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JOVENS OCUPAM CÂMARA
E PEDEM CPI DA SAÚDE
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Cerca de 30 jovens ocuparam a Câmara dos
Vereadores de Ribeirão Pires em forma de
protesto. Na pauta, os militantes da União da
Juventude Socialista pedem a criação da CPI
que deverá investigar a saúde, que há tempos
é negada pelo presidente da casa.
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OPINIÃO
O Eduardo Cunha de Ribeirão Pires

Essa semana alguns
jovens ocuparam a Câmara Municipal de Ribeirão
Pires. Nas reivindicações,
eles exigem a abertura de
Comissão Especial de Inquérito (CPI) para investigar
as denúncias de possíveis
irregularidades na saúde da
cidade.
É extremamente perigoso esse tipo de ação,
pois políticos vão querer utilizar isto em causa própria.
É preciso que os moradores
de Ribeirão Pires tomem
muito cuidado em relação
a isto. A CPI da saúde não
pode ser uma causa política, mas sim, de todos os
moradores da cidade.
Também é importante deixar bem claro que a
abertura da CPI não significa
necessariamente que exista
algo errado, é a abertura de

uma investigação para descobrir se existe mesmo ou
não. Ou seja, se o Presidente da Câmara da Cidade,
José Nelson de Barros, realmente acha que não tem
nada de errado, por que ele
não libera a abertura dessa
Comissão? Aí tem algo!
O Presidente da Câmara Municipal, que deve
ter tido aulas de super autoritarismo e repressão com
o Ex-presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo
Cunha, vive dizendo que
quem manda lá é ele, ameaça populares que protestam na câmara e quando
pega birra, age como aquelas crianças mimadas que
todos já vimos no mercado
ou na rua, mas ao invés de
chorar e se jogar no chão,
o
grandioso presidente
da Câmara Municipal, que

acha que tem poder absoluto de um imperador, simplesmente para a sessão e
vai embora, desrespeitando
dezenas de pessoas, outros
vereadores e profissionais
que costumam assistir as
sessões da câmara.
Zé Nelson, como é
chamado, precisa aprender
que seu poder não é absoluto. Ele precisa entender
que está brincando com
vidas, não apenas com números ou estatísticas, são
pessoas reais que precisam
utilizar os serviços de saúde
de nossa cidade.
Se ele não entender
isso, sugiro que façam como
fizeram com seu ‘professor’
e tirem ele daquela cadeira.
Está mais do que na hora de
termos alguém que faça por
merecer. Cacem o mandato
do Zé Nelson!

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

Foto Denúncia
Moradores da Rua Ariranha, na região de
Ouro Fino, denunciam as péssimas condições, que há anos, os moradores da rua
precisam enfrentar.
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LAZER E CULTURA

Artista ganha espaço no
Centro de Exposições de RP ANUNCIE AQUI
Por Letícia Rós

O artista que atua
recentemente como diretor
de departamento na Prefeitura, Roberto da Silva, de
49 anos ganhará um espaço para exibição dos principais trabalhos realizados
em óleo sobre tela no Centro de Exposições e História
de Ribeirão Pires. Em suas
pinturas ele retrata sobre os
principais pontos turísticos
encontrados na cidade, e
que estarão disponíveis para
apreciação do público a partir da próxima semana.
Como todo artista
do ramo, Roberto sempre
se interessou pela arte, por
meio de desenhos e pinturas, mas foi quando jovem,
aos 25 anos que começou

Animais de estimação são como filhos
é exatamente assim que
temos de cuidar dos
nossos bichinhos.
Maltratar
seres
que não podem se defender é uma das atitudes mais crueis que um
ser humano pode tomar.
Cachorros, gatos, tanto outros, são tão amorosos. Quem nunca viu
a alegria de um animal
de estimação quando o
dono chega em casa?
Ou a tristeza quando o
mesmo tem de sair e os

a se aprofundar na área,
realizou cursos para aperfeiçoamento das técnicas e
formou-se em Desenho de
Projetos em Arquitetura, na
faculdade.
Em 1995, foi com
a obra “Chácara Pérola da
Serra”, que recebeu o prêmio de 1º lugar durante a
Exposição de Artes Plásticas Prata da Casa, na inauguração do Centro Cultural
Ayrton Senna. E foi a partir
daí que o pintor dedicou
seus dons artísticos nas representações dos principais
ambientes encontrados na
cidade, um dos exemplos
clássicos está na obra onde
modela o Jardim Japonês,
localizado no Centro de Ribeirão Pires.
“Apesar do incenti-

bichinhos ficam horas
sem companhia?
Não
podemos
abandonar os animais
nas ruas como se fossem um objeto qualquer.
São vidas e que precisam de cuidados e atenção de todas as pessoas. Ribeirão Pires possui
vários cuidadores, e que
são muito competentes
no que fazem. Mas todos nós temos de cuidar
dos cachorros, gatos,
papagaios, coelhos, todos aqueles dão e recebem amor.

