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GABINETE DE VEREADORA
DISTRIBUI GUIAS MÉDICAS
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O DiárioRP recebeu a denúncia de que o gabinete
da Vereadora Cléo Meira estaria distribuindo guias
médicas já assinadas para beneficiar algumas
pessoas da cidade. Com uma câmera escondida,
comprovamos a situação. Veja mais.

Idoso morre de
Parada Cardíaca
no centro de RP
| Página 8
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Tempo frio Prefeitura
mobiliza quer vender
moradores 14 terrenos
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OPINIÃO
Não jogue seu voto no lixo

É muito triste ver que
com a proximidade das eleições, as pessoas queiram
fazer de tudo para conseguir, de alguma forma entrar
no poder. Seja pela criação
de jornais momentâneos,
para de alguma forma tentar denegrir os adversários,
fazendo o famoso assistencialismo, que é um praxe em
nossa cidade, ou até mesmo
tentando se aproveitar de
movimentos sociais, como
os adolescentes que ocuparam a Câmara Municipal no
mês passado, para aumentar sua autopromoção.
Essa semana, com
uma câmera escondida, fomos até o gabinete de uma
vereadora da cidade, que
era acusada de distribuir
guias médicas para que
pessoas pudessem realizar
o exame de mamografia na

carreta “Mulheres de Peito”,
que está no centro da cidade. Acontece, que mesmo
sem passar por nenhuma
consulta médica, nossa atriz
conseguiu uma receita dentro do gabinete dessa vereadora, a Cléo Meira, que
posteriormente afirmou desconhecer o fato.
No entanto, essa
não é a única notícia que
temos recebido em nossa
redação por possíveis irregularidades por parte de membros ou pré-candidatos do
legislativo, que estão tentando conquistar votos em troca desse assistencialismo.
Eles distribuem remédios,
leite, e até dão dinheiro para
munícipes de nossa cidade
em troca dos votos. É uma
sujeira atrás da outra. O pior
são as pessoas que se sujeitam a este tipo de atitude

e depois ficam reclamando que os políticos não são
adequados, ou que não se
importam com elas.
É preciso votar em
pessoas realmente engajadas e preocupadas com
nossa cidade. Vender seu
voto por preço de banana
vai apenas manter o mesmo
esquema sujo no poder, e
depois, não adianta reclamar
que os políticos são sujos ou
que a política não muda. A
mudança precisa estar em
você, na sua atitude, só assim novas pessoas, com novas ideias, poderão assumir
e, quem sabe, realmente
mudar alguma coisa.
Seu voto vale mais
do que apenas uma cesta
básica, seu voto vale a vida
e o futuro dos mais de 110
mil habitantes de nossa linda
cidade. Pense a respeito!

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

Foto Denúncia
Os problemas de
mobilidade urbana da cidade começam a aparecer nos
pontos turísticos. A Vila do
Doce, por exemplo, que é o
principal ponto de encontro
da juventude de Ribeirão Pires, e atração municipal, começa a sofrer coma falta de
manutenção.
O piso do local
está velho e, mesmo após
promessa do executivo de
reformar o local, nada de
concreto foi realizado, e demonstra abandono.
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LAZER E CULTURA

Moradora de RP participa de programa na MTV

Por Letícia Rós

Coluna Publicitária

A ex-vocalista da
banda Lipstick e repórter do
DiárioRP, Melina Ravasio, a
Mel, fará uma participação
exclusiva no reality show
“Adotada”, produzido por
Mareu, na MTV. A gravação
foi realizada nesta última semana e vai ao ar no dia 1 de
agosto, em rede nacional.
Desde criança, Mel
era apaixonada pelo canto e
realizou seu primeiro musical
aos 12 anos. Participou de

uma banda cover da dupla
Sandy e Júnior aos 15, e foi
na época da faculdade, com
17 anos, que Mel entrou
como vocalista na banda
Lipstick.
“Por ser uma banda
de mulheres, a gente sofria
um pouco de preconceito
na época, mas ainda assim,
recebemos inúmeras premiações, sem contar que
participamos de muita coisa
na televisão, como no Raul
Gil, Faustão, Luciana Gimenez”, conta Mel.

Hoje,
segundo
dados do governo, quase todas as crianças têm
acesso ao ensino básico no país. No entanto,
o Brasil continua tendo
grandes problemas nesse setor. É grande a porcentagem de alunos que
repetem de ano acabam
abandonando os estudos porque precisam
trabalhar para sobreviver.
Quase 98% das
crianças e jovens entre 6
e 14 anos estão na escola. Seria o cenário ideal,
não fosse um único problema: eles não estão

aprendendo de verdade.
Não sabem ler e interpretar textos. É como se
os pais estivessem sendo enganados ao ver os
filhos indo à escola. São
crianças que, pelas dificuldades, aprenderão
cada vez menos com o
passar dos anos, porque nunca dominaram o
básico.
A mudança na Educação brasileira depende
do esforço da classe
política sim, mas o começo dessa transformação, com certeza, pode
começar agora, na sua
casa, com seu filho.

