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HOSPITAL SÃO LUCAS 
DOBRA NÚMERO DE PARTOS

Kiko consegue
mais 1,5mi 
para obras

Centro Alto
sofre com
de assaltos

 |Página 5

 |Página 7

 |Página 4



O Diário vai premiar os melhores da cidade

Foto denúncia

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do DiárioRP
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EXPEDIENTE

 Terminou on-
tem, a primeira fase 
do “Premio Destaques 
2017”. A premiação, 
que é uma parceria do 
Diário de Ribeirão Pires 
com a Associação Co-
mercial Industrial e Agrí-
cola de Ribeirão Pires 
(ACIARP). A intenção 
é premiar os melho-
res de Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra 
dentro de cada segui-
mento. Para participar, 
os candidatos não pre-
cisaram se inscrever, 
e muito menos pagar 
alguma taxa de partici-
pação. A primeira fase 
da premiação foi por in-
dicação dos munícipes 
de ambas cidade, que 

votaram em seus favo-
ritos.
 Ao todo, são 12 
categorias: Melhor Gas-
tronomia, Centro Edu-
cacional, Unidade de 
Saúde, Beleza, Melhor 
atendimento, Perso-
nalidade Política Local, 
Personalidade Política 
Regional, Entidade So-
cial, Artista Destaque, 
Empresa Destaque, 
Empreendedor Desta-
que, Personalidade Ri-
beirão-Pirense.
 Em cada ca-
tegoria, os cinco mais 
lembrados pelo público 
serão analisados por 
uma equipe de cinco 
jurados, que escolherá 
um vencedor de cada 

seção.
 O intuito da 
premiação é incentivar 
o cenário local a me-
lhorar cada vez mais e 
premiar os que mais se 
esforçam para prestar 
um bom serviço e/ou 
atendimento.
 A banca do juri 
será composta por Ra-
fael Ventura -Diretor de 
Jornalismo do Diário de 
Ribeirão Pires, Wagner 
Lima - Editor Chefe da 
Folha de Ribeirão Pires, 
Marcelo Menato - Se-
cretário Municipal de 
Turismo e Desenvolvi-
mento, Gerardo Sauter 
- Presidente da ACIARP 
e Vânia Ramalho de 
Lima, Responsável pelo 

Marketing da ACIARP.
 O resultado da 
primeira fase já está 
disponível no site do 
Diário de Ribeirão Pires 
e pode ser consultado 
por nossos leitores. Já 
o resultado final será 
divulgado na próxima 
edição impressa do dia  
6 de dezembro.
 Aos finalistas, 
desejo meus parabéns, 
e que continuem pres-
tando um ótimo serviço 
aos moradores de Ri-
beirão Pires e Rio Gran-
de da Serra. O melhor 
presente que podemos 
esperar, sempre será 
um bom reconhecimen-
to pelo nosso trabalho, 
esse é o de vocês!

 Os probremas 
diários de infra estrutu-
ra são gigantescos em 
cada cidade. No entan-
to Ribeirão Pires tem 
sofrido com o apare-
cimento de um grande 
número de buracos nas 
vias da cidade.
 No entanto, em 
contato com a Prefeitu-
ra da cidade, foi infor-
mado que o aumento é 
por conta das chuvas, e 
que também, por conta 
das chuvas, a manu-
tenção fica mais difícil 
de ser realizada, e que 
que ainda nesta quarta-
-feira (28), iniciará uma 
“Operação Tapa bura-
cos” por toda a cidade.
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Prêmio Destaques divulga vencedores

 O Diário de Ri-
beirão Pires, em parce-
ria com a Associação 
Comercial Industrial e 
Agrícola de Ribeirão Pi-
res (ACIARP) deu início 
ao Prêmio Destaques 
2017. A intenção da 
premiação é homena-
gear, incentivar, presti-
giar, e principalmente, 
reconhecer o trabalho 
das empresas e pesso-
as dentro dos municí-
pios de Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra.

