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 Há quatro anos o 
Trecho Leste do Rodoanel 
começou a ser construído 
em Ribeirão Pires, cortan-
do a cidade pelo meio. 
Casas foram demolidas, 
propriedades foram “com-
pradas” pelo Estado, tudo 
em nome do progresso.
 A ideia, era fazer 
com que a cidade cresces-
se junto com a demanda 
de veículos que circularia 
no território do município, 
no entanto, a única coisa 
que se viu, até o momen-
to, foi uma concessionária 
lucrando e uma cidade 
com dinheiro a receber. 
No total, são mais de 4 mi-
lhões de reais em dívidas 
da SPMar com a cidade. 

Ribeirão Pires
comemora o 

Dia da Mulher
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Que o respeito não seja apenas hoje
 Hoje é comemorado 
o Dia Internacional da Mu-
lher, data em que todas as 
lutas contra a discriminação 
e o desrespeito são lembra-
das. 
 É uma pena que ain-
da hoje, diversas cenas de 
machismo e desrespeito são 
vividas em nossa sociedade. 
Na questão do assédio se-
xual, por exemplo, é comum 
vermos relatos de pessoas 
que dizem que a culpa é da 
mulher, por ter usado um 
vestido mais curto, uma blu-
sa mais decotada, entre ou-
tros. Nos dias de hoje, ainda 
é comum ver que homens 
tratam as mulheres como 
um simples ‘pedaço de car-
ne’, um mero objeto de de-
sejo e prazer pessoal.
 Chega! Não deve 
haver espaço para este tipo 
de pensamento em nossa 
sociedade. A mulher deve 

ser tratada como um ser 
humano de respeito e com 
dignidade. É lindo ver que a 
cada dia, elas ocupam cada 
vez mais o mercado de tra-
balho e altas posições em 
nossa sociedade. Em nos-
sa cidade, temos grandes 
exemplos de mulheres po-
derosas, engajadas com a 
comunidade e que devem 
ser homenageadas, como é 
o caso das nossas convida-
das para a matéria especial 
de nossa edição para a Mu-
lher.
 O princípio de tudo 
sempre deve ser o respeito 
e o amor ao próximo. Não 
é porque uma mulher está 
com uma roupa mais cur-
ta ou seja bonita, que você 
deve ser um idiota. Não é 
porque você está em um 
lugar apertado, como o me-
trô, por exemplo, que você 
tem o direito de assediar 

uma mulher. Não é porque 
você ocupa uma posição de 
chefia, que suas subordina-
das devam ouvir piadinhas 
vindas de você.
 O homem precisa 
perder essa mentalidade de  
que a mulher está abaixo 
dele e que pode ser usada 
no momento em que ele qui-
ser. Não há fórmula mágica 
para isso, é só você apren-
der a ter educação e respei-
to mesmo!
 Comece a pensar 
em como você gostaria que 
tratassem sua mãe, irmã, 
tia, ou até você mesmo e 
comece a tratar as outras 
pessoas dessa mesma for-
ma, não apenas as mulhe-
res mas também negros, 
GLBTs, enfim, todos. Afinal 
de contas, acima de qual-
quer diferença, somos seres 
humanos e merecemos, no 
mínimo, respeito.

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
Na entrada do Bairro Pereira 
Barreto, há um buraco “co-
memorando aniversário”, e os 
moradores continuam recla-
mando e com receio do que 
pode acontecer caso continue 
aumentando e se transforme 
em uma cratera. De acordo 
com os moradores, este bura-
co está sobre uma tubulação, 
mas não mencionaram de que 
tipo se trata. A indignação dos 
moradores aumenta também 
pelo fato de, segundo eles, a 
gestão anterior ter enviado os 
responsáveis pela Secretaria 
de Infraestrutura Urbana para 
resolver o problema, e a úni-
ca medida tomada pela Pasta 
em questão, foi a sinalização 
do buraco com a utilização de 
bambus. A Prefeitura de Ri-
beirão Pires foi questionada 
sobre o assunto, mas não res-
pondeu nossos contatos.
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 Edital de convocação das elei-
ções da Associação dos Mora-
dores do Distrito de Ouro Fino 
Paulista para diretoria execu-
tiva e conselho fiscal biênio 