vo que encontrei na própria
cidade, eu acredito que o
profissional que pretende
seguir nesta área, deve buscar oportunidades para ser
reconhecido e destacar-se
no mundo artístico. Acredito
que a criação de um espaço
para exposição e comercialização das obras locais contribuiria na inserção e descoberta de novos talentos
em nossa cidade”, declara o
artista.
Roberto participou
durante dois anos consecutivos na Mostra de Artistas
Plásticos de Ribeirão Pires,
nos anos de 1993 e 1994.
Com o projeto que trará a
exibição das suas obras no
Centro de Exposições, o pintor acredita que pode haver
mais espaço para inserções
de artistas que queiram contribuir no desenvolvimento
cultural da cidade.

4827-5757

BUXIXOS DA ESTÂNCIA
Um compilado de disse me disse da região

Perdendo aliados
Quem está perdendo os últimos soldados que tinha é o Prefeito Saulo
Benevides. Aos poucos, as pessoas vão se afastando do mandatário
e se aproximando de outros candidatos de olho em algum carguinho
pro ano que vem.

Irmãs no combate
Parece que as irmãs Moura estão
reaumente juntas por um propósito
em comum. Dizem pelos bastidores
que Lair está animadíssima com a
Pré candidatura de sua irmã, a Leo
da Apae, e pensa até em administrar a campanha.

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

CIDADES
RGS recebe espetáculo
“Alice no País das Maravilhas”

Por Ygor Andrade

No próximo final
de semana, Rio Grande da
Serra receberá o espetáculo de dança “Alice no País
das Maravilhas”. Pela primeira vez o novo complexo educacional Zulmira Teixeira Jardim, receberá em
seu moderno teatro escolar,
uma apresentação que não
faz parte das atrações da
Administração Municipal.
O espetáculo, dirigido pela bailarina Alliny Karla

levará ao palco 35 pequenas bailarinas, que se apresentarão para mais de 250
pessoas, entre pais e convidados. A atração tem o
preço popular de cinco reais
para que toda a população
possa prestigiar.
A estória apresenta
o fabuloso mundo de Alice,
em que a garotinha, criada
Lewis Carroll, passa a viver
inúmeras aventuras em florestas tão grandes quanto
ela, e tão pequenas quanto
podem ser na imaginação

de uma criança. Há também
uma lagarta conselheira, um
gato sorridente e ao mesmo
tempo bastante misterioso;
um chapeleiro maluco, um
exército de cartas de uma
Rainha extremamente mal-humorada.
“Essa é nossa segunda apresentação, estamos preparando o espetáculo há um ano, cada aluna
cooperou muito com cada
detalhe, desde a escolha
do tema até a criação das
coreografias, escolha das
músicas, figurinos e cenário.
Esperamos que essa apresentação seja ainda mais
admirada por todo o público”, disse Alliny.
Os ingressos estão
à venda na Academia Bela
Arte, na avenida dos Autonomistas, número 737, das
16h às 21h. O espetáculo
acontecerá às 19h do sábado, 4 de maio, na avenida
Dom Pedro I s/n.

Estudantes de artes emplacam exposição em SP
Há pouco mais de
três meses, alunas da Faculdade Paulista de Artes
se juntaram a outros artistas
de São Paulo para, juntos,
organizarem, sob a batuta
do curador Celso Rabetti,
residências artísticas, onde
ateliês educativos foram
usados para ministrar experiências com as mais variadas formas de arte. Mosaicos, fotografia com celular,
xilogravura e trabalhos manuais de ressignificação e
enfrentamento de traumas
pessoais.
As estudantes Barbara Magliocco, de Mauá, e

Mayra Andrade, de Ribeirão
Pires, realizaram suas oficinas artísticas nos meses
de abril e maio e agora em
junho, farão uma exposição
juntamente com outros três
artistas. Bárbara apresentou
um trabalho sobre a ressignificação do mundo, em que
o objetivo é dar novos significados à realidade. Mayra
ministrou uma oficina de fotografia utilizando smartphones como ferramenta, tendo
o despertar do olhar artístico
como principal fundamento.
Afirmar a eficiência
do Minc (Ministério da Cultura) foi apenas uma das

conquistas do grupo dirigido
por Celso, que comemora:
“A realização deste projeto
foi extremamente rica neste aspecto, não a riqueza
de ordem material, mas se
pensarmos o quanto se produziu ‘saberes’ de todos os
envolvidos, não hesito em
afirmar que foi uma das experiências mais gratificantes
de minha vida artística profissional”.
A exposição acontece de quarta à sexta, das
16h às 22h e sábados e domingos às 14h na Funarte” Alameda Nothamann, 1058,
em São Paulo.

