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PREFEITURA CONTINUA
TENTANDO VENDER TERRENOS
| Página 5

O Prefeito de Ribeirão Pires, Saulo Benevides
(PMDB) continua tentanto vender terrenos
públicos da cidade. Agora, o chefe do executivo
quer leiloar uma propriedade que já havia sido
doada ao Governo Estadual para a criação de
um Complexo Educacional.

Idoso é preso
após tentativa
de homicídio
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Zé Nelson
barra CPI,
de novo
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Campanha
eleitoral
começa
terça
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OPINIÃO
Por que tanto medo dessa CPI?

Eu não canso de me
surpreender com a classe
política dessa cidade. Infelizmente, pelo lado negativo
da questão. Na penúltima
sessão da Câmara dos vereadores de Ribeirão Pires,
o vereador José Nelson de
Barros (PMDB), Presidente
da casa afirmou em alto e
bom som que por conta da
pressão popular, ele votaria
o requerimento que pedia a
abertura da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
que deverá investigar possíveis irregularidades na saúde da cidade.
A cara de pau é
tão grande que, ao iniciar
a nova sessão, onde deveria cumprir sua promessa,
o legislador nem tocou no
assunto da CPI, tão esperado pelo público que se fazia
presente. Ao invés disso, o

Peemedebista apenas de
limitou a dizer que “a CPI
está sob judice”. O que ele
quis dizer, eu não sei, mas
a fala do vereador me lembra que, no dia 24 de junho, a juíza Isabel Cardoso
da Cunha Lopes Enei emitiu decisão liminar exigindo
a abertura da Comissão. A
Câmara chegou a recorrer,
mas a juíza também negou
o recurso e manteve a decisão anterior, ou seja, o Presidente da Câmara não abre
a CPI simplesmente porque
ele não quer abrir.
Outro motivo que
ele também dá, é que ainda
não foi intimado da segunda
decisão, portanto não pode
cumpri-la, mas desde o dia
2, ele já recorre em segunda
estância desta segunda decisão.
Do que essas pes-

soas têm tanto medo? Eu
não consigo entender. Se
não existe nada errado e a
saúde da cidade está tão
boa assim, porque alguns
tentam de qualquer maneira
impedir que essa comissão
seja aberta? Se não há nada
errado, o melhor marketing
para todos não seria simplesmente abrir de uma vez
e gritar aos quatro ventos
que nada irregular foi encontrado?
As vezes acho que
nossos políticos estão vivendo em um país de faz de
contas, onde tudo é perfeito, ou é muita cara de pau
mesmo, não sei. Só acho
que essa comissão deve ser
aberta o mais rápido possível, afinal de contas, tendo
irregularidades ou não, a
verdade deve aparecer, seja
ela qual for.

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

Foto Denúncia
Uma Obra não finalizada de pavimentação da
gestão de Saulo Benevides está sendo local de
descarte de lixo irregular
no trecho da Av. Prefeito
Valdírio Prisco (antiga
Avenida Brasil). A obra
começou no ano passado e já deveria ter sido
entregue em junho deste
ano.
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CIDADES

Moradora promove recreação anual ANUNCIE NO DIÁRIO!
Divulgação

Por Letícia Rós

A palhaça Denise
de Souza Bruno, conhecida como Reco-Reco, promove há quase 15 anos um
acampamento
voluntário
para crianças da região. A
ideia surgiu do acaso e hoje
atende cerca de 30 crianças
todos os anos, em RP.
Em 1994, Denise

passava próximo a uma
periferia no caminho para
o trabalho, quando teve a
ideia de ajudar os pequenos. “O pessoal para quem
eu trabalhava tinha um poder aquisitivo alto e aquilo
me incomodava, ter de sair
de um hotel onde crianças
desperdiçavam comida, e
no caminho encontrar outras passando fome. Foi dali

que nasceu a motivação, eu
queria misturar as crianças”,
conta.
Em 2001, ela comprou uma chácara e passou a reunir amigos do seu
filho, com sete anos na
época. “No primeiro ano
eram cinco crianças, já no
outro reunimos dez. Com o
tempo já estávamos em 40
participantes de lugares e
condições culturais, sociais
e econômicas diferentes.
Hoje meu filho ajuda na recreação e quem participa é
a minha filha mais nova de
oito anos”, diz.
O
acampamento
recebe crianças de 4 a 14
anos durante três dias nas
férias escolares. A última
edição aconteceu em julho.

LIGUE: 4827-5757
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CIDADES
Reprodução

Lixo pode render multa a cidadãos ANUNCIE NO DIÁRIO!

