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OPINIÃO
Vereador peso de papel

Cada dia que se
passa, o presidente da Câmara de Ribeirão Pires, José
Nelson de Barros (PMDB)
se mostra mais e mais intolerante, irresponsável e,
acima de tudo, incapaz de
ocupar o cargo de vereador dessa cidade. Chega
a ser repetitivo, eu sei, e eu
juro que não é perseguição,
e muito menos tenho algo
contra ele, a não ser a sua
estrema incapacidade de
ser vereador.
Toda sessão da câmara é uma nova atitude
desesperada e autoritária
do legislador, típica daqueles que temem que algo seja
descoberto e fazem de tudo
para se manter no poder. Na
última sessão, para defender os interesses do prefeito
Saulo Benevides, também
do PMDB, Zé Nelson se re-

baixou no limite da decência
e ética ao passar por cima
do presidente da Comissão
de Redação de Justiça, Flávio Gomes (PPS), que nem
sequer havia pego o documento em mãos. Zé Nelson
autoritariamente dedicou a
relatoria do projeto para um
novo vereador, o Hércules,
também peemedebista. O
resultado disso? Dez terrenos da prefeitura serão
vendidos para tentar tapar o
buraco que a gestão deste
prefeito incompetente está
deixando em nossa cidade.
Zé Nelson acha que
vive em um feudo onde
pode fazer tudo o que pensa e o que quer. As vezes
parece que ele pega os péssimos exemplos da política
nacional e tenta implantar
aqui na cidade, pois o cara
é um gênio quando o as-

sunto é ser péssimo. Sério,
o cara é ótimo em ser ruim!
No entanto, existem outros vereadores que
eu carinhosamente apelidei
de “peso de papel”, pois é
a única função que têm ali
na câmara. Arnaldo Sapateiro, Gê do Aliança, Paixão e José Maria Adriano
são como aqueles atores
figurantes de novela, sabe?
Recebem só pra ficarem
parados, e quando falam,
meu deus, asneira atrás de
asneira.
Precisamos renovar
essa câmara urgentemente, pois o que eu sinto atualmente é vergonha, muita
vergonha de minha cidade
ser representada por uma
classe política, que no fim
das contas, não representa ninguém, a não ser seus
próprios interesses.

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

Foto Denúncia
Munícipes reclamam da
falta de fiscalização na
região da Rodovia Índio
Tibiriçá. Aos finais de semana, clientes de um comércio estacionam seus
veículos dentro do ponto de ônibus em frente
ao local, obrigando aos
passageiros esperarem
o ônibus quase no meio
da pista. Um perigo!
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CIDADES
RP inicia cadastro de artesãos
Divulgação

Por Ricardo Ribeiro

apenas tem de atualizar o registro, fará uma entrevista.
		Para participar do processo é necessário
agendar uma entrevista, que
acontece às terças e quintas-feiras, em quatro horários
disponibilizados. O artesão
precisa levar documentos e
comprovante de residência.
Mais informações pelo telefone: 4828-5577.

LIGUE: 4827-5757

R$ 80,00

A partir do dia 23 de
agosto, os artesãos de Ribeirão Pires podem se cadastrar
gratuitamente na Secretaria
de Desenvolvimento econômico da cidade. A iniciativa
ainda conta com o apoio da
Subsecretaria do Trabalho
Artesanal nas Comunidades
(Sutaco).

Além de fornecer a
carteirinha para novos artistas, o programa também vai
atualizar o cadastro de quem
já participava da iniciativa. O
artesão vai ser avaliado em
diferentes fases que são: matéria prima, fase inicial, fase
mais avançada e semi finalizada. A peça que será apresentada deverá ser finalizada
durante a avaliação. Quem

ANUNCIE NO DIÁRIO!