Quando
tratamos de salários é preciso que haja prudência
e respeito com o tema.
Receber os valores
acordados e na data
correta é o mínimo que
um empregador pode
fazer. Em Ribeirão Pires, estamos presenciando um dos fatos
mais lamentáveis dos
últimos anos: a possibilidade de atraso no
pagamento do reajuste
salarial dos servidores
do Executivo Municipal.
O fato de se
ventilar a possibilidade
de não pagar na data
correta, já se mostra

um absurdo. É preciso
ter responsabilidade no
trato com o funcionalismo público, promover estudos de impacto
orçamentário antes de
se prometer o que não
será capaz de cumprir.
Ofertar 10,97%,
na verdade mera reposição inflacionária, se
mostra uma afronta,
não pagar é digno de
repúdio. Espero que até
a data da publicação
desta Coluna, a Prefeitura já tenha depositado o reajuste salarial.
De qualquer forma, nós
continuaremos a cobrar!
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Benevides tenta emplacar Shopping novamente
Rafael Ventura / DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Retirado da pauta da
Câmara há mais de um mês,
o projeto de lei que visa
construir um Shopping Center no Complexo Ibrahim Alves de Lima voltou a pauta
esta semana. A proposta,

que prevê também a construção de uma creche para
500 crianças, entrou em caráter de urgência, porém, foi
adiada a pedido dos vereadores.
Vários Parlamentares se mostraram contrários
ao novo projeto, inclusive os

que eram favoráveis ao antigo. Líder do Governo na
Câmara, Hércules Giarola
(PMDB), reprovou a atual
proposta. “O projeto ainda
prevê a concessão de maneira gratuita, o que é proibido por lei. Caso seja uma
concessão onerosa, pode
ser aprovado”, explicou.
Outros Legisladores, que
outrora eram favoráveis, disseram que a construção do
Shopping vai contra os interesses da população.
Apoiado por vários
populares, Renato Foresto
(PT) pediu para que o projeto fosse votado na sessão
de terça-feira (31). “Desde janeiro este projeto está
tramitando na casa, agora
com um número diferente.
Mais de sete vereadores já
se colocaram contra o projeto, que para ser aprovado
precisa de maioria absoluta.
Peço que a Casa coloque a

proposta em votação para
acabarmos com isso de
uma vez por todas” pediu.
Porém, o projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, composta pelos Vereadores Flávio
Gomes (PPS), Banha (PTB)
e Silvino de Castro (PRB),
para ser analisado, e não foi
votado.
Outro Parlamentar
que questionou a construção de um centro de compras, foi Eduardo Nogueira
(SD). “O projeto do Shopping
é um sonho do Prefeito, não
tem como aprovar essa lei.
O Complexo é uma área
de utilização pública, tem
a biblioteca e uma escola
municipal, não podemos tirar essas coisas de lá para
atender a iniciativa privada.
Se uma empresa quer construir um empreendimento
deste porte em Ribeirão Pires, por que não compra o

terreno que tem ao lado que
o proprietário já colocou à
venda?”, questionou.
Em Fevereiro, a Casa
de Leis convocou uma Audiência Pública para o Executivo e órgãos que protegem
o patrimônio histórico, como
o “Condephaat”, explicaram
a importância do Shopping
para a cidade, bem como a
necessidade de uma estância turística manter os monumentos históricos.
Durante a sessão
pública, vários populares
se manifestaram contra o
projeto. Os munícipes que
compareceram à Câmara
pediram que a área voltasse
a ser utilizada para atividades culturais. A Fábrica de
Sal era utilizada para difundir
a cultura na cidade, entretanto, desde o final da última
gestão o local não recebe os
devidos cuidados de manutenção.

Professores Municipais podem entrar em greve
Rafael Ventura / DiárioRP

Após terem lutado
para que a Prefeitura de Ribeirão Pires readequasse o
piso salarial dos professores
municipais ao piso nacional,
a classe, agora, tem de lutar
por um direito que é assegurado por lei.
De acordo com a Lei
5.547, de autoria do então
Vereador Saulo Benevides
(PMDB), anualmente todos
os funcionários da educação da rede municipal têm
direito a receber o dissídio,
que é a reposição salarial de
acordo com a INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor).
De acordo com Dulcimara Evangelista, Vice-

-Presidente do SINEDUC
(Sindicato dos Professores
das Escolas Públicas Municipais), explica que a classe
não está pedindo aumento
salarial. “Nós não estamos
pedindo aumento, mas sim
a correção da inflação. Mandamos documentos oficiais