A musicista realizou
diversas aparições na TV e
foi durante a gravação do
reality show “Amazônia”, na
Record, que ela conheceu
uma das produtoras do programa “Adotada”, no qual
recebeu o convite para participar. Além do reality show,
Mel desenvolve um projeto
solo, e pretende lançá-lo em
breve, com músicas semiacústicas.
“A gravação ficou
muito legal, aparecer na mídia sempre é bom, principalmente em um canal de música. Eu conversei com todo
mundo, eles vão perceber
que eu estou voltando com
a música, apesar de não haver muitas pretensões com
o novo projeto, porque o
pique de shows, na época
da banda, era muito corrido.
Eu nunca ficava em casa e
agora eu tenho um monte
de coisas para fazer, além
do jornal que eu também
ajudo”, disse Mel.

BUXIXOS DA ESTÂNCIA
Um compilado de disse me disse da região

Todos contra um
Dizem por trás das cortinas da política que diversos pré-candidatos
estariam se movimentando para
uma possível união de um grupo
forte para, juntos, tentar um grupo de ataque ao ex prefeito de Rio
Grande da Serra, Adler Kiko.

Trabalho fantasma
A nova moda que surgiu na Câmara Municipal da cidade é ter funcionários fantasmas. São tantos vereadores que aderiram a moda, que
chega a ser difícil saber por onde
começou. Melhor tomar cuidado
que tem gente de olho, ein?!

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

Por Ygor Andrade

De acordo com o
site Clima Tempo, um dos
mais conhecidos na busca
para atualização de temperaturas, o tempo frio em
2016 chegou mais cedo,
mais forte e tende a durar
um pouco mais. As consequências dessa onda de frio
intenso são devastadoras,
desde uma geada, estragando toda uma plantação,
ou até mesmo a morte de
cidadãos em situação de
rua, como tem acontecido.
Em São Paulo, somente
este ano, foram cinco mortes registradas. O maior número foi em 2013, quando
15 pessoas foram encontra-

das sem vida e tiveram o frio
como causa da morte.
Preocupados com
essa onda de frio intenso,
moradores de Ribeirão Pires estão fazendo sua parte para ajudar os que vivem
nas ruas. Está acontecendo
todos os dias nos arredores da Estação Ferroviária a
ação ‘Cabide Solidário’, em
que são disponibilizados,
gratuitamente,
agasalhos
para os moradores de rua.
A campanha está sendo fomentada pelas rede sociais
e muitos estão aderindo à
causa. O dia mais frio desta
semana, por exemplo, promete ser nesta quarta-feira,
com mínima de 8º. Em tempo, na tarde de terça-feira,

14, uma ambulante teria retirado os cabides do local e
instalado sua ‘barraquinha’
alegando ser atrapalhada
pela ação. Pessoas ligadas
à campanha tentaram negociar outro espaço com a
CPTM, mas não obtiveram
sucesso.
Questionada sobre
as ações em auxílio aos cidadãos em situação de rua,
a Prefeitura de RP disse que
segue a proposta estadual
da Campanha do Agasalho.
“Quem quiser doar agasalho
ou qualquer peça de roupa
em bom estado, deve procurar o Fundo de Solidariedade. Contamos com a
adesão dos munícipes para
que o repasse das doações
possa ser significativo aos
que mais precisam”, declarou a presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
Rozi Gimenes.
Os moradores de
rua, ainda de acordo com a
Administração, são encaminhados à Casa da Acolhida,
entidade ligada ao Poder
Público. O local tem capacidade para receber cerca de
40 pessoas.

Prefeitura entrega nova pista de Skate em RP
No último sábado os
adeptos dos esportes radicais sobre rodinhas comemoraram a entrega da nova
Pista de Skate em Ribeirão
Pires. O espaço localizado
na Praça Luiz Bertoldo, na
avenida Francisco Monteiro
foi reformado e revitalizado
atendendo a solicitações antigas dos praticantes. O investimento foi de R$ 149 mil
(recursos dos cofres municipais).

Os skatistas, patinadores e bikers que utilizam o
local, disseram que encontraram melhorias consideráveis na atualização do novo
‘half’. “A pista ficou legal. O
skate é uma forma de reunir os jovens. Fomos discriminados, mas aos poucos
a sociedade tem mudado a
cabeça”, disse Mateus Fonseca.
Um mini palco foi
montado junto à pista para

a realização de shows enquanto a cerimônia de entrega acontecia. O Prefeito
Saulo Benevides (PMDB) comemorou a nova conquista.
“Temos investido no esporte. Eles me falaram sobre a
necessidade da revitalização
e nós começamos a buscar
os recursos. Esse pedido
de reforma é uma reivindicação de pelo menos uns dez
anos”, disse o prefeito através de nota à imprensa.

