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OPINIÃO
Chega de ataques, quero propostas!

Como
sempre
venho
dizendo, Ribeirão Pires
parece que ainda vive em
uma época de feudo, onde
diversos políticos resolvem
seu problemas e disputas
como reais coronéis e
ditadores, se esquecendo
que estamos em pleno
século 21.
São
montagens,
vídeos
e
diversas
acusações para atacar
adversários. O pior de tudo
isso é quando “veículos de
comunicação” entram no
jogo sujo da política para
atacar candidato A ou
candidato B. Pior ainda é
quando jornais são criados
especificamente
durante
a época eleitoral apenas
para atacar adversários. O
ódio é tão escancarado que
chega a me dar náuseas,
e é o cidadão quem sai

perdendo, pois fica no
meio dessa guerra suja e
desonesta.
Um exemplo disso é
um jornal, que não tem site,
nem página no facebook,
nem jornalista responsável, e
muito menos periodicidade
(aparece mesmo só quando
precisa denegrir alguém),
e que inclusive é alvo de
investigação da Polícia
Civil por esse motivo. Esse
jornal é escancaradamente
criado apenas para atacar
os candidatos que estão
nas primeiras posições das
pesquisas. Não querendo
entrar no mérito de quem é
honesto ou não, de quem
será melhor prefeito ou
não, mas esse jogo sujo
só mostra que as pessoas
estão desesperadas pelo
poder a qualquer custo.
Este é o momento

de apresentar propostas,
vivemos em um momento
muito difícil para Ribeirão
Pires. A cidade está um
caos e completamente
abandonada, precisamos
de um plano emergencial
para essa situação, portanto
solicito aos candidatos à
prefeitura e à câmara que se
atentem em propostas para
que nós, moradores da
cidade, possamos escolher
com convicção àqueles que
serão os próximos a nos
representar.
Na
próxima
quinta-feira, o Diário de
Ribeirão Pires realiza um
grande debate para tentar
dar
oportunidade
aos
candidatos. Convido a todos
que assintam, e que vença
a melhor proposta! Saiba
mais em www.diariorp.com.
br/eleicoes2016. Participe!
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Região inicia Campanha de Vacinação ANUNCIE NO DIÁRIO!
Divulgação

Por Ygor Andrade

Essa semana o SUS
disponibilizou todas as vacinas em seu catálogo para a
Campanha de Multivacinação Nacional para crianças,
(de 04 a 11 anos) e adolescentes (de 9 a 15 anos).
Essa é a primeira vez que
todos os tipos estarão à
disposição da população. A
imunização contra HPV para

meninas também está disponível até o dia 30 de setembro.
Serão 19,2 milhões
de doses extras liberadas
pelo Ministério da Saúde
em 14 tipos diferentes de
vacinas em todo o país. É
fundamental que a Carteira
de Vacinação seja apresentada para receber as doses.
Em Ribeirão Pires, serão 10
postos de vacinação que

estarão abertos durante os
doze dias de Campanha.
As 14 vacinas disponíveis são: Hepatite A; VIP;
Meningocócica C; Rotavírus; HPV; Pneumo 10; Febre
amarela; Varicela; Pentavalente; Tetraviral; Dupla adulto; DTP; Tríplice viral e VOP
(poliomielite). A Prefeitura de
Ribeirão Pires informou que
todas as UBSs da cidade
atenderão a demanda.

Moradores da Quarta pedem por linha de ônibus
Divulgação

Por Ricardo Ribeiro

Na tarde de terça-feira (20), vários moradores
da Rua Joanésia, na Quarta
Divisão, foram até a Câmara
dos Vereadores para protocolar um abaixo-assinado
para solicitar ao Executivo
Municipal, uma linha de ônibus no local.
O local é muito íngreme e os munícipes são obrigados a percorrer a rua a pé,
o que leva em média 20 minutos. Em dias chuvosos ou
quando os moradores estão

com compras, o percurso
fica ainda mais longo. A rua
não possui calçadas, além
de ter vários buracos, dificultando ainda mais a vida de
quem mora na região.
Elizete de Almeida,
Presidente da Associação
dos Moradores da Quarta
Divisão, foi até a Casa de
Leis entregar o documento que possui mais de 400
assinaturas de munícipes
que pedem que uma linha
de ônibus transite pelo local.
“As pessoas sofrem muito
para subir essa rua. Quem

