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A CPI da saúde está chegando
 Na próxima terça-
-feira, os vereadores de 
Ribeirão Pires voltam do 
Recesso de Julho, que pa-
ralisou as sessões parla-
mentares da cidade. 
 É muito importante 
estar atento as reuniões e 
pautas apontadas por eles, 
pois são os legisladores que 
têm o poder de fiscalizar to-
dos os atos do poder exe-
cutivo ( prefeitos, governa-
dores e presidentes).
 Na cidade por exem-
plo, desde setembro do ano 
passado, o Presidente José 
Nelson de Barros (PMDB) 
tenta barrar de todas a ma-
neiras a CPI (Comissão Par-
lamentar de Inquérito) que 
investigará a saúde da cida-
de. Mesmo sendo aprovada 
por todos os vereadores, ele 
tenta autoritariamente bar-
rá-la.

Segundo a constituição 
Federal, uma CPI e seus 
membros, seja no âmbito 
municipal, estadual ou fede-
ral, têm o poder de investi-
gação similar aos do Poder 
Judiciário, como a  polícia 
por exemplo, Eles Têm a 
autoridade de intimar para 
interrogatórios, ter acesso 
imediato a documentos, fa-
zer xerox de arquivos, entre 
diversos outros.
 É exatamente por 
isso que as famosas CPIs 
são temidas em todo o país. 
Isso dá ainda mais autori-
dade ao Poder Legislativo. 
Caso ilegalidades sejam 
comprovadas, os membros 
da comissão devem enviar 
seu relatório final e apura-
ções para que o Ministério 
Público promova a respon-
sabilidade civil e/ou criminal 
dos possíveis infratores.

 Aqui na cidade, foi 
preciso que um grupo de 
vereadores abrissem uma 
ação judicial para que o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal fosse obrigado a dar 
andamento na comissão. 
Mesmo após a decisão ju-
dicial ordenando abertura 
imediata, a casa de leis ain-
da entrou com um recurso 
como forma de manobra 
para atrasar o cumprimento 
da sentença e tentar ganhar 
mais tempo. Dias depois a 
justiça reafirmou que a CPI 
deve ser aberta.
 O que resta agora 
é aguardar as cenas dos 
próximos capítulos desta 
novela mexicana e ver se a 
verdade realmente vem à 
tona. Não podemos brincar 
com a saúde, pois são com 
vidas que estamos  lidando, 
vidas, Sr. José Nelson.

Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
Tiragem: 30 mil exemplares.
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Foto Denúncia

Com as obras do Tele-
férico praticamente pa-
ralisadas e atrasadas, 
moradores de Ribeirão 
Pires reclamam do atu-
al estado do Parque 
Milton marinho de Mo-
raes, que está fecha-
do e com a estrutura 
totalmente modificada 
por conta do empreen-
dimento turístico.



3 LAZER E CULTURA
Fotógrafo de RP participa de exposição internacional

Por Letícia Rós

 O jornalista e editor 
de conteúdo, Bruno Bocchi-
ni, foi convidado a expor suas 
fotos em Bogotá, na Colôm-
bia. O convite surgiu a partir 
do Festival Internacional de 
Fotografia Paraty em Foco, 
onde Bruno apresentou o 
ensaio ‘Entre Linhas [sobre]
vivência em cortiços paulista-
nos’.
 “Queria retratar o dia 
a dia de pessoas e sua rela-
ção com a própria moradia, 

além da arquitetura. As ima-
gens contam histórias, mos-
tram a realidade, fogem do 
tradicional preto e branco, 
são diretas e com muita infor-
mação”, conta.
 O ensaio desper-
tou admiração internacional. 
“Depois do Festival ganhei vi-
sibilidade, recebi mensagens 
vindas da Europa e América 
do Norte elogiando meu tra-
balho, além do convite para 
expor na Colômbia”, diz.
 Apesar do talento, 
a fotografia é somente um 

hobby que veio da infância. 
“Menino, eu observava uma 
Kodak Instamatic 177x que 
meu avô tinha à época e hoje 
está comigo. Ela registrava 
os momentos em família no 
sítio onde morávamos e isso 
me estimulava”, conta.
 Mas foi na faculdade 
onde conheceu algumas téc-
nicas e passou a aprimorar. 
“Procurava fotografar todos 
os dias e muitas vezes, não 
saía com a câmera. Era um 
treino do olhar, eu via as ce-
nas, construía mentalmente 
e reproduzia depois. Como 
sempre gostei de ler, minhas 
referências saíam de diversos 
livros”, diz.
 Dentre os projetos, 
há o lançamento de um Cole-
tivo de Fotografia em parceria 
com o fotógrafo Nario Barbo-
sa. “A ideia é atuar com ofi-
cinas gratuitas para crianças 
de baixa renda. Queremos 
apresentar a fotografia e em-
prestar nosso olhar para que 
os pequenos construam um 
futuro iluminado”, conta.

