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Apenas nos últimos 30 dias, pelo menos três
assassinatos aconteceram em Ribeirão Pires.
O número estranha muito, pois em todo o ano
de 2015, a cidade totalizou apenas cinco casos.
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RP poderá ter
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Festival este ano
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Após cirurgia
Secretário
continua no
cargo
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OPINIÃO
Eu tenho cara de palhaço?

Na última semana, uma
denúncia de que o atual
secretário de saúde, Gerson Constantino, estaria
usando a maternidade
São Lucas para a realização de uma cirúrgia particular chocou os moradores da cidade.
De acordo com a
denúncia, feita por funcionários do próprio centro
hospitalar, Constantino teria levado uma médica da
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) até a maternidade, onde ela teria feito
a intervenção cirúrgica no
chefe da pasta.
Pessoas
ligadas
ao Prefeito Saulo Benevides (PMDB), informaram
ao jornal Diário do Grande
ABC que o chefe do executivo estava irritado com
a situação e que deveria

demitir Constantino ainda
na última segunda-feira,
25.
Acontece que a
prefeitura, através de nota
oficial, se negou a dar respostas concretas sobre o
caso. Na nota, enviada ao
Diário de Ribeirão Pires, o
Paço não afirma quais serão os próximos passos,
seja uma demissão ou um
perdão, apenas diz que
“ele continua trabalhando
normalmente e que caso
seja constatada alguma irregularidade, medidas cabíveis serão tomadas”
Fontes da prefeitura, ligadas diretamente a
Benevides, afirmam que o
prefeito recebeu uma ligação do secretário ainda no
sábado, que o teria colocado contra a parede para
não ser demitido.

É esse tipo de política suja e vingativa que
o povo de Ribeirão Pires
não quer mais ver. É por
esse motivo que, cada vez
mais, Saulo se afunda, e já
é chamado por muitos de
“Pior prefeito que a cidade
já teve”.
Agora eu acho
bastante conveniente a
prefeitura afirmar que foi
uma cirurgia de emergência, pois, se foi emergência como deu tempo de
contratar um anestesista
particular, montar uma
sala de cirurgia com equipamentos e ainda trazer
uma médica da UPA para
operá-lo e, ainda assim,
ficar com o secretário por
48 horas. Isso tudo não
precisaria de planejamento? Por acaso eu tenho
cara de palhaço?

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

Foto Denúncia
No último domingo (24), moradores da Rua
Eugênio Roncon reclamaram da falta de coleta de lixo na região. De acordo com relatos,
o lixo não era recolhido há mais de 15 dias e
estava acumulando nas calçadas.
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LAZER E CULTURA

Campanhas arrecadam fundos
para crianças com paralisia
Por Leonardo Neves

Algumas campanhas
por Ribeirão Pires promovem
ações para angariar fundos
para pagar o tratamento de
crianças que sofrem de paralisia cerebral. O tratamento
especial que deve ser feito, é
realizado no Chile e as famílias buscam auxílio para custearem as viagens.
No dia 1º de maio,
o time de futebol americano
da cidade, Vikings, realizará
um jogo beneficente, às 14h
no campo da FIRP (Faculdades Integradas de Ribeirão
Pires), em favor da pequena
Melissa Gomes, de 3 anos,
que sofre com a deficiência.
O evento terá toda sua renda revertida para a família da
garota.

Exercitar-se é a
melhor maneira de cuidar da nossa saúde. Os
exercícios físicos nos
deixam mais fortes e
saudáveis para encararmos o dia a dia.
Pensando
na
qualidade de vida da
população, decidi pedir
ao Executivo Municipal a
construção de uma academia ao ar livre na Rua
dos ipês no Jardim Serrano. As pessoas que
não podem frequentar
ginásios
particulares,
terão uma opção totalmente gratuita para se

O Presidente do clube, José Paulo Nogueira, diz
que a ideia surgiu de jogadores que conheciam o caso e
conta o que motivou a ação.
“Uma causa envolvendo
uma criança, com problemas que ela sozinha não poderia enfrentar, desperta em
nós o sentimento guerreiro
de proteção”, frisou.
A “Campanha do
Davi”, que tem o intuito de
ajudar o pequeno Davi Resende, também com 3 anos
de idade, vai realizar um
passeio ciclístico no próximo mês. O evento acontece no dia 15/05, às 8h, no
Complexo Ayrton Senna, região central da cidade. Para
quem participar, os organizadores distribuirão camisetas, squeezes e medalhas.

manter em forma.
Espero que a
Prefeitura acate este pedido e instale uma academia no bairro, pois é
uma reivindicação popular e nós temos de
cuidar de toda a população.
Vale lembrar que
para praticar exercícios
físicos é sempre bom
procurar um médico,
para que ele avalie se
você tem ou não condições de praticar atividades. Vamos nos exercitar, mas de man+eira
saudável e consciente!

