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O QUE SEU VEREADOR
FEZ NOS ÚLTIMOS
4 ANOS?
O DiárioRP foi atrás do que os 17 vereadores da cidade fizeram durante
seus mandatos. Veja mais.

Homem Vereadores
é baleado congelam
salários
em RP
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Projetos
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RGS
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OPINIÃO

CRATE agiliza atendimento na região ANUNCIE NO DIÁRIO!

E se você votasse certo?
nicação, o Diário de Ribeirão Pires vai realizar, entre
os dias 5 e 8 de setembro,
sabatina com todos os candidatos às prefeituras de
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Além disso,
um debate será realizado
no dia 22, onde candidatos
poderão confrontar uns aos
outros, em busca de melhores propostas para nossa região. Todos os eventos
serão transmitidos ao vivo
pela internet
O envolvimento com
a política é algo extremamente necessário, já que
são pessoas que governam
nossa cidade durante vários
anos. Acompanhe nosso
especial sobre as eleições
deste ano e se informe sobre os candidatos. Afinal de
contas, ou você vota certo,
ou chora por 4 longos anos.

Por Ygor Andrade

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

O
ribeirão-pirense
tem se deparado com várias
notícias a respeito da agilidade e da eficiência com que a
Defesa Civil e outros membros da Saúde têm conseguido realizar os atendimentos
na cidade. Muitos até fazem
diversas publicações com
muitos elogios nas redes sociais depois do atendimento.

Divulgação

No Jardim União, em
Ouro Fino, moradores também reclamam
da falta de iluminação
pública nas vias. Postagens em rede social
questionam pagamento
da conta de eletricidade
por parte da Prefeitura.

ENVIE SUA
DENÚNCIA PARA
contato@diariorp.com.br

Por Ygor Andrade

O Diário de Ribeirão Pires é um veículo de comunicação
eletrônico, com notícias diárias na internet. Esta publicação é um
resumo com as principais notícias da semana.
Veja mais no site.
Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Tiragem: 10 mil exemplares.
Jornalista Responsável: Rafael Ventura MTB 80983
O Diário de Ribeirão Pires não se responsabiliza pela opinião de seus
colunistas e anunciantes. Apenas veiculamos seu conteúdo.
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O empoderamento
feminino é muito mais do
que simplesmente aceitar o
“meu corpo, minhas regras”;
a visão de aceitação social,
liberdade e conscientização
chegou ao ponto de grupos serem formados para
discutir qual o real papel da
mulher na sociedade e, depois de visitar algumas dessas reuniões, a professora
Lygia Catarine organizou
um modelo de cooperação
feminina, mas deixa cla-

ro que não se trata de um
movimento feminista, e sim,
de um grupo de profissionais mulheres que realizam
trocas de experiências entre si. No entanto, o grupo,
segundo Lygia, se tornou
maior do que o imaginado.
“Temos histórias lindas, de
superação, que precisam
ser contadas. Somos mais
de 80 mulheres empresárias
em um grupo que teve sua
primeira reunião no início do
mês; isso tudo tomou proporções enormes e ficamos
muitos felizes em saber que

tem dado resultado”, comemora Lygia, que agradece a
colaboração do namorado
Lucas e das amigas, Jéssica
Vilas Boas e Aline Gianasi.
Hoje, o Facebook
é a fonte de comunicação
mais forte entre as integrantes do grupo, que não faz
distinção às interessadas.
“Até quem ainda não é uma
empreendedora pode participar. A reunião serve para
unir o grupo e criar uma
empatia. A rede tem como
objetivo fazer mulher ajudar
mulher, e é de extrema importância que todas tenham
esse contato mais próximo,
e verbalizem e discutam sobre suas histórias, ideias e
afins”, enfatiza.
A próxima reunião
ainda não foi decidida, mas
as interessadas podem se
inscrever no grupo do Facebook, “Empreendedoras de
Ribeirão Pires”.