Coluna Publicitária

Frio intenso mobiliza
moradores com cabide solidário

As noites estão
sendo frias, trazendo dificuldades para moradores em situação de rua
e pessoas carentes. A
falta de agasalhos torna
a vida dessa camada da
sociedade ainda mais
dura. Mas, o inverno,
apesar de uma estação
fria, aquece o coração
das pessoas.
Na segunda-feira, a Estância acordou
mais aquecida por iniciativa de uma moradora, que criou a campanha “cabide solidário”
na região central, onde
qualquer pessoa pode-

ria deixar um agasalho
para outra pegar, sem
custos e badalações.
Verdadeira aula de sabedoria e solidariedade. A
iniciativa me reportou a
meados de 2000, quando eu era presidente da
Associação Comercial
e criamos, junto com a
Prefeitura, a Casa do
Migrante para receber
esses moradores. Já
naquela época, o frio
castigava. Que iniciativas como a do “cabide
solidário” possam ramificar, dando mais conforto para quem verdadeiramente precisa.
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Entrevista com Charles Dorto e Claudinho da Geladeira
Arquivo Diário de Ribeirão Pires

Por Ygor Andrade

O
pré-candidato
ao Paço Municipal, Charles
D´Orto recebeu o Diário de Ribeirão Pires e foi questionado
a respeito da legitimidade de
sua campanha. Charles havia sido alvo de boatos, aos

quais o candidato fez questão de desmentir. Segundo o
que diziam, o pré-candidato
estaria sem partido, fato explicado por ele. “Aconteceu
algum erro de sistema. No
último dia 14 de abril, prazo
final para submeter a lista, o
sistema estava demorado,

e a lista com os nomes dos
pré-candidatos não foi vista
pelo órgãos responsáveis”,
comenta ele, enfatizando que
o mesmo problema aconteceu com outros partidos na
cidade. “Foi ai que um prazo
especial foi emitido para que
os erros fossem consertados.
Sou pré-candidato, estamos
regularizados e prontos”, afirma Charles.
Questionado sobre
o atual cenário político da cidade, Charles enfatizou que
“o que tenho de melhor é ser
da população. Sou pré-candidato como outro morador
da cidade. Tenho esse desejo de trazer a mudança, por
acreditar na cidade. Sanar os
problemas que atrapalham o
desenvolvimento da cidade,
na Saúde, Educação, Infraestrutura, Segurança; tenho
certeza que podemos contribuir para melhoria da cidade”,
comenta o pré-candidato do

PTC.
Outro ponto abordado por Charles durante
a entrevista, é com relação
aos ataques sofridos por ele.
“Vejo partidos e pré-candidatos preocupados em atacar,
esquecendo a população,
deixando de apresentar propostas, dando esperanças
e chamar a população para
participar”, diz.
O fato de ser empresário não intimida Charles;
segundo ele, ter aprendido a
administrar uma empresa o
credencia à encontrar soluções eficazes para os problemas que surgirem. “Acredito
que a cidade é uma grande
empresa que precisa ser bem
administrada, com verdade e
a população deve participar
desse processo de amadurecimento da cidade”, finalizou
Charles
O pré-candidato à
prefeito de Rio Grande da

Serra, Claudinho da Geladeira, falou de seus três mandatos como vereador, de sua
participação nos movimentos
sociais, e da relação do Partido dos Trabalhadores à frente
da cidade. “Pegamos uma cidade bastante problemática,
sempre saindo nas páginas
policiais. Então, quando o
Ramon (Velasquez) assumiu,
os problemas eram imensos”,
disse o pré-candidato, que
em muitos momentos, bastante nervoso, não conseguiu
responder com coerência as
indagações.
Claudinho também
comentou sobre a premissa
do Governo petista. Ele enfatizou que o projeto era integrar a sociedade e fazê-la
participar de maneira efetiva
das decisões tomadas pela
gestão.
Para ver as entrevistar, acesse o nosso site:
www.diariorp.com.br
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POLÍTICA

Gabinete de vereadora distribui
guias com assinatura de médico
Ygor Andrade/DiárioRP

ANUNCIE AQUI!
Seu retorno garantido!
Ligue já: 4827-5757
contato@diariorp.com.br

Por Ygor Andrade

Na tarde da última
segunda-feira, o Diário de
Ribeirão Pires recebeu uma
denúncia sobre a Carreta
Mulheres de Peito, que realiza exames de mamografia no Centro da cidade. As
informações apontam para
irregularidades com viés eleitoral. Segundo denúncias
enviadas à equipe jornalística
do DiárioRP, algumas mulheres estariam sendo orientadas a procurar o gabinete da
vereadora Cléo Meira (PTN)
para obter as guias de encaminhamento para serem
atendidas. Estas guias seriam entregues pelo chefe
de gabinete da vereadora.
Os documentos também já
estariam assinados por uma
médica cubana, do Programa Mais Médicos.
Uma atriz contratada
pelo Diário de Ribeirão Pires
foi até o Gabinete com uma
câmera escondida e fingiu
ter dificuldades para agendar
os exames; a princípio, a resposta do funcionário foi a de
que deveria procurar pela secretaria da saúde. Após insistir por alguns minutos, mas
sem fazer qualquer pedido