O tratamento CME
foi criado por Ramón Cuevas, há 40 anos, e segundo
a mãe de Davi, Flávia Resende, surte efeito no filho. “Ele
começou a ficar em pé e
voltou de lá com firmeza nas
pernas. Na segunda vez, ele
começou a firmar a cabeça”,
disse a mulher, que conseguiu ir ao Chile em apenas
duas ocasiões, devido ao
alto valor das passagens
Quem quiser assistir
ao jogo, basta ir ao campo
da FIRP e garantir um ingresso no dia do jogo. Para
mais informações, ligue para
José: 99548-8882. Para o
passeio ciclístico, a taxa é
de R$ 40 e as inscrições vão
até o dia 8/5. Os interessados devem entrar em contato com Jane ou Flávia nos
números: 94450-8072 ou
94463-2412, e perguntar os
pontos de inscrição.

ANUNCIE AQUI!
Seu retorno garantido!

-3 mil acessos diários em nosso site.
-10 mil exemplares semanais no impresso.

Ligue já: 4827-5757
contato@diariorp.com.br
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POLÍTICA

Após cirurgia, secretário continua no cargo
Foto: Folha de Ribeirão Pires

Por Ricardo Ribeiro

Na última quarta-feira
(20), a saúde de Ribeirão Pires foi envolvida em mais uma
polêmica. O então Secretário
de Saúde, Gerson Constantino, utilizou a Maternidade São
Lucas para realizar um procedimento de cirurgia plástica,
especialidade que não consta
no quadro clínico do local.
Os Vereadores, Eduardo Nogueira (SD) e Rubão
(PPS) receberam telefonemas
anônimos informando sobre
o ocorrido e foram até a unidade de saúde constatar a
veracidade dos fatos. No local, perceberam que de fato,
Constantino estava realizando
um procedimento cirúrgico.
As denúncias teriam partido
dos próprios funcionários do
São Lucas.
“Eu e o Eduardo Nogueira recebemos uma denúncia por telefone de que o
Secretário de Saúde, Gerson
Constantino, estava fazendo
uma cirurgia plástica no Hospital São Lucas. Faltam médicos na UPA, medicamentos e
o Constantino estaria usando
o espaço público em benefício próprio”, criticou Rubão.
Eduardo Nogueira também
mostrou insatisfação com o
que vem ocorrendo na saúde de Ribeirão Pires. “Nós ficamos indignados, lá é uma
maternidade, estava sendo
realizado uma redução de
mama, sendo que as mulheres em trabalho de parto precisam procurar atendimento
em outros hospitais, porque
muitas vezes não há médicos
para realizar o atendimento.
Então, é um absurdo ele ter
utilizado uma sala de parto
para algo em benefício pró-

prio”, disse Nogueira.
O Parlamentar ainda
fez um apelo para que a CPI
que vai investigar possíveis
irregularidades na saúde seja
instaurada. “Não tenho dúvida de que a comissão de inquérito precisa ser instalada.
Eu até pedi para o Presidente
da Câmara, o José Nelson
(PMDB), para que a investigação ocorra. Porque ela é uma
maneira de esclarecermos
muito do que está ocorrendo
na cidade. Isso é bom para
todos, inclusive para o Prefeito. Pois ele vai tomar conhecimento de alguns fatos que
podem estar acontecendo e
ele não tem ciência”, alertou
Eduardo. Semanalmente, vários legisladores pedem que a
CPI seja colocada em prática,
mas Zé Nelson indica que a
investigação não deve ocorrer.
O diretor técnico da
unidade de saúde, Flávio Andrade, não sabia da cirurgia e
teria falado aos Parlamentares
que o que estava acontecendo no Hospital era um erro e
assinou um termo informando
que não tinha ciência dos fatos.
A Legisladora Diva
do Posto (PR) posteriormen-