Um compilado de disse me disse da região

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

Contra fatos não há
argumentos

Não enxerga a verdade

BUXIXOS DA ESTÂNCIA

Parece que membro do PT de Rio 
Grande da Serra não aceitam que 
a alta rejeição ao partido, em todo 
o país, também faz reflexos na re-
gião, como mostra pesquisa eleito-
ral em que Claudinho da Geladeira, 
candidato pelo partido, ocupa o 
primeiro lugar no índice de rejeição 
de votos.

Por falar em alto índice de rejei-
ção, Claudinho, líder da Macro do 
PT foi oficializado como candidato 
ao Paço pelo Partido dos Trabalha-
dores na cidade vizinha em evento 
com pouca ( pra não dizer nenhu-
ma) adesão e  quase nenhum par-
tido de sustentação. Qual será a 
desculpa dessa vez?
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Cuidar da saúde é sem-
pre muito importante 
para se viver bem e me-
lhor, e esse cuidado deve 
começar desde muito 
pequeno, por isso, a ati-
vidade física em escolas 
é crucial para o desen-
volvimento físico e metal, 
além de ajudar a melho-
rar o desempenho esco-
lar.
São muitos os benefícios 
da atividade física na es-
cola. Mas, principalmen-
te, a Educação Física 
estimula que crianças 
e jovens se exercitem, 
combatendo um mal da 
sociedade do século XXI 
chamado sedentarismo. 

Pela prática do esporte, 
o aluno melhora o con-
dicionamento físico e o 
metabolismo orgânico, 
evitando males como a 
obesidade, a fadiga e o 
estresse, além de proble-
mas emocionais, como a 
depressão e até mesmo 
a timidez ou chamada fo-
bia social.
Um governo que não 
está investindo na edu-
cação física e alimentar 
de uma crianças, pode 
estar comprometendo 
a juventude dela. É ne-
cessário que a criança 
aprenda bons hábitos 
para ser um futuro adulto 
saudável

Bruno Bocchini
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Parque Linear é sucesso em RGS

Por Ygor Andrade

 Em uma área de 18 
mil metros quadrados, Rio 
Grande da Serra tem agora 
um amplo espaço de lazer. 
O novo Parque Linear, em 
funcionamento há quase 
um mês, é sucesso entre os 
moradores. O espaço rece-
beu o nome de Luiz Antonio 
Correa, em homenagem a 

um morador e empresário 
da cidade.  
 O Parque Linear 
atende a população que en-
globa a Vila Conde, Recan-
to das Flores, Vila Tsuzuki e 
bairros vizinhos. “Sem dú-
vida está equipado com o 
que há de melhor em brin-
quedos para crianças e la-
zer. Todo final de semana 
temos um número maior de 

famílias. É gratificante saber 
que a população pode se 
divertir sem sair da cidade”, 
enfatizou o prefeito Gabriel 
Maranhão.
 No novo espaço há 
quadra esportiva, playgrou-
nd, ciclovia, wi-fi, música 
ambiente entre outros atra-
tivos. Toda a estrutura foi 
instalada no trecho entre a 
Praça Gaivota e a Estrada 

Moradores reclamam de situação em estrada

 Há pelo menos seis 
meses, em um evento no 
bairro de Ouro Fino, a Pre-
feitura de RP prometeu me-
lhorias para a Estrada da 
Adutora. Porém, as obras 
ficaram apenas nas palavras 
do Executivo.
 A placa que anuncia-
va as obras de pavimenta-
ção da via até já foi retirada, 
mas as condições da estra-
da continuam as mesmas. 
“Moro lá há mais de quatro 
anos, mas desde sempre foi 
uma estrada de terra. Em 

um evento que fizeram aqui 
há um tempo, disseram que 
iriam pavimentar a via. Mas 
já se passaram seis meses e 
nada foi feito”, disse um mo-
rador da região.
 Além da demora 
para a realização das obras, 
as condições da via causam 
prejuízos aos munícipes. 
“Eu tenho um carro que não 
possui 12 meses de uso e 
peças já foram quebradas 
por conta desse descaso. 
Vários munícipes têm os 
pneus furados e também 