RP e Mauá têm mais de 50 vagas de emprego
Divulgação

8h30 às 16h30 e os agendamentos devem ser realizados em www.mtps.gov.br.
O PAT de Ribeirão
Pires está oferecendo as seguintes vagas: 01 coordenador de caldeiraria; 01 auxiliar
de marceneiro; 01 consultor
administrativo; 02 pizzaiolos;
02 motoristas operacionais
de guincho; 10 gerentes comercial.
Já em Mauá, existem vagas para auxiliar de
limpeza, torneiro mecânico,
borracheiro, vendedor interno, ajudante de cozinha,

R$150,00

O Portal de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
de Ribeirão Pires divulgou
17 novas oportunidades de
emprego. Já em Mauá, existem 35 postos de trabalho a
serem preenchidos.
Para se inscrever
nos processos, os candidatos devem ir até a sede
do Atende Fácil, localizada
próximo à estação de trem
da cidade (Avenida Capitão
José Galo, 55 – Centro) e
agendar um horário para
seleção. O local funciona de
segunda à sexta-feira das

entre outras diversas oportunidades que surgem toda
semana em ambas as cidades.
Para concorrer, o
candidato deve fazer inscrição através do site maisemprego.mte.gov.br. O CTPR
de Mauá fica localizado à
rua Manoel Pedro Júnior,
45, Centro. O local funciona
das 8h às 17h, o trabalhador
deve estar munido de RG,
CPF e Carteira de Trabalho.
Semanalmente,
o
DiárioRP posta as vagas divulgadas pelas Prefeituras
no site do jornal. No entanto, vale lembrar que, para
ser destinado a uma vaga,
o candidato deve passar por
um processo seletivo para
ver se está apto a preencher
o cargo. Caso não esteja, o
munícipe deve ser encaminhado para outra oportunidade ou aguardar que novas
vagas sejam abertas.
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POLÍTICA
Ygor Andrade / Diário de Ribeirão Pires

RP vai vender mais dez terrenos ANUNCIE NO DIÁRIO!

Por Ricardo Ribeiro

Assunto que sempre gera polêmica, a Câmara dos Vereadores de
Ribeirão Pires aprovou, na
sessão de terça-feira (23), o
leilão de cerca de 10 terrenos públicos. A medida recebeu voto favorável de 12
legisladores.
O Projeto de Lei ge-

rou discordância entre os
parlamentares. “Está havendo um fatiamento da
cidade. Quando a Prefeitura quiser construir escolas
e creches vai ser obrigada
a desapropriar áreas”, criticou o Renato Foresto (PT).
Flávio Gomes (PPS) foi um
dos que apoiaram o petista.
Como justificativa, o
Executivo Municipal alegou

que existem várias áreas
ociosas na cidade e que
geram ônus aos cofres públicos, e que por estarem
desocupadas, são alvos de
constantes apedrejamentos
e invasões ilegais, além da
possibilidade de gerar lucro ao município quando
leiloados. Com os leilões a
Prefeitura espera arrecadar
cerca de R$ 4 milhões.

Ribeirão Pires deu
mais um passo importante
na luta contra o preconceito. Na sessão de terça-feira
(23), foi aprovado, em segunda discussão, a criação
do Conselho Municipal de
Atenção à Diversidade Sexual (COMADS). Todos os
Vereadores votaram a favor
da proposta de autoria do
Executivo Municipal.
Um dos maiores
apoiadores das causas
LGBT no município, o vereador Eduardo Nogueira (SD)
elogiou a criação do con-

selho. “A formação deste
conselho é uma busca pelos direitos, para que estas
pessoas tenham mais representatividade perante a sociedade. Esta questão é um
avanço enorme, pois precisamos mostrar ações que
abranjam todas as classes
e tudo baseado no respeito ao próximo. O COMADS
vem para dar mais voz ao
público LGBT”, explicou.
Presidente do Grupo de Apoio à Diversidade,
Wagner Lima, falou sobre
a importante conquista da

José Cordeiro

RP aprova Conselho da Diversidade Sexual

comunidade homossexual.
“O conselho é fundamental
para que a Prefeitura possa
indicar os caminhos das políticas públicas. Hoje, é a sociedade civil, através de grupos organizados que acaba
pautando o poder público.
Com o COMADS você acaba tendo mais força para
que estas propostas sejam
analisadas e executadas.
Os casos de agressões, de
poder ir às escolas, o conselho, que será eleito, terá
poder de executar ações”,
esclareceu.