te foi à unidade de Saúde e
foi impedida de ter acesso à
algumas áreas do local, mesmo que, como Vereadora, ela
tenha o direito e o dever de
fiscalizar possíveis irregularidades.
“Eu fico indignada
por nós não termos laboratórios desde fevereiro do ano
passado, faltam insumos de
enfermagem, faltam profissionais de saúde em várias
unidades da cidade e ele está
usando uma maternidade
para fazer uma cirurgia plástica?”, questionou Diva.
A equipe do DiárioRP conversou com o Dr.
Ricardo Rizk, Presidente da
OAB de Ribeirão Pires, para
entender o que uma possível
irregularidade pode acarretar
para o município. “Este caso
demanda uma investigação
mais profunda. Então, caso
sejam comprovadas as alegações de abuso de autoridade ou de poder nessa
situação envolvendo o Secretário, ele pode sim sofrer sanções previstas em lei”, disse o
dirigente.
O advogado ainda
lembra que, caso a situação
do Secretário fosse emergencial, o atendimento pode não

ter infringido nenhuma lei. “Se
o atendimento foi em caráter
de emergência, por lei o hospital tem o deve de prestar os
primeiros socorros. Mesmo
não tendo uma equipe de cirurgia plástica, eles podem ter
chamado médicos de outros
locais para realizar o atendimento”, esclareceu Rizk.
No fim de semana, o
Diário do Grande ABC publi-

Neste ano teremos
eleições. O voto de cada um
de nós é muito importante.
Os políticos eleitos serão
responsáveis pelos rumos
de nossas vidas pelos próximos quatro anos.
Mesmo que você
esteja desgostoso com tudo
o que acontece na política
atualmente, e pode não optar por votar em branco ou
anular, sempre há tempo
para lutar por melhorias e
ela pode vir através do seu
voto. Os candidatos precisam ser escolhidos a dedo
para que, mais tarde, não

cou uma notícia dizendo que
o Secretário seria exonerado
pelo Prefeito. Mas, em contato com a assessoria do Paço,
o DiárioRP foi informado que
o Chefe da Pasta segue normalmente no cargo. “A Prefeitura da Estância Turística
de Ribeirão Pires informa que
Gerson Constantino permanece no cargo até a presente
data. Vale ressaltar que está
apurando o caso e que tomará providencias cabíveis, caso
seja necessário”, informou.
Entretanto, em contato com
o alto escalão do Executivo, a
reportagem do jornal foi informada que Constantino teria
pressionado Benevides para
permanecer no comando da
Secretaria.
O jornal tentou entrar
em contato com o Secretário Gerson para esclarecer o
ocorrido, porém, não obteve
sucesso.

haja nenhum arrependimento.
Vejo muitas pessoas falando que está difícil
acreditar no cenário político
atual. Mas eu digo que é
sempre tempo para mudar,
e nós temos essa força de
escolher quem vai cuidar
da cidade pelos próximos
anos.
Não deixe de votar
e use o poder das urnas de
maneira consciente. A mudança que nós queremos, o
futuro melhor que tanto almejamos, estão em nossas
mãos!
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Atraso no Sistema do TRE gera desespero em candidatos
Reprodução

Por Ricardo Ribeiro

Uma possível falha
de alguns partidos políticos
de Ribeirão Pires teria deixado alguns pré-candidatos
sem a possibilidade de concorrer às eleições deste ano.
As listas com os
nomes dos candidatos deveriam ter sido enviadas ao
TSE (Tribunal Superior Eleitoral até 14 de abril.
José Nelson de Barros pré-candidato a Vereador
pelo PMDB, Hércules Giarola
pré-candidato a Prefeito pelo
PMDB e Charles D’Orto, pré-candidato ao Paço Municipal estariam impedidos de
participar da corrida eleitoral.
O Presidente da Câmara, Zé Nelson, em entrevista à Folha de Ribeirão Pires,
disse que o erro da presidência do partido era imperdoável. Entretanto ao DiárioRP, o
Parlamentar disse que a situação está dentro da normali-

dade. “Está tudo certo e estou tranquilo. Foi apenas um
erro de digitação no cartório.
Já entramos com um recurso e logo esse problema vai
ser resolvido”, falou. Caso
venha a ficar impossibilitado
de concorrer como Vereador,
ele afirma que outros candidatos podem representá-lo.
“Tenho três candidatos no
PPS, entre eles o meu filho,
que podem concorrer e me
representar”, explicou.
Em contato com o
Jurista Dr. Akenaton Cavalcante, representante de
Charles D’Orto, o jurista explicou que a situação está
legalizada. “Isso não existe.
Em abril foi enviada uma lista ao TSE, outra em março,
ambas continham mais de
100 filiações. Se você entrar
no site do órgão que mostram as filiações, vai ver que
ele não é atualizado desde
2015”, explicou. Ele ainda
disse que o tribunal recebe

várias listas de filiações, desfiliações e refiliações e que
por isso há uma demora na
atualização dos dados.
Cavalcante ainda garantiu
que todos os candidatos que
estiverem com as situações
regularizadas nos partidos
podem participar das eleições. “A filiação em si garante o direito de concorrer
normalmente. O Charles está
filiado e vai concorrer normalmente”, esclareceu.
Em contato, o Tribunal Regional Eleitoral, afirmou desconhecer qualquer
problema no sistema porém,
afirmou que o prazo dos partidos para prestação de contas foi ampliado de 30/4 para
2 de maio.
O DiárioRP tentou
conversar com o Vereador
Hércules para obter uma posição sobre o caso, mas até
o fechamento desta edição,
não conseguimos falar com
o Parlamentar.