D
ivulgação

rodas amassadas por causa 
dos buracos”, criticou.
 Questionada so-
bre os atrasos e quando 
as obras serão realizadas 
na Estrada da Adutora, a 
Prefeitura esclareceu que 
aguarda repasses de verba 
do Governo Estadual para 
pavimentar a via. Sobre os 
danos causados aos veícu-
los dos munícipes que tra-
fegam pela estrada, o Paço 
reforçou que se responsabi-
lizará pelos prejuízos causa-
dos aos moradores do local.

do Caracu. “O Parque é lin-
do e muito agradável. Trago 
minha filha quase todos os 
dias”, disse Tania Alves, da 
Vila Tsuzuki. A mesma opi-
nião partilha o aposentado 
Antonio Dias. “Não imagi-
nava que iria ficar bonito 
assim, aqui antes eram um 
lixão. Aprovadíssimo”, res-
saltou.
 De acordo com a 
Administração da cidade, 
para garantir a segurança 
dos frequentadores, o local 
conta com monitoramento 
24HS. As câmeras captura-
ram imagens em tempo real 
e estão interligadas a cen-
tral, que atua imediatamente 
em eventuais ocorrências.
 O Parque Linear 
Luiz Antonio Correa fica na 
avenida José Bello, número 
1.000, Recanto das Flores.

Divulgação

 Política não 
pode ter egoísmo, não 
pode ser por interesse 
próprio, ou por querer 
mais do que os outros. 
Ela deve ser focada no 
povo, para ele que de-
vemos trabalhar e pen-
sar 24h por dia. 
 É exatamente 
o que eu e Luiz Carlos 
Grecco queremos. Tive-
mos propostas, analisa-
mos projetos, pensamos 
o que é melhor para Ri-
beirão Pires. E por isso, 
resolvemos nos unir em 
prol da nossa querida 

cidade. A nossa união 
representa uma força 
jovem, que quer ver o 
município caminhando 
bem, e de quem já ad-
ministrou a cidade por 
duas vezes e sabe como 
fazer RP voltar aos ei-
xos.
Não estamos fazendo 
isso pensando em nós 
mesmos. Nós queremos 
ver o nosso município 
com segurança, com 
saúde e que a popula-
ção volte a ser feliz por 
morar aqui. Queremos 
Ribeirão Pires de volta.
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Por Ygor Andrade

 A Segurança Pública 
ainda é, ao lado de Saúde, 
um dos principais problemas 
que enfrentam os moradores 
de Ribeirão Pires. O índice de 
criminalidade, sejam eles as-
sassinatos, assaltos, peque-
nos furtos, agressões e até 
mesmo, agressões contra a 
mulher entre tantos outros, 
sobem a cada dia. Muitos 
nem sempre são registrados, 
devido ao medo sentido pela 
população.
 O Diário de Ribeirão 
Pires tomou como ponto de 
partida o Jardim Alvorada e 
alguns bairros próximos. A re-
gião, registrou em menos de 
um mês, cinco assaltos, um 
deles terminou com a morte 
de um dos assaltantes, no 
bairro vizinho da Vila Concei-
ção. Outro caso, foi o da mu-
lher baleada com cinco tiros 
em frente à sua residência, há 
pouco menos de duas sema-
nas.
 Na tarde da última 
terça-feira, 26, dois homens 
tentaram praticar mais um 
assalto nas redondezas do 

Jd Alvorada sofre com alto índice
de criminalidade na região

bairro, e mais uma vez em um 
comércio da região. “Dois ho-
mens anunciaram que estava 
acontecendo um assalto, não 
nos agrediram, não fizeram 
nada diferente da última vez 
e levaram o pouco que tí-
nhamos no caixa”, detalhou 
o dono do local que preferiu 
anonimato. Segundo a víti-
ma, esta é a quarta vez que 
o comércio é alvo de crimi-
nosos. Tomado pela adrena-
lina o empresário disse que, 
na hora do assalto “cometeu 
um ato impensado” e acabou 
correndo atrás dos bandidos. 
“Eu não sei como fiz aquilo, 
só sei que saí atrás dos ca-
ras e pedindo ajuda para to-
dos que via pela frente. Um 
amigo chamou a polícia en-
quanto eu perseguia um dos 
assaltantes”, conta ele que 
foi ajudado por um munícipe 
que, de carro, colaborou para 
a captura do primeiro crimino-
so.  O segundo homem fugiu 
para uma área de mata pró-
ximo ao local dos fatos, e até 
o fechamento desta edição, 
não havia sido localizado. O 
dinheiro que havia sido leva-
do foi recuperado com o as-