LIGUE: 4827-5757
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CIDADES
Ygor Andrade / DiárioRP

RP não paga conta da iluminação pública e deixa bairros no escuro
e mesmo após a renegociação contratual realizada em
ANUNCIE NO DIÁRIO!
fevereiro deste ano “Há sete

Por Ygor Andrade

bicho de estimação. A Lei foi
aprovada por unanimidade
pela Câmara dos Vereadores da cidade, e agora, deve

ser sancionada pelo Prefeito
Saulo Benevides (PMDB).
Autor da proposta,
Gabriel Roncon (PTB), explicou a importância da medida
para a cidade. “Nós temos
que proteger os animais.
Criei este projeto justamente para que os casos de
agressão aos bichinhos não
fiquem impunes em Ribeirão
Pires. Quem maltrata, na minha opinião, não pode mais
ter sob seu cuidado, mais
nenhum outro tipo de animal,
seja gato, cachorro ou qualquer outro.”, explicou o Vereador petebista.

LIGUE: 4827-5757

R$150,00

Moradores de Ribeirão Pires vêm enfrentando
uma nova dificuldade com a
iluminação pública. O problema que aconteceu entre novembro e dezembro de 2015,
parece ter retornado e vários
munícipes estão na escuridão.
Quem mora na Estância Hollywood, bairro
próximo a Santa Luzia, vem
enfrentando o problema há
tempos. “É uma situação
muito perigosa, uma sensação de insegurança muito
grande. Minhas filhas chegam dos estudos e são obrigadas a passar nessa escu-

ridão, eu mesmo, quando
chego no trabalho estou me
arriscando. Vários moradores
da região estão com medo
de serem assaltados”, contou Gilmar Luis, que mora no
bairro há mais de 20 anos.
Gilmar ainda disse
que procurou a Prefeitura para saber o que estava
acontecendo e porque a situação não era resolvida, a
resposta, no entanto, não
agradou. “Eu fui até a Prefeitura para pedir que o problema fosse solucionado, mas
me responderam que a conta
não tinha sido paga”, disse.
O DiárioRP entrou
em contato com a Ribeirão
Luz para averiguar a situação

meses a Prefeitura não paga
as contas. Nós mantivemos
a manutenção da iluminação
pública até onde foi possível
para não deixar a população
no escuro. Mas por conta
dessa situação, fomos obrigados a paralisar os serviços”, esclareceu uma representante da empresa.
No novo acordo feito
com as empresas Consladel
e Jaw, o Executivo Municipal anunciou que pagaria
40% a menos do que havia
sido acordado anteriormente.
“Deixamos claro que a Prefeitura não tem como arcar com
mais de R$ 120 mil mensais”,
disse o Prefeito Saulo Benevides (PMDB), em entrevista
realizada à jornais da região
na época, para explicar os
motivos do acordo, que não
está sendo cumprido. No ano
passado, vários bairros já haviam ficado na escuridão. A
reportagem do jornal entrou
em contato com a Prefeitura,
porém, não obtive resposta
do órgão municipal.

Agressores de animais serão punidos em RP

Quem agredir animais em Ribeirão Pires, além
de pagar multa, ficará proibido de ter qualquer outro