2017/2018
A presidente da diretoria exe-
cutiva Marta Lúcia dos Santos 
de Paula convoca os morado-
res de Ouro Fino Paulista para 
participarem da eleição da 
associação que definirá a Di-
retoria Executiva e o Conselho 
Fiscal biênio março de 2017 a 
março 2019. O processo elei-
toral ocorrerá dia 25 de março 
de 2017 na sede da Associa-
ção Rua Topázio, 60 - Jardim 
dos Eucaliptos, das 9hs às 

14hs
Atenciosamente

Marta Lúcia dos Santos de 
Paula

Presidente

RP abre inscrições para passeio inclusivo de Bike

 No próximo dia 12 
de março acontece, em Ri-
beirão Pires, mais um Pas-
seio Inclusivo de Bike para 
pessoas com Deficiência. A 
ação acontecerá das 9h às 
12h e terá saída em frente 
ao Complexo Ayrton Senna, 
na Av. Prefeito Valdírio Pris-
co, 193, e percorrerá a Ave-
nida até a entrada do bairro 
Panorama, retornando pelo 
Paço Municipal. O evento 
faz parte do calendário de 
comemorações do aniver-
sário de 63 anos da cidade.

 O Passeio não terá 
limite de vagas e qualquer 
munícipe pode participar. 
As bicicletas adaptadas se-
rão disponibilizadas apenas 
para as pessoas com mobili-
dade reduzida e que realiza-
rem previamente o cadastro 
por telefone (4828-9822), 
ou indo até a Secretaria de 
Políticas Comunitárias e Ins-
titucionais (SPCI), no Paço 
Municipal. As inscrições vão 
até o dia 10 de março.
 Segundo informa-
ções da própria SPCI, ha-

verá médicos, corpo de 
bombeiros e uma equipe 
da Defesa Civil de prontidão 
para prestar atendimento 
aos participantes, caso ne-
cessário.
 É importante ressal-
tar que as inscrições são 
gratuitas, mas os organiza-
dores pedem para que os 
interessados, se possível, 
doem um quilo de alimento 
não perecível, para que o 
Fundo Social de Solidarie-
dade repasse às instituições 
de caridade cadastradas.
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Câmara Municipal de Rio Grande da 
Serra

PORTARIA Nº 016.02.2017 – CONVO-
CAR os funcionários Sérgio Ferreira da Costa, 
Flávio Ferreira Dias, Valdir Marchi da Silva, 
Cláudio Antonio Deberaldini, Jaqueline Santos 
da Silva, Terezinha Madalena S. Dizela, Liliam 
Aparecida Dourado e Maria Adenilda de Barros 
Costa para prestação de serviços extraordinários 
nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes 
e reuniões de audiências públicas, realizadas 
pelo Poder Legislativo Municipal, no valor  corres-
pondente de 25% (vinte e cinco por cento) sobre 
o código nível de seu cargo, a partir de 1º de fe-

vereiro de 2017.

Deputado Walter Ihoshi visita RP e RGS

 Na tarde da última 
terça-feira (07), o Deputado 
Federal Walter Ihoshi (PSD) 
visitou Rio Grande da Serra 
e Ribeirão Pires para fortale-
cer os compromissos entre 
seu mandato e as cidades. 
Em Rio Grande da Serra, ele 
acompanhou a sessão ex-

traordinária na Câmara dos 
Vereadores e em seguida foi 
até o Gabinete do Prefeito 
Gabriel Maranhão (PSDB). 
Lá, os políticos conversa-
ram a respeito do desenvol-
vimento do Turismo local e 
firmaram compromisso na 
luta por recursos para ala-
vancar o setor na cidade. 
Outro assunto discutido en-
tre as partes, foi em relação 
ao Meio Ambiente da cida-
de.
 Em Ribeirão Pires, o 
Deputado foi recebido pelo 
Presidente da Casa de Leis, 
Rubens Fernandes (PSD) e 
participou de um bate-pa-