saltante preso.
 O que deixa essa 
história ainda mais revoltan-
te, segundo os moradores 
da região ouvidos pelo Diário 
de Ribeirão Pires, é o quanto 
os assaltantes estão “abu-
sados”. Nesta ocasião, por 
exemplo, o instrumento usa-
do para praticar o crime, foi 
uma imitação de brinquedo 
de uma pistola usada pela Po-
lícia. “Eu não fazia ideia que a 
arma não era de verdade. Só 
fiquei sabendo depois”, disse 
o comerciante.
 Em contato com ou-
tros moradores, o Diário de 
Ribeirão Pires ainda ouviu 
reclamações pela falta de 
patrulhamento na redonde-
za, deixando a sensação de 
insegurança ainda maior. “A 
gente se sente refém todos 
os dias. É sempre assim, a 
gente praticamente se es-
conde em casa”, disse uma 
moradora que também pediu 
anonimato. “Talvez se vísse-
mos mais polícia ou a GCM 
passando por aqui amenizas-
se isso. Agora, quem sabe o 
que pode acontecer da próxi-
ma vez?”, concluiu.

C
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eras de Segurança

POLICIAL
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Kiko lidera pesquisa em Ribeirão

Por Rafael Ventura

 O ex-prefeito de Rio 
Grande da Serra, Adler Kiko 
(PSB, continua sendo o 
preferido entre os morado-
res de Ribeirão Pires para 
ocupar o cargo de prefeito 
a partir do ano que vem. 
Pelo menos é o que aponta 
a pesquisa feita pela em-
presa Perfil Pesquisas de 
Opinião Pública. De acordo 
com a pesquisa, Kiko apa-
rece em primeiro lugar em 
todos os cenários, e com 
ampla vantagem na frente 
dos adversários.
 A pesquisa foi con-
tratada pela Data News 
Brasil e ouviu 600 pessoas 
nos dias 9 e 10 de junho. A 
taxa de confiabilidade é de 
95% e a margem de erro, 
de 4 pontos percentuais 

Reprodução internet

para mais ou para menos. 
A pesquisa está registrada 
no Tribunal Eleitoral sob nº 
SP-05385/2016.
 Durante a recolha 
de respostas foram apre-
sentados quatro possíveis 
cenários diferentes para os 
entrevistados, além de per-
guntas sobre a rejeição dos 
candidatos e da atual ges-
tão da cidade.
 No primeiro cená-
rio foram apesentados oito 
possíveis candidatos. Kiko 
lidera com 25% das inten-
ções de voto, em segundo 
lugar aparece Rosi de Mar-
co com 11%, seguido de 
Luis Grecco com 9%, Char-
les D’orto com 6%. Saulo 
Benevides, Leo da Apae e 
Renato Foresto tiveram 5 
pontos percentuais cada. 
Banha acupa o último lugar 

com 3% das intenções de 
voto. Somando os núme-
ros de Charles D’orto de de 
Luis Carlos Grecco, que se 
uniram após a recolha de 
respostas, eles ocupariam 
o segundo  lugar, com 17% 
das intenções de voto so-
mados. 31% não souberam 
responder.
 No segundo cená-
rio, Kiko continua na lide-
rança com 26%, Rosi de 
Marco aparece em segun-
da posição com 14%, Dedé 
da Folha em terceiro, com 
10%, seguido por Saulo 
Benevides e Charles D’orto   
empatados com 7%. Lair 
da Apae aparece em segui-
da com 6%, Renato Fores-
to com 5% e neste cenário 
luis Carlos Grecco ficou em 
última posição com 3 pon-
tos percentuais. 22% dos 
entrevistados não soube-
ram responder.
 Segundo a pesqui-
sa,  no terceiro cenário Kiko 
venceria com 29% das in-
tenções de voto, Dedé da 
folha ficaria em segundo 
lugar com 16% e Saulo Be-
nevides 11%. Neste cená-
rio 44% dos entrevistados 
responderam que não sa-
beriam em quem votar.
 No quarto e último 
cenário estimulado, Kiko 
venceria com 32% das in-
tenções de voto, seguido 
por Saulo Benevides com 
13% e Banha com 6%. 49% 
não souberam responder.
Nas espontâneas, 73% não 
soube responder. Kiko lide-
ra com 15%, seguido de 
Saulo, com 4% e Grecco 
com 3%. Todos os outros 
nomes citados somam 5 
pontos percentuais. 