R$150,00

CNPJ: 24.236.255/0001-16
Rua Rio Grande da Serra, 168 - Centro, Ribeirão Pires
(11) 4827-5757

A equipe é composta por cerca de 40 profissionais e seis
ambulâncias.
De acordo com o Comandante da Defesa Civil, Miguel Filho, as mudanças diminuíram em até 12 minutos o
tempo de resposta das equipes de socorristas, que são
preparadas diariamente com
simulações e alguns outros
treinamentos para melhorar o
desempenho dos agentes.

Mulheres empreendedoras se unem em RP

Foto Denúncia

VOCÊ TAMBÉM
PODE SER NOSSO
REPÓRTER!

Um dos motivos
dessa agilidade, além do
empenho dos responsáveis,
se deve ao sistema adotado
pelo CRATE (Coordenação
de Resgate e Atendimento
Técnico de Emergência), que
antes funcionava nas dependências da UPA Santa Luzia,
e agora, instalado ao lado
da antiga Fábrica de Sal, no
Centro Alto, que possibilita
agilidade aos atendimentos.

LIGUE: 4827-5757

R$ 80,00

mesmos, que votamos e
colocamos esse tipo de
pessoa no poder. Pessoas
que votam em troca de botijões de gás, promessas de
emprego, ou de qualquer
benefício próprio não passam de ladrões corruptos
tal quanto os políticos que
critica. A mudança deve
começar em nós mesmos,
conhecendo os candidatos
e após a eleição, cobrando
por atitudes reais em benefício de nossa cidade. Também é preciso ficar atento
em atitudes eleitoreiras,
como a aprovação do congelamento de salários bem
às vésperas da eleição. Me
desculpem os 17 vereadores, mas votassem a proposta em janeiro de 2013,
não agora.
Pensando em nosso
dever de veículo de comu-

Divulgação

Sabemos que boa
parte dos políticos pensam
apenas em seu próprio
umbigo, e por conta disso,
muitas vezes votam ou engavetam projetos mesmo
indo contra boa parte do
apelo popular. Não é preciso ir longe para ver atitudes
como estas acontecendo.
Um grande exemplo disso
é o Presidente da Câmara
de Ribeirão Pires, José Nelson (PMDB), que extrapola
qualquer limite da ética e
bom senso, fazendo da Câmara Municipal um grande
picadeiro de circo, colocando e retirando projetos que
bem entender, desde que
sejam de benefício próprio,
ou do grupo político que ele
apoie.
No entanto, a culpa cabe a ninguém mais,
ninguém menos, que a nós

CIDADES
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CIDADES

Falta de estrutura incomoda moradores da Sta. Luzia
DiárioRP

POLÍTICA
Em época eleitoral, vereadores
de RP congelam salários

LIGUE: 4827-5757

Ygor Andrade / Diário de Ribeirão Pires

Por Ricardo Ribeiro

alegar defasagem salarial
em relação a outros órgãos
públicos da região.
Chamou a atenção
de munícipes que assistiam
a sessão no Plenário, que
mesmo com a crise financeira em que a cidade se
encontra há anos, que a lei
tenha sido feita às vésperas
das Eleições Municipais. A
medida chegou inclusive a
ser criticada por populares,
já que estamos em época
eleitoral. “Pra mim isso não
passa de marketing eleitoral.
Ano que vem alteram a lei e
pronto, denunciou um morador da cidade.

Por Ricardo Ribeiro

É rotineiro moradores de Ribeirão Pires reclamarem por conta dos
problemas e da falta de estrutura nos bairros onde residem. Desta vez, munícipes

que moram na Santa Luzia
demonstraram insatisfação
com a situação das ruas da
vila.
“Na altura da UBS
sempre tem problemas com
vazamentos. Existe um bueiro que sempre vaza esgoto e

Passagens de trem são vendidas ilegalmente
Ricardo Ribeiro / DiárioRP

A Câmara dos Vereadores de Ribeirão Pires
usando como desculpa a
crise financeira em que Ribeirão Pires se encontra,
aprovou por unanimidade,
na última sessão (30), o congelamento do salário de Vereadores, Secretários, Vice e
Prefeito da cidade.
A medida foi aprovada pelos 17 vereadores.
O período de aplicação da
Lei, no entanto, ocorre na
próxima legislatura, de 2017
a 2020. Os Secretários, Vereadores e Vice-Prefeito re-

cebem em média R$ 10 mil
por mês, enquanto o Chefe
do Executivo Municipal ganha aproximadamente R$
20 mil.
O nova lei foi elogiada por muitos parlamentares. No entanto, a norma não
impede que no futuro seja
derrubada. Especialistas em
direito ouvidos pela reportagem do DiárioRP, afirmaram
que, apesar de ser uma lei
adequada ao atual cenário
financeiro da cidade, ela não
impede que na próxima legislatura ela seja derrubada.
Ainda afirmaram que, os políticos eleitos ainda podem