RGS pode perder
Programa Mais Médicos
O Programa Mais
Médicos é uma estratégia
para levar cuidados médicos aos locais mais deficitários neste Departamento,
além de prever também, a
reforma e construção de
Unidades Básicas de Saúde para estas mesmas localidades. Com o apoio
dos Estados e Municípios,
o Programa já conseguiu
levar em todo o Brasil, quase 20 mil médicos, sendo
que mais de onze mil são
cubanos. Desse modo, o
programa, de uma maneira
ou de outra, com polêmicas
e soluções, levou profissionais da saúde a postos
onde, famílias reclamavam
da falta de atendimento especializado.
Em Rio Grande da
Serra, o vereador Cleson
Alves (PMB), há pouco mais
de duas semanas comentou durante a sessão da
Câmara dos vereadores,
que a Secretaria de Saúde
estaria tendo problemas
para renovar o contrato.
“Para todos os convênios
firmados com o Governo
Federal, é necessário uma
série de documentos e certidões. Isso é fácil. A prefeitura tem somente que
se preocupar com estadia
e alimentação, mas com
tantos problemas de cunho
financeiro, com todo esse
imbróglio envolvendo a divida com a Fundação [ABC],
acho que podemos correr
riscos”, disse o vereador,
completando, “Não estou

aqui para o ‘quanto pior melhor’. Não podemos deixar
que os serviços básicos de
nossa cidades parem, precisamos desse convênio.
Já pensou ficarmos sem os
oito ou nove médicos que
temos aqui?”, fomentou
Cleson.
A Saúde local, há meses,
vem sendo pauta constante
nos debates entre os vereadores, e esta nova preocupação, se alia a outras
que podem causar, como
dizem os parlamentares de
oposição, “um colapso na
Saúde”.
Em contato com a
Prefeitura de RGS, questionamos as informações recebidas e, mais uma vez, não
obtivemos resposta da Secretaria de Saúde, que não
informou se a cidade corre
riscos de perder o convênio.
Ribeirão Pires, por
exemplo, conta hoje com
18 médicos cubanos. No
ano passado, dois foram
expulsos do Brasil devido
uma investigação mal feita
por parte da Administração
local, que constatou como
verdadeira uma acusação
de tentativa de abuso sexual. A ação gerou revolta em
diversos pacientes e colegas de trabalho, que entregaram um abaixo-assinado
pedindo o arquivamento do
processo. O que pareceu
dar certo, pois, após a pressão popular, a Prefeitura
investigou e apurou que as
denúncias poderiam ser falsas, mas era tarde demais.
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ESPECIAL ANIVERSÁRIO

Rio Grande da Serra comemora 52 anos

Por Ricardo Ribeiro

Na próxima terça-feira (3), Rio Grande da
Serra vai comemorar 52
anos desde sua emancipação como distrito de
Ribeirão Pires. Com 100%
do território em áreas de
mananciais, a cidade tem
um potencial turístico pelas histórias e pelas belezas naturais.
No século 16, pequenas aldeias indígenas
estavam instaladas onde
hoje é o município. A primeira destas foi a “Jeribatiba”, feita por Padre
Manoel
da
Nóbrega, em
1560, quando os registros
iniciais de Rio Grande da
Serra foram marcados, fazendo com que a cidade
abrigasse o segundo povoado mais antigo da região
do ABC. Em 1640, em um
decreto do Marquês Alegretti, o local passou a se
chamar Vila Rio Grande.
A região era marcada como pontos de paradas de tropeiros que traziam carga de sal do Porto
de São Vicente. De acordo

de São Paulo.
Para comemorar o
aniversário, a Prefeitura organizou um cronograma de eventos
que vai se estender
ao longo do ano.
Em maio, haverá o
Desfile Cívico, Festival Gastronômico
do Cambuci, Miss
e Mister 3ª idade,
entre outros. Para
os meses de junho
e julho, o Executivo planeja
inaugurar algumas obras
com a história contada, um
condutor de tropa veio a
falecer próximo ao local de
parada, onde foi colocada
uma cruz de madeira. Mais
tarde, no lugar de sepultamento foi construída uma
orada que, tempos depois,
viria ser construída a atual “Capela de São Sebastião”.
Em 1964, a cidade conquistou o título de
município após conseguir
a emancipação político-administrativa de Ribeirão