à Prefeitura, mas não fomos
respondidos. O depósito,
que deveria ter sido feito até
esta terça-feira (31), não foi
efetuado”, explicou a dirigente.
Maria Silva, Diretora
de Políticas Sindicais, disse
que, por várias vezes, en-

trou em contato com funcionários do Paço, mas não foi
devidamente atendida. “Eu
liguei para o Secretário de
Finanças para saber desta
correção, mas ele foi sarcástico comigo e ainda falou
que não tinha conhecimento
sobre a lei. Nos últimos 15

dias eu tentei conversar com
a Prefeitura, mas ninguém
soube me informar sobre
este caso”, contou.
A classe pretende
tomar atitudes para que os
direitos sejam cumpridos,
mas, caso o Executivo Municipal não cumpra a lei, os
trabalhadores
pretendem
tomar medidas mais drásticas. “Quando nosso holerite chegar e for constatado
que realmente não houve a
correção, nós faremos alguns movimentos e na semana que vem, nós vamos
convocar uma assembleia,
e então, decidiremos se entraremos ou não em greve”,
concluiu Dulcimara.
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Estudantes ocupam Câmara de RP

ANUNCIE AQUI!

Ricardo Ribeiro / DiárioRP
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Por Ygor Andrade

A onda de ocupações que ainda permanece em diversos lugares do
Brasil, como em São Paulo
e no Rio de Janeiro, chegou
à Ribeirão Pires na tarde de
ontem, quando membros da
União da Juventude Socialista interromperam a sessão ordinária que acontecia
e, por volta das 17h, ocupou
o plenário da Câmara Municipal. A pauta da reivindicação: a abertura da CPI da
Saúde, que visa investigar
onde foram aplicados os
R$93 milhões destinados à
Secretaria. O grupo de aproximadamente 30 pessoas,
em sua maioria adolescentes e jovens, tem também
outras pautas como o não
fechamento da Fábrica de
Sal e a não doação do terreno para a construção do
shopping.
De acordo com a
presidente da UJS, Thyene
Lima de 18 anos, a ocupação deve permanecer até
que o presidente da Casa
de Leis, José Nelson de Barros (PSD), assine a abertura
da Comissão Parlamentar
de Inquérito. Questionada

sobre o por que escolher a
Câmara para ocupar, Thyene disse que “aqui nós conseguimos parar os trabalhos
deles”. A estudante de economia ainda reiterou que a
UJS não é patrocinada por
partidos políticos.
Durante uma sequência de discursos após a
ocupação, o vereador petista Renato Foresto fez questão de enfatizar que não
tem qualquer envolvimento
na organização da ocupação, mas que ele e seu
gabinete apoiam veementemente a ação dos jovens.
“Sou um dos maiores interessados. Por ser autor do
pedido da abertura da CPI,
torço para que, pelo menos,
estes jovens sejam ouvidos
e a abertura da CPI seja assinada”, comentou Foresto.
A Capitã da Polícia
Militar, Graziela Basili, esteve na Câmara e garantiu aos
estudantes e demais presentes que o papel da PM
era apenas como intermediadora entre os ocupantes
e o Poder Público. A GCM
também esteve presente, e
de acordo com os membros
da Guarda, as ordens eram
as mesmas da PM.

A presidente do
PMN Jovem, Joyce Kelly,
esteve presente ao ato de
ocupação e comemorou a
ação da UJS. “Meu tio morreu no corredor da UPA por
não haver estrutura para
atendê-lo. Não faço isso
apenas por ele, eu entendo
que a população precisa saber o que foi feito do nosso
dinheiro”, disse a jovem, que
também aguardava a chegada de mais membros do
partido.
Outro membro da
UJS principal responsável
pela ocupação, Gustavo
Munhoz, disse não temer
que a presença da juventude
partidária anule ou desvirtue
a reivindicação. “A partir do
momento que a juventude dos partidos entrar aqui
na Câmara, em busca dos
mesmos objetivos, qualquer
símbolo partidário deixa de
existir”, disse o jovem.
O Diário de Ribeirão
Pires está com profissionais
de plantão para acompanhar toda a movimentaçãoda ocupação. Para continuar acompanhando os
acontecimentos, acesse o
nosso site:
www.diariorp.com.br
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Dívida Pública de RP já passa dos 50 milhões
Ricardo Ribeiro / DiárioRP

Por Ygor Andrade

Falar em dívidas públicas sempre é um assunto
muito delicado, principalmente quando a dívida só
tende a aumentar, e em Ribeirão Pires a realidade vivida pela Administração Municipal é exatamente esta.
Quando
assumiu
em 2013, o prefeito Saulo
Benevides (PMDB) citava
em quase todos os seus
discursos que, a Administração anterior, do ex-prefeito Clovis Volpi, havia deixado uma dívida de
40 milhões de reais, e que
esse montante atrapalharia
que qualquer governante tivesse condições para
trabalhar. Benevides citava também, que no dia de
sua posse, teve que “fazer
uma vaquinha” para conseguir oxigênio para enviar à
UPA pois nem isso havia na
Saúde deixada por Clovis.
Foram vários os exemplos
dados pelo atual Chefe do
Executivo, mas a situação
em que ele se encontra no
comando da Máquina Pública é bem parecida com
a de Clóvis, não fosse pelo
detalhe de que os valores
podem ser o triplo do anterior.