Ex de Saulo reata com grupo do prefeito
Reprodução internet

Michele Mariz, ex-esposa do Prefeito Saulo
Benevides (PMDB), havia
anunciado que iria concorrer nas eleições municipais
como candidata à vereadora do grupo de Kiko Teixeira (PSB), no entanto, ela

anunciou rompimento com
o grupo do ex-Prefeito de
Rio Grande da Serra,
“Eu estava com o Kiko
como pré-candidata a vereadora, mas há alguns
meses começou a faltar
estrutura para nós, então

optei por voltar para casa,
com o grupo do Koiti Takaki
(PTdoB)” explicou Mariz ao
Diário do Grande ABC.
Michele negou que
houve qualquer tipo de problema com o grupo de Kiko
e ressaltou que sempre foi
muito bem tratada pelo
grupo que faz oposição ao
atual Chefe do Executivo
e ainda explicou que deve
concorrer novamente ao
Legislativo em 2020.
A ex de Saulo,
em janeiro deste ano, havia anunciado a saída do
PMDB para o PSB, após
ter sido exonerada do Fundo de Assistência Social do
município.

deixa a situação da rua bem
complicada. Têm buracos
do começo ao fim. Teve uma
obra da Sabesp até a altura
da escola Professora Maria
Pastana e deixaram tudo
quebrado e só Deus sabe
quando será arrumado”, reclamou Maria de Oliveira, de
50 anos, e que passa pela
rua todos os dias.
A munícipe ainda relata outros problemas que os
moradores da região enfrentam diariamente. “Não temos
calçadas para andar. Próximo a Igreja dos Mormons, só
tem mato e não temos como
andar. Se não houvesse o
templo não teríamos como
andar na rua em segurança”,

A prática acontece
há anos em Ribeirão Pires.
Não há nenhum munícipe
que não tenha se deparado
com vendedores ilegais de
passes de trem próximo à
estação da cidade. No entanto, nos últimos meses o
número dos “comerciantes”

670

aumentou significativamente.
As condições são
vantajosas, já que o bilhete
comprado nos guichês custa R$ 3,80, e nas mãos dos
vendedores, a passagem sai
R$ 0,80 mais barata. Durante
a manhã, quando o fluxo de

passageiros é maior, existem
inúmeros vendedores anunciando “passagem é três”,
no entanto, não há nenhum
tipo de fiscalização no local.
A CPTM informou
que realiza constantes fiscalizações nas estações para
evitar que tal prática ocorra,
além de emitir avisos sonoros alertando sobre os riscos da prática de comprar
bilhetes irregulares. Quem
compra e quem vende passagens ilegais pode ser enquadrado no Artigo 171 do
Código Penal (estelionato) e
ser condenado por até cinco
anos de prisão.

contou a ribeirão-pirense.
A Sabesp, por meio
da assessoria de imprensa,
informou que executa obras
para melhorias no sistema
de saneamento da região.
Atualmente estão sendo trocadas cerca de 40 metros
de guias e sarjetas. O término desta fase das obras está
previsto para esta sexta-feira
(2). A reposição da capa asfáltica será finalizada no sábado (3). A companhia pede
desculpas pelos eventuais
transtornos e segue à disposição pela Central de Atendimento, nos telefones 195 ou
0800 011 9911. A Prefeitura
da cidade não respondeu
nossos contatos.
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ARNALDO SAPATEIRO
Não respondeu nosso contato. Nada de
relevante foi encontrado em nossas pesquisas.

7
O que seu vereador fez
nesses 4 anos?
CPI

POLÍTICA
JOSÉ MARIA ADRIANO
Não respondeu nosso contato. Nada de
relevante foi encontrado em nossas pesquisas.