Kiko Rosi de 

Marco

Luiz Grecco Charles 

D'Orto

Saulo 

Benevides

Léo da APAE Renato 

Foresto

Banha Não sabem 

dizer

25

11
9

6 5 5 5
3

31

Estimulada - Cenário 1

Kiko

Rosi de
Marco

Dedé da
Folha

Saulo
Benevides

Charles
D'Orto

Lair da
APAE

Renato
Foresto

Luiz Grecco

Não sabem
dizer

26

14

10

7

7

6

5

3

22

Estimulada - Cenário 2

Kiko

Dedé da
Folha

Saulo
Benevides

Não sabem
dizer

29

16

11

44

Estimulada - Cenário 3

Kiko

Saulo
Benevides

Banha

Não sabem
dizer

32

13

6

49

Estimulada - Cenário 4
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Benevides continua com alta rejeição

 Quando a empresa 
questionou os entrevista-
dos sobre em quem não 
votariam, o atual prefeito, 
Saulo Benevides (PMDB), 
lidera com ampla vanta-
gem.
 48% dos entrevista-
dos responderam que não 
votariam em Benevides, 
seguido por Dedé da Folha 
e Luiz Grecco, ambos com 
15%. Banha ocupa o ter-
ceiro lugar em rejeição com 
14%, seguido por Charles 
D’orto com 10%, Lair da 
Apae com 8% Kiko e Léo 
da Apae têm 6%, Rena-
to Foresto 4% e Rosi 3%. 
31% dos entrevistados não 
souberam responder.
 A empresa tambem 
perguntou como as pesso-
as avaliam a gestão do atu-
al prefeito. 70% respondeu 
que considera ruim ou pés-
simo, 13% regular e 15% 
bom ou ótimo. 2% não sou-
beram opinar.
 Quando questiona-
dos se votariam no atual 
prefeito caso ele se can-
didatasse para reeleição, 
79% disse que não, 9% 
que dependeria e 12% sim.

Sim Não Depende

12

79

9

Votaria novamente no atual prefeito?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Não tem
opinião

2

13

13

20

50

2

Avaliação da atual gestão

Saulo Benevides

Dedé da Folha

Luiz Grecco

Banha

Charles D'Orto

Lair da APAE

Kiko

Léo da APAE

Renato Foresto

Rosi de Marco

Não sabem dizer

48

15

15

14

10

8

6

6

4

3

31

 O prazo para os 
partidos interessados em 
concorrer ao Paço, apre-
sentem os nomes dos 
principais concorrentes 
está ficando cada dia 
mais apertado, e isso tem 
feito com que surpresas 
aconteçam, como foi, por 
exemplo, a união de forças 
entre Charles D’Orto (PTC), 
e o ex-prefeito da Estância, 
Luiz Carlos Grecco, (PRB). 
A soma das duas forças 
faz com que o cenário po-
lítico da cidade mude bas-
tante.
 Charles era uma 
das principais novidades 
na corrida pelo Paço, mas 
decidiu por enquanto, adiar 
o projeto e apoiar Grecco.
“Tem muita gente achan-
do que nós desistimos do 
projeto, que estamos re-
cuando, mas isso não é 
verdade. Nós resolvemos 

somar nossas forças, nos-
sa qualidade e apresentar 
o melhor projeto possível”, 
disse D’Orto.
 Para Grecco, o 
mais importante é somar 
em prol da cidade, dei-
xando de lado a vaidade. 
“Me sentei e ouvi tudo que 
os outros possíveis candi-
datos da cidade tinham à 
dizer, a oferecer no quesito 
experiência, planejamento 
e boas ideias, mas encon-
trei no grupo do Charles 
tudo que estava procuran-
do para poder mostrar a 
cidade nosso compromis-
so. Não houve acordo po-
lítico de nenhuma espécie, 
apenas o casamento entre 
a boa vontade, a experiên-
cia”, enfatizou Luiz Carlos 
Grecco comemorando a 
parceria com Charles. “É 
um homem de visão”, dis-
se o ex-prefeito.