As questões de saneamento básico sempre
são, na maioria das cidades,
temáticas extremamente debatidas. Em Ribeirão Pires,
por se tratar de uma cidade
que tem 100% de proteção
a mananciais, há sempre reclamações de moradores em
relação ao acúmulo de lixo

pelas ruas; por isso o DiárioRP questionou a Prefeitura sobre o que pode ser feito
para amenizar o problema.
Por meio de nota,
o Paço disse que existem
sim Lei e penalidades que
podem ser aplicadas caso
o cidadão não respeite normas para colocação do
lixo nas ruas, no entanto
não informou quais são e

nem os horários adequados. Disse também que
ações e campanhas serão
planejadas para conscientizar a população, mas também não informou quando
acontecerão, mas garantiu
que após as ações, o cidadão que não se adequar
à Lei, corre o risco de responder à graves penalidades e pagamento de multa.

RGS aposta em Educação de máxima qualidade

Divulgação

A Secretaria de
Educação e Cultura de Rio
Grande da Serra vem implantando muitas ações
para aprimorar o sistema
de ensino, realizando intervenções na estrutura dos
equipamentos. Além dos
prédios, a rede conta com
o CREB, (Centro de Referência de Educação Básica),
para aperfeiçoamento dos
alunos.
Segundo a Administração, são atendidas
cerca de 600 crianças e
adolescentes que cursam a

Educação Básica nas escolas estaduais do município,
além das crianças da Rede
Municipal. No Creb, estes
alunos revisam conteúdos
aplicados nas salas de aula.
Além disso, a rede
disponibiliza aos alunos
transporte, local apropriado
para realização destes estudos e pesquisas com acervo
adequado, e acesso à Internet. “A proposta é ampliar o
ambiente de aprendizagem,
oferecendo a oportunidade
de uma nova realidade, com
recursos tecnológicos, des-

Bicicletaria Sta
Luzia

pertando uma perspectiva
de futuro”, pontuou o prefeito Gabriel Maranhão.
Para garantir melhor
aproveitamento dos alunos,
a Prefeitura acredita que a
alimentação deve ter qualidade. A merenda escolar
oferecida tem cardápios balanceados. “Temos cardápios diferenciados para os
alunos diabéticos e que têm
intolerância à lactose; tudo
elaborado por profissionais
qualificados. Enfim, cuidamos de nossos alunos”, finalizou Maranhão.

Coluna Publicitária

Por Ygor Andrade

LIGUE: 4827-5757

Estamos vivendo as Olimpíadas, um
evento único, e que com
certeza vai ficar marcado
na vida dos brasileiros.
A abertura do evento foi
linda, digna de aplausos.
Mas precisamos falar sobre o esporte.
No Brasil, só vemos altos investimentos
em futebol. Felipe Wu, foi
o primeiro atleta a ganhar
uma medalha no Tiro Esportivo. Rafaela Silva,
uma excelente judoca,
faturou o primeiro ouro
do País nesta edição das

Olimpíadas. Milhares de
brasileiros que depositam suas vidas por uma
paixão e não recebem
um mínimo de incentivo.
Infelizmente, em RP não
é diferente. Precisamos
desenvolver atletas de
todas as modalidades.
Muitas crianças
que vivem em condição
de rua ou de pobreza
poderiam ser treinadas e
preparadas para um futuro melhor. Vamos olhar
para a realidade de hoje,
para então, mudarmos o
amanhã.
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POLÍTICA

Prefeitura tenta leiloar mais um terreno, e causa briga entre vereadores
Ygor Andrade / DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Na sessão ordinária
da Câmara dos Vereadores,
um projeto causou discórdia entre os Parlamentares.
O Executivo mandou ao
Legislativo uma proposta
de leilão de um terreno localizado no Parque Aliança, onde estava prevista
a construção de um CEU
pelo Governo Estadual.
Com 50 minutos de
atraso, a assembleia foi suspensa em seguida ao início,
para o debate do item. No
entanto, o Vereador Silvino
de Castro (PRB) saiu exaltado da reunião, pois, de

acordo com o Parlamentar, houve uma tentativa de
destituí-lo da vice e Flávio
Gomes (PPS) da presidência da Comissão e Justiça.
Banha (PPS) é o terceiro integrante do grupo.
“Eu não assinei o
projeto porque não concordo com o leilão de áreas públicas. Vimos o que
aconteceu com a área do
antigo Terminal Rodoviário.
Eu não assinei o documento que dava o aval para o
projeto de lei. Podem tentar
me tirar do cargo, mas eu
não vou autorizar um projeto destes”, criticou Silvino.
Gomes, foi outro