Jornalismo do Diário de 
Ribeirão Pires, Wagner 
Lima - Editor Chefe da 
Folha de Ribeirão Pi-
res, Marcelo Menato 
- Secretário Municipal 
de Turismo e Desen-
volvimento, Gerardo 
Sauter - Presidente da 
ACIARP e Vânia Rama-
lho de Lima, Respon-
sável pelo Marketing da 
ACIARP.
 Os vencedores 
serão convidados para 
receber o prêmio em 
um coquetel na sede 
da ACIARP, e serão 
destaque em uma ma-
téria exclusiva no site 
do DiárioRP.
 Para conhecer 
os vencedores das ca-
tegorias basta acessar 
o Portal online do Diário 
de Ribeirão Pires: 
Diariorp.com.br.

 Na manhã des-
ta quarta-feira (29), já 
é possível conhecer os 
vencedores em cada 
categoria desta primei-
ra fase, que foi por vo-
tação popular. Agora, 
os cinco mais indica-
dos de cada categoria 
passarão pelo crivo de 
cinco jurados, que es-
colherão um de cada 
categoria para vencer 
e receber o prêmio. 
Os jurados são: Rafa-
el Ventura -Diretor de 

3

 O caso do bair-
ro da Pedreira, em Rio 
Grande da Serra, ga-
nhará um novo episó-
dio nesta quarta-feira 
(29). Uma audiência 
pública foi convocada 
pelo Vereador Claurí-
cio Bento (DEM) para 
esclarecer as diversas 
dúvidas levantadas 
pelos moradores do 
bairro, e que o chefe 
do Executivo, Gabriel 
Maranhão (PSDB), até 
hoje não conseguiu es-
clarecer aos munícipes 

da cidade.
 Após a pre-
feitura prometer um 
auxílio aluguel de R$ 
450,00 e dar um pra-
zo de até o dia 18 de 
novembro para saída, 
os moradores estavam 
confiantes nas palavras 
do prefeito que, em ví-
deo, garantiu que não 
derrubaria nenhuma 
casa até a construção 
de um conjunto habi-
tacional, fato que não 
ocorreu, já que  fun-
cionários da Prefeitura 

foram até a região para 
iniciar demoliçoes, que 
inclusive foram concre-
tizadas.
 A ideia de Ma-
ranhão é ampliar o 
Parque Linear, inaugu-
rado no ano passado. 
No entanto, a ação foi 
interrompida porque a 
Companhia Ambien-
tal do Estado de São 
Paulo (CETESB) em-
bargou a continuação 
das obras do Parque 
Linear, obrigando Ma-
ranhão  a interromper 
os planos e postergar 
o início das obras.
 A Audiência 
Pública tem previsão 
de início para às 18h 
e ocorrerá na Câmara 
Municipal de Rio Gran-
de da Serra, localiza-
da na Avenida Prefeito 
Carlos José Carlson, 
09 ( Segundo andar).

Caso Pedreira ainda segue sem solução
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Kiko assina mais R$1,5 mi para obra

 Em cerimônia 
realizada no Palácio dos 
Bandeirantes na última 
sexta-feira (24), o pre-
feito de Ribeirão Pires 
Adler Teixeira, o Kiko 
(PSB), assinou convênio 
com o Governo do Es-
tado para o repasse de 
R$ 1,5 milhão ao muni-
cípio, através do Fundo 
Metropolitano de Finan-
ciamento e Investimen-
to (FUMEFI). O recurso 
será destinado à revita-
lização da Avenida Ka-
ethe Richers, uma das 

nalizado positivamente 
e garantido o suporte 
necessário no processo 
para garantirmos es-
ses recursos”, declarou 
Kiko.
 O projeto de 
revitalização da Aveni-
da Kaethe Richers será 
contemplada com a 
execução de serviços 
no canteiro central da 
via. Serão realizadas 
obras de pavimentação 
do passeio – área utili-
zada por pedestres para 
caminhadas.
 Ao todo, já são 
R$ 3,1 milhões envia-
dos somente este ano 
a Ribeirão Pires para 
obras de revitalização 
na cidade. Além disso 
existem as verbas para 
o Turismo por a cidade 
ser uma estância

principais vias da cidade 
e corredor de acesso 
que liga a Rodovia Índio 
Tibiriçá ao Centro.
 “As equipes 
técnicas da Prefeitura 
estão trabalhando in-
tensamente nos proje-
tos de melhorias para a 
cidade e, como forma 
de viabilizar as interven-
ções, contamos com o 
apoio do Governo Es-
tadual. A Casa Civil, as 
secretarias estaduais e 
o próprio Governador 
Geraldo Alckmin têm si-