O Diário de Ribeirão Pires foi atrás do que os 17 vereadores da cidade fizeram durante seu mandato.
Enviamos um questionamento para todos solicitando seus projetos mais relevantes. Veja:

BANHA
Informou que criou projetos de lei que garante aos
idosos e às gestantes lugares reservados em comércios, vagas de estacionamento exclusivas para
transporte escolar, garantindo o direito à amamentação em estabelecimentos da cidade e o Estatuto
do Idoso, entre outros.

BERÊ DO POSTO
Não respondeu nosso contato. Assumiu o cargo apenas em 2015. Em seu mandato, defendeu as causas femininas e integrou o grupo de
Vereadores que acionou a Justiça pela CPI da
Saúde.

CLEONICE MEIRA
Não respondeu nosso contato. Nenhum ato
relevante foi encontrado em nossas pesquisas.
Se envolveu em polêmica, de distribuição de
guias médicas em seu gabinete, para a realização de exames na Carreta Mulheres de Peito.

DIVA

Informou que conseguiu Emendas Parlamentares que garantiram à Ribeirão Pires a compra de
equipamentos para o Hospital e Maternidade São
Lucas e para a pavimentação de diversas ruas na
cidade, além de Projetos de Lei como o “Teste do
Coraçãozinho”, entre outros.

EDUARDO NOGUEIRA
Elaborou Projetos de Lei como “Parada Segura”,
“Dia Municipal de Combate a Homofobia”, “Aluno
Nota Dez”, Prazo para realização de consultas médicas em pessoas acima dos 60 anos, “Semana de
Prevenção ao Câncer de Mama e ao Câncer de Colo
Uterino”, entre outros.

FLÁVIO GOMES

Não respondeu nosso contato. Autor de sete
projetos de lei durante 2013 e 2014. É Presidente
da Comissão de Justiça e Redação e se coloca
contrário a doações de terrenos feitas pelo Executivo Municipal, além de outros bens públicos

GABRIEL RONCON
Criou projetos que garante estacionamentos de bicicletas em comércios, além de lei que puna com aplicação de multa, além de outras sanções, a quem agredir
animais de estimação. Integrou o grupo de Parlamentares que entraram na justiça pela CPI da saúde, entre
outros.

GÊ DO ALIANÇA
Não respondeu nosso contato. Nada de
relevante foi encontrado em nossas pesquisas.

HERCULES GIAROLA

informou ser esponsável por Projetos de Lei como a
obrigatoriedade de centrais de tratamento de água
em lava-rápidos, proibição de experimentos em animais em RP, proteção a idosos e a criação de serviços de acupuntura e terapias nas UBSs e Hospitais
Municipais, entre outros.

JORGE LUIS DE MORAES

Informou ser autor de Projeto de Lei que regulamenta o funcionamento de foodbike e foodtruck
em Ribeirão Pires e solicitar à Prefeitura, a construção de passarelas na Rod. Índio Tibirçá e de
melhorias em Ouro Fino.

JOSÉ NELSON DE BARROS
Não respondeu nosso contato. Nada de
relevante foi encontrado em nossas pesquisas.

PAIXÃO
Não respondeu nosso contato. Nada de
relevante foi encontrado em nossas pesquisas.

RENATO FORESTO
Informou ser autor do requerimento para a implantação da CPI da Saúde, que investigaria possíveis
irregularidades na Pasta. Além disso, enviou diversos
requerimentos ao Paço questionando problemas e
pedindo por melhorias em vários bairros da cidade.

RUBÃO
Não respondeu nosso contato. Integrou o grupo
de Parlamentares que entraram na justiça pela
CPI da Saúde.