po com alguns vereadores. 
Nesta reunião, foram co-
locados em pauta, vários 
problemas da cidade e mais 
uma vez o Deputado firmou 
seu compromisso em ajudar 
a região em âmbito Federal.
 O Deputado Wal-
ter Ihoshi reafirmou, tam-
bém em Ribeirão Pires, seu 
compromisso em relação ao 
desenvolvimento local em 
reunião com o Prefeito Kiko 
Teixeira (PSB) e seu Vice, 
Gabriel Roncon (PTB). Saú-
de, Educação e Segurança 
Pública foram os principais 
temas da reunião entre as 
partes.

EXTRATO DE ADITAMENTO
Contratante: Câmara Municipal de Rio Grande da 
Serra  Contratado: Henilson Nishikawara e Rober-
to Galindo dos Santos. Processo nº 013.11.16. 
Contrato:  nº 007/2016 – Objeto: Locação de Imó-
vel. Fundamento: Art. 24, inciso II, Lei 8.666/93 
e demais alterações. Valor estimado Global  R$ 
73.814,90 ( Setenta e três mil oitocentos e quator-
ze reais e noventa centavos).Vigência 10/02/2017 
a 29/11/2017. Ver. João Batista Dias – Presidente. 

Câmara Municipal de Rio Grande da 
Serra

PORTARIA Nº 018.03.2017 –
NOMEAR, a senhora Zuleide Soares Lopes de Al-
meida, para o cargo de Diretora do Departamento 

de Finanças, a partir de 06 de março de 2017. 
Vereador João Batista Dias

Presidente

Câmara Municipal de Rio Grande da 
Serra

PORTARIA Nº 017.03.2017 – EXONE-
RAR, a pedido, a funcionária Márcia de Oliveira 
Martins, do cargo de Diretora do Departamento 

de Finanças, a partir de 06 de março de 2017. 
Vereador João Batista Dias

Presidente

Demonstre seu 
amor por 

Ribeirão Pires no 
aniversário da 

cidade
Reserve seu 

espaço!
contato@diariorp.com.br

4827-5757
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Mais de cem milhões de litros d’agua são furtados

  A Sabesp (Compa-
nhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo) 
realizou recentemente uma 
ação para identificar possíveis 
furtos de água na região Me-
tropolitana de São Paulo. O 
resultado da ação foi a des-
coberta, em 2016, de 25.939 
casos de furto de água, ou, 
aproximadamente 3,8 bilhões 
de litros desviados. Segundo 
a gerenciadora, esse volume 
de água seria suficiente para 

suprir cerca de 380 mil pes-
soas por um mês.
 A ação já foi realizada 
outras vezes. Em 2015, os 
técnicos da Sabesp identifi-
caram cerca de 20 mil frau-
des nessas regiões, ou seja, 
houve um aumento de apro-
ximadamente 35% no furto 
de água. Se comparados os 
números de 2014 (15,6 mil 
ocorrências) com 2016, o 
aumento é ainda mais signifi-
cativo, 66%. De acordo com 

as informações da Sabesp, 
em 2016, 70 equipes foram 
às ruas para a identificação 
de fraudes. Com as mais de 
235 mil vistorias realizadas, 
foram recuperados cerca de 
R$ 35,3 milhões.
 O DiárioRP questio-
nou a Sabesp a respeito das 
cidades do Grande ABC onde 
as fraudes aconteceram. Em 
Ribeirão Pires, foram 17 in-
frações, onde mais de dois 
milhões de litros de água fo-
ram furtados. Em Rio Grande 
da Serra, foram catalogadas 
14 infrações, resultando em 
1.731.000 litros. As outras ci-
dades atendidas pela Sabesp 
no ABC são, Diadema, com 
36 infrações, e São Bernardo 
do Campo com 478 desvios 
de água. Somadas, as quatro 
cidades tiveram mais de 100 
milhões de litros de água fur-
tados.
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Secretário da Prefeitura se envolve em escândalo sexual