Pires. A cidade conta com
vários pontos turísticos,
entre eles o Bonde da Pedreira, que na década de
1930 realizava o transporte
das pessoas que moravam
próximas ao local. A estação ferroviária da cidade foi
construída em 1847,
sendo a segunda
a ser erguida no
estado

como
a Unidade
de Pronto
Atendimento e o Parque
Linear da
cidade. Outras

festividades ainda estão
em negociação e devem
ser anunciadas em breve.
Conversamos com
alguns Vereadores da cidade para falarem o que Rio
Grande da Serra significa
para eles e também para a
região.
“Eu vejo RGS como
Pulmão do ABC. Depois da
população, o principal bem
de Rio Grande da Serra é
a natureza”, disse Cleson
Alves (PMB)
Já o Parlamentar
Claurício Bento (DEM),
nascido em Rio Grande
da Serra quer ver a cidade melhorando a cada dia.
“Eu sou filho da cidade e
sou suspeito para falar daqui. É uma cidade muito
acolhedora e estamos trabalhando para que ela melhore ainda mais”, falou.
Para mais informaçõe, ligue: 4820-1764.
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CIDADES
Projeto quer reconstruir aldeia indígena em RP
Rafael Ventura/DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Um projeto de lei
de Ribeirão Pires quer doar
uma área pública para a reconstrução da Aldeia Indígena Piquery. A proposta tem
fins históricos, culturais e turísticos e foi idealizada pela
ABRAIMA (Associação Brasileira de Apoio ao Índio e ao
Meio Ambiente).
Cacique-presidente
da instituição, Robson Miguel, teve a ideia da reconstrução da vila após estudar a
história da região e perceber
a importância histórica do
local. “Através de pesquisas
minuciosas, tomei ciência de
que a nossa querida Estancia Turística de Ribeirão Pires
ocupa um importante papel
histórico nacional brasileiro,
sendo ela a responsável pela
construção do primeiro DNA
do Povo Paulistano, uma vez
que estando nela localizada a
antiga Santo André da Borda
do Campo, nasceram aqui a
primeira leva de brasileiros-mamelucos (mistura de índio
com branco) frutos do casamento do português João
Ramalho com a Índia Bartira
(Mbycy) filha do Cacique Tibiriçá, que segundo documentos comprobatórios viviam na
Aldeia Piquery, localizada no

pé da atual Igreja do Pilar”, disse Robson.
Historiador indígena
e músico renomado, afirmou
que comandará a construção
da aldeia e que índios Tupis-Guaranis vão participar do
projeto. Todo o custo da obra
está sendo custeado por ele.
“Todos os custos de mão de
obra, transporte, alimentação
e hospedagem dos indígenas
serão pagos por mim mesmo,
como investidor e cidadão da
nossa cidade”, falou. O Mestre
ainda lembrou que até o mo-

mento não obteve nenhum
apoio, seja público ou privado.
Além de ser um novo
ponto turístico para a cidade,
estudantes de diversas escolas e universidades da região e
do Brasil poderão saber como
o povoado vivia antes do descobrimento dos portugueses.
“Os alunos saberão como viviam os primeiros habitantes
do tronco Tupi-Guarani da
região antes da chegada dos
europeus, na qual milenarmente já haviam denominado
nossa cidade com o nome
de “Caaguassú” (Mata Úmida
e Grande, em Tupí) de cujas
trilhas de “Geribatiba” (Palmeiras de Gerivá) levava até a
Aldeia dos Piquery ( Peixinhos)
liderada pelo português João
Ramalho”, ressaltou.
A proposta deve ser
votada pelos Vereadores da
cidade em duas discussões e
deve estar na ordem do dia
na próxima sessão, que deve
ocorrer na próxima segunda-feira (2).
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Crianças da APRAESPI estão sem transporte
Internet