que protestou contra a tentativa de modificar a Comissão de Justiça de Redação
e se mostrou contra o projeto.” Eu sou o Presidente
da Comissão de Justiça e
Redação e não assinei este
projeto. Não é por causa de
uma crise, de uma má gestão, que temos de vender a
cidade inteira”, alegou.
Diante das acusações, o Presidente da Casa
de Leis, José Nelson de
Barros (PMDB), preferiu explicar a situação envolvendo os Parlamentares. “Por
enquanto, não há nenhum
pedido de destituição de
cargos de comissões. Caso
alguém peça, o jurídico tem
de analisar”, esclareceu.
A proposta estava
dívidida em dois itens. A
primeira prevendo a doação
da área pública, precisava
de, no mínimo, 12 votos favoráveis. No entanto, seis
Legisladores mostraram-se
contrários à proposta. O
outro projeto que previa a
revogação da Lei que doou
a área ao Estado foi adiado
por duas sessões.

Artistas realizam “Festival do Chocalote”

No domingo (7), várias bandas independentes
da região se reuniram na Praça Central para tocar e protestar contra a falta de pagamento dos artistas locais por
apresentações realizadas na
edição de 2015 do Festival
do Chocolate. Os shows começaram às 12h e foram até
às 22h no Palco da Praça
Central
Por conta do atraso de um ano, músicos da
região decidiram satirizar o
evento de Ribeirão Pires e
criaram o “Festival do ChoCalote”.

“Eu tive essa ideia junto com
o baterista da minha banda,
o Paolo. A Prefeitura prometeu um cachê de R$ 1.200 e
que o valor seria pago em no
máximo duas semanas após
a apresentação. Mas até
agora nós não recebemos”
disse Caio Nogueira, um dos
organizadores e artistas que
ainda esperam pelo pagamento.
O músico já teve diversas conversas com o
Executivo Municipal, mas
sempre recebe as mesmas
respostas. “Sempre nos dizem que estão vendo, que

vão pagar e que pode acontecer na semana seguinte,
entretanto, isso nunca acontece”, criticou.
Questionado
pela
reportagem do DiárioRP, a
Prefeitura informou que não
há prazo para realizar os
pagamentos. “A prestação
de contas apresentada pelo
Rotary à Prefeitura gerou
questionamentos na administração. Sendo assim, enquanto tais questionamentos
não forem solucionados e as
documentações regulamentadas, não será possível estabelecer um prazo”, disse.
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CPI

POLICIAL

Acidente deixa feridos na Estrada do Sapopemba

Por Ricardo Ribeiro

Um acidente envolvendo dois veículos aconteceu na noite de terça-feira
(9), na Estrada do Sapopemba em Ribeirão Pires. As vítimas foram socorridas pela
Defesa Civil e pelo Corpo de
Bombeiros, e foram enca-

minhadas até unidades de
saúde da região.
De acordo com informações da Defesa Civil,
o acidente aconteceu por
volta das 18h30. Os rapazes de aproximadamente
25 anos, estavam em um
Clio, sentido Ribeirão Pires.
Ao se perderem na estrada,

acabaram colidindo com
um Fox, que era dirigido por
uma professora.
Os Bombeiros Civis
prestaram atendimento a
um dos rapazes que estava
com sangramento na cabeça e por conta do forte impacto, um dos homens ficou
preso no carro e os agentes
mantiveram-no estabilizado
até a chegada do Corpo de
Bombeiros, para remover a
porta e prestar o atendimento
Uma mulher, com
aproximadamente 38 anos,
que foi atendida pelo CRATE de Ribeirão Pires, estava com sinais vitais estáveis
e sem maiores traumas, ela
foi encaminhada à unidade
hospitalar da região.

QUER VENDER? ANUNCIE AQUI!
4827-5757

Este final de Semana, a Ana Carolina D’orto comemorou 11 anos de idade...

...O tema da festa foi Walt Disney e a decoração estava super inspirada nos personagens...

...Parabéns, e que muitos outros aniversários venham por aí...

...Os amigos dela compareceram em peso para prestigiar a comemoração de seu aniversáio...

...Os avós da Ana também estavam presentes na comemoração...