 João Mancuso Cori-
naldesi, secretário de comuni-
cação da Prefeitura de Ribeirão 
Pires e presidente municipal 
do Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), teve seu nome envolvi-
do em um possível escândalo 
sexual na última semana, após 
uma denúncia vir à tona e ser 
divulgada por diversos veículos 
de comunicação da região.
 A autora, uma jovem 
de 18 anos que terá sua iden-
tidade preservada, alega ter 
sido assediada por Mancuso, 
tendo inclusive mantido rela-
ções sexuais em pleno gabine-
te da secretaria. Em entrevista 
gravada pelo Diário de Ribeirão 
Pires, ela detalhou o ocorrido. 
“Nos aproximamos na época 
da campanha, quando fica-
mos mais próximos. Ele sem-
pre deu a entender que queria 

algo a mais. Estava fragilizada, 
com problemas pessoais e ele 
se aproximou ainda mais, me 
oferecendo um ombro que 
depois vi não ser nada amigo. 
Aí ele começou a me chamar 
para sair”.
 Depois de um tem-
po, a aproximação chegou ao 
ponto máximo: “Um dia ele me 
chamou na secretaria e não ti-
nha ninguém. Achei estranho. 
Questionei o porquê, mas ele 
disse ser por conta do fim do 
expediente. Acabou aconte-
cendo”. A jovem ainda afirmou 
que “apesar de toda a pres-
são, foi (uma relação) consen-
sual, mas fui conduzida a isso. 
Para mim era só coleguismo, 
amizade (...) não tinha interes-
se (pessoal), estava fazendo 
porque queria. Para mim, era 
uma relação pontual que aca-
baria ali”.
 Nos dias que se pas-
saram, ela afirmou que Man-
cuso a procurou para voltar 
a manter relações e ela, por 
diversas vezes teria recusado. 
Para tentar convencê-la, o Se-
cretário teria tentado usar de 
outros métodos: “ele me ofe-
receu dinheiro, sob alegação 
de querer me ajudar. Me senti 
ofendida e cortei relações”.
 Dias mais tarde, ao 

descobrir que a imprensa es-
tava averiguando o caso, João 
Mancuso Corinaldesi teria, se-
gundo a garota, feito ameaças: 
“Ele me ligou no Carnaval e 
perguntou se eu estava saben-
do porque havia chegado um 
questionamento na secretaria 
de Comunicação. Ele fez pres-
são psicológica para que eu 
ficasse quieta. No primeiro mo-
mento, fui questionada por um 
jornalista e neguei. Dias mais 
tarde, pensei melhor e resolvi 
falar”.
 Depois que o caso 
veio à tona, o secretário de Co-
municação tentou contato: “ele 
tentou me chamar no What-
sApp, me ligou várias vezes, 
mas não atendi e nem respon-
di. Estou com medo”. Para se 
preservar, a denunciante regis-
trou Boletim de Ocorrência na 
Delegacia de Ribeirão Pires por 
ameaça. Um inquérito pode 
ser aberto pela Polícia Civil nos 
próximos dias para averiguar o 
caso.
 Procurada pela reda-
ção do Diário de Ribeirão Pires, 
a Prefeitura informou que deve 
acompanhar o caso e aguarda 
a apuração dos fatos noticia-
dos. Já Mancuso se limitou a 
dizer que é vítima de persegui-
ção política.



O Vereador Amigão D’Orto 
esteve reunido com o ska-
tista Igor Alexsander para 
discutir o projeto ‘Aluno Ra-
dical’, que tem por objetivo 
ensinar às crianças, a práti-
ca do skate com aulas mi-
nistradas na Pista de Skate 
Municipal. O vereador Ami-
gão também visitou escolas 
de Arte, de Teatro, Dança e 
Música de Ribeirão Pires. Ao 
final de suas visitas, partici-
pou de reunião com os mo-
radores do Jardim Aprazível, 
Jardim da Paz e do Parque 
Aliança, para discutir as de-
mandas problemáticas de 
cada um dos bairros visita-
dos por ele.