mencionando as guias, a intérprete recebeu das mãos
de alguém que, na gravação
se identificou como “Simei”,
uma guia para realização
dos exames. “Insisti um pouco para que me ajudassem,
mas em nenhum momento
pedi a guia. Foi dada de livre
e espontânea vontade.”, disse. Posteriormente foi apurado que o homem na gravação é o Chefe de Gabinete
da vereadora,
O Diário RP conversou com a vereadora que
comemorou a presença da
‘Mulheres de Peito’ na cidade. “Sempre ia onde a carreta estava, eu beijava e dizia:
‘Ela vai para nossa cidade.
Precisamos’, e hoje comemoramos esta conquista”,
disse a vereadora que mudou o semblante quando
informada que algumas pessoas estariam pedindo votos
utilizando a carreta. “Se existem pessoas usando esse
benefício do povo para pedir
votos, tem que ser investigado. É inadmissível que
façam isso”, enfatizou a vereadora. No entanto, ela foi
notificada que as denúncias
eram sobre ela, e durante
entrevista em vídeo, a par-

lamentar alegou desconhecer quaisquer acusações a
respeito do assunto. Afirmou
por alguma vezes, que este
tipo de boatos aparecem
aos montes durante o período de pré-campanha eleitoral. “Não faço a menor ideia
do que vocês estão falando.
Desconheço qualquer coisa
relacionada à esta informação. Vocês têm como provar,
gravaram isso?”, questionou
a vereadora sem saber que
já havíamos usado uma atriz
para gravar dentro de seu
Gabinete.
O Ministério da Saúde disse que vai apurar a denúncia e caso sejam confirmadas, abrirá processo para
notificar a médica Yarisleydis
Nunez Videt, atualmente em
atividade no Programa Mais
Médicos, a prestar esclarecimentos sobre o fato denunciado. Ela receberá um prazo
para apresentar sua defesa a
ser julgada pela Coordenação Nacional do Programa.
Se confirmada conduta ilegal ou inadequada, a médica
poderá ser desligada do Programa.
Para ver o vídeo,
acesse o nosso site:
www.diariorp.com.br
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Moradores da Quarta Divisão
sofrem com descarte ilegal de lixo
Divulgação

Por Ygor Andrade

O Diário de Ribeirão
Pires recebeu denúncias de
um crime ambiental bastante grave que tem causado
problemas aos moradores do Bairro Tecelão, na
Quarta Divisão. O local sofreu com o assoreamento
de uma nascente, além de
comprometimento da via
pública causado por quase
uma tonelada de entulhos e
lixo jogados no bairro.
A presidente do
Conselho Comunitário de
Segurança, Carla Soares,
foi quem repassou a denúncia. “Depois que as viaturas da patrulha ambiental
da GCM deixaram de fazer
a ronda, esse tipo de problema passou a acontecer.
Temos bons profissionais
treinados para agir, falta estrutura”, comentou Carla.
A engenheira ambiental Andreza Araújo disse que a Prefeitura de Ribeirão Pires tem autonomia
para autuar os infratores
pelos crimes ambientais.
“Como não se trata de li-

cenciamento, que compete
em alguns quesitos apenas à CETESB, a prefeitura
deve averiguar a situação
e aplicar as multas”, disse
ela, enfatizando que apenas um trabalho minucioso
pode determinar o valor das
infrações que podem chegar a dois milhões de reais.
Entretanto a Prefeitura informou que o valor da multa
pelos crimes citados é de
R$ 3.532,50 por caminhão,
mais a obrigação de remover o material.
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires disse
por meio de nota que está
buscando junto à Secretaria de Infraestrutura, a manutenção das vias públicas
para garantir o acesso dos
moradores. Sobre o patrulhamento da GCM, a Prefeitura disse que as ações
vêm ocorrendo em parceria
com a Fiscalização do Meio
Ambiente e não de maneira autônoma. “Pedimos o
apoio dos moradores para
anotações de placas de
identificação de veículos
que efetuem despejo no lo-

cal”, destaca.
Um
boletim
de
ocorrência foi registrado
em maio, onde agentes da
Polícia Civil e GCMs foram
até o local averiguar as irregularidades. Lá havia um
trator e um homem que
disse ter ido apenas para
consertar um vazamento
de óleo, entretanto um carro que se aproximava, ao
perceber a presença dos
oficiais, tentou fugir, mas
recebeu ordens para desligar o motor. Foi então que
o motorista avançou com o
carro para cima dos agentes e um GCM efetuou dois
disparos nos pneus do carro. Logo mais adiante do
local, o motorista tentou
consolidar sua fuga em outro veículo, mas foi detido.
O homem confirmou ser o
dono da empresa MDK Terraplanagem, dona do trator.
O homem ainda afirmou ter
contrato com a Prefeitura
de Ribeirão Pires para realizar obras de manutenção
na via, mas não apresentou
documentos.
A Prefeitura informou que o ex-secretário de
Meio Ambiente, emitiu autorização aos moradores da
região para efetuarem manutenção junto a via pública
porém, devido ao uso irregular a referida autorização
foi revogada no fim de maio,
não existindo qualquer contrato com a empresa citada.
“Destacamos que as máquinas e caminhões ainda
encontram-se apreendidos,
aguardando a apuração do
crime ambiental. Vale destacar a importância das denúncias que podem ser feitas no telefone 4828-9101”.