...É o que desejam todos os seus familiares! Parabéns Aninha!!!!!
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POLÍTICA
Zé Nelson quebra promessa,
e mais uma vez ignora CPI

alizada no dia 2 de agosto, vários parlamentares e
cidadãos questionaram o
Presidente da Casa, José
Nelson de Barros (PMDB),
alegou ainda não ter recebido a notificação judicial que
determinava a instauração
da Comissão Parlamentar.
No entanto, após os apelos
de Vereadores e Munícipes,
o peemedebista disse que
na sessão seguinte iria votar
a resolução da CPI. “Independentemente da ordem

de justiça chegar ou não,
na semana que vem vamos
votar a CPI da Saúde”, prometeu Zé Nelson.
Entretanto, na sessão realizada na terça-feira
(9), mais uma vez, o processo de instalação permaneceu como estava. Questionado por alguns munícipes,
o Presidente do Legislativo
apenas afirmou que: “A CPI
está sob judice”, quebrando
a promessa feita na última
sessão.

ção da Guarda Comunitária na cidade. O projeto foi
indicado pelo parlamentar
em 2014, mas não foi colocado em prática.
“É um projeto que pode
beneficiar diversas regiões
em Ribeirão Pires, contribuindo para queda da criO vereador Eduar- minalidade”, diz Nogueira.
do Nogueira (SD), reiterou Pelo projeto, seriam instaao Executivo a implanta- lados postos da guarda,

que utilizando motos, fariam rondas em áreas determinadas. A população
daquela região receberia
um número de WhatsApp para comunicação de
situações fora do cotidiano, alertando a Guarda
Civil Municipal, que por
estar próximo da ocorrência atenderia mais rapidamente aos chamados.

Por Ricardo Ribeiro

Semana após semana, sessão após sessão o
pedido de boa parte da população é só um, a CPI da
Saúde. Esperava-se que na
primeira sessão da Câmara,
após o recesso de julho, a
investigação fosse colocada em prática. Entretanto,
como desde setembro de
2015, o inquérito permanece engavetado.
Na assembleia re-

Nogueira pede Guarda Comunitária em RP
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Reprodução Redes Sociais

Por Letícia Rós

Na noite de terça-feira (2), um senhor foi preso
por tentativa de homicídio
no Jardim Santa Rosa, em
Ribeirão Pires. O desentendimento teria acontecido por
conta de ciúmes gerado pela
vítima, que estaria mantendo
um relacionamento amoroso
com a esposa do agressor.
Após um surto, o homem

teria discutido e realizado
disparos de arma de fogo
contra o suposto amante da
mulher.
De acordo com relatos no Boletim de Ocorrência, a vítima encontra-se
hospitalizada por conta dos
ferimentos e, por enquanto,
não há declaração do rapaz
para confirmar sobre a sua
versão dos fatos. Até o momento, não existem informa-

ções sobre o estado de saúde da vítima.
O idoso, identificado
como José Alves do Nascimento, de 72 anos, foi localizado pelos policiais, que
direcionaram o suspeito à
Delegacia. Entretanto, o suspeito decidiu permanecer em
silêncio perante as acusações, atitude que levou a receber voz de prisão por tentativa de homicídio, mediante
provas materiais e pessoais,
sem maiores informações
sobre o histórico da ocorrência.
Durante a operação,
foi apreendido o veículo da
vítima, um carro modelo Gol,
vermelho, com marcas de
tiros e o celular de uma das
testemunhas, que devem
passar pelo exame da perícia. A arma de fogo utilizada
por José não foi encontrada
pelos policiais, que investigam o caso .

Coluna Publicitária

POLICIAL
Idoso é preso após tentativa de homicídio em RP
Quanto mais a
CEI da Saúde se arrasta,
quanto mais ela demora,
a imagem de nós, Vereadores, fica pior entre a população, que é quem está
sofrendo mais por conta
da falta de remédios, médicos e vários problemas
que afetam o setor, em Ribeirão Pires.
Os problemas da
Saúde acontecem há
um bom tempo e o nosso povo quer respostas
e precisa ser melhor cuidado. Qual é o medo de
abrir esta comissão? Eu
como representante do

No último fim de
semana participamos
da caminhada em prol
da efetividade da Lei
Maria da Penha, um
grande marco na história de todas as brasileiras.
A
conscientização para o engajamento dessa luta é um
desafio de todas nós e
infelizmente, percebemos que isso ainda não
foi incorporado por boa
parte das nossas munícipes, já que muitas
ainda se sentem intimidadas ao falar sobre
certos assuntos.
‘Faço um convite às lei-

poder Legislativo da cidade, tenho o dever de
fiscalizar as ações do
Executivo, bem como os
meus 16 nobres colegas.
Não podemos nos omitir quando a população
mais precisa da Câmara
dos Vereadores, devemos
exercer nossa função.
Por conta dessa
demora, a população está
perdendo a confiança em
quem deveria ajudá-la. A
CEI da Saúde é prioridade, é algo urgente e vou
lutar por ela até o último
minuto do meu mandato
como Vereador.