 Na última ses-
são ordinária, ocorrida 
na quinta-feira (23), os 
vereadores de Ribeirão 
Pires tiveram uma dis-
cussão acalorada du-
rante o debate de um 
Projeto de urgência.
 Já era final de 
sessão quando entrou 
em pauta o projeto 
que propõe o aumen-
to do valor dos talões 
de estacionamento da 
Zona Azul em R$ 0,25, 
proposto pela própria 
Associação Comer-
cial, Industrial e Agrí-
cola de Ribeirão Pires 

(ACIARP).
 Após a leitura 
do projeto, o verea-
dor Edmar Oldani (PV) 
pediu o adiamento do 
item e teve o acompa-
nhamento de outros 
parlamentares, decisão 
que causou profunda 
irritação no vereador 
Silvino de Castro (PRB). 
“Vocês falam uma coisa 
na reunião e mudam de 
ideia quando chegam 
aqui, tem que manter 
a palavra, cumprir com 
o que disse”, afirmou o 
líder de governo.
 A fala de Silvino 

causou certo incômo-
do em alguns compa-
nheiros de mesa, como 
Amigão D’orto (PTC). 
“Aqui nós somos par-
lamentares, não vem 
querer mandar na gen-
te só porque você está 
como líder de governo, 
pois você não é líder, 
apenas está como líder, 
aqui as coisas não vão 
funcionar assim”, excla-
mou o vereador.
 “Não vem ge-
neralizar nas suas pa-
lavras, não, Silvino. Não 
venha com essa de to-
dos aceitaram”, acom-
panhou o vereador 
Paulo César (PMDB).
 Por conseguin-
te, o projeto foi adiado e 
voltará à pauta apenas 
na sessão da próxima 
quinta-feira (30), onde 
os vereadores dever 
decidir pelo aumento.

Valor do Zona Azul deve aumentar
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 O Hospital e 
Maternidade São Lucas 
tem recebido diversas 
melhorias estruturais 
desde o início do ano. 
Uma grande reclama-
ção, principalmente do 
público feminino, era 

instalação, teve a licen-
ça de funcionamento e 
passou a operar dentro 
do Hospital e Materni-
dade, que também vem 
realizando pequenas ci-
rurgias.
 “Com boa von-
tade, e parcerias é pos-
sível fazer a diferença, 
em pouco tempo te-
mos mostrado isso e 
aqui é um bom exemplo 
de uma coisa que dá 
certo”, disse o Prefeito 
Kiko.

relacionado ao local em 
que as mulheres em tra-
balho de parto dariam a 
luz, visto que o municí-
pio não oferecia o bá-
sico como materiais e 
profissionais adequados 
para tal. 

 A equipe do Di-
ário de Ribeirão Pires 
teve acesso a relação 
de partos realizados até 
o atual momento, em 
Ribeirão Pires, no São 
Lucas, que, no segun-
do semestre desse ano 
celebrou parceria com 
a rede de saúde São 
Cristóvão. Após a par-
ceria, viabilizada pela 
Prefeitura da cidade, 
foram mais de 61 par-
tos realizados apenas 
no mês de outubro pelo 

Hospital, enquanto nes-
ta mesma época do ano 
passado, foram realiza-
dos apenas 31. Além 
disto, em meses como 
Maio e Junho de 2016, 
foram realizados apenas 
3 operações enquanto, 
este ano, nos respecti-
vos meses, foram 35 e 
24.
 Com estes nú-
meros, o Hospital supe-
ra a marca de 447 par-
tos realizados apenas 
este ano, número que 

deverá aumentar, já que 
os meses de novembro 
e dezembro ainda não 
foram contabilizados. 
No ano anterior, ao todo, 
foram realizadas apenas 
193 operações, menos 
da metade de 2017.
 Além disso, 
desde a última quarta-
-feira (22), o tomógra-
fo, que há anos vinha 
sendo alvo de diversas 
polêmicas, por ter sido 
adquirido sem nenhuma 
capacidade técnica de 