SILVINO DE CASTRO

Informou ter laborado Projetos de Lei que protegem as mulheres contra a violência obstétrica,
proibição de instalação de bolsões de estacionamentos com no mínimo 400 caminhões, e criação de sistema de reuso de água não potável
em condomínios, clubes, entre outros.
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CIDADES
Geladeira lidera rejeição com PT

ELEIÇÕES 2016

Diário inicia Sabatina com candidatos

O índice de rejeição de Claudinho da Geladeira, candidato a prefeito pelo Partido dos
Trabalhadores, é de 30, 3%.
Na pesquisa foram entrevistadas 488 pessoas.
A pergunta feita em
Rio Grande da Serra foi: Em

quem você não votaria? E o
candidato do PT liderou o
ranking. A margem de erro
deste levantamento de dados é de dois pontos para
mais ou dois pontos para
menos, com índice de 95%
de confiança.

Na próxima semana,
o Diário de Ribeirão Pires vai
realizar uma sabatina com
os candidatos à Prefeitura
de Ribeirão Pires e também
de Rio Grande da Serra. As
entrevistas acontecem a
partir do dia 5 de setembro,

com horários a serem confirmados pela organização
do evento e divulgados posteriormente. Todas as entrevistas serão transmitidas ao
vivo no Facebook do jornal.
Todos os candidatos
de ambas as cidades fo-

R$150,00

Divulgação

O PT é o partido
com maior rejeição em Rio
Grande da Serra, de acordo
com pesquisa realizada pela
empresa Data News Brasil
e registrada sob o número
01536/2016 no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

ram convidados e poderão
apresentar suas propostas,
como também serão questionados sobre possíveis dúvidas quanto às candidaturas ou sobre problemas em
gestões anteriores. Vários
cidadãos poderão enviar
perguntas que serão apresentadas aos políticos. Além
disso, o Diário também fará
um debate no dia 22 de setembro.
Um site foi criado
para as eleições municipais
deste ano, com o intuito de
facilitar o acesso às informações sobre os candidatos.
Para ter acesso a todas novidades sobre a sabatina e o
debate, basta entrar em:
diariorp.com.br/eleicoes2016.
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Por Ygor Andrade

Há algum tempo Ribeirão Pires se orgulha do
título de Estância Turística
devido a sua característica protetiva às nascentes e
mananciais da cidade. Isso
gerou muitas discussões
em relação ao que a cidade oferece de Turismo ao
visitante e como aproveitar
melhor essa situação. Para
isso, alguns requisitos bá-

sicos e indispensáveis foram explicados em uma Lei
complementar aprovada em
2015. Um destes requisitos
é o Plano Diretor de Turismo (PDT) que consta na Lei
1261/2015 que diz, em seu
parágrafo 2º, item VI, que o
PDT precisa ser aprovado e
revisado a cada 3 (três) anos.
Outros temas na Lei, apresentam alguns pontos a serem analisados como Saúde,
Hospedagem, Ecoturismo,

Pesca, Náutica, Turismo de
Aventura entre outros que,
teoricamente são considerados indispensáveis.
No entanto, o Diário
de Ribeirão Pires foi informado que Ribeirão Pires, até
hoje, não possui PDT elaborado, ou seja, deixa de cumprir um dos principais pontos para se manter com o
título, podendo perder ‘sua
vaga’ entre as Estâncias, e
ser rebaixado a Município
de Interesse Político (MIT),
como informou a assessoria
de imprensa da Secretaria
de Turismo do Estado de
São Paulo.
O Diário entrou em
contato com a Prefeitura e
questionou a elaboração
do Plano Diretor, mas até o
fechamento desta edição,
a Administração não havia
respondido.

Candidato a vereador dá ordens na prefeitura, diz jornal

feitura, como, por exemplo,
na relação e negociações
com fornecedores da Administração. A confirmação
veio após uma ligação do
DGABC, questionando a
respeito de atrasos em pagamentos. “Você pode entrar em contato com o prefeito (Saulo), com o (Valmir)
Copina ou com o Koiti so-