Por Leonardo Neves

A empresa que fazia
o transporte especial de alunos e pacientes moradores
de Mauá, para a Apraespi
(Associação de Prevenção
Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa
com Deficiência) e o Copar
(Centro Ocupacional e Profissionalizante) de Ribeirão
Pires, pediu rescisão contratual e encerrou suas atividades sem aviso prévio,
deixando pelo menos 284
crianças sem meios para se
deslocar ao local. Segundo
relatos, uma outra firma de
transporte especializado já
teria sido contatada, porém
a Secretaria de Educação
do Estado travou o andamento do contrato.
A Presidente da
Apraespi, Lair Moura, clas-

sificou a situação como
uma ‘displicência’ com as
crianças, que já estão há
três semanas sem aula e
sem qualquer amparo do
Estado. “A empresa decidiu rescindir o contrato de
licitação, e de um dia para
o outro, abandonou suas
obrigações”, frisou.
Na quarta-feira (20),
uma manifestação composta por pais, alunos e
membros da Apraespi, foi
feita em frente a Diretoria
de Ensino de Mauá, exigindo respostas pela demora
na definição do contrato
da nova empresa de transporte. No mesmo dia, uma
comissão foi formada por
pessoas presentes no ato,
que mais tarde foi atendida
pela Diretoria municipal.
Na
reunião,
os
membros, indignados, fo-

ram informados pela representante regional de ensino, Marilene Pinto Ceccon,
que nada poderia ser feito
em Mauá, que a questão é
de competência estadual
e teriam que buscar a Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, que
segundo ela, cuida dos
procedimentos contratuais
de transporte intermunicipal.
No mesmo dia da
manifestação, a comissão
se deslocou à sede da Secretaria do Estado, localizada na Praça da República,
em São Paulo, para tentar
acelerar o encaminhamento
do contrato para ser aprovado e assinado. Porém, a
resposta do órgão é de que
não há uma data prevista
para o processo ser efetivado.
De acordo oom o
líder comunitário e membro da comissão de pais,
Romildo Aparecido, a situação está muito complicada, e frisou a necessidade
de carros especiais para
o transporte das crianças
deficientes. “Muitos alunos
e pacientes sequer estão
indo as aulas ou à fisioterapia. As poucas pessoas
que estão comparecendo,
se locomovem com a ajuda
de pais e amigos que possuem carro próprio, alguns
outros estão tendo que ir
de ônibus”, comentou.

Eleitor tem até quarta
para tirar título
O cadastramento
para os novos eleitores de
Ribeirão Pires acaba na
próxima quarta-feira (4).
A estipulação afeta os munícipes que ainda não têm
título de eleitor e querem
votar nas próximas eleições municipais, em Outubro deste ano, e pode interferir na emissão de outros
documentos de quem necessita.
O prazo final, além
de afetar novos requerimentos do título, destina-se também para pessoas
que precisam pedir transferência de domicílio, ou
seja, para quem se mudou
para Ribeirão há mais de
três meses e ainda não
transferiu a Zona Eleitoral, e para revisão de dados
pessoais, como mudança
de endereço ou de nome.
Para quem vai realizar o recadastramento
biométrico, os prazos são
mais extensos e vão até
maio de 2018, permitindo
que as pessoas tenham o
ano de 2017 para fazer o
procedimento e poder votar na próxima eleição pre-

sidencial. Quem não fizer
a validação por biometria,
pode ter seu título de eleitor cancelado e enfrentar
problemas com a Justiça
Eleitoral.
Os cidadãos que
não emitirem seus títulos
de eleitores, ficam impossibilitados de pedirem outros
documentos como passaporte, obrigatório para
viagens internacionais, ou
CPF. Além de poderem ser
barrados de assumir uma
vaga de emprego, já que algumas empresas exigem o
comprovante eleitoral para
contratar um funcionário,
e para matriculas em diversos colégios e faculdades de todo o país.
Os eleitores interessados devem comparecer aos Cartórios Eleitorais, que estarão abertos
todos os dias da semana,
inclusive aos domingos,
das 9h às 18h. Para mais
informações, ligue nos números das Zonas Eleitorais
do município: 4828-3414
ou 4827-6126 (183ª ZE);
4827-4130 ou 4824-6126
(382ª ZE).
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Festival do Chocolate não ocorrerá este ano
Guilherme Duarte/DIárioRP

Por Leonardo Neves

O Festival do Chocolate não será realizado
este ano. O Prefeito Saulo
Benevides (PMDB) disse
que encontrou problemas
em organizar a festividade
anual devido à crise econômica que o Brasil enfrenta e informou que deve
priorizar a saúde.
O vereador Eduardo Nogueira (SD), diz
que vê o cancelamento do
evento com ‘bastante pesar’ pelo Festival ser uma
marca da cidade, que atrai
pessoas de toda a região
do ABC. “Como uma estância turística, nós temos
que ter essas atividades
para atrair o turismo, e
termos a oportunidade de

BUXIXOS DA
ESTÂNCIA
Um compilado de disse me disse da região
Não aguenta pressão
Parece que o prefeito Saulo Benevides (PMDB) realmente não consegue aguentar a pressão. Ao que
tudo indica, ele iria demitir o atual
Secretário de Saúde, Gerson Constantino, por conta da cirurgia estética realizada na Maternidade São
Lucas. No entanto, bastou Constantino pressionar Benevides contra
a parede pra ele voltar atrás.