O vereador Rogério do 
Açougue, trabalhou mesmo 
com o recesso de Carna-
val e participou de uma das 
reuniões do Conseg na Câ-
mara dos Vereadores onde 
ouviu, junto com as demais 
autoridades os problemas 
de Segurança na cidade. 
Esteve em visitas a bairros 
onde a população fez inú-
meros pedidos de melho-
rias. No domingo também 
participou da reunião da As-
sociação Amigos de Bairro 
no Jardim da Paz, ocasião 
essa em que vários outros 
vereadores também estive-
ram presentes para ouvir as 
reclamações da população.

O vereador participou, no 
domingo passado, de uma 
reunião com moradores do 
bairro Ouro Fino Paulista, 
logo depois, foi acompanhar 
a votação dos membros da 
Associação Amigos de Bairro 
do Jardim da Paz e Vista Lin-
da. No sábado realizou em 
seu gabinete uma reunião 
com assessores e apoiado-
res, para definir as ações que 
serão tomadas no mês de 
março e participou de reu-
niões do Conseg. Amaury 
também esteve presente em 
reunião a respeito da implan-
tação de base da GCM tam-
bém no bairro de Ouro Fino 
Paulista.

O vereador Danilo da Casa 
da Sopa, juntamente com o 
Secretário de Infraestrutura 
Urbana, Diogo Manera, es-
teve na Rua João Caetano 
no bairro do Barro Branco, 
para supervisionar a ma-
nutenção e a realização da 
operação tapa buraco no 
local, reinvindicação antiga 
da população, serviço este 
já realizado pelas equipes 
da Pasta. O vereador Da-
nilo, segundo reclamações 
e sugestões de munícipes, 
elaborou ofícios solicitando 
reparos na iluminação públi-
ca, além de limpeza de pra-
ças e capinação de vias de 
acesso.

O vereador Rato Teixeira 
atendeu diariamente aos 
munícipes em seu gabine-
te, esclarecendo assuntos 
referentes aos problemas 
de Ribeirão Pires. Todos os 
pedidos ouvidos pelo vere-
ador resultaram no enca-
minhamento de mais de 20 
ofícios, para as Secretarias 
Municipais competentes, 
solicitando a prestação de 
vários serviços como, por 
exemplo, capinação, limpe-
za de córregos, rede elétri-
ca, manutenção de ilumi-
nação pública, limpeza de 
bueiros e assistência Jurídi-
ca, além de outros serviços 
de necessidades básicas.

O vereador Professor Paulo 
César, o PC, reuniu-se com 
o Secretário de Infraestru-
tura Urbana, Diogo Mane-
ra para tratar a respeito da 
limpeza e manutenção da 
Pracinha do Jardim Alvora-
da, que foi limpa e revitali-
zada recentemente. Esteve 
na sede da Defesa Civil para 
agradecer ao Secretário 
Adjunto, o Senhor Cesar 
Theodoro, pelas podas das 
arvores do Jardim Alvorada 
e solicitou junto ao Secre-
tário de Transito através de 
indicação, estudos visando 
colocação de redutor de ve-
locidade na rua: Rio grande 
da Serra.

Com base em suas visitas e 
no atendimento aos muní-
cipes, o vereador Anselmo 
Martins solicitou inúmeros 
serviços às Secretarias res-
ponsáveis, entre eles, com-
plementar iluminação pública 
e criação de viela no Parque 
Governador, limpeza e ca-
pinação das margens do 
Rio na Vila Caiçara e Jardim 
Luso. Manutenção dos apa-
relhos de academia ao ar livre 
no bairro São Caetaninho, 
capinação e instalação de 
abrigos em pontos de ônibus 
no Jardim Santista, e visitas 
ao Jardim da Paz, Nossa Se-
nhora de Fátima e UPA Santa 
Luzia.

