nunca fizeram 
nada. Quando fui à Prefeitu-
ra pedir ajuda, me disseram 
que eu teria de pagar por to-
dos os postes” afirmou ela.
 Além da falta de es-
trutura, existem pessoas na 
região que são cuidadores 
de animais, mas por conta 
da situação da rua, muitas 
pessoas deixam de doar. 
“Existe uma munícipe que é 
cuidadora de animais, mas 
por conta da situação em 
que estamos, muitas pes-
soas não fazem doações 
aos bichos abandonados e 
que são cuidados. Não se 
arriscam a vir pra cá e ter o 
carro danificado” disse. Ela 

ainda contou que o carro 
de uma vizinha quebrou 
por conta das condições 
da rua e que outra foi obri-
gada a se mudar. “Uma 
senhora que mora aqui na 
região foi obrigada a se 
mudar. Ela mora sozinha 
e sem luz, a sensação de 
insegurança é enorme”, 
contou.
 O DiárioRP ques-
tionou a Prefeitura sobre 
os problemas na rua Fio-
ravante Turci, bem como 
em relação à instalação de 
energia elétrica no local, 
no entanto, como de cos-
tume do órgão, não obti-
vemos nenhuma resposta.

CIDADES



 11
Anfiteatro é destaque do novo Centro Educacional de RGS

 Com 3.441m² de 
área construída, e frente para 
a Av. Dom Pedro I e para a 
Rua José Maria Figueiredo, 
o Complexo Educacional 
Primeira-dama Zulmira Jar-
dim Teixeira, além de ofere-
cer vagas para 600 alunos 
em idade pré-escolar e de 
1ª série, abriga um anfiteatro 
multiuso. “Quando pensa-
mos no projeto deste Centro 
Educacional, pensamos na 
qualidade de ensino ofereci-
do as crianças da rede e na 
qualificação de nossos pro-
fissionais. Então, com a ins-
talação do anfiteatro integra-
do agregou-se a este projeto 
cultura, lazer e novas experi-
ências que um espaço como 
este pode proporcionar para 
a população de nossa cida-
de”, pontuou Gabriel Mara-
nhão.
Estrutura
 Além do anfiteatro, o 
Complexo Educacional con-
ta com playground, área de 
recreação, cozinhas inde-

35 anos do bairro Santa 
Tereza, o novo teatro repre-
senta uma revolução para a 
cidade. “Nunca pensei em 
ter um lugar tão lindo em Rio 
Grande como este. Parece 
que a gente tá numa cena 
de novela”, afirmou. 
Emoção
 Outras característi-
cas do novo teatro do Com-
plexo Educacional é seu 
moderno sistema de som e 
iluminação; a estrutura de 
camarim com integração ao 
palco, brigada de incêndio, 
ar condicionado e acessibi-
lidade. “Fiquei emocionada 
ao assistir pela primeira vez 
uma peça de teatro. Fico 
feliz em saber que Rio Gran-
de da Serra agora tem uma 
escola com toda esta estru-
tura”, afirmou a aposentada 
Dionísia Anastácia Silva que 
foi convidada pela neta, de 
cinco anos, para assistir uma 
das primeiras peças infantis 
apresentadas no novo espa-
ço da cidade. 

pendentes, refeitórios, sala 
de computação, sistema de 
reaproveitamento das águas 
de chuva, além de elevador 
para acessibilidade de de-
ficientes físicos, instruções 
em braile, e ainda piso tátil 
para deficientes visuais.
 A partir do segundo 
semestre, o local receberá 
os alunos que eram da Emeb 
Rachel Silveira Monteiro, que 
passará a atender como cre-
che, com 80 novas vagas.
Multifuncional
Já sobre o anfiteatro, a ad-
ministração municipal in-
formou que o espaço será 
destinado a atender diversas 
atividades.  Além de receber 
peças teatrais e apresen-
tações artísticas em geral, 
o auditório conta com três 
telões de projeções e todos 
os 264 assentos possuem 
pranchetas retráteis, o que 
torna o local ideal para rece-
ber palestras e seminários.  
Para a dona de casa Mara 
Inês Mendes, moradora há 