Hoje, Saulo Benevides enfrenta além da crise
financeira vivida por todos
os municípios do Brasil, uma
queda brusca na arrecadação, fazendo com que fornecedores fiquem em situações de não recebimento.
Os dois setores mais atingidos são IMPRERP (Instituto
Municipal de Previdência
de Ribeirão Pires) e INSS,
ambos destinados à servidores públicos, sejam eles
concursados (IMPRERP) ou
comissionados (INSS). Neste caso, a dívida com instituições financeiras chega
ao valor de quase R$25 milhões.
As
informações
apontadas em documentos
do Siconf (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro)
mostram que nenhum dos
dois benefícios vêm sendo
pagos pela Administração
Saulo Benevides e que a dívida atual está em mais de
R$53 milhões, e continuando no mesmo ritmo pode facilmente ultrapassar os 150
milhões de reais.
Há gastos básicos
que podem ficar comprometidos, como, por exemplo,
aplicação de 25% na Educação e 15% da Saúde, que

sempre acabam gastando
mais. O Governo tem também garantido que, do Governo Federal estão previstos cem milhões de reais, no
entanto, verbas tarimbadas
não podem ser destinadas
a outros setores que não os
de origem. O dinheiro enviado para o teleférico ou do
Festival do Chocolate, por
exemplo, não pode sair dos
cofres públicos e ser aplicado na Educação e Saúde,
setores carentes.
Por meio de nota a
Prefeitura Municipal informou que tem uma dívida
de contribuição previdenciária que totaliza o valor de
R$ 17.213.063,31. Sendo
que, parte desta, é referente
ao repasse da contribuição
descontada dos servidores municipais em montante acumulado desde junho
de 2015, no valor de R$
6.663.807,91. Outra parte,
refere-se à contribuição patronal no montante acumulado em R$ 10.549.255,40.
Ambas as dívidas vêm
se acumulando desde junho/2015 devido à crise
econômica instalada em
nosso país, que reduziram
drasticamente as Receitas
derivadas de tributos, principalmente, as de impostos.

Ribeirão Pires precisa se
reinventar. Não apenas estruturalmente e dar uma
nova cara ao município. A
mudança que mais precisamos está na área política.
Hoje, vemos vários
pré-candidatos ao Paço e
à Câmara dos Vereadores.
Cada um com um projeto,
uma linha de pensamento. A diversidade de ideias
é fundamental para que
a cidade volte a crescer,
porém, quem mais perde
quando a classe política se

fecha com apenas um grupo e não olha para o todo,
a população sai muito prejudicada.
Política não se faz numa
sala onde poucos decidem
o futuro de uma cidade. Os
pré-candidatos, precisam
pensar não somente em
ganhar as eleições, mas
sim em ter um pensamento
único, de ouvir mais as pessoas e melhorar a qualidade de vida de quem mora
aqui. Ribeirão Pires pede
por isso.
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Idosa de 79 anos e criança são estupradas em RP
Rafael Ventura / DiárioRP

Por Letícia Rós

Só neste final de semana dois casos de estupro
foram registrados em Ribei-

rão Pires. O primeiro aconteceu na manhã de sábado
(28) com uma senhora de
79 anos que foi violentada
próximo à Rodovia Índio Ti-

biriçá. O segundo foi na noite de domingo (29), na qual
uma criança de 3 anos teria
sofrido abuso sexual de um
conhecido da família, em RP.
Na manhã de sábado (28), uma senhora de 79
anos foi abordada por dois
indivíduos armados em um
carro. Os criminosos anunciaram o assalto e, sob ameaças, obrigaram a vítima entrar no veículo. Os suspeitos
foram até um canteiro, no
qual realizaram o ato. A senhora foi socorrida em um
posto de gasolina da região,
onde acionaram a Polícia,
que a direcionou até a casa
da filha.
Após registro na Delegacia, os familiares levaram a vítima até a UPA Santa