Bairros passam por
diversos problemas
Vários bairros de
Ribeirão Pires passam
por problemas estruturais.
Seja por obras inacabadas, falta de asfalto, calçadas esburacadas ou sem
condições de pessoas caminharem, as reclamações
viraram constantes.
Desta vez, o problema acontece no entorno da Escola Sebastião
Vayego. Moradores da
região demonstram insatisfação com o local. “Aqui
não tem asfalto. Quando
chove, as crianças têm
muita dificuldade para entrar na escola por causa do
barro. Tentaram asfaltar,
mas encheram de pedras
e só piorou a situação”,
disse uma denunciante,
que ainda contou que pais
de alunos já procuraram o
Paço, mas não obtiveram
respostas.
No Parque Alian-

ça, moradores pedem que
o Executivo finalize a obra
em um muro da Rua Pedro Pelizon. Os munícipes
já procuraram pela Prefeitura por diversas vezes,
mas foram informados de
que não há verba para finalizar o muro. “Estamos
desde 2015 pedindo para
que a Prefeitura venha terminar de construir ele. Aqui
é uma rua estreita e muito
movimentada, esses dias
uma rapaz com problema
de visão caiu no barranco.
A Prefeitura disse que não
vai arrumar por que não
tem dinheiro e que o local
não é perigoso”, reclamou
um munícipe.
O DiárioRP entrou
em contato com a Prefeitura para saber se há previsão para realizar as obras
solicitadas pelos munícipes, porém, não obtivemos nenhuma resposta.
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Idoso morre de Parada Cardíaca
no centro de Ribeirão Pires

Na tarde de terça-feira (14), um senhor de 83
anos acabou sofrendo uma

parada cardíaca enquanto
estava na R. Afrânio Peixoto,
no Centro de Ribeirão Pires.
O homem que já possuía
problemas de coração e

acabou por não resistir, morreu em frente a um estabelecimento comercial.
A Defesa Civil foi
acionada imediatamente e
prestou os devidos atendimentos de reanimação,
porém, com a chegada dos
médicos da SAMU, foi constatado o óbito do senhor.
A Polícia Militar também
prestou apoio às unidades
de atendimento. De acordo
com a equipe, o histórico de
problemas cardíacos impediu os trabalhos de reanimação.
Lonezzo Sassaki era
dono de uma das lojas mais
tradicionais da cidade e patriarca de uma das famílias
japonesas mais antigas de
Ribeirão Pires.

Mulher continua desaparecida e marido
é principal suspeito, diz Polícia
Lucileide
Magalhães Silva de Paula, de
36 anos, que desapareceu na última segunda-feira (6), em Ribeirão Pires,
ainda não foi encontrada,
e o seu marido, que fugiu
da Delegacia, é o principal
suspeito no caso. A família continua na busca pela
mulher, que foi vista pela
última vez, saindo da faculdade Fama, em Mauá.
O esposo de Lucileide, que estava no local durante o registro da
ocorrência, teria entrado
em contradição com a
versão prestada pela família. Sendo assim, foi
solicitado a dar novo depoimento na Delegacia,

porém, o rapaz havia saído
para tomar um café e não
apareceu desde então, deixando seu carro e celular. O
homem é o principal suspeito do desaparecimento
até o momento.
Um dos indícios
da suspeita, além da fuga,
seria de que o esposo teria levado seus dois filhos
para a casa da mãe e dito
para que ela cuidasse com
carinho das crianças, fato
incompreendido pelos familiares, já que ele não foi
mais visto, em seguida.
O Diário RP obteve
informações de que não se
descarta a hipótese de crime de homicídio passional,
sendo que o homem havia

mencionado que apenas
um fato fazia com que ele
e a esposa chegassem a
discutir, o motivo seria a
presença de uma amiga de
Lucileide dentro de casa.
No entanto, o pedido de prisão preventiva foi
efetuado, e a partir do momento em que for oficializado, ele será considerado
foragido, se não for encontrado ou não se entregar
às autoridades.
A polícia continua
investigando o caso, e
serão prestadas maiores
informações sobre o paradeiro do casal, assim que
forem investigadas pela
Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires.

Alguns
condutores de Ribeirão Pires estão
abusando cada vez mais
da imprudência no trânsito; este final de semana a
cidade registrou mais acidentes no setor. A rodovia
Índio Tibiriçá teve mais um
acidente com vítimas, dessa vez a condutora de um
prisma cochilou ao volante
causando acidente. O carro invadiu a pista contrária
e colidiu de frente em um
ônibus.
Segundo o boletim
de ocorrência, o motorista
do ônibus tentou desviar,
mas acabou batendo em
um poste telefônico e no
muro de uma residência,
que ficou parcialmente

destruído, não deixando
feridos dentro da casa. No
carro não havia passageiros, a condutora foi internada para ser observada pois
a mesma reclamava de dores pelo corpo, entretanto
no ônibus, três pessoas ficaram levemente feridas e
foram conduzidas apenas
para observação.
O local foi liberado em pouco tempo pelos
órgãos competentes, não
causando trânsito na rodovia.
As vítimas, submetidas a exames de corpo
de delito, poderão acionar
judicialmente a condutora
do prisma no prazo de seis
meses.