Hospital  São Lucas dobra partos e atendimentos em 2017
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Visitou vários bairros da 
cidade acompanhando a 
realização de manuten-
ções e limpezas, além de 
outros serviços solicitados 
através de ofícios protoco-
lados pelo vereador junto a 
diversas Secretarias. Rato 
acompanhou o inicio dos 
serviços de colocação de 
sarjetas na Rua Casemiro 
Orosco Rocha, em Ouro 
Fino, reivindicação anti-
ga dos munícipes. Ainda 
participou de uma reunião 
com o deputado federal Eli 
Correa Filho, com o obje-
tivo de buscar parcerias 
para implantação projetos 
na cidade, principalmente 
nas áreas de infraestrutura 
e saúde.

Rogério recebeu muní-
cipes em seu gabinete e 
participou da Sessão So-
lene do Dia do Professor. 
O vereador visitou empre-
sários da Quarta Divisão 
e Santa Luzia, além de 
ter participado do  projeto 
luzes rosa, no relógio do 
museu da cidade. Esteve 
presente numa reunião 
com o secretário de co-
municação e participou 
com o vice-prefeito Gabriel  
e secretários, da doação 
de um terreno na Vila Mar-
quesa, para  a Associação 
de Bairros. O vereador da 
Estância Turística de Ribei-
rão Pires participou de um 
café da manhã  em prol da 
Marcha para Jesus.

Na última semana, o ve-
reador Rubens Fernandes 
acompanhou a realização 
de algumas melhorias das 
vias de difícil acesso da 
Quarta Divisão, em Ribei-
rão Pires. Também partici-
pou de sessão em come-
moração aos 32 anos da 
CONSEG, em São Paulo, 
na qual foi homenageado. 
Além disso, encabeçou 
campanha para vinda da 
Net a Ribeirão Pires, so-
licitando ao Executivo al-
gumas respostas sobre a 
instalação da operadora na 
cidade, levando em con-
sideração que a chegada 
dela traria bons frutos aos 
moradores da Estância Tu-
rística de Ribeirão Pires.

O vereador Danilo da Casa 
da Sopa atendeu diversos 
munícipes em seu gabi-
nete para tratar de assun-
tos sobre Ribeirão Pires, 
sendo que irá lutar para 
efetuar a realização das 
melhorias que cada bairro 
está necessitando. Ainda 
durante a semana referi-
da, o vereador da Estância 
Turística de Ribeirão Pires 
realizou alguns ofícios bus-
cando melhorias nas vias 
públicas e nas UBS que 
existem na cidade. O par-
lamentar também marcou 
presença na Sessão Sole-
ne em homenagem ao Dia 
dos Professores, come-
morado no último Domin-
go, dia 15 de Outubro.

O vereador Amigão D’Orto 
andou por diversos bair-
ros da cidade ouvindo a 
respeitos do que os mora-
dores tinham a dizer. Além 
disso, também esteve tra-
balhando na obtenção de 
informações sobre o para-
deiro das obras de arte fei-
tas por mulheres que esta-
vam instaladas na região 
da Tenda e do Teatro no 
Complexo Ayrton Senna, 
bem como na obtenção 
da relação de verbas que 
o município tem a rece-
ber nos próximos meses.  
Além disso, também se 
dedicou a elaboração de 
projetos, que deverão ser 
apreciados pela Câmara 
nesta Quinta.

Amaury Dias abriu seu 
gabinete para ouvir os 
munícipes sobre possíveis 
melhorias que possam ser 
feitas em Ribeirão Pires. 
O vereador também mar-
cou presença na sessão 
ordinária da última quin-
ta-feira (19). Após isso, o 
parlamentar foi com seu 
“gabinete itinerante” em 
alguns bairros para reali-
zar fiscalizações referen-
tes a algumas obras que 
estão sendo realizadas 
em Ribeirão Pires. O vere-
ador participará da sessão 
ordinária na próxima quin-
ta-feira (26), e trabalhará 
com o objetivo de buscar 
mais benefícios para a ci-
dade e os moradores.