Ygor A
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Por Letícia Rós

 Na terça-feira (12), 
uma mulher foi presa no Jd. 
Ana Maria, em Santo An-
dré, por tráfico de drogas. 
A moça estaria envolvida no 

Mulher é presa por tráfico em RP

fornecimento de maconha 
em Ribeirão Pires, próximo à 
divisa de Mauá.
 A Polícia Civil inves-
tigava sobre uma suposta 
“Biqueira da Cocheira”, lo-
calizada nas imediações da 

Rua Coronel Oliveira Lima, 
durante a operação, foi re-
cebida a informação de que 
uma mulher de Santo An-
dré estaria responsável pelo 
abastecimento do material.
 A polícia foi até o 
local indicado e capturou a 
mulher que andava próximo 
à divisa de São Paulo. Ela 
foi abordada pelos policiais 
que encontraram quantias 
de maconha dentro de uma 
mochila que estava com a 
senhora. A moça foi direcio-
nada até a Delegacia, onde 
não se manifestou sobre o 
assunto.
 A perícia confirmou 
que cerca de 5kg de maco-
nha foram apreendidas. Com 
isso, a mulher identificada 
como Giovanna Aparecida 
da Silva, recebeu a voz de 
prisão por tráfico de drogas 
e deve ser apresentada em 
audiência de custódia.

POLICIAL

  Na manhã de quar-
ta-feira (13), um carro foi fur-
tado em frente a uma clínica 
localizada no Centro Alto, 
em Ribeirão Pires. Câmeras 
de vigilância registraram a 
ocorrência, que deve facili-
tar na identificação dos sus-
peitos, ainda foragidos.
 O furto teria aconte-
cido por volta do meio dia, 
em que uma mulher, de 26 
anos, teria estacionado o 
carro em frente à calçada da 

clínica, onde realizaria uma 
consulta. Ao sair do local, o 
automóvel não estava mais 
lá.
 No entanto, a moça 
notificou a segurança da 
clínica, que havia registrado 
a ação dos suspeitos em 
câmeras de vigilância. As 
gravações foram disponibi-
lizadas à vítima, que deve 
apresentar o material para a 
investigação da polícia.
 Durante as filma-
gens, é possível identificar a 
aparência dos dois homens 
suspeitos que passavam 
pela calçada da clínica e fo-
ram até a entrada do esta-
belecimento, possivelmente 
para conferir sobre o para-
deiro da vítima. Logo em se-
guida, a dupla de criminosos 
abre o capô do carro e entra 

no veículo, fugindo do local.    
 De acordo com re-
latos da vítima no boletim 
de ocorrência realizado via 
internet, o carro Fiat Uno, 
modelo antigo, na cor pra-
ta, pertencia à empresa em 
que trabalha. E ao conver-
sar com populares da re-
gião, a mulher acabou to-
mando conhecimento de 
que não teria sido o primeiro 
caso de furto de carros na-
quele mesmo local, na Rua 
Rubião Júnior.
 O DiárioRP recebeu 
a denúncia da vítima através 
de nosso WhatsApp, e so-
licitou a divulgação da ima-
gem dos suspeitos para a 
possível identificação e aler-
ta aos munícipes que notem 
a presença da dupla crimi-
nosa nas imediações.