Vago
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CPI

CIDADES

Região do Pilar continua sem estrutura

Por Ricardo Ribeiro

Um dos bairros mais
históricos de Ribeirão Pires,
o Pilar Velho, pede por mais
estrutura básica. Moradores
da rua Benjamin Cerezoli reclamam que a vila não possui nem saneamento básico,
mas, por outro lado, a Pre-

feitura quer aumentar o valor
do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano).
“Nós precisamos cavar buracos por debaixo das casas para improvisar o esgoto que é a céu aberto. Falta
muita coisa, mas esses dias,
um representante da Prefeitura, foi realizar a medição

das residências e triplicou
o valor do IPTU. Um grupo
de munícipes foi falar com o
Prefeito, mas ele desconversou”, criticou Murilo Nascimento, de 22 anos e mora
dor do bairro desde que
nasceu.
Além destes problemas, a falta de capinação
das vias também tem representado um alto risco na segurança de quem mora por
ali. “O mato da região é muito alto, então os bandidos
se escondem e aproveitam
para roubar quem está indo
trabalhar”, contou Nascimento.
Questionada sobre
os problemas, a Prefeitura
não se manifestou até o fechamento desta matéria.

QUER VENDER? ANUNCIE AQUI!
4827-5757
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POLÍTICA

Remanejamento causa briga entre vereadores STF muda lei da Ficha Limpa
Flávio Gomes (PPS) e Silvino

Por Ricardo Ribeiro

Um Projeto de Lei
da Prefeitura, que prevê o
remanejamento de verbas
de Secretarias, causou um
desentendimento generalizado entre os vereadores.
A sessão chegou a ser suspensa por meia hora para
debater o tema, aprovado

por nove parlamentares.
Como o projeto era
importante para o Paço,
o Presidente da Casa, Zé
Nelson (PMDB), através de
uma brecha no Regimento
Interno, chegou a nomear
Hércules Giarola (PMDB),
como relator especial para
assinar o documento, já que
não havia sido assinado por

Castro (PRB), Presidente e
Vice da Comissão de Justiça e Redação, respectivamente.
De acordo com vereadores, o projeto havia
chegado ao conhecimento
dos Legisladores momentos
antes da sessão, o que é irregular, já que as propostas
precisam chegar aos parlamentares 24h antes da assembleia. No entanto, a justificativa dada por Zé Nelson
é que ele estava utilizando
uma brecha do regimento
interno para colocar o item
em votação.
Dentre os repasses
estão mais de R$ 2 milhões
que devem ser destinados a
serviços de terceirizados e
pessoa jurídica.

Repórter acusa José Nelson
de ameaça e agressão

O repórter do Jornal Repórter ABC e do blog Caso de Política,
Luis Carlos Nunes, abriu um Boletim
de Ocorrência contra o presidente
da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, José Nelson de Barros (PMDB),
na noite de sexta-feira (19). De acordo com o profissional de imprensa,
ele teria sido atacado pelo vereador
com um chute enquanto fazia a cobertura do evento de lançamento
da campanha à reeleição do atual
prefeito da cidade, Saulo Benevides,
também do PMDB, a qual o vereador é aliado. Ainda de acordo com

o repórter, após a agressão, José
Nelson ainda teria o ameaçado:
“Isso não vai ficar assim, vou dar
um jeito em você”
– Teria dito o parlamentar, se referindo a uma reportagem.
As ameaças seriam por
conta de uma matéria publicada
na última edição do jornal impresso, apontando que o Presidente
da Casa de Leis estaria obrigado
a abrir a CPI da Saúde por conta de uma ordem judicial, o que
poderia levar Zé Nelson a pagar
uma multa ou até mesmo ser preso.
A reportagem do Diário
de Ribeirão Pires tentou entrar
em contato com o vereador, onde
uma funcionária do gabinete do
legislador informou que ele estava
em um compromisso na Prefeitura e não poderia nos atender. Até
o fechamento dessa matéria não
obtivemos retorno do Vereador.