toras para fortalecer o
movimento de melhoria do direito feminino.
Precisamos dar apoio
às mulheres que são
violentadas. Se isso
não acontece conosco,
pode estar acontecendo na casa ao lado ou
em nossa família. Debater sobre o assunto e
estarmos prontas para
as situações, nos torna
fortes a esta situação
tão retrógrada.
Parabenizo as
mulheres que não descansam nessa luta árdua de se fazer valer os
direitos, que duramente, foram conquistados.
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ELEIÇÕES 2016

Período de campanha eleitoral começa oficialmente na terça
Divulgação

A partir da próxima
terça-feira (16), a corrida eleitoral de 2016 vai oficialmente
começar. Serão 45 dias de
campanha até a realização
do Pleito que acontece no
dia 2 de outubro. A partir de
terça, os candidatos poderão expor os partidos e os
números eleitorais.
Ribeirão Pires tem,
ao menos, oito postulantes ao Executivo Municipal.
Adler Kiko Teixeira (PSD),
Dedé da Folha (PPS), Leo
Moura (PMB), José de Lima

(PSTU), Luiz Carlos Grecco
(PRB), Renato Foresto (PT),
Rosana Figueiredo (PV) e
Saulo Benevides (PMDB),
que após rumores indicarem
uma possível desistência, o
atual Prefeito anunciou que
deve concorrer à reeleição.
Já Rio Grande da
Serra, tem como candidatos
Claudinho da Geladeira (PT),
Cléson Alves (PMB), Danilo
Sedan (PPS), Edivaldo Guerra (PMDB), Gabriel Maranhão
(PSDB), que assim como em
RP, o atual Chefe do Execu-

tivo Municipal de RGS concorre à reeleição municipal.
Para este ano, o
Tribunal Superior Eleitoral
anunciou algumas mudanças referentes às campanhas eleitorais passadas.
Dentre elas, além da redução de 90 para 45 dias de
campanha, está proibida a
pintura de casas, carros envelopados, carros com som
que ultrapassem os 80 dB,
cavaletes, entre outros itens
já conhecidos da população
brasileira.
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POLÍTICA

PMDB tenta conquistar Cleson para vice em RGS
Divulgação

Por Ygor Andrade

A batalha pela cadeira de Prefeito em Rio Grande
da Serra começa a mostrar
como serão os próximos
meses. Recentemente, o
candidato a prefeito, Cleson
Alves, do PMB, teria recebido proposta para desistir de
sua candidatura para compor chapa com o candidato
do PMDB, Edvaldo Guerra.
O postulante peemedebista,
aliás, teria levado consigo o
prefeito de Ribeirão Pires,
Saulo Benevides, também
do PMDB.
Segundo
informações passadas ao Diário de

Ribeirão Pires, pesquisas internas realizadas pelo PMDB,
como aconteceu em Ribeirão
Pires, não foram satisfatórias,
e apontaram baixa aceitação
do candidato ao Paço, e um
número maior a favor de seu
adversário. Contando com a
desistência do candidato do
Partido da Mulher Brasileira,
Saulo e Guerra convidaram-no para compor uma chapa
na corrida, oferecendo a ele
ser vice-prefeito, o que fora
recusado
imediatamente
pelo ainda vereador.
Ao telefone, Guerra
disse que o partido jamais
realizou pesquisa alguma na
cidade, e que também não

aconteceram conversas com
Alves. “Desconheço essa informação. Meu vice-prefeito
é e sempre foi o Anderson
Piau”, ressaltou Guerra, que
não comentou as especulações do Prefeito Saulo Benevides estar por trás de sua
campanha em Rio Grande
da Serra.
O Secretário de Comunicação de RP, Thiago
Quirino, por telefone, disse
que o PMDB, e não Saulo
Benevides, oferece suporte
à campanha de Guerra, mas
não interfere em nenhuma
decisão do partido na cidade, deixando para os membros do partido em Rio Grande, os rumos que deve tomar
a campanha de Guerra.
Pessoas ligadas à
Cleson, afirmaram que o convite realmente teria sido feito,
mas “por manter a dignidade
de um trabalho desenvolvido há anos”, ele recusou e
manterá o seu projeto inicial
de disputar as Eleições ao
Paço, que devem ocorrer em
outubro deste ano..