Dupla furta carro no Centro Alto
D

ivulgação

 Venho falar com 
a população sobre uma 
nova forma de se comu-
nicar, de falar sobre os 
problemas em que a cida-
de enfrenta. O programa 
“Agenda 40”. Queremos 
nos aproximar dos cida-
dãos de Ribeirão Pires.
 Não há mais es-
paço para aquela velha 
política. Antes, víamos os 
representantes públicos 
distantes dos seus eleito-
res. Hoje, o povo não per-
mite mais isso. Quer uma 
classe política ativa, que 
esteja sempre disposta 
a ouvir e resolver os pro-

blemas. E é exatamente 
isso que queremos com 
o projeto.
 Através de um 
documento, pelo celular 
ou pelas redes sociais, o 
munícipe vai poder enviar 
sugestões, reclamações 
e pedir por melhorias nos 
bairros. Assim, fica mais 
fácil a comunicação entre 
a população e os gesto-
res públicos
 A voz dos políticos 
não pode ser a mais ou-
vida em uma cidade. O 
povo é quem deve falar 
e orientar seus represen-
tantes.
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Mais uma vez, escola é alvo de furto em RP
 Na madrugada de 
quinta-feira (14), a Escola 
Estadual Santinho Carnava-
le, localizada no Jardim São 
Francisco, foi mais uma vez 
alvo de assaltantes. Esta 
seria a segunda ocorrência 
registrada somente neste 
mês.
 De acordo com re-
latos apresentados na Dele-
gacia, os criminosos teriam 
entrado no prédio durante a 
madrugada e danificado al-
gumas portas para acessar 
o local. Os suspeitos leva-
ram aparelhos eletrônicos 
como forno micro-ondas, 
computador, impressora, 
projetor, além de extintor de 
incêndio, alguns espelhos 
dos banheiros, merenda es-
colar e um molho de chaves 
do prédio.
 O primeiro caso 

aconteceu na primeira se-
mana do mês de junho. No 
entanto, o prejuízo havia sido 
menor, já que foram levados 
somente um computador e 
mantimentos da merenda. 
Em ambos os casos não fo-
ram encontrados testemu-
nhas nem identificação dos 
suspeitos. De acordo com o 
representante, não existem 
gravações de câmeras inter-
nas.
 O DiárioRP tentou 
entrar em contato com o re-
presentante da Escola, para 
uma posição sobre o caso. 
No entanto, a instituição se 
recusou a fornecer informa-
ções. Também foi procurada 
a Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, que 
não declarou sobre possí-
vel reposição dos materiais 
furtados e disse que o caso 

Por Letícia Rós

 Na noite do último 
domingo (17), por volta das 
22h, uma funcionária públi-
ca municipal, sofreu uma 
tentativa de assassinato 
no Jardim Alvorada, região 
central de Ribeirão Pires. A 
vítima foi alvejada com pelo 
menos cinco disparos de 
arma de fogo, destes, qua-
tro acertaram no corpo e um 
no rosto. Apesar dos graves 
ferimentos, ela foi levada ao 
Hospital Nardini ainda com 
vida.
 De acordo com re-
gistro na Delegacia de Po-
lícia, Rosangela Pereira da 
Silva, de 38 anos, foi socor-
rida pelo SAMU e após che-
gar ao Hospital Nardini, foi 
transferida ao Hospital Mário 
Covas para a realização de 

uma cirurgia emergencial. 
Segundo relatos de fami-
liares, ela se encontra em 
coma e em estado grave.
 Segundo testemu-
nhas do crime, um carro 
Fiat Uno, modelo antigo, 
na cor prata, foi visto ron-

Mulher leva 5 tiros no Jardim Alvorada, em RP
Ygor A

ndrade / D
iárioRP

dando a região da casa da 
vítima durante o dia. Pouco 
antes do crime, três suspei-
tos foram vistos no mesmo 
automóvel e aguardaram a 
mulher estacionar o seu car-
ro em uma garagem vizinha. 
Quando ela desceu do veí-

culo, foi surpreendida pelos 
criminosos, que realizaram 
os disparos. Ainda de acor-
do com as testemunhas, 
foi ouvido o primeiro tiro, e 
após um pequeno período, 
mais quatro disparos segui-
dos.