Uma decisão do
Supremo Tribunal Federal fez o sonho da disputa
eleitoral se tornar realidade para muitos candidatos
Fichas Sujas. De acordo
com a decisão, candidatos
a prefeito só serão condenados, caso as contas rejeitadas pelo Tribunal, também sejam reprovadas na
Câmara dos Vereadores
das cidades referentes.
Como efeito, esta
nova decisão faz com que
os condenados, possam
disputar as Eleições de
2016. Em 2012, 84% dos
candidatos avaliados inelegíveis foram condenados
pelos Tribunais de Contas
e não concorreram ou os

votos não foram computados. Este ano, mais de
seis mil políticos com as
contas rejeitadas já estão
liberados para concorrer.
Durante o julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes gerou polêmica
ao dizer que “A lei foi tão
mal feita, que parece que
foi feita por bêbados. É
uma lei mal feita”.
Valdecir Pascoal,
representante da Associação dos Tribunais de Contas disse não concordar
com o STF. “Vamos respeitar, mas não concordar.
Vamos sensibilizar o STF
com ações próprias para
reavaliarem, é um retrocesso”, disse.
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ELEIÇÕES 2016
Diário vai realizar debate com candidatos aos Paços
Divulgação

O DiárioRP vai realizar debate com os principais concorrentes às prefeituras de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra. Com
a iniciativa, os moradores
da região poderão conhecer
melhor quais são os projetos
e as ideias dos prefeituráveis
ao Paço de cada cidade. Os
eventos ocorrem nos dias
21 e 22 de setembro, em
Rio Grande da Serra, e Ribeirão Pires respectivamente.
Para levar o evento
à maior parte possível de

pessoas, o Diário está montando uma plataforma online
especial, onde haverá transmissão ao vivo e informação
sobre os candidatos, para
que o munícipe possa tomar a melhor decisão possível antes de votar em um
candidato.
Jornalistas dos principais veículos de comunicação, e que acompanham
o dia a dia da vida política
dos municípios serão convidados para participar do debate, bem como a enviarem
perguntas aos candidatos.

Nesta etapa, a população
também será ouvida e alguns questionamentos serão sorteados.
No dia 1º de setembro, haverá a reunião final
com os representantes dos
partidos políticos de todos
os candidatos registrados
no TSE, para então, finalizar
as regras do debate. Para
ter mais informações sobre
essa e outras atividades que
o Diário de Ribeirão Pires
está organizando, acesse o
site: www.diariorp.com.br/
eleicoes2016.
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POLICIAL

GCM e PM prendem três no final de semana

Na última sexta-feira
(19), um homem foi detido
pela Guarda Civil Municipal
de Ribeirão Pires, após ter
sido imobilizado por munícipes enquanto tentava fugir,

depois de ter sido acusado
de tentativa de roubo. O
homem, que foi identificado
como Lucio Souza da Luz
de 31 anos, anunciou o assalto à uma mulher grávida,
que segundo informações
teria sido agredida por ele

R$150,00

Divulgação

Por Ygor Andrade

durante o ato criminoso.
A vítima fazendo-se
valer de uma brecha na situação, abriu a porta do carro e gritou por ajuda. Lucio
tentou fugir, mas foi pego
por alguns munícipes que
passavam pelo local, e que
seguraram o bandido até
que membros da Guarda
Civil Municipal chegassem
para prestar o atendimento
à ocorrência.
Na Delegacia, Lucio
tentou enganar os agentes
dando o nome de seu irmão,
mas logo foi descoberto e
com seu nome outros crimes que já cometeu, como,
por exemplo, um sequestro
relâmpago no Centro Alto
de RP, quando abandonou a
vítima na cidade vizinha, Rio

Grande da Serra.
Outros dois criminosos também foram presos
na tarde do dia 19, flagrados
roubando celulares próximos da Estação Ferroviária
de RP. Por volta de meio-dia, eles já tinham roubado
dois celulares. Dois policiais
militares que estavam próximos ao local suspeitaram
das ações dos bandidos e
decidiram abordá-los. Na
revista os policiais encontraram de posse dos bandidos
dois celulares; os PMs então
foram avisados que duas
pessoas reclamaram a respeito de terem sido assaltadas. Os dois foram levados
à Delegacia de Polícia e,
posteriormente reconhecidos pelas duas vítimas.

