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OPINIÃO
O descaso que beira o assassinato

É cada vaz mais
surpreendente o descaso
que esta atual gestão vem
demonstrando pela nossa
cidade. Na última semana,
após forte chuva, a Unidade de Pronto Atendimento
de Ribeirão Pires (UPA) ficou
sem energia elétrica durante
diversas horas.
O que deveria ser
apenas um mero efeito colateral da forte tempestade e
rapidamente resolvido com o
uso de um gerador, artefato
que toda unidade hospitalar
deve ter, se transformou em
um completo filme de terror.
O Gerador não estava em
funcionamento há pelo menos um ano, segundo funcionários do local, e resultou em um total apagão no
complexo. Diversos paciêntes, que estacam em um
quadro clínico mais grave,

como alguns internados que
estavam entubados, tiveram
que ser removidos às pressas para outros hospitais da
região, com a UPA de Rio
Grande da Serra e o Hospital Nardini, em Mauá. Dias
depois, o caso se repetiu, e
novamente, a Unidade de
Pronto Atendimento da cidade ficou sem energia elétrica.
O que acontece é
um crime com a nossa população. Os administradores
precisam entender que estão lidando com vidas e caso
alguma pessoa morra por
conta de uma possível negligência, essa morte estará
nas mãos da administração,
que nada diferente tem do
que um assassinato.
É preciso que o investimento na saúde seja
real, não pensando apenas
em amarrações políticas

e/ou acordou comerciais,
como acontece em várias
partes de nosso país.
Felizmente,
essa
gestão negligente está acabando. Torço para que o
próximo prefeito conserte
os diversos erros e desleixos
deixados por essa terrível
gestão, uma administração
irresponsável e completa de
pessoas imcapazes de administrar Ribeirão.
Torço que nossa
cidade, algum dia, volte a
brilhar outra vez, volte a ser
aquela cidde bonita, em que
todos tinham orgulho em diver que viviam aqui. Hoje, o
que vejo é apenas uma cidade largada, onde os moradores têm vergonha de
viver. Torço fortemente para
que Ribeirão, volte mais uma
vez, a ser nossa querida Pérola da Serra.

Rafael Ventura é Jornalista e Editor Chefe do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
A rua Prof. Antônio Nunes, na Santa
Luzia, já foi alvo de reportagens do DiárioRP.
Agora, os munícipes
voltaram a reclamar
das condições da via e
colocaram pedaços de
madeira em uma cratera
que surgiu no local.
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LAZER E CULTURA

Handebol de RP é destaque em competições
Divulgação

Por Ygor Andrade

Os técnicos Fábio
de Freitas e Martin Afonso
comemoraram a conquista
do Torneio TopBall, realizado
pela Liga Desportiva Brasileira há pouco mais de uma
semana, pelas meninas do
Handebol de Ribeirão Pires.
Além do título, todos os prêmios de melhor jogadora, ar-

tilheira, melhor técnico, entre
outros, foram entregues à
cidade. “Ficamos felizes de
poder ter o trabalho recompensado”, comentou Fábio,
que ressaltou que, vencer
a TopBall resulta na disputa
do Campeonato Brasileiro
de Handball organizado pela
LDBR. “Não é o campeonato da Federação, mas é um
título importante”, detalhou.

Na noite da última terça-feira
(15), por exemplo, as meninas disputaram outra semifinal. Desta vez, as atuais
campeãs da Copa Federação, jogaram a classificação
à final para defender o título conquistado em 2015; o
adversário foi a cidade de
Guarulhos. “É uma equipe
difícil, com jogadoras que inclusive disputaram os Jogo
Olímpicos, mas nós também
temos competência e vamos
deixar o favoritismo do lado
de fora da quadra”, detalhou. A partida, teve início às
19h, e terminou com a vitória de Guarulhos por 24x19.
“Infelizmente não deu, o time
delas é mais experiente, mas
estamos bem, saímos fortalecidos”, finalizou.