Grecco e D’orto somam forças
rumo ao Paço Municipal

Rejeição para prefeito
Ygor A
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12
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Por Ygor Andrade

 Em Convenção Mu-
nicipal realizada, no último 
sábado (23), o PSDB de Rio 
Grande da Serra oficializou 
a candidatura à reeleição do 
atual prefeito de Rio Grande 
da Serra, Gabriel Maranhão. 
 Em evento reali-
zado no Biosfera, o gru-
po conta com 104 can-
didatos a vereadores 
e 16 partidos de apoio 

ao nome de Maranhão.
“Tenho muito orgulho de fa-
zer parte deste time. Esta-
mos no caminho certo e va-
mos continuar. Quero aqui 
hoje firmar um compromis-
so com cada um de vocês”, 
destacou Maranhão duran-
te seu discurso direciona-
do ao grupo de alianças. 
 Na ocasião, também 
foi confirmado o nome da 
atual vice-prefeita, Profes-
sora Marilza, do PSD, para 

compor a chapa majoritária. 
Já quando as disputas pro-
porcionais, o grupo fechou 
quatro coligações. Estão 
disputando em conjun-
to o DEM/PV/PSL/PSDB; 
PSB/PTN/PRP/PHS/PC-
doB; PEN/PDT/PRTB/
PSDC; PSD/Solidariedade.
O ex-prefeito de Rio Grande 
da Serra, Adler Kiko, este-
ve presente na Convenção 
municipal do PSDB e reafir-
mou seu apoio a Maranhão. 

D
ivulgação

Em evento vazio, PT de RGS realiza convenção
 Com as Conven-
ções Partidárias Autoriza-
das pelo Tribunal Superior 
Eleitoral em todo o Brasil, 
o Partido dos Trabalha-
dores de Rio Grande da 
Serra realizou a escolha 
do candidato que vai con-
correr ao Paço e quais 
serão as outras legendas 
que apoiarão o partido du-
rante as eleições de 2016.

 Em um evento com 
pouco público e sem gran-
de número de filiados, re-
alizado na sede do PT na 
cidade, foram escolhidos 
Claudinho da Geladeira (PT) 
como candidato ao Paço 
Municipal e Mauro da Au-
toescola (PTB) como vice 
da chapa. Além do PTB, 
outros cinco partidos inte-
gram a base de sustenta-

PSDB oficializa candidatura 
de Maranhão em RGS

POLÍTICA

 Após um mês de re-
cesso, a Câmara dos Vere-
adores de RP volta aos tra-
balhos normais a partir do 
dia 2 de agosto. A Casa de 
Leis retorna já com assun-
tos importantes a resolver 
às vésperas das eleições.
 Mesmo tentando de 
todas as maneiras deixar 
a CPI da Saúde de lado, o 
Presidente José Nelson de 
Barros (PMDB), será obri-
gado a instaurar a investi-
gação a partir da primeira 
reunião do Legislativo Mu-
nicipal, que deve acontecer 
já na próxima terça-feira.
 O requerimento, 
de autoria do petista Re-
nato Foresto, que pedia a 
investigação de possíveis 
irregularidades na Saúde de 
Ribeirão Pires foi aprovado 
pelos 17 Vereadores em se-
tembro de 2015, e somen-
te após 11 meses desde 
aprovação, um pedido ju-
dicial elaborado pelos Par-
lamentares, Berê do Posto 
(PMN), Eduardo Nogueira 
(SD), Gabriel Roncon (PTB) 

e Rubão (PPS) foi quem 
deu sinal verde à CPI. A Câ-
mara ainda tentou recorrer 
da decisão do Judiciário, 
mas teve o pedido negado.
 Agora, resta ao co-
mando da Casa de Leis 
que determine quais serão 
os oito Vereadores que de-
vem integrar a Comissão 
que vai avaliar as ações da 
Secretaria de Saúde nos 
últimos anos. Alguns Legis-
ladores, durante discussões 
sobre a CPI, chegaram a 
afirmar que a investigação 
“não traria nada de bom 
para a cidade”. Por conta 
dessa morosidade adotada 
por Zé Nelson, a Câma-
ra chegou a ser ocupada 
por um grupo de jovens 
durante quatro dias pro-
testando para que Comis-
são Parlamentar fosse, en-
fim, colocada em prática.
 Outro assunto que 
deverá voltar à pauta é o 
projeto de lei para a conces-
são de área para a constru-
ção de um Shopping. na 
região da Fábrica de Sal.