 Após ser alvejada, 
a vítima ainda foi vista an-
dando pela rua, e coberta 
de sangue, pedia aos gritos 
por socorro. Logo em segui-
da foi atendida pelo SAMU e 
pela Defesa Civil, que foram 
acionados pelos vizinhos. 
Segundo relatos não oficiais, 
a mulher já teria trabalhado 
no Fórum de Ribeirão Pires, 
e possivelmente o incidente 
teria ocorrido por conta de 
um acerto de contas.
 Na manhã do dia 
seguinte, ainda era possível 
encontrar marcas de sangue 
e também dentes da senho-
ra, pela rua onde ocorreu o 
crime. A perícia já compare-
ceu ao local e recolheu dois 
projéteis de arma calibre 38. 
O caso está sendo investi-
gado pela Polícia Civil de Ri-
beirão Pires.

deve ser resolvido pelos ór-
gãos responsáveis.
 A equipe também 
buscou ouvir os represen-
tantes da Segurança Pú-
blica do Estado de São 
Paulo, que controla o mo-
nitoramento da Ronda Es-
colar na região, porém o 
órgão não respondeu as 
questões estabelecidas. O 
caso foi registrado na De-
legacia de Ribeirão Pires 
e está sendo investigado 
pela Polícia Civil.
 Esta é a quarta 
ocorrência registrada em 
escolas da rede pública de 
Ribeirão Pires. Somente 
em julho, a Escola Munici-
pal Olívia Marques Petrilli, 
no bairro Roncon e a Esco-
la Municipal Yoshihiko Nari-
ta, na Santa Luzia, também 
foram alvo de assaltos. 
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 A Olimpíada está 
aí. Com ela, infelizmente, 
veremos mais obras faraô-
nicas. Empreendimentos 
que vão ficar encostados 
e sofrendo com a ação do 
tempo. Um desperdício 
de dinheiro público. Será 
que não aprendemos o 
suficiente com a Copa do 
Mundo? Vários estádios 
que custaram milhões de 
reais, que saíram do bolso 
do contribuinte.
 E o legado des-
tes eventos? A limpeza 
da Baía de Guanabara 
seria o maior legado das 

Olimpíadas para o Rio de 
Janeiro. Mas, já avisaram 
que o local não vai ser lim-
po, muito longe disso.
 Aqui em Ribeirão 
Pores, não é diferente. 
Vemos uma Prefeitura 
que prefere anunciar e se 
orgulhar de obras faraô-
nicas, mas não se pre-
ocupam com o básico. 
Qualquer munícipe que 
eu converso, preferia ter 
remédios nos postos de 
saúde ao invés de um 
Shopping Center. Várias 
obras pequenas, juntas, 
formam algo grande.
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 14 EDITAIS
Edital de Convocação

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB RIBEIRÃO PIRES

Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade do art. 35 do Estatuto 
do PTB, ficam convocados por este Edital os Membros do Diretório Munici-
pal, os parlamentares do partido, federais, estaduais e municipais com domi-
cílio eleitoral no município para a convenção municipal, que será realizada no 
dia 31 DE JULHO DE 2016, com início às 9h e encerramento às 12h, no local 
Estrada de Sapopemba, 1100X, Km 3, s/n - Santa Luzia, Ribeirão Pires - SP, 
CEP: 09432-300, com a seguinte ordem do dia 1. Deliberar sobre propostas 
de coligação; 2. Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; 3. 
Sorteio dos números dos candidatos; e 4. Demais temas relacionados a eleição 
de 2016. 