10

Por Ricardo Ribeiro

Ao que parece uma documentação teria atrasado a liberação do corpo, deixando
a família revoltada, no que
teriam começado a discutir
iniciando um ato de vandalismo onde cadeiras, vasos
entre outros pertences do
prédio foram quebrados.
Segundo a Prefeitura, o caso está sendo analisado e os danos ao patrimônio serão avaliados com
as devidas providências a
serem tomadas.

R$75,00

A UPA Santa Luzia
passou por momentos bastante agitados nos últimos
dias. Segundo informações,
houve a falta de médicos
para atendimento dos pacientes, que teriam ficado
esperando, em alguns casos, por até três horas. O
fato foi negado pela direção
da Santa Casa de Ribeirão
Pires, responsável por gerenciar o atendimento na

Unidade de Pronto Atendimento. Segundo eles, haviam três médicos na UPA,
no dia 18, durante o período
apresentado, apesar de vídeos, fotos e relatos exporem corredores cheios com
munícipes aguardando atendimento.
O segundo caso é
um pouco mais complicado.
Um homem teria sido baleado dentro de uma festa em
uma chácara de Suzano,
mas o corpo foi trazido à RP.

Ygor Andrade / DiárioRP

CIDADES
Morte na UPA de RP acaba
em briga e depredação

VIP é denunciada por supostas irregularidades

vel para a colocação, por
exemplo, do cabeamento de fibra ótica, um dos
mais procurados entre os
brasileiros por oferecer internet rápida. A empresa
também não estaria identificando os cabos utilizados por sua empresa,
o que pode acarretar no
corte dos mesmos.

R$150,00

O Diário de Ribeirão Pires recebeu a denúncia de que a empresa
Vip Telecom estaria prestando serviços de maneira
irregular, em alguns pontos da cidade. A denúncia
se refere à falta de uma
autorização perante a AES
Eletropaulo. Essa autorização seria indispensá-

A Vip Telecom negou que
esteja em débito em relação à documentação necessária para a prestação
de qualquer serviço oferecido pela empresa, mas
não apresentou todos os
documentos necessários
para comprovar sua versão, devido a um contrato
de confidencialidade entre
a empresa e a locatária
Eletropaulo.
Entramos em contato com a Eletropaulo
que informou que investigará as denúncias e, caso
sejam comprovadas, tomará as medidas cabíveis.
A prefeitura de Ribeirão
Pires não retornou nossos
contatos.
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POLÍTICA

Vereadores criticam veto à CPI da saúde
Divulgação

Por Ricardo Ribeiro

Na última semana,
o desembargador Kleber
Leyser de Aquino, foi contra a decisão da juíza Isabel
Cardoso de Cunha Lopes
Enei, que determinava que
a CPI da Saúde fosse instalada imediatamente. Na jus-

tificativa, Aquino, disse que
as investigações poderiam
atrapalhar o andamento
das Eleições Municipais de
2016.
Autor do requerimento que pede à Câmara
dos Vereadores que se crie
uma Comissão Parlamentar
de Inquérito Renato Foresto

(PT), não aprovou a medida imposta pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo. “Isso
é um absurdo. Um desembargador que nunca pôs os
pés em Ribeirão Pires, que
nunca deve ter lido uma
notícia sobre a cidade, usa
como justificativa que a CPI
pode atrapalhar a eleição? E
como ficam as pessoas que
esperam e que morrem pela
falta de estrutura da saúde?”, criticou Foresto.
Gabriel
Roncon
(PTB), um dos integrantes
do grupo que entrou na justiça para dar andamento à
Comissão Parlamentar, engavetada pelo Presidente da
Casa de Leis, José Nelson
de Barros (PMDB) desde

setembro de 2015, afirmou
que vai procurar mais recursos legais para que a saúde
da cidade seja investigada.
“Com certeza nós vamos
procurar pela justiça novamente por conta da CPI. A
gente sabe da situação desesperadora em que a Saúde de RP se encontra”, enfatizou Roncon.