POLICIAL

Agressões domésticas fazem duas vítimas no FDS

Por Ygor Andrade

Mais mulheres registraram boletins de ocorrência a respeito de agressões
físicas sofridas pelos companheiros em Ribeirão Pires.
Desta vez uma mulher de
28 anos, que alega conviver
com o esposo há 12, disse

que ambos estavam em um
bar no Centro da cidade,
quando ela encontrou uma
amiga.
O esposo já teria um
caso de ciúmes dessa tal
amiga, devido a um possível
relacionamento homoafetivo
entre ela e sua companheira. A vítima diz que, quando

foi vista cumprimentando a
amiga, passou a ser agredida por socos na cabeça
além de ser vítima também
de xingamentos. Apesar das
agressões, a vítima diz que
não sofreu lesões mais graves.
Em outro ponto da
cidade, uma mulher foi agredida pelo marido depois de
visitar sua mãe em um bar de
propriedade da família. A vítima foi socorrida por vizinhos
que seguraram o agressor
enquanto ele, bêbado, ameaçava matar sua esposa.
Ambas as vítimas
foram encaminhadas à delegacia e orientadas quanto ao
processo de proteção pela
Lei Maria da Penha.

Após duvidar de assaltante, homem é baleado
O número de assaltos em Ribeirão Pires cresceu, não por estatísticas,
mas pelo testemunho dos
munícipes em redes sociais, e analisando também
a quantidade de boletins de
ocorrências que são registrados todas as semanas e
em vários pontos da cidade.
O último assalto à
mão armada foi registrado
na rua Humberto de Campos, na esquina com a av.
Rotary. Um homem foi abordado por dois rapazes em
uma moto não identificada

de cor vermelha e anunciaram o assalto, dizendo estarem armados. Duvidando
da ameaça armada, a vítima
resolveu descer do veículo e
confrontar os dois bandidos,
quando foi baleada no calcanhar esquerdo. No chão,
a vítima conseguiu chamar
por alguns amigos, sendo

socorrido e levado ao Hospital Nardidni, em Mauá.
Apesar da vítima ter
dado sua versão dos fatos,
os policiais militares que foram designados para conferir o local onde tudo teria
acontecido, não encontraram nenhum vestígio do
assalto. Próximo, há dois
comércios, um posto de
combustíveis e uma quitanda. Questionados, os funcionários disseram que não
ouviram disparos ou viram
qualquer movimentação diferente pela região.
R$ 80,00

De acordo com
matéria publicada no jornal Diário do Grande ABC
uma informação aponta a
permanência ilegal do ex-secretário e candidato à
vereador pelo PTdoB, Koiti
Takaki. Segundo a reportagem, Takaki continua “mandando e desmandando”
em alguns setores da Pre-

bre isso. O Koiti, inclusive,
costuma ajudar. Ele está
sempre aqui (na Prefeitura)”, teria dito um funcionário.
Em resposta à reportagem, o Prefeito Saulo
Benevides (PMDB) desmentiu a informação, dizendo que o ex-secretário
de Saúde e também de
Governo não faz mais parte
da gestão e que “ele está
focado em sua campanha”.
Se confirmado que
Koiti continua atuando na
Gestão de Saulo Benevides, sua candidatura poderá ser impugnada, de acordo com as novas regras
eleitorais,
estabelecidas
para as próximas disputas
à partir das Eleições 2016.
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Ribeirão Pires não tem
Plano Diretor de Turismo
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Projetos educacionais agitam RGS
Divulgação

A Secretaria de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra, por meio de
atividades complementares,
como os projetos Horta e
Olimpíadas, proporciona aos
alunos um aprendizado eficiente, aliando os conceitos
teóricos e vivências práticas.
Elaborado em par-

ceria com o Creb (Centro
de Referência da Educação
Básica), o “Projeto Horta”
envolve os estudantes que
aprendem, com o preparo da terra, do plantio e da
colheita, noções de ciências naturais. “As crianças
plantam, cuidam e depois
levam para casa os alimen-

tos e consomem com suas
famílias. Com certeza é um
projeto que instiga a curiosidade das Ciências Naturais”,
explicou o educador Milton
Roberto Augusto
Já o Projeto Olimpíadas foi idealizado pelos professores do Complexo Educacional, aproveitando os
Jogos deste ano. Com atividades ligadas aos números,
escrita e as modalidades, as
crianças aprendem tudo de
forma lúdica. “Os projetos
complementares são fundamentais para estimular o interesse do aluno em aprender. Iniciativas como esta
fazem a diferença no ensino.
Isso é valorizar a Educação”,
enfatizou o prefeito Gabriel
Maranhão.