RIBEIRÃO PIRES, 15 de Julho de 2016.
CRISTIANE RIMAIK EID

Presidente Municipal do PTB
RIBEIRÃO PIRES - SP

Edital de Convocação
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB RIBEIRÃO PIRES

Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade do art. 35 do Estatuto do 
PRTB, ficam convocados, por este Edital, os membros da Comissão Provisória 
Municipal, os Vereadores, Deputados e Senadores com domicílio eleitoral no 
município e os delegados à Convenção Regional para convenção municipal 
que será realizada no dia 31 DE JULHO DE 2016, com início às 9h e encerra-
mento às 12h, no local Estrada de Sapopemba, 1100X, Km 3, s/n - Santa Luzia, 
Ribeirão Pires - SP, CEP: 09432-300, com a seguinte ordem do dia 1. Deliberar 
sobre propostas de coligação; 2. Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereador; 3. Sorteio dos números dos candidatos; e 4. Demais temas relacio-
nados a eleição de 2016. 

RIBEIRÃO PIRES, 15 de Julho de 2016.
EUGÊNIO DA SILVA EVANGELISTA

Presidente Municipal do PRTB
RIBEIRÃO PIRES - SP

Edital de Convocação
Partido Republicano Progressista – 

PRP RIBEIRÃO PIRES
Nos termos da legislação em vigor, 
e na conformidade do art. 22 do Es-
tatuto do PRP, ficam convocados, 
por este Edital, os Convencionais à 
convenção municipal que será reali-
zada no dia 31 DE JULHO DE 2016, 
com início às 9h e encerramento às 
12h, no local Estrada de Sapopem-
ba, 1100X, Km 3, s/n - Santa Luzia, 
Ribeirão Pires - SP, CEP: 09432-300, 
com a seguinte ordem do dia 1. Deli-
berar sobre propostas de coligação; 2. 
Escolha de candidatos a Prefeito, Vi-
ce-Prefeito e Vereador; 3. Sorteio dos 
números dos candidatos; e 4. Demais 
temas relacionados a eleição de 2016. 

RIBEIRÃO PIRES, 18 de Julho de 
2016.

ALDO CORINALDESI
Presidente Municipal do PRP

RIBEIRÃO PIRES - SP

Edital de Convocação
Partido Socialista Brasileiro – PSB RIBEIRÃO PIRES

Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade do art. 48 do Estatuto 
do PSB, ficam convocados, por este Edital, todos os filiados em dia com suas 
obrigações, inclusive a contribuição financeira, para a convenção municipal, 
que será realizada no dia 31 DE JULHO DE 2016, com início às 9h e encer-
ramento às 12h, no local Estrada de Sapopemba, 1100X, Km 3, s/n - Santa 
Luzia, Ribeirão Pires - SP, CEP: 09432-300, com a seguinte ordem do dia: 1. 
Deliberar sobre propostas de coligação; 2. Escolha de candidatos a Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereador; 3. Sorteio dos números dos candidatos; e 4. Demais 
temas relacionados a eleição de 2016. 

RIBEIRÃO PIRES, 15 de Julho de 2016.
JOÃO MANCUSO CORINALDESI

Presidente Municipal do PSB
RIBEIRÃO PIRES - SP

Edital de Convocação
Partido Pátria Livre – PPL RIBEIRÃO PIRES

Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade do art. 29 do Estatuto 
do PPL, ficam convocados, por este Edital, os Delegados ou seus suplentes a 
Convenção Estadual, os membros do Diretório Municipal ou seus suplentes e 
os Vereadores, os Delegados dos Diretórios Zonais (se houverem), membros 
do Diretório/Comissão Provisória Municipal, Membros do Diretório/Comis-
são Provisória Estadual e Nacional com domicílio no Município, Membros do 
Poder Executivo e Legislativo Municipal, Membros do Poder Executivo e Le-
gislativo Estadual e Federal com domicílio no Município, para a convenção 
municipal que será realizada no dia 31 DE JULHO DE 2016, com início às 9h 
e encerramento às 12h, no local Estrada de Sapopemba, 1100X, Km 3, s/n - 
Santa Luzia, Ribeirão Pires - SP, CEP: 09432-300, com a seguinte ordem do dia 
1. Deliberar sobre propostas de coligação; 2. Escolha de candidatos a Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereador; 3. Sorteio dos números dos candidatos; e 4. Demais 
temas relacionados a eleição de 2016. 