Feriado tem casos de acidente
e roubo em RP
O feriado prolongado rendeu bastante
trabalho aos Policias Militares e Civis de Ribeirão
Pires, que em poucos
dias registraram inúmeras
ocorrências, como, por
exemplo, assalto à mão
armada que deixou vítima ferida por coronhada
na cabeça. Três indivíduos armados com armas
de fogo abordaram, na
terça-feira passada (24),
um homem que saia para
o trabalho. Os bandidos
levaram a vítima de volta
para sua residência e começaram a pegar todos
os itens de valor que en-

contravam pelo caminho;
não contentes, os criminosos ainda deram uma
coronhada na cabeça do
homem que, com o golpe,
ficou tonto, e como relata o
boletim de ocorrência, não
desmaiou. Dentre os itens
roubados estavam celulares e eletrodomésticos. A
vitima disse que os homens
estavam em um Golf de
cor escura, modelo mais
antigo, mas não conseguiu
memorizar a placa do veículo, no entanto afirmou ser
capaz de reconhecer os autores do roubo.
Houve também o registro de acidentes de trân-

sito. Na noite de segunda
feira, 23 de junho, um motociclista, que seguia para
Mauá, foi surpreendido por
outro rapaz que guiava um
Fusca branco. O condutor
do carro cruzou a pista,
invadiu a contramão e fechou o piloto da moto, que
acabou sendo jogado no
chão; a equipe de resgate chamada para socorrer
o motociclista constatou
uma fratura na clavícula,
imobilizou e encaminhou o
rapaz para o hospital.
Todos os casos
foram registrados na Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires.

Luzia. Pela falta de recursos
imediatos, os parentes encaminharam a aposentada
até o Hospital da Mulher, em
Santo André, onde obteve o
suporte necessário. Apesar
de abalados, os familiares
lamentam a falta de estrutura da cidade para atender o
caso.
De acordo com a
vítima, antes de ser violentada, os criminosos foram
abastecer em um posto de
gasolina, onde se acredita haver imagens gravadas
pelo estabelecimento que
podem ser usadas para
identificação dos suspeitos,
que, por enquanto, permanecem foragidos.
O segundo possível
caso aconteceu na noite de

domingo (29), quando uma
menina de 3 anos teria sofrido abusos sexuais de um
conhecido da família, também em Ribeirão Pires. A
mãe constatou a agressão
após notar marcas avermelhadas nas partes íntimas da
criança.
Os casos estão sob
investigação e podem não
ser resolvidos pela ausência
de testemunhas e a não realização do corpo de delito
imediato. Nas duas situações, os familiares alegam
falta de suporte no atendimento, na cidade.
Ambos os casos
foram registrados na Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires e estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Homem é encontrado morto
por apedrejamento
Um homem foi encontrado morto na manhã
de segunda-feira (30), possivelmente após ter sido
atacado por pedradas na
cabeça e em outras regiões do corpo. A vítima foi
encontrada no Bairro São
Caetaninho.
A GCM, aproximadamente às 6h, recebeu
uma denúncia de populares de que havia um corpo na rua José Ferrante. A
Defesa Civil, Polícia Militar
e equipes médicas foram
deslocadas para acompanhar a ocorrência.
Daniel Barbosa
Pereira, de 30 anos, foi encontrado com várias fraturas na região da cabeça e
também nas pernas. A víti-

ma também tinha escoriações nas pernas, o que indica que ele pode ter sido
arrastado pelo criminoso.
As pedras do crime estavam próximas ao corpo
e foram apreendidas pela
polícia.
Os moradores da
região não viram o crime
acontecer, porém, afirmaram que durante à noite,
o local tem uma grande
concentração de usuários
de drogas. Este, é o sexto caso de homicídio em
Ribeirão Pires nos últimos
dois meses. Dois destes
aparentam ser execução.
Em outro, um cabeleireiro
foi assassinado em uma
tentativa de assalto na
Avenida Rotary.
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Justiça manda Maranhão demitir 93% dos comissionados
O inchaço nas repartições públicas, causado
pela admissão de funcionários comissionados é um
problema nacional, mas a
cidade de Rio Grande da
Serra enfrentará nos próximos dias uma provável demissão em massa, devido
uma denúncia do Ministério
Público que encontrou possíveis irregularidades na cidade.
De acordo com matéria publicada pelo jornalista Marcio Prado Peninha
em seu blog, a Juíza Juliana
Moraes Corregiari Bei decretou que o prefeito Gabriel
Maranhão (PSDB) exonere
93% dos comissionados,
ou seja, cerca de 238 pes-

Guilherme Duarte / DiárioRP

Por Ygor Andrade

soas precisarão ser demitidas, pois a Juíza entendeu
que Maranhão feriu a Constituição Federal ao contratar
tais comissionados, mesmo
que haja na cidade uma Lei
aprovada pelo ex-prefeito
Kiko, que permite contrata-