To nem aí
Um pré-candidato que está gerando polêmica no meio político da
Cidade é Charles D’orto. Enquanto
todos estão atrás de grupos políticos e legendas para facilitar a disputa ao Paço, o jovem empresário
está preocupado apenas em visitar
a população dos bairros para ouvir
suas queixas, e pouco interessado
em acordos políticos.

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

geração de empregos para
as chocolateiras e comerciantes em geral”, comentou.
O membro da Câmara, que efetivou um
Projeto de Lei para que
50% dos shows sejam de
artistas de Ribeirão, ainda
sugere que o evento tenha
uma escala menor e que
incentive ainda mais os
músicos da cidade. “Não
precisamos trazer pessoas de renome. Faríamos
um festival gastronômico.
As pessoas vem com esse
intuito de provar a gastronomia local”, frisou.
Em 2013, primeiro
ano da gestão de Saulo,
o Festival do Chocolate
também não foi realizado.
Na época, o prefeito justifi-

Sou voluntário, e
acredite, isso dá sentido
à minha vida. Não saberia
mais viver sem fazer atos
de amor, amenizar a dor,
levantar o ânimo, levar
calor, emoção.
Engana-se quem
pensa que não sabe fazê-lo. Uma vez decido,
saia à luta, há muitos irmãozinhos te esperando,
para ter apenas sua companhia para um dedinho
de prosa.
Uma hora na semana, vai te fazer voltar
a crer na vida, aquelas
pessoas que o destino
colocou ali para que você
pudesse ser feliz, pois a

cou o cancelamento como
sendo um corte de gastos,
já que segundo ele, o município tinha muitas dívidas
na área da educação.
Na edição do ano
passado, o Festival contou
com a presença de aproximadamente 300 mil pessoas de diversas cidades
do Estado, que visitaram
a cidade no decorrer de
todos os finais de semana. Na ocasião, diversos
artistas nacionalmente conhecidos compareceram e
se apresentaram no evento.
O complexo Ayrton
Senna, onde o evento é realizado, está com grande
parte de sua área fechada
devido as obras do teleférico.

troca é evidente, quem
dá recebe no ato, pois
cada um de seu lado propicia ao outro o que falta.
A você, talvez falte reativar o dom de levar
amor, e quem recebe e
está a espera de abrir-se
ao ato, fazendo com que
o dom de amar seja despertado de fato.
Ajudar os outros
sem esperar nada em
troca é um dos melhores
exercícios de compaixão
que você pode fazer.
A onda do bem
tem que se espalhar, e
ninguém melhor que você
para fazer isso! Acredite
no amor.
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RP tem 3 assassinatos em menos de 1 mês

Por Leonardo Neves

Ribeirão Pires registrou ao menos três assassinatos entre os dia 31 de
março à 23 de abril, um número que já representa 60%
do índice registrado em todo
o ano de 2015. Ainda há um
possível quarto caso de homicídio, pois na quinta-feira
(21) um corpo foi encontroado em um córrego próximo
ao Jardim Mirante.
Segundo
dados
da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo,
o município registrou cinco
homicídios no ano passado.
Se confirmado o possível
quarto caso deste ano, a
cidade pode chegar a marca de 80% do número de
assassinatos registrados no
decorrer de todo o ano de
2015.
No dia 31 de março,

Reprodução internet

um homem foi morto a tiros,
enquanto estava dentro de
uma mecânica na região do
bairro Barro Branco. A vítima foi executada por dois
indivíduos que se aproximaram em uma moto Hornet
de cor preta, e fugiram do
local em direção a Rodovia