Vereadores de Ribeirão Pires
voltam do recesso

ção para a corrida eleitoral.
 Na última sema-
na, o DiárioRP divulgou 
uma pesquisa de intenção 
de voto em relação aos 
candidatos rio-granden-
ses. Claudinho da Gela-
deira foi apontado como 
o postulante com maior 
rejeição entre os possíveis 
concorrentes com 30,3%, 
entre os pesquisados.
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Por Letícia Rós

 No último dia 12, 
uma senhora de 69 anos foi 
agredida por um ex-inquilino 
na Vila Bonita, em Ribeirão 
Pires. O rapaz teria utilizado 
uma tábua para agredir a ví-
tima.
 O homem, identifica-

Idosa é agredida por inquilino em Ribeirão Pires

do como Gilmarc de Araújo, 
30 anos, teria sido convida-
do a se retirar da casa dos 
fundos da vítima, onde re-
sidia. De acordo com os fa-
miliares, o rapaz devia sete 
meses de aluguel à proprie-
tária. Então, a proprietária 
solicitou sua saída da casa. 
No dia seguinte à mudança, 

o rapaz teria ido até a casa 
da idosa e agredido a se-
nhora com um pedaço de 
madeira, acertando os olhos 
e o rosto da vítima.
 A polícia foi aciona-
da e a idosa levada à UPA 
Santa Luzia, onde foi socor-
rida. Segundo os familiares, 
a mulher teria sofrido uma 
hemorragia nos olhos e, por 
não possuir convênio médi-
co, acabou não realizando 
acompanhamento. Apesar 
da gravidade, a vítima passa 
bem e está se recuperando 
dos ferimentos causados.
 Em relação ao agres-
sor, fora adotada uma medi-
da protetiva que impede o 
contato e aproximação dele 
para com a vítima, além de 
ter que responder por ten-
tativa de homicídio e quebra 
do Estatuto do Idoso.

POLICIAL

Reprodução Redes Sociais

 Nas últimas sema-
nas, venho falando sobre 
problemas da cidade, do 
Brasil e também suge-
rindo novas ideias para 
nossa cidade. Desta vez, 
quero fazer algo diferen-
te, quero fazer um con-
vite à toda população de 
Ribeirão Pires para par-
ticipar desta mudança . 
 No domingo (31), 
às 9h, na Estrada do Sa-
popemba, 1100, acontece 
a Convenção Supraparti-
dária para a escolha dos 
candidatos a Prefeito, Vice 
e a Vereadores também.  
 É aqui que o futu-

ro de nossa amada cida-
de começa a ser defini-
do e é preciso participar 
desde o começo, para 
sabermos quais são as 
ideias, o foco e o que 
cada chapa pode trazer 
de bom para o município. 
 Por isso, re-
forço o convite.  
Nós queremos a sua parti-
cipação. Concordando ou 
não, quem tem a ganhar 
é você, cidadão, porque 
vai ser a partir daí, da me-
lhor escolha para Ribeirão 
Pires que nossa cidade 
cresce e se prepara para 
um novo tempo.

C
ol

un
a 

Pu
bl

ic
itá

ri
a

 Esta semana, 
fui atacada por uma 
matéria que acusava a 
mim e o partido a qual 
sou filiada de “quirela 
do prefeito”. Gostaria 
de relembrar a popula-
ção a enorme luta do 
Partido da Mobilização 
Nacional para se fazer 
cumprir a lei de punição 
a infidelidade partidária, 
no qual lutou para que 
pessoas legitimas to-
massem o seu lugar.
 Gostaria de lem-
brar que durante o meu 
mandato tenho sido fiel 
ao povo, procurando 
sempre analisar os pro-

jetos de lei e declaran-
do publicamente o meu 
apoio a movimentos 
que defendam a nos-
sa cidade. Não tenho a 
postura de atacar nin-
guém, porque ao invés 
disso, estou trabalhan-
do e cumprindo com as 
minhas obrigações.
 Meu gabine-
te está aberto, minhas 
inquisições e requeri-
mentos na internet para 
acompanhamento da 
população e continuarei 
meu trabalho de cabeça 
erguida, pois tenho res-
paldo dos meus queri-
dos munícipes.
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Aluno nota 10 e Parada Segura vão a Plenário da Câmara