ção de comissionados em
qualquer setor do Administrativo. O que emperra
tal brecha, é que a Lei não
esclarece quais cargos podem ser ocupados, e isso
acarretou, por exemplo, na
contratação de 14 pessoas

para o Gabinete do Prefeito.
O presidente do PT
Erik de Paula disse que “tal
atitude do Ministério Público e da Juíza mostram que
a justiça está ao lado do
povo”. O presidente petista

completou dizendo que em
2012 a disputa pelo pleito
foi desigual pois Maranhão
comprou seus votos com
cargos e não com propostas e que prova disso, é a
contratação de vários ex-petistas com altos salários.
“Talvez este ano a luta seja
menos desigual”, completou.
Por telefone, o Prefeito Gabriel Maranhão disse que se sente entristecido
com a notícia, mas que não
iria comentar por ainda não
ter recebido a notificação.
“Serei o primeiro a querer
falar, assim que receber a
notificação. Podem ter certeza que responderei a qualquer questionamento independentemente da pauta,
como sempre fiz”, finalizou.

Jornalista precisa de
doação de sangue

O jornalista Daniel
Vasconcelos, continua sua
luta contra a leucemia. Daniel foi diagnosticado no final de 2015 e desde então
faz tratamentos para combater a doença no hospital
São Camilo da Pompéia.
Ele descobriu o
tipo raro de leucemia (mielofibrose) durante uma visita ao Pronto Socorro do
Hospital Ribeirão Pires,
onde foi encaminhado a
um centro de referência.
“O problema é que essa
doença é silenciosa e assintomática. Descobri devido ao alto número de leucócitos. Muito importante
buscar informações com
médicos
especialistas”,
disse.

Durante todo este
tempo, Daniel passou a
conhecer várias histórias
de vida, de pessoas que,
como ele, têm enfrentado
algum tipo de doença e lutando para vencer. “Acredito que a solidariedade
e o apoio nessa hora é
muito importante. Muitas
vezes recebemos pessoas
em nossas vidas que trazem palavras de carinho e
perseverança. Aqui essa
troca é mais intensa”, finalizou Daniel.
Os interessados
em ajudar Daniel e outras
pessoas que precisam de
doações, podem entrar
em contato com o grupo
Sangue Bom pelo site:
clubesanguebom.com.br.

Todo
mundo
concorda que estupro
é um dos piores crimes
que existem. Não é fácil
denunciá-lo. É preciso
ir à delegacia e prestar
depoimento para funcionários que nem sempre
sabem lidar com vítimas
de violência sexual. Por
isso a importância de
educar nossos filhos
para que eles aprendam
a respeitar uma mulher
Dizer “não estupre” não é o suficiente. Precisamos explicar como agir se eles
estiverem numa festa e
virem uma menina desmaiada. Precisamos nos

certificar de que nossos
filhos têm plena consciência de que pressionar
uma menina para que
algo aconteça em hipótese alguma é legal. E
isso precisa acontecer
muito antes de nossos
filhos começarem a pensar sobre sexo, dando
exemplos de como amar
e respeitar o próximo.
Não é uma luta
feminina, isso tem que
ser uma luta masculina
também. Você homem
faça sua parte para que
não exista a próxima vítima, pois você não sabe
quem será a próxima vítima.
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Polícia vai investigar recolhimento de jornais
Reprodução Internet

Diretor da Associação Brasileira de Imprensa repudiou denúncia

Por Ricardo Ribeiro

Alguns jornais de
Ribeirão Pires podem estar
sendo alvos de boicote por
pessoas ligadas ao Executivo Municipal. Já não é de
hoje que os meios de comunicação da cidade recebem
denúncias de comerciantes
ou até mesmo de funcionários públicos de que edições
impressas dos periódicos
estariam sendo recolhidas.
Na última semana,
o DiárioRP foi avisado de
quem alguns membros do
alto escalão da Prefeitura
poderiam estar retirando
exemplares do Diário de Ribeirão Pires de circulação e
substituindo por outro periódico que é ligado a atual gestão. Para averiguar
as denúncias e o possível
desvio de jornais, a Polícia
Civil de Ribeirão Pires decidiu abrir um inquérito para
apurar a situação. Cópias
de ambos periódicos foram
apreendidos.
Em Abril, um funcionário do Paço também
veio até a sede do periódico
para avisar à direção sobre

este problema. “Existe uma
equipe da Prefeitura que é
responsável por tirar os jornais de circulação”, alertou.
Esta não é a primeira vez que o Diário de Ribeirão Pires sofre com ações
do Executivo Municipal. Em
março, um fiscal da Prefeitura veio até a sede do jornal e sem ao menos saber
o CNPJ da empresa, tentou
aplicar uma multa. Antes de
ir embora ele disse “Me desculpe, mas você sabe como
é política”. A Direção do jornal foi até a Secretaria de
Meio Ambiente verificar se
havia alguma falha na documentação, o que foi negado
pela equipe da pasta, que
ainda garantiu que a situação do periódico estava regularizada.
Em 19 de março, na
inauguração do novo Centro Cultura da Cidade (antigo Hotel Escola), o Diário
queria gravar uma reportagem sobre o novo empreendimento e os benefícios que
ele traria à população. Entretanto, o Prefeito se negou
a falar com o repórter ale-