Na última semana, o vere-
ador Rubão participou de 
reunião na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo com o 
Deputado Estadual Coronel 
Camilo, em que foram discu-
tidas diversas pautas, entre 
elas, a Segurança. Também 
participou de reunião com 
moradores e Secretário de 
Desenvolvimento Regional 
de Ouro Fino sobre a insta-
lação de uma inspetoria da 
GCM na região. Rubão tam-
bém se reuniu com o Depu-
tado Federal Walter Ihoshi, 
onde foram discutidas as 
medidas para melhorar o de-
senvolvimento econômico e 
turístico da cidade.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 708 DE MARÇO DE 2017
WWW.DIARIORP.COM.BR 



ESPECIAL MULHER8 08 DE MARÇO DE 2017
WWW.DIARIORP.COM.BR 

PODEROSAS: Mulheres são destaque na política e segurança da região
 O dia 8 de março tem 
um significado muito forte 
para todas as mulheres no 
mundo, afinal, este dia repre-
senta centenas de anos de 
luta contra a desigualdade 
entre gêneros, mas o dia em 
específico é apenas uma data 
simbólica, pois, nem mesmo 
as histórias em relação aos 
motivos são bem concre-
tas. Mulheres morreram sim, 
carbonizadas em uma fábri-
ca têxtil em 25 de março de 
1911. Foram 130 mortes no 
total. Desde então, as lutas 
se intensificaram, e inúmeras 
datas passaram a oficializar a 
luta e, posteriormente, cada 
conquista das mulheres.
 Com a Primeira Guer-
ra Mundial (1914-1918) eclo-
diram ainda mais protestos 
em todo o mundo. Mas foi 
em 8 de março de 1917 (23 
de fevereiro no calendário 
Juliano, adotado pela Rússia 
até então), quando aproxi-

madamente 90 mil operárias 
manifestaram-se contra o 
Czar Nicolau II, as más con-
dições de trabalho, a fome e 
a participação russa na guer-
ra - em um protesto conheci-
do como “Pão e Paz” - que a 
data consagrou-se, embora 
tenha sido oficializada como 
Dia Internacional da Mulher, 
apenas em 1921.
 O Diário de Ribeirão 
Pires entrevistou três mulhe-
res com cargos de destaque 
na região, para saber como 
elas reagem ao Dia Interna-

cional da Mulher. A Primeira 
Dama de Ribeirão Pires, Flá-
via Dotto, a Vice-prefeita de 
Rio Grande da Serra, Marilza 
Aparecida de Oliveira Silva 
e a Capitã da Polícia Militar, 
Graziela Bazilli. Reunidas, elas 
conversaram e comentaram 
a respeito da pauta.
 “É uma data especial 
sim, mas a valorização da 
mulher tem que acontecer 
todos os dias. Temos múlti-
plas funções e isso demanda 
uma carga muito pesada so-
bre nós. Temos o trabalho, os 

filhos, família. Acredito que a 
valorização deva ser sequen-
cial e não somente em datas 
como essa”, disse a Primeira 
Dama, Flávia.
 A Capitã da Polícia 
Militar, Graziela Bazilli, dis-
se que “infelizmente ainda é 
necessário comemorar essa 
data, pois ainda há muita 
luta e muitas conquistas a 
serem adquiridas”. “Acredito 
que chegamos ao meio do 
caminho. Agora, a socieda-
de como um todo deve ser 
educada, fortalecida e prin-

cipalmente os homens, para 
receberem a mulher forte e 
que tem poder, para acabar-
mos com a desigualdade, por 
exemplo, no trabalho onde 
uma mulher ganha em média 
30% a menos que o homem”, 
enfatizou a Capitã, finalizando 
que “deveríamos comemorar 
o dia do ser humano”.
 A Vice-prefeita de 
Rio Grande da Serra, Pro-
fessora Marilza, pediu para 
que as mulheres fizessem um 
momento de reflexão sobre 
todas as coisas já conquis-
tadas, e que ainda precisam 
ser adquiridas. “A mulher tem 
um papel fundamental na so-
ciedade; somos mães, em-
preendedoras, professoras, 
e precisamos saber nosso 
valor, e com isso, a valoriza-
ção da sociedade como um 
todo”, finalizou a Vice-pre-
feita. Para conferir a matéria 
completa, e em vídeo, acesse 
www.diariorp.com.br.
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RP promove ações para o Dia da Mulher