RIBEIRÃO PIRES, 18 de Julho de 2016.
AMARO GOMES FILHO

Presidente Municipal do PPL
RIBEIRÃO PIRES - SP

Edital de Convocação
Partido Social Democrata – PSD RIBEIRÃO PIRES

Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade do art. 34 do Estatuto 
do PSD, ficam convocados, por este Edital, os Delegados ou seus suplentes a 
Convenção Estadual, os membros do Diretório Municipal ou seus suplentes 
e os Vereadores, os Deputados Estaduais, os Deputados Federais e Senadores 
com domicílio eleitoral no para a convenção municipal que será realizada no 
dia 31 DE JULHO DE 2016, com início às 9h e encerramento às 12h, no local 
Estrada de Sapopemba, 1100X, Km 3, s/n - Santa Luzia, Ribeirão Pires - SP, 
CEP: 09432-300, com a seguinte ordem do dia 1. Deliberar sobre propostas 
de coligação; 2. Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; 3. 
Sorteio dos números dos candidatos; e 4. Demais temas relacionados a eleição 
de 2016. 

RIBEIRÃO PIRES, 19 de Julho de 2016.

AUREO DO CARMO
Presidente Municipal do PSD

RIBEIRÃO PIRES - SP

Edital de Convocação 
PARTIDO DEMOCRATAS – DEM RIBEIRÃO PIRES

Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade do art. 42 do Estatuto do 
Partido Democratas - DEM, ficam convocados, por este Edital, os Delegados 
ou seus suplentes à Convenção Estadual, os membros do Diretório Municipal 
ou seus suplentes e os Vereadores, os Deputados Estaduais, os Deputados Fe-
derais e os Senadores com domicílio eleitoral neste Município para convenção 
municipal que será realizada no dia 31 DE JULHO DE 2016, com início às 9h 
e encerramento às 12h, no local Estrada de Sapopemba, 1100X, Km 3, s/n - 
Santa Luzia, Ribeirão Pires - SP, CEP: 09432-300, com a seguinte ordem do dia 
1. Deliberar sobre propostas de coligação; 2. Escolha de candidatos a Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereador; 3. Sorteio dos números dos candidatos; e 4. Demais 
temas relacionados a eleição de 2016. 

RIBEIRÃO PIRES, 15 de Julho de 2016.
LAÉRCIO LEMOS LACERDA
Presidente Municipal do DEM

RIBEIRÃO PIRES - SP

ANUNCIE
AQUI

4827-5757
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Por Ygor Andrade

 A Defesa Civil de 
Ribeirão Pires resgatou na 
tarde da última terça-feira 
(19), mulher que estava de-
saparecida desde a tarde 
do dia 18; ela foi encontrada 
em um barranco no Mirante 
Santo Antônio, com os si-
nais vitais bastante instáveis. 
Próximo à ela, foram encon-
tradas caixas de remédio e 
garrafas de bebida alcoólica.
 A irmã da mulher en-
contrada pediu ajuda e en-
tregou à equipe da Defesa 
Civil, uma fotografia postada 

Defesa Civil encontra mulher que estava desaparecida

D
ivulgação

na internet, em que era pos-
sível identificar a mulher com 
os remédios e em uma local 
que parecia ser o Mirante 
Santo Antônio. Acompanha-
da do Corpo de Bombeiros, 
a DC encontrou-a, desacor-
dada e com o rosto inchado. 
A vegetação do local dificul-
tou o resgate, mas as equi-
pes do Corpo de Bombeiros 
e Defesa Civil conseguiram, 
utilizando uma maca, subir 
a vítima pela encosta, que 
rapidamente foi levada ao 
Pronto Socorro de Ribeirão 
Pires. No entanto, não resis-
tiu e faleceu.