Muitos
jovens
estão encontrando dificuldades para ingressar
no mercado de trabalho. Com a crise, não há
oportunidades para que
eles iniciem uma vida
profissional.
Ribeirão
Pires
deveria olhar mais para
o futuro e investir em
centros de capacitação
para a nossa juventude.
Precisamos colocar à
disposição cursos profissionalizantes para que
os mais jovens tenham
um primeiro contato
com o mercado e estejam mais preparados
para a vida profissional.

Disponibilizando mais oportunidades
à juventude, em breve,
vamos criar mais empregos, as famílias terão
mais renda e uma qualidade de vida melhor.
Capacitar os maiores de
14 anos, é investir em
desenvolvimento para a
cidade e para o país.
Ribeirão
Pires
tem que olhar quais
oportunidades oferece
aos jovens e investir na
oferta de capacitação
juvenil. Criando empregos aqui, Ribeirão Pires,
com certeza, será uma
cidade muito melhor
para se viver.

Coluna Publicitária

Divulgação

Por Ygor Andrade

Acidente na Tibiriçá
destrói muro de residência
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Rio Grande da Serra tem diversas obras em desenvolvimento

24h e contará com 14 leitos
e capacidade para atender
até 200 pacientes por dia.
O município terá cerca de
44 mil habitantes beneficiados. “A UPA vai garantir
mais qualidade no serviço de
saúde, com um atendimen-

to mais humanizado e uma
estrutura moderna para os
atendimentos de urgências e
emergências”, disse Gabriel
Maranhão.
O Parque Linear,
além de ser opção para práticas esportivas, oferecerá

Ribeirão e Rio Grande
ganham Força Tática

Visando melhorar a
segurança da região, o 30º
Batalhão da PM responsável pelas cidades de Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra agora vai contar
com o apoio da Força Tática.
Em solenidade realizada na sexta-feira (10),
representantes da corporação e do poder público
marcaram presença. O
evento contou com apresentações da banda dos
militares e com desfiles dos
oficiais e também dos carros da companhia.
RP e RGS vão contar com 5 viaturas para realizar rondas nas ruas. “Nós
teremos um policiamento
mais ostensivo até porque

as viaturas farão um patrulhamento preventivo nas
ruas da região. Com a presença da Força Tática nas
ruas, faremos de tudo para
diminuir a criminalidade”,
disse a Capitã da 2ª Companhia do 30º Batalhão da
PM, Graziela Bazili.
Para o Prefeito
Gabriel Maranhão (PSD) a
equipe da PM trará muitos ganhos para a população da região. “Eu vim
aqui agradecer a Polícia
Militar. A Força Tática tem
como foco fazer um patrulhamento mais ostensivo e
isso já vem dando resultado. A população já está
se sentindo mais segura”,
falou o Chefe do Executivo
rio-grandense.

segurança aos munícipes.
O espaço contará com
atrativos, como, por exemplo, quadra poliesportiva e
quiosques. “O Parque Linear será monitorado 24h pela
Polícia Militar. Sem dúvida,
é mais segurança para toda

região”, disse Maranhão.
Na área da Educação, o projeto é o Complexo
Educacional Primeira-dama
Zulmira Jardim Teixeira, inaugurado em maio passado e
atenderá 600 alunos do ensino básico. O prédio conta com sete salas de aula,
laboratório de informática,
áreas de recreação coberta
e descoberta e outros setores muito modernos. Além
disso, a unidade abriga um
anfiteatro multiuso com 264
lugares, com ar condicionado, moderno sistema de
som, iluminação, acústica e
acessibilidade. “Com o novo
Complexo, a Emeb Rachel
Silveira Monteiro passará a
atender como creche”, finalizou o prefeito da cidade,
Gabriel Maranhão.

Coluna Publicitária

A Prefeitura de Rio
Grande da Serra conclui este
mês duas obras importantes
para a população. Será inaugurada a Unidade de Pronto Atendimento construída
próxima ao Trevo, na Rua
dos Autonomistas, e o Parque Linear, na avenida José
Bello, Vila Conde. Além destes empreendimentos, no
último mês foi inaugurado o
Complexo Educacional.
A chegada da UPA
garantirá mais qualidade no
atendimento de urgências
e emergências, segundo
a prefeitura. Conquistada
após muito esforço da Administração junto ao Ministério da Saúde, a unidade
terá atendimento médico

Divulgação

Por Ygor Andrade

Toda eleição é a
mesma coisa. Muitos políticos perdem tempo atacando os adversários, ao
invés de focarem em projetos para o bem estar da
população. É muito triste
ver essa situação. Cansa
até mesmo quem está no
meio político, imagina quem
está procurando opções
para votar nas próximas
eleições? A classe política
passa por um descrédito
absurdo e essas situações
de ataques sujos só pioram
a imagem de quem deveria
representar o povo de maneira limpa e transparente.