Anuncie no Diário!
4827-5757

4

POLÍTICA

Berê questiona
apagão em RP

A vereadora Berê
do Posto (PMN), questionou o Executivo Municipal
quanto a gestão da iluminação pública da Estância,
e se existe a possibilidade
de a mesma retornar ao
comando da Eletropaulo.
De acordo com a legisladora, vários pontos de Ribeirão Pires estão às escuras,
entre parte da avenida Capitão José Gallo e algumas
vias do Planalto Bella Vista. Na semana passada, a
parlamentar já havia questionado o Paço quanto aos
mesmos problemas, mas
no Parque Aliança apontou
ainda, o problema com a
criminalidade.

Gabriel Roncon
Solicita fiscalização
contra maus-tratos a
animais

Rubão fala sobre
dívida pública
da cidade.

Gostaria de questionar
o Executivo Municipal
quanto aos maus-tratos
que vários animais de estimação de Ribeirão Pires
vêm recebendo ultimamente. Nas redes sociais,
muitos munícipes estão
se movimentando para
denunciar quem larga os
bichinhos como se fossem algo descartável. São
vidas, afinal, e merecem
toda a atenção e todo o
carinho possíveis. A Prefeitura precisa promover
ações que conscientizem
as pessoas no trato com
os animais, e vale lembrar
que abandono de animais
é crime.

No próximo ano, a população de Ribeirão Pires vai
precisar de paciência. São
muitas dívidas e muitas
coisas para serem arrumadas em diversos locais
da cidade. A atual gestão
deixou muitos problemas
para a próxima gestão
sanar e não serão fáceis.
Falam que a dívida de Ribeirão Pires ultrapassa os
R$ 120 milhões e será um
enorme obstáculo para o
sucessor de Saulo. Todos
os munícipes precisam
entender que o trabalho
não será fácil, mas, que
com toda certeza, haverá
muito esforço para melhorar a cidade.

BOCHICHOS
DA
ESTÂNCIA
Um compilado de fofocas da cidade
O DiárioRP não confirma a veracidade dos fatos, pois essa coluna publica fofocas.

Meu nome
é discórdia

Dizem que
um
jornal
da
cidade
tentou gerar discórdia
entre os vereadores Rubão e Amaury.
A publicação afrmava que
os dois poderiam disputar
a vaga pela presidência da
Câmara. No entanto, o que
seria verdade é que Amaury
apoia Rubão para a presidência.

Anuncie no Diário!
4827-5757

Meu nome
é discórdia II

Ta m b é m
dizem que
o
Vereador
eleito,
Amaury, já
chegou
a
afirmar publicamente que
apoiará Rubão para a presidência da Câmara, e que
isso teria gerado medo em
vereadores ligados a outros
candidatos a prefeito nas
eleições deste ano, mas
que não se elegeram.

Novo nome
Também andam dizendo
por aí que
o suplente
a vereador,
Claudinho
Monteiro, pode assumir
uma secretaria na próxima
gestão do Prefeito reeleito
em Rio Grande da Serra,
Gabriel Maranhão (PSDB).
A secretaria ainda não estaria definida, mas já esta em
negociação.
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POLÍTICA

Prefeitura para suporte para alunos com deficiência
Arquivo DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Na semana passada,
o Diário de Ribeirão Pires realizou uma reportagem mostrando que professores da
Escola Técnica Paulo Freire
estavam com pagamentos
retidos por dívidas com o
Executivo Municipal. Nesta
semana, fomos procurados
por frequentadores da escola que denunciaram mais um
grave problema.
Os alunos deficientes
auditivos do curso de “Corte
e Costura” estão com dificuldades para frequentar as
aulas por falta de intérpretes
em libras, de acordo com denúncias recebidas pelo jornal.
Os estudantes estão indignados com a situação que se
arrasta há tempos desde que
a responsável pela função foi
demitida em agosto deste
ano. “A Prefeitura foi questionada sobre o problema, mas
um dos assessores do Prefeito debochou dos deficientes
audiovisuais e disse que isso
não era um problema dele. A
Secretaria de Promoção Social também foi procurada, e
para nossa surpresa, falaram
que não sabiam dessa situação”, contou um denunciante
que estuda no local.
Conversando
com
pessoas ligadas à instituição,
nota-se que a situação é gra-