índio Tibiriçá. Eles ainda não
foram identificados pela polícia.
Em menos de 24
horas, um novo assassinato. Dessa vez, um homem
de 54 anos, foi baleado,
na estrada da Cooperativa,
Parque Aliança, novamen-

te, por dois criminosos que
estavam em uma moto. A
vítima, que caminhava na
calçada da via, recebeu
dois disparos na região do
peito e da face e morreu
no local. Os assassinos
também conseguiram fugir
igualmento ao outro caso,

não foram identificados.
Na quinta-feira (21),
um corpo foi encontrado em
um córrego na Avenida Rotary, no Jardim Mirante, por
policiais Civis que faziam
ronda no local. A vítima, que
ainda não foi identificada,
vestia calças jeans, que estavam abaixadas. O laudo
do IML (Instituto Médico Legal) vai constatar a causa da
morte.
No último sábado
(23), um outro homem também foi morto com seis tiros
no encostamento da Rodovia índio Tibiriçá, próximo ao
quilômetro 52. Um carro se
aproximou da vítima e um
indivíduo, efetuou os disparos contra a vítima, que
também faleceu no local.
Os policiais da Delegacia
de Polícia de Ribeirão Pires,
continuam investigando os
casos.

Assaltantes invadem outra
residência em Ouro Fino
Uma casa foi assaltada na noite de sexta-feira (22), em Ouro Fino
Paulista, em Ribeirão Pires. Os moradores foram
abordados pelos criminosos do lado de fora da
residência e foram presos
em um quarto enquanto
os bandidos roubavam e
fugiam do local.
As vítimas estavam na calçada da casa,
na Rua Jordão de Moraes, por voltas das 18h30,
quando foram surpreendidas por dois indivíduos,
estando um deles armado
com um revolver, quando

anunciaram o assalto e
obrigaram as pessoas a
entrar no domicílio.
Os meliantes levaram um notebook, dois
videogames, um par de
tênis além de dois celulares. Os suspeitos fugiram
do local, deixando as pessoas ainda presas em um
dos quartos. A polícia Civil de Ribeirão Pires ainda
investiga o episódio. Caso
saiba alguma informação,
os munícipes podem ligar
para o Disque Denúncia
através do número 181. A
Polícia garante o total sigilo do denunciante.

Logo que assumi
meu mandato de Vereador em Ribeirão Pires, indiquei uma Lei Municipal
instituindo na cidade o
“Aluguel Social”. Um benefício voltado a socorrer famílias atingidas por
acidentes ou catástrofes.
A intenção da lei é dar o
suporte necessário de
forma rápida e objetiva.
Esse
benefício
também é disponibilizado pelo Governo do
Estado, contudo, a burocracia na liberação dos
valores dificulta a vida

dos beneficiários, uma
angustia que presenciei
quando estive Secretário
de Promoção Social de
Ribeirão Pires.
A legislação está
em vigor e valores reservados no Orçamento
Municipal. Essa é uma
das 16 leis que indicamos e aprovamos na
Câmara, mantendo o
compromisso de atuar
pelo social e pela valorização da vida. Saiba
mais sobre esta e outras
leis: facebook.com/vereadoreduardonogueira
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Atleta de Ribeirão vence luta nos EUA
Divulgação

Por Leonardo Neves

O lutador meio-pesado de MMA, Marcos “Pesão” Lima, venceu sua última luta contra o americano
Clint Hester, no sábado (23),
no UFC 197, em Las Vegas,
por finalização. Com a vitória, o atleta, que nasceu em
Ribeirão Pires, se recupera
com eficiência da derrota
sofrida pelo ucraniano Nykita Krylov, em Agosto do ano
passado.
Pesão foi dominante durante toda a luta, que
acabou no primeiro round e
durou apenas 4 minutos e
35 segundos. Ele desferiu

bons chutes altos e baixos,
além de ter feito bom uso
dos golpes no chão. Com
apenas um minuto de luta,
ele já havia conseguido dar
o primeiro knockdown em
Hester, depois de um forte direto de direita. Quando
conseguiu montar no americano e socar diversas vezes
o oponente, Pesão encaixou
a travada Katagatame e encerrou a luta.
Depois do embate, o
Ribeirão-pirense, que já participou do reality show TUF
(The ultimate Fighter), disse
que se sente feliz pela dedicação nos treinos ter dado
certo. “Deixei de ficar com

minha família, estou a cinco
semanas nos Estados Unidos e só vou voltar ao Brasil
em 20 de junho. Então fiz
valer isso, impus meu ritmo
e encaixei a finalização”, comentou.
Marcos Pesão ainda
não tem data marcada para
seu próximo combate no
UFC, mas, pelo visto, o foco
agora é voltar para o Brasil e
curtir os louros da vitória junto da família. “Quero agradecer a todos, especialmente
minhas duas filhas, a quem
não vejo há muito tempo.
Agora é comer uma ‘pizzazinha’ e voltar para a casa”,
completou.