Como sempre venho dizendo, hoje, não há
mais espaço para a velha política. O povo quer o
novo, quer pensamentos
diferentes e que priorizem
o bem estar, que demonstrem um novo caminho, novas alternativas para viver.
Antes de atacar um adversário político, direcione essa
energia e o tempo. Foque
no povo, na qualidade de
vida da população. São
para eles e por eles que os
políticos devem trabalhar.
As pessoas são os verdadeiros chefes de toda a
classe política.
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Câmara aprova as contas de Saulo de 2013

As contas do ano
de 2013 da atual gestão de
Ribeirão Pires foram aprovadas pelos Vereadores,
em Sessão realizada na
última terça-feira (14), na
Casa de Leis. A Comissão
de Finanças e Orçamento
da Câmara, concedeu entrevista coletiva para explicar os motivos da aprovação.
“Eu não poderia ir contra o
que o Tribunal de Contas do
Estado julgou. Com o meu
conhecimento em gestão
pública e empresarial, realizei uma apuração extremamente técnica nas contas
do Prefeito. Tentei me colocar no lugar dele em 2013
para avaliar as contas e por

Avenidas e ruas
com problemas na pavimentação geram muitos transtornos para os
munícipes. Buracos e
outras falhas atrapalham
demais o dia a dia de
vários cidadãos de Ribeirão Pires.
Na Vila Belmiro, vários moradores
do bairro me procuram
para falar da situação
das vias da região. Uma
que está em estado crítico é a rua Rio Grande
do Sul. Pensando nessa
situação, pedi ao Secretário de Obras, Sílvio
Benevides, urgência no
recapeamento da via.

Ygor Andrade/DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

isso decidimos aprovar as
contas”, disse o Presidente da Comissão, Vereador
Eduardo Nogueira (SD).
Mesmo sendo de
oposição ao atual governo, Nogueira rechaçou

Os buracos da via têm
causados vários transtornos para quem mora
ali e podem causar vários acidentes.
Temos de prezar pela qualidade de
vida do povo. As vias
precisam estar em ótimo estado, pois, não
podemos colocar vidas
em risco sem contar os
prejuízos que falhas em
ruas e avenidas podem
trazer às pessoas, aos
ônibus da cidade e aos
taxistas que dependem
dos carros para ganhar
a vida. Precisamos melhorar esta situação o
quanto antes.

qualquer possibilidade de
reprovar as contas por motivos políticos. “Meu compromisso é com a cidade,
a minha responsabilidade é ser justo. Teve gente que me pediu para não
aprovar as contas só para
prejudicar o atual governo.
Eu não poderia fazer isso.
Como não vimos nenhuma
irregularidade, as contas de
2013, foram aprovadas”,
explicou o comandante a
Comissão.
Em janeiro deste
ano, o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo,

divulgou um parecer favorável em relação as contas
do Prefeito Saulo Benevides (PMDB) de 2013. Entretanto, o órgão de justiça,
apontou diversas ressalvas
na prestação de contas.
Os problemas foram divididos em 30 categorias, entre elas estão,
Lei de Acesso à Transparência, resultado da execução orçamentária (déficit de 2,61%, sem amparo
no superávit financeiro do
exercício anterior), despesa
de pessoal, ensino, saúde,
licitações, bens patrimo-

niais, subsídios a agentes
políticos), despesa de pessoal, ensino, saúde, licitações, bens patrimoniais,
subsídios a agentes políticos, gastos com combustíveis, entre outros, foram
questionados pelo TCE-SP.
Após a publicação
da notícia, o Chefe do Executivo tentou desmentir o
DiárioRP e membros do
atual governo mostraram
um vídeo editado, em que o
relator do processo somente falava que votava a favor
da aprovação das contas,
mas, não colocaram em
nenhum momento as ressalvas feitas pelo jurista.
Para atestar a veracidade de todos os fatos
divulgados, o jornal divulgou em seu site todo o relatório e o parecer do relator,
emitidos pelo órgão no dia
12 de janeiro deste ano. A
direção do Diário de Ribeirão Pires ainda gravou um
vídeo explicando toda a situação para que a população tomasse conhecimento
sobre os fatos que estavam
sendo desmentidos pela
Prefeitura da cidade.