AVISO

O Diário de Ribeirão Pires
vem a público informar que
não há, e nunca existiu nenhuma pessoa chamada
Joelma em seu quadro de
funcionários e colaboradores. O caso se trata de fraude e já foi denunciado às
autoridades competentes.
É importante ressaltar que
nosso expediente e contato
se encontram na página dois.

Maranhão inaugura Comitê de campanha
O início da campanha eleitoral em Rio
Grande da Serra foi marcado pela inauguração
do Comitê do candidato
à reeleição Gabriel Maranhão (PSDB). O evento
aconteceu na noite da última sexta-feira (19) e reuniu amigos, apoiadores e
candidatos a vereadores
do grupo.
O novo escritório
político de Maranhão, localizado na região Central, ficou pequeno para

acomodar internamente
todos os presentes na
ocasião. Em seu discurso,
Maranhão destacou as realizações de sua gestão,
como a construção da
UPA, do Parque Linear e
do Complexo Educacional
entre outras. Entretanto,
o atual prefeito fez questão de citar a tática do
candidato da oposição.
“Eles estão escondendo
que são do PT. O material
deles agora é verde. Não
tem estrela e nem a cor

vermelha”, apontou.
O grupo político de
Gabriel Maranhão conta
com 15 partidos coligados. Entre eles, o PSD,
que indicou o nome da
vice, confirmando a atual
vice-prefeita Professora
Marilza, na composição
da chapa majoritária. Os
demais partidos que integram o arco de aliados
são PSDC, PDT, PTN,
PRTB, PSB, DEM, PV,
PEN, PHS, PCdoB, PRP,
PSL e Solidariedade.
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Grafite de RGS é referência para outras cidades
Divulgação

Diversos pontos da
cidade de Rio Grande da
Serra que antes eram sem
cor ou pichados, vêm se tornando verdadeiras obras de
arte a céu aberto. Isso tudo
devido ao Projeto ABC do
Grafite, idealizado pela produtora Carbono60 – Economia Criativa, que conta com

o patrocínio da empresa
Solvay e a parceria da Prefeitura de RGS.
De acordo com o
produtor Pedro Binotti, o
projeto teve início em junho
e tem previsão de término
na primeira semana de setembro. “Nesta última etapa,
será grafitado um painel na

lateral da nova UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)”,
comentou. Ao todo, o projeto conta com seis pontos
de grafite na cidade, a realização de quatro oficinas e a
produção de um site onde é
possível acompanhar todo o
trabalho desenvolvido.
Artistas
Outra característica importante da iniciativa é a valorização do trabalho de artistas do próprio município.
“O projeto é ótimo, não só
por incentivar artistas locais,
como também, despertar
o interesse e novos talentos por meio das oficinas
realizadas nas escolas da
cidade”, pontuou Binotti.
Ao todo dez artistas de Rio
Grande da Serra integram o

ABC do Grafite.
Cidade
Já com relação a parceria com a Prefeitura de Rio
Grande da Serra, o produtor
explicou que a escolha do
município se deu por seu
histórico e por já possuir
um importante espaço público de convivência na região central, a pista de skate
Sandro Dias – Mineirinho,
que foi revitalizada em 2014,
sob a curadoria dos expoentes da arte, os artistas Chivitz e Minhau.
Além disso, para o
produtor Binotti, o ABC do
Grafite é um marco em relação à difusão do grafite na
região. “Rio Grande da Serra
está se tornando um museu
de arte urbana a céu aberto,

o projeto só tem a acrescentar, se tornando uma referência para outras cidades”,
finalizou.
Etapas
A primeira oficina do projeto
aconteceu em junho, na Escola Estadual Edmundo Luiz
de Nóbrega Teixeira, com a
presença de 24 crianças e
adolescentes, que grafitaram toda a fachada do espaço com apoio de artistas
locais. Já a segunda etapa
foi realizada em julho, na
Escola Municipal de Ensino
Infantil Emei - Rachel Silveira Monteiro direcionada aos
alunos do ensino fundamental. Nesta ocasião, a atividade foi conduzida pelo artista
Subtu, abordando técnicas
básicas de grafitagem.