 Em comemoração 
ao Dia Internacional da Mu-
lher, a Prefeitura de Ribeirão 
Pires programou uma série 
de atividades na Praça Enerst 
Solvay, no Centro de Ribeirão 
Pires. A programação espe-
cial terá início às 9h e todas 
as atividades serão gratuitas. 
Também haverá apresenta-
ções de dança e orientações 
quanto a saúde da mulher.
 Na rede municipal de 
Saúde serão realizadas, até o 

dia 10, o exame de papani-
colau, que previne o câncer 
de colo de útero. No dia 8 de 
março, as Unidades da IV Di-
visão, de Ouro Fino Paulista, 
do Jardim Guanabara e do 
Centro promoverão pales-
tras sobre a saúde da mulher, 
ministrada pelo médico gi-
necologista obstetra Dr. Luiz 
Carlos João. A médica neo-
natologista Dra. Elma Vega 
ministrará palestra sobre a 
saúde do recém-nascido e 

da criança.
 Nesta quarta-feira, 
por exemplo, palestras gra-
tuitas sobre saúde da mulher, 
do recém-nascido e da crian-
ça serão realizada das 8h às 
9h na UBS da Quarta Divisão; 
das 10h às 11h na UBS de 
Ouro Fino; das 13h às 14h na 
UBS do Jardim Guanabara e 
das 15h às 16h na UBS do 
Centro. Confira a programa-
ção completa acessando o 
site www.diariorp.com.br

Demonstre seu 

amor por 
Ribeirão Pires no 

aniversário da 
cidade

Reserve seu 
espaço!

contato@diariorp.com.br

4827-5757
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RP comemora 12 anos de lei contra assédio

 Há 12 anos, em mar-
ço de 2005, Ribeirão Pires 
promulgava uma lei inovado-
ra no Estado de São Paulo, 
contra um dos grandes males 
do ambiente de trabalho: o 
Assédio Moral.
 A Lei Municipal 
4816/05 tipificou e deter-
minou o desvio de conduta 
que, ano a ano, prejudica mi-
lhares de trabalhadores em 
todo o país. De acordo com 
o texto, “considera-se assé-
dio moral todo tipo de ação, 
gesto ou palavra que atinja, 

pela repetição, a autoestima 
e a segurança de um indiví-
duo, fazendo-o duvidar de si 
e de sua competência, impli-
cando em dano ao ambiente 
de trabalho, à evolução da 
carreira profissional ou à es-
tabilidade do vínculo empre-
gatício do funcionário, como 
também pondo em risco sua 
integridade física ou mental 
comprometendo sua saúde”, 
citando alguns exemplos, 
como espalhar rumores ma-
liciosos, criticar com persis-
tência; subestimar esforços  

e outras atitudes que produ-
zam os efeitos já citados.
 Os funcionários públi-
cos municipais que forem víti-
mas devem comunicar o fato 
ao departamento de pessoal 
que fará os procedimentos 
necessários para a abertura 
de Processo Administrativo 
a ser conduzido por uma co-
missão. Em caso positivo, o 
servidor que praticou o assé-
dio fica sujeito a Suspensão, 
Multa, Demissão e Exonera-
ção.
 A lei foi uma das pri-
meiras a ser promulgadas no 
Estado de São Paulo, seguin-
do uma tendência iniciada 
pela cidade de Iracemápolis, 
no interior de São Paulo. Na 
Região Metropolitana, pou-
cas cidades, como Guaru-
lhos e São Caetano, dispõem 
de legislação neste sentido. 
O Governo do Estado romul-
gou sua lei própria apenas em 
2006.