ve no trato com os deficientes. “Tinha uma moça que
cobria a intérprete que havia
sido afastada, mas após as
eleições, ela foi retirada desta
função, sem contar que pagava as passagens do próprio bolso. Não chamaram
a antiga intérprete de volta e

muito menos chamaram uma
das candidatas que foram
aprovadas em concurso. Os
alunos estão precisando muito de alguém que possa ajuda-los”, disse outro informante, que ainda foi mais longe.
“Como o Paço Municipal vem
tratando estes alunos, parece

Anuncie no Diário!
4827-5757

que é culpa deles terem nascido com essa deficiência”,
finalizou.
Procurada para esclarecer as denúncias feitas, a
Prefeitura não respondeu ao
jornal até o fechamento desta
edição. O DiárioRP vai continuar acompanhando o caso.
Pagamentos
Na edição 59, o jornal trouxe a
denúncia de que professores
haviam entrado em greve por
conta da falta de pagamento.
Os profissionais de educação
contaram à reportagem do
jornal que a Prefeitura estava
retendo o salário dos professores por conta de supostas
dívidas com o Executivo, mas
não havia informado nada a
eles. A Prefeitura também não
se manifestou sobre o caso.
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Moradores do Serrano pedem atenção
Gabriel Mazzo / PMRP

Por Ricardo Ribeiro

O Jardim Serrano
é um dos bairros mais carentes de RP. Cansados de
esperar por ajuda do poder
público, os moradores da região decidiram se unir para
reivindicar por melhorias no
local.

“Em vários lugares, não possuímos iluminação pública,
falta esgoto, nós não temos
UBS e muito menos creche.
Eu tenho uma filha pequena e
me orientaram, assim como
fizeram com outros moradores, a deixá-la na escola infantil do Parque Aliança. Mas
ninguém aqui tem condições

Teto da UPA desaba em RP

Reprodução

Na última segunda-feira pela manhã, uma
equipe da Defesa Civil de
Ribeirão Pires foi acionada,
para ir até a UPA Santa Luzia, devido à queda de uma
parte do forro de gesso, no
hall de entrada da Unidade
de Saúde.
Em contato com o Secretário de Transporte e Trânsito
e comandante da Defesa
Civil, Miguel Luis, o DiárioRP
foi informado que uma das
calhas teria enchido muito e vazado pelo teto, encharcando o material que

acabou cedendo ao peso.
“Nós optamos por interditar
o local para preservar a integridade física dos usuários.
Felizmente ninguém ficou
ferido, mas os problemas
precisam ser resolvidos com
agilidade”, comentou o responsável pela Pasta.
Os problemas na Unidade
são constantes, tendo em
vista que, somente nos últimos cinco dias, o local ficou
energia elétrica e com um
gerador quebrado, obrigando pacientes a serem transferidos.

de fazer isso”, contou Suzana Alves de 26 anos e que
mora no bairro desde que
tinha apenas um ano de vida.
Segundo a moradora, na inauguração de uma
quadra de areia, o prefeito
Saulo Benevides (PMDB) fez
promessas para trazer melhorias ao bairro, mas que
não se concretizaram. “Eu
até cheguei a conversar com
o Saulo por causa das condições do nosso bairro. Existem pontos em que não há
iluminação pública, nós não
temos coisas básicas”, relatou a moradora.
A Prefeitura foi consultada sobre os problemas
do bairro, mas não obtivemos qualquer posicionamento do órgão.
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POLICIAL
Bandidos roubam banco no centro de Ribeirão Pires

Na tarde da última
segunda-feira (14), por volta
das 14h30, um acidente de
trânsito envolvendo um motociclista e um caminhão parou o fluxo de veículos na Av.
Capitão José Galo. O rapaz
foi atropelado depois de perder o controle da moto.
Segundo testemunhas, o jovem que conduzia
a moto perdeu o controle,
caiu e deslizou pelo asfalto
molhado. Um caminhoneiro
não conseguiu desviar e acabou passando por cima dele,
que teria fraturado o braço e
algumas costelas, além de
ferimentos internos no abdômen, causando hemorragia.