STF mantém Kiko apto para disputar eleições
Após muita polêmica envolvendo o nome do
candidato Adler Kiko Teixeira
(PTB) em relação as eleições
de 2016 para a Prefeitura de
Ribeirão Pires por conta de
um processo que tramitava
no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-Prefeito de
Rio Grande poderia ficar
inelegível e fora da corrida
eleitoral.
No entanto, o Ministro Edson Facchin, do Supe-

rior Tribunal Federal, decidiu
anular a decisão do Tribunal
de Contas do Estado de
São Paulo por conta de um
processo administrativo, de
quando Kiko era presidente
da Câmara de RGS.
Por conta das últimas eleições, quando candidatos ao Paço Municipal
não puderam concorrer,
vários munícipes tinham dúvidas quanto à candidatura
de Kiko ao Executivo de Ri-

beirão Pires. “Essas contas
já foram julgadas em 2008,
mas meus adversários quiseram tirar proveito disso, o
que não deu certo. Agora,
eles não podem mais questionar minha pré-candidatura porque foi uma decisão
tomada pelo STF, a mais
alta corte brasileira”, disse o
pré-candidato, que nas pesquisas é um dos principais
nomes escolhidos pelos
moradores de RP.
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Prefeitura quer vender 14 terrenos públicos
Ricardo Ribeiro / DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Na Sessão da Câmara dos Vereadores de
Ribeirão Pires, a Vice-Prefeita da cidade, Leo Moura
(PMB), compareceu à Casa
de Leis para pedir aos Parlamentares que votassem
contra um projeto de lei que
prevê o leilão de uma área
pública.
A proposta coloca à venda pelo menos 14
áreas públicas para venda
à iniciativa privada, dentre
estas, está um terreno no
Jardim Guanabara que foi
doado em 2014 ao Estado
de São Paulo, o que impossibilitaria o leilão. “Este

espaço foi doado para a
construção do Centro de
Educação Paulista e não
pode ser leiloado. Passei
em todos os gabinetes para
conversar com os Vereadores da cidade sobre este
projeto. Nossa cidade e
nossas crianças merecem
uma educação de qualidade”, alertou Leo.
Em um ofício encaminhado aos Legisladores,
a Vice-Prefeita informou
que o centro educacional abrigaria até dois mil
alunos. O documento ainda diz que o projeto está
pronto, faltando apenas
o orçamento para que as

obras comecem. Leo ainda lembrou que a cidade foi
a primeira da região a ser
contemplada pelo Governo
Estadual com a construção
da unidade educacional.
Alguns Vereadores
mostraram-se
contrários
ao projeto por conta de denúncia de irregularidades na
venda de áreas na cidades.
O assunto gerou debate entre os Parlamentares que
falaram sobre as possíveis
fraudes que envolvem os
terrenos da cidade. “Por
conta de tudo o que estamos vendo, acho que seria
melhor, se for possível, desmembrar este projeto e vo-

RP ainda não recebeu verba para nova estação ferroviária
Em outubro de 2013
a Prefeitura de Ribeirão Pires
recebeu a notícia que ganharia do Governo Federal, a verba para a construção de uma
nova e moderna estação ferroviária.
A notícia foi dada durante um evento no Palácio
dos Bandeirantes em que a
ainda presidente Dilma Rousseff (PT), estava presente
anunciando
investimentos
no Programa de Aceleração

de Crescimento (PAC) para
obras de mobilidade urbana.
O município fora contemplado com o valor de 30 milhões
de reais destinados para a
construção da nova estação
da CPTM, mas quase três
anos depois, nem o dinheiro
e nem as obras deram sinal
na cidade.
Em contato com a
Prefeitura, o DiárioRP foi informado que “de acordo com
a Assessoria de Imprensa da

CPTM, o dinheiro que seria
disponibilizado pela então
presidente Dilma Rousseff,
não foi encaminhado para
nenhuma das cidades que
seriam contempladas com a
verba para obras e manutenções das estações de trens.”
Construída por volta de 1885, a estação não
apresenta problemas que impeçam sua utilização e já foi
tombada como patrimônio
histórico.

tarmos terreno por terreno”,
disse o Parlamentar Gabriel
Roncon (PTB). Entretanto,
a medida não foi votada na
última Assembleia da Casa
de Leis por ter sido retirada
da ordem do dia.
O vereador Renato
Foresto (PT) foi além e também questionou a venda do
terreno que abrigava a antiga Rodoviária Municipal.
“O terreno foi comprado por
R$ 2 milhões e meio. Meses
depois, a pessoa que com-

prou está vendendo por R$
6 milhões. Que especulação
imobiliária é essa?”, questionou o vereador petista.
Os leilões viraram
alternativa para o Executivo Municipal arrecadar
mais fundos para combater
a crise financeira em que a
cidade atravessa. O projeto
pode voltar para apreciação
dos Legisladores na próxima Sessão da Casa, que
deve acontecer na próxima
terça-feira (21), às 14h.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
Estado de São Paulo
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO da
Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires CONVIDA à
população Ribeirãopirense e Entidades Representantes para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA a realizar-se no dia 16 de junho de 2.016,
às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal, sito à Rua João
Domingues de Oliveira, 12 - Centro, Ribeirão Pires - SP, objetivando
a discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 035/2016, que dispões
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2,017.
Ribeirão Pires, 07 de junho de 2,016.
Vereador Rubens Fernandes da Silva - Presidente
Vereador Jorge Luis de Moraes - Vice-Presidente
Vereador Eduardo Antonio dos Santos Nogueira - Membro