Na semana referida, o ve-
reador Anselmo Martins 
elaborou alguns requeri-
mentos visando algumas 
melhorias para a cidade. 
Ainda durante a semana, 
o parlamentar da Estância 
Turística de Ribeirão Pires 
protocolou alguns ofícios. 
Anselmo Martins também 
abriu o seu gabinete na 
câmara para receber mu-
nícipes e discutir com eles 
algumas melhorias para os 
bairros e a própria cidade 
de Ribeirão Pires, levando 
em conta as muitas ma-
nutenções que algumas 
localidades da cidade ne-
cessitam com urgência 
pelo fato de estar a algum 
tempo sem melhorias.
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Centro Alto sofre com assaltos

 No último final 
de semana, a Escola 
Estadual Edmundo Luiz 
de Nóbrega, localizada 
na Vila Lavínia, em Rio 
Grande da Serra, foi 
invadida por bandidos 
que, segundo informa-
ções, além de furtarem 
o colégio, danificaram 
algumas partes da ins-
tituição.
 As primeiras 
informações surgiram 
quando alunos foram 
para a escola e perce-
beram que não havia 

 Moradores se 
uniram para expor nas 
redes sociais um grave 
problema que vem ocor-
rendo na região da Ave-
nida Humberto de Cam-
pos, próximo a estação 
de trem de Ribeirão Pi-
res.
 As denúncias 
são sobre a onda de 
assaltos que têm tido 
como alvo funcionários 
de um mercado inaugu-
rado recentemente nas 
proximidades.
 Segundo infor-

de utilizar água de uma 
mangueira. Segundo 
informações, a direção 
da escola estaria ten-
tando esconder algu-
mas informações do 
incidente, que não es-
tariam sendo divulga-
das.
 O Diário de Ri-
beirão Pires tentou di-
versos contatos, tan-
to com a diretoria da 
escola, como com a 
Diretoria Regional de 
Ensino (DE), localizada 
em Mauá, como tam-
bém com a Secretaria 
Estadual de Educação, 
ma até o fechamento 
desta edição, nenhum 
de nossos contatos foi 
respondido. A Direção 
da escola e a DE se 
negaram a responder 
os questionamentos de 
nossa equipe de repor-
tagem.

destino à Rodoviária e 
foram surpreendidos por 
bandidos armados, na 
rua localizada atrás da 
estação de trem. Uma 
das mulheres conta que 
ficou na mira da arma de 
um dos criminosos sen-
do ameaçada, enquanto 
os outros tomavam os 
pertences de seus cole-
gas de trabalho.
 Não é de hoje 
que a região vem sendo 
alvo de assaltantes. Em 
2016 moradores chega-
ram a colar cartazes em 
postes com os dizeres 
“Local com alto índice 
de assaltos”. No entan-
to, até hoje nenhuma 
providência foi tomada.
 Questionada, a 
prefeitura de Ribeirão Pi-
res ignorou nossos con-
tatos.

água potável porque 
os invasores chega-
ram a furtar os canos e 
bombas d’água. Além 
disso,   os invasores 
também danificaram a 
parte elétrica do local.
 Segundo infor-
mações obtidas pela 
equipe de reportagem 
do DiárioRP, até a tar-
de da última terça-fei-
ra (28) a escola estava 
com o sistema de água 
ainda danificado, fazen-
do com que os alunos 
e funcionários tivessem 

mações de um funcioná-
rio, estes tipos de crimes 
têm ocorrido desde que 
o comércio foi inaugura-
do, em meados de abril 
deste ano. Apesar do 
contato com equipes 
policiais, nenhuma provi-
dência tem sido tomada, 
relata o homem.
 Os funcioná-
rios contam ainda que, 
no último domingo (26), 
ocorreu o caso mais 
grave, quando seis fun-
cionários saíram do 
mercado às 22h30 com 

Escola é alvo de bandidos em RGS