A Defesa Civil esteve no local para prestar os
primeiros atendimentos à
vítima, que foi imobilizada e
rapidamente levada para o
Hospital Nardini, em Mauá.
Lá, os médicos constataram
lesões graves e já o levaram
para a sala de cirurgia.
De acordo com informações
do Comando da Defesa Civil, o rapaz de 28 anos e pai
de dois filhos, deu entrada
no Hospital Nardini com forte hemorragia interna, foi levado às pressas para a sala
de cirurgia mas acabou não
resistindo aos ferimentos e
faleceu durante o procedimento cirúrgico.

Ygor Andrade / DiárioRP

o dinheiro do cofre, os bandidos fugiram pelo mesmo
local que haviam entrado na
agência, o buraco no teto do
local.
Antes de irem, os
criminosos amarraram os
gerentes com fitas, pren-

dendo suas mãos para trás.
Após o susto, o gerente que
havia esquecido seu alarme
de pânico lembrou-se que
o aparelho estava em seu
bolso, quando então, sua
colega de trabalho conseguiu pegá-lo e acioná-lo. Em
questão de minutos a Polícia
Militar e o Setor de Segurança do banco chegaram ao
local e libertaram os gerentes.
O B.O não informou o valores, mas informações
extraoficiais obtidas pelo
DiárioRP, apontam que
aproximadamente
R$300
mil teriam sido levados no
roubo. Como o local possui
monitoramento por vídeo,
as imagens poderão auxiliar nas investigações da

Por Ygor Andrade

Motoqueiro morre no centro
Reprodução internet

Na última sexta-feira (10), a agência do banco Santander no Centro de
Ribeirão Pires, sofreu um
assalto planejado por dois
indivíduos que invadiram o
local por um buraco no teto,
no momento em que os gerentes realizavam a contagem do dinheiro. Os bandidos esperaram no forro, até
que as vítimas liberassem a
abertura do cofre com as digitais de segurança.
Os dois rapazes que segundo informações têm entre
25 e 30 anos, usavam luvas
e escondiam o rosto com
lenços, por isso, os gerentes não puderam realizar a
identificação dos ladrões
que não utilizaram, de acordo com o boletim de ocorrência, força bruta ou armas.
Os gerentes contaram que
os rapazes caíram sobre o
cofre e já solicitaram os botões de pânico, sendo que
apenas um foi entregue porque um dos gerentes não
teria se lembrado de onde
estava o seu.
Um dos bandidos vigiava os gerentes enquanto
o outro pegava o dinheiro
e colocava em duas bolsas
de mão; após recolher todo

Polícia. Ainda segundo informações do boletim, um
dos seguranças da agência
ouviu um barulho e quando
foi verificar, um dos gerentes
sob o poder dos bandidos,
disse que havia sofrido uma
queda, mas que estava tudo
bem.
Foi realizada perícia no local,
mas nem bandidos e nem

os valores roubados foram
localizados, sendo assim,
foram solicitadas as imagens
das câmeras de segurança
para averiguação dos fatos.
O DiárioRP tentou contato
por dois dias com a Assessoria do Banco Santander,
mas até o fechamento desta
edição não conseguiu nenhuma resposta.
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Site do DiárioRP atinge 1 milhão de acessos
Dados oficiais SimilarWeb

Da Redação

O Diário de Ribeirão
Pires comemorou recentemente mais uma importante marca em sua história.
O site de jornal, atingiu
o expressivo número de
um milhão de acessos em
dois anos de existência.
“A marca de um milhão de
acessos é extremamente
significativa. É o reconhecimento do trabalho sério e dedicação de toda a
equipe do DiárioRP, e cla-