gando que o jornal tem “caráter político”. O que não é
verdade. O DiárioRP jamais
teve uma posição quanto a
política da cidade. O nosso
foco sempre foi informar a
população com a verdade e
sempre ouvir todos os lados
de um fato.
A Constituição Federal garante que a informação, sob qualquer forma,
não pode sofrer nenhuma
censura ou restrição. O Item
1º do Artigo 220 ainda diz
que: “Nenhuma lei conterá
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo
de comunicação social”.
O Artigo 1º da Lei
de Liberdade de Imprensa ainda determina que
“É livre a manifestação do
pensamento e a procura,
o recebimento e a difusão
de informações ou ideias,
por qualquer meio, e sem
dependência de censura,
respondendo cada um, nos
termos da lei, pelos abusos
que cometer”.
A Associação Brasi-

leira de Imprensa (ABI) disse
repudiar qualquer tipo de
censura e afirmou que vai
solicitar rigor nas investigações. “Não acredito que um
prefeito da região metropolitana de São Paulo confisque
um veículo de comunicação. É mais que um atentado à liberdade de imprensa.
É um crime que eu espero
que não tenha nenhum envolvimento da Administração Pública da cidade”,
disse Reis, completando:
“Não pode se admitir, nem
imaginar que alguém jogue
um veículo de comunicação
no esgoto, apenas por que
não se concorda com o que
é publicado. Espero que a
polícia apure o caso para
descobrir o responsável

pelo ato, que é um ato violento. Vou até a cidade e espero ser recebido pelo Prefeito para conversar sobre
o assunto. Ninguém da ABI
pode dormir tranquilo com
um fato desses acontecendo onde quer que seja. É
um fato preocupante para
uma cidade como Ribeirão
Pires”, detalhou o diretor
da Associação Brasileira de
Imprensa.
Em contato, a assessoria de imprensa da
prefeitura de Ribeirão Pires,
o Paço informou através de
nota, desconhecer as informações, e informou que,
caso algum servidor público seja flagrado retirando
jornais de circulação, estes
serão punidos.

Festa Junina da Quarta
Divisão começa este FDS
Um dos tradicionais eventos do mês de
junho começa no sábado
(4), em Ribeirão Pires. A
Festa Junina, organizada
pela Paróquia Santa Luzia
junto a Diocese de Santo
André, acontecerá durante
todos os finais de semana
do mês e conta com atrações típicas da temporada,
para todos os públicos.
Com a presença
do Pe. Everton Gonçalves
Costa, a Paróquia está
localizada no bairro IV Divisão, na Rua Santa Luzia, 177, onde ocorrerá a
quermesse. O evento é de
caráter beneficente e todo
o dinheiro arrecadado será
direcionado à conclusão

das obras da Capela Nossa Senhora Aparecida, no
bairro de Ouro Fino.
O festival conta
com a programação voltada para toda a família,
por meio de barracas de
comidas típicas da época,
apresentações de bandas
e duplas sertanejas, além
de sorteios de prêmios.
Para as crianças haverá
brinquedos infláveis e barraca de jogos. A temporada começa neste próximo
sábado (4) e terá duração
até dia 28 de junho, durante todos os sábados
e domingos das 18h às
23h30.
Para mais informações: (11) 4827-7352.
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Atletas enfrentam problemas em Ribeirão Pires
Rafael Ventura / DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Vários
praticantes
de modalidades esportivas
em Ribeirão Pires têm recla-

mado da falta de estrutura
nas quadras e nos campos
esportivos da cidade, como
má limpeza dos locais, falta de instrumentos básicos,

entre outros
Além da precariedade, alguns jogadores de
basquete estão sendo obrigados a lidar com situações
nada comuns. “Os treinos
acabam às 22h. Porém, por
volta das 21h45, a responsável pelo fechamento do
complexo tranca todos os
atletas. Essa é a terceira vez
que ela faz isso. Na terça-feira (24), a gente flagrou ela
trancando o portão e saindo
correndo. Tivemos de esperar o Secretário de Esportes
vir abrir o portão para nós”,
disse um atleta.
Revoltado com a

situação ele ainda contou
outros descasos que a modalidade esportiva enfrenta.
“A quadra não está em boas
condições. Falta limpeza do

local, as cestas não têm rede
e algumas bolas estão murchas, dificultando os nossos
treinamentos”, finalizou o esportista.

ANUNCIE AQUI!
4827-5757