CIDADES 1308 DE MARÇO DE 2017
WWW.DIARIORP.COM.BR 

Apraespi faz protesto após atraso de repasse

 Ainda sem receber as 
parcelas de setembro, outu-
bro e novembro do convênio 
que custeia a educação espe-
cial, a Apraespi (Associação 
de Prevenção, Atendimen-
to Especializado e Inclusão 
da Pessoa com Deficiência) 
convocou protesto que reu-
niu cerca de 200 pessoas em 
frente à Prefeitura de Ribeirão 
Pires na manhã da última ter-
ça (7), data de vencimento da 
folha salarial. O valor devido 
pelo município é R$ 365 mil.

 Coube ao secretário 
de Governo, Eduardo No-
gueira, se reunir com a supe-
rintendente Lair Moura para 
negociar a quitação da dívi-
da. Ao final, Nogueira afirmou 
aos manifestantes que os va-
lores seriam pagos até sexta 
(10).
 O não pagamento 
por parte da Administração 
Municipal, fez com que os 
326 funcionários da Apraespi 
ficassem com o 13º salário, 
bem como os vencimentos 

referentes a dezembro de 
2016 em atraso. A Associa-
ção teme que isso volte a 
acontecer.
 O convênio firmado 
no ano de 2016 e renovado 
este ano assegura repasses 
de R$ 1,2 milhão referentes 
ao atendimento a alunos de 
Educação Infantil e R$ 740,3 
mil para ensino fundamental. 
São beneficiados 170 alunos 
com idade cronológica abai-
xo de 6 anos e acima de 30 
anos.
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Dívidas da SPMAR com Ribeirão Pires superam os R$ 4 milhões

 Recentemente a CE-
TESB (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo) libe-
rou a construção da alça de 
acesso do Trecho Leste do 
Rodoanel. Com isso, a con-
cessionária SPMar, respon-
sável pela construção deste 

trecho da rodovia, abrirá mais 
um canteiro de obras nas 
dependências do Município 
e, inclusive, disse que a mão 
de obra empregada na nova 
construção, cerca de 900 
empregos diretos, serão ma-
joritariamente das cidades de 
Ribeirão Pires e Suzano.
 No entanto, essa 
nova construção recorda 
que ainda existem dívidas a 
serem pagas por parte da 
mesma empresa. Segundo a 
Prefeitura Municipal de Ribei-
rão Pires a SPmar ainda tem 

débitos tributários no valor to-
tal de R$4.613.252,77, até a 
data da última segunda-feira 
(06). A empresa parcelou, em 
dezembro de 2016, o valor 
de R$ 1.237.477,91. A Admi-
nistração ainda informou, por 
meio de respostas aos ques-
tionamentos do Diário de Ri-
beirão Pires, que o total par-
celado é de R$ 3.252.248,64, 
sendo que o saldo restante 
encontra-se inscrito em dívida 
ativa e ajuizado. Esses valores 
são referentes aos quase tre-
ze quilômetros dentro do ter-

ritório de Ribeirão Pires.
 O local escolhido 
para abrigar a nova alça do 
Rodoanel é a Estrada dos 
Fernandes, na divisa entre 
as duas cidades, no entanto, 
após a notícia sobre a libe-
ração para esta construção, 
munícipes das duas cidades 
se manifestaram pelas redes 
sociais criticando a escolha 
do lugar. Segundo eles, a fal-
ta de segurança e a situação 
precária da Estrada dificul-
tam o bom fluxo de veículos. 
A Prefeitura disse que já re-

aliza rondas ostensivas pelo 
local, além de bloqueios em 
operações de parceria com 
a Polícia Militar. O Diário de 
Ribeirão Pires tentou contato 
com a concessionária, por 
meio de assessoria, mas até 
o fechamento desta matéria, 
ainda não havíamos sido res-
pondidos.
 A alça de acesso 
ainda não tem previsão para 
construção, mas já tem valo-
res. Segundo a SPMar, a obra 
custará em torno de 160 mi-
lhões de reais.