Nany Decorações é a melhor opção da região

ro, agradecemos à população de Ribeirão Pires por
ter nos ajudado chegar até
aqui”, comentou o Editor
Chefe, Rafael Ventura.
A marca foi atingida
na última quinta-feira (9),
e só foi alcançada neste
ano pois, em outubro, o
site do DiárioRP foi visitado mais de 170 mil vezes
e com mais 80 mil acessos
únicos, gerando visibilidade às notícias de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra a toda a região. Destes,

mais de 800 mil apenas
este ano.
Rafael Ventura e Guilherme
Duarte, responsáveis pelo
jornal, já deixaram claro
que, para 2017, há muitas
novidades preparadas pelo
Diário. “O que o estamos
preparando para o próximo
ano, com certeza será bem
recebido pelo leitor. Mas
é bom deixar claro que a
qualidade e o comprometimento sempre estarão
acima de tudo”, destacou
Guilherme.

Pezão entra no Octógono esse FDS
Divulgação

A crise financeira brasileira não foi suficiente para
amedrontar a jovem empreendedora Taiane Cavaliere
Pòzes. Com apenas 23 anos,
viu uma oportunidade a sua
frente e resolveu deixar de
ser funcionária para se transformar em empregadora. Um
antigo emprego seria agora, seu novo negócio. “Uma
pessoa que me empregou há
mais ou menos uns três estava vendendo a loja; vi uma
oportunidade e resolvi arriscar, afinal já era um negócio
que eu conhecia bem”, disse
Taiane.
A loja, localizada

na Rodovia Índio Tibiriçá
n°14730 km 56,5 em Palmeiras, é especializada em
móveis feitos com fibra sintética, e os produtos variam de
acordo com o ambiente a ser
decorado. “Temos cadeiras,
mesas,
espreguiçadeiras,
chaises e um catálogo enorme de variedades”, enfatizou
a jovem empresária. Noutro
catálogo, ainda há acessórios
como tapetes, arranjos, poofs entre outros.
Além da beleza e
da variedade, Taiane aposta
também na comodidade e
no atendimento. Ao redor da
loja, os clientes têm a segu-

rança de um estacionamento, lanchonete, floricultura
e um parque para crianças,
tudo no mesmo local.
“Nós também gostamos de
facilitar a vida do nosso cliente. A Nanny Decorações,
funciona de terça à domingo, das 9h às 16h e feriados
no mesmo horário e atende
pelos telefones (11) 9-95814860 e 9-9006-6724. Parcelamos em 10x sem juros e
damos desconto de 10% no
pagamento à vista”, enfatiza a proprietária, que finaliza
comentando que em 2017 as
expectativas e novidades são
enormes.

Ribeirão Pires entra no octógono neste
sábado (19). Marcos Rogério, o “Pezão” enfrenta o russo Gadzhimurad
Antigulov, no evento que
acontece a partir das
20h45, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
No último confronto, Pezão derrotou
o norte-americano, Clint
Hester, no primeiro round por submissão. Agora, o adversário é um
estreante no UFC. “A
preparação foi a melhor
possível, eu passei nove
meses com o ‘América
Top Team’, na Flórida.
Treinei com vários caras
de ponta como o Júnior
do Cigano, e acho que

estou pronto para essa
próxima luta, que com
certeza vai ser uma guerra. O Antigulov é um cara
bem duro e tem um cartel bastante extenso no
mundo do MMA”, contou
o meio-pesado que ainda
agradeceu pela oportunidades no UFC e mandou
um recado à população
de Ribeirão Pires.
“Dia 19 vou representar a
nossa cidade, com muita
honra e com muita garra.
Tenho muito orgulho de
ser de Ribeirão Pires, de
ter saído daí e ter chegado onde eu cheguei.
Quero contar com a torcida e com toda a energia
positiva, com fé em mais
uma vitória”, finalizou.