 Na primeira sessão 
da Câmara após o recesso 
de julho, os Projetos de Lei 
Aluno Nota 10 e Parada Se-
gura devem ser votados pe-
los Parlamentares. Ambas 
propostas são de autoria de 
Eduardo Nogueira (SD) e vi-
sam o reconhecimento dos 
professores e dar maior pro-
teção às mulheres e idosos.
“Sem dúvida são dois temas 
importantes, o primeiro irá dar 
visibilidade aos educadores 
que diariamente contribuem 

com projetos importantes 
para o desenvolvimento dos 
nossos estudantes. O Pa-
rada Segura irá contribuir 
para queda da criminalidade 
contra as mulheres, já que o 
ônibus poderá parar fora do 
ponto para embarque e de-
sembarque no período notur-
no, quando a probabilidade 
de assaltos e outros crimes é 
maior”, defende Nogueira.
 A próxima Sessão da 
Casa de Leis deve acontecer 
na terça-feira (2), às 14h.

Ygor A
ndrade / D

iárioRP

CIDADES

EDITAL DE CONVOVAÇÃO
Partido Socialismo 
e Liberdade – PSOL 
RIBEIRÃO PIRES

Nos termos da legislação em vigor, 
e na conformidade do art. 55 do Es-
tatuto do PSOL, 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 EE Leiko Akaisi sito a 
Rua Paulo Cândido, 200 - Santana, 
Ribeirão Pires - SP, CEP: 09406-250, 
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; 4. Escolha 
do delegado representante do partido 
junto ao cartório eleitoral e 5. Demais 
temas relacionados a eleição de 2016. 

RIBEIRÃO PIRES, 7 de Julho de 
2016.

Os abaixo relacionados, membros da 
Comissão Provisória Municipal su-

bescrevem:

Airton Silva Massari
Lucilene Lourdes dos Santos

Roberta dos Santos Alves



Por Ygor Andrade

 A equipe de Futsal 
de Ribeirão Pires conquistou 
uma medalha inédita nos Jo-
gos Regionais, em São Ber-
nardo do Campo. A medalha 
de ouro veio após cinco vi-

tórias e uma derrota. O que 
deixa a conquista ainda mais 
interessante, é que foram 
conquistadas na Primeira Di-
visão do Futsal.
 Curiosamente, a úni-
ca derrota foi para a equipe 
de Santos, que por 4x2 foi 

Futsal de RP conquista ouro nos Jogos Regionais
vencida por Ribeirão Pires 
na disputada final, apesar do 
resultado elástico apontar o 
contrário. A equipe teve ótimo 
desempenho, se comparado 
ao ano anterior quando ficou 
em terceiro lugar, conquis-
tando a medalha de bronze. 
O artilheiro da equipe, foi o 
jogador Jorge Henrique Fer-
nandes, marcando três gols.
 O Secretário de Es-
portes, e também técnico 
da equipe campeã, Emerson 
Gilarde, comentou o bom 
desempenho dos atletas do 
futsal. “Muitos já trabalham, 
mesmo assim vestiram a ca-
misa da cidade e participaram 

da busca da inédita medalha. 
“Ano passado batemos na 
trave, fomos eliminados por 
São Bernardo  nos pênaltis, 
e fomos para os Jogos este 
ano, com a mentalidade de 
buscar a redenção”, come-
morou Gilarde, que trabalha 
com a modalidade desde 
1994, e não iria aos Jogos 
2016 como técnico, mas 
depois de um pedido dos 
próprios atletas, aceitou o 
convite e foi participar como 
membro da comissão técni-
ca. “Estamos juntos desde 
as categorias de base, algu-
mas peças foram mexidas, 
e os resultados positivos vie-
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ram”, comenta citando ou-
tro desafio. Em setembro, a 
equipe tentará buscar mais 
uma medalha inédita, desta 
vez nos Jogos Abertos, um 
dos maiores eventos espor-
tivos da América Latina. “Vai 
ser tão difícil quanto, mas es-
tamos preparados para dar 
nosso melhor”, disse sem 
deixar de mencionar que o 
desempenho da cidade, no 
geral, foi extremamente sa-
tisfatório. “Ficamos poucos 
pontos atrás de cidades 
como Santo André, na clas-
sificação geral. Isso mostra o 
comprometimento de toda e 
equipe”, finalizou.

D
ivulgação