chega tarde do trabalho é
muito prejudicado. Nós fizemos esse abaixo-assinado
para melhorar a nossa situação. Faz muitos anos que
nós lutamos por isso, mas
estamos aguardando a resolução da situação”, disse a
moradora.
O pedido dos munícipes foi endossado pelos
próprios parlamentares, que
fizeram críticas ao governo
municipal e ainda lembraram
que o transporte público é
um direito de todos. “Os moradores precisam de mais
qualidade de vida e essa é
uma questão que o Executivo tem de encarar com muita responsabilidade”, disse
o vereador Gabriel Roncon
(PTB)
Questionada, a Prefeitura disse apoiar os moradores e está trabalhando
junto à Rigras para garantir o
transporte à população.

LIGUE: 4827-5757
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Iluminação Pública volta a gerar polêmica ANUNCIE NO DIÁRIO!
Diário de Ribeirão Pires

Por Ricardo Ribeiro

Ribeirão Pires vive
uma crise na iluminação pública da cidade. Atrasos nos
repasses à Ribeirão Luz,
empresa responsável pela
iluminação pública da cidade, fizeram com que vários
bairros ficassem na escuridão.
Na sessão de terça-feira (20) da Câmara dos
Vereadores, o Executivo
Municipal enviou um Proje-

to de Lei que visa parcelar
em 10 vezes a dívida com a
Consladel e Jaw, responsáveis pela Ribeirão Luz, que
está avaliada em aproximadamente R$ 1,2 milhão e
que começaria a ser quitada
a partir de novembro deste ano. Contudo, a medida
causou estranheza entre
alguns Parlamentares e até
mesmo no público.
“Este Projeto é irregular. Como a Prefeitura
quer parcelar uma dívida

sendo que esse dinheiro já
foi recebido? Esse valor é
pago através de imposto,
a CIP. Essa verba deve ter
sido usada para pagar outras contas que o Executivo possui, mas não dá para
aprovar isso. É uma medida
irregular.”, comentou Eduardo Nogueira (SD). A proposta também foi contestada
por populares que assistiam
a sessão e questionaram os
motivos que levaram o Paço
a parcelar os débitos.
Após muita discussão, os Parlamentares pediram que o item fosse adiado
em uma sessão para que a
proposta fosse melhor discutida, o que causou irritação em alguns membros da
base governista da Câmara.

LIGUE: 4827-5757
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Diário realiza debate na próxima quinta
DiárioRP

Nesta
quinta-feira
(20), o Diário de Ribeirão Pires vai realizar um Debate
com oito dos nove candidatos para assumir o Paço Municipal em 2017. Todo o debate será transmitido ao vivo
através da página do jornal
no Facebook e acontecerá
nas dependências do Kaikan.
Apenas Carlos Sacomani (PSL), também conhecido como “Banana”, não

deve participar. Ausente em
outros embates, o candidato
à reeleição, Saulo Benevides
(PMDB) confirmou presença
para o Debate.
O programa será
transmitido a partir das 20h
e toda a população poderá
assisti-lo. O confronto será
realizado em quatro blocos.
Na primeira parte, todos os
candidatos responderão a
mesma pergunta, além de
11 questionamentos enviados por munícipes, que serão sorteadas, bem como o
político que irá responder às
perguntas e outro que irá comentar. No segundo bloco,
jornalistas da região irão fazer
questões que serão respon-

ANUNCIE NO DIÁRIO!

didas por candidatos, após
sorteio.
No terceiro momento, os prefeituráveis irão
questionar uns aos outros
sobre temas da cidade. Cada
candidato pode perguntar e
responder somente uma vez.
Já no quarto e último bloco,
os políticos farão as considerações finais.
O munícipe que tiver interesse em enviar perguntas à serem realizadas
aos candidatos, pode enviar
questões através de um mecanismo criado e divulgado
em nosso site. As perguntas
não devem ser direcionadas
a nenhum político, as que forem, serão descartadas.

LIGUE: 4827-5757

Pela 3ª vez, vereadores adiam toda a pauta
Ricardo Ribeiro / DiárioRP

Os adiamentos de
itens por conta de análise
mais precisa ou pela falta
de acordo entre os parlamentares sobre os Projetos
de Lei, já são rotineiros na
Câmara dos Vereadores de
Ribeirão Pires. Entretanto,
pela terceira vez seguida
todos os itens da pauta foram adiados em ao menos
uma sessão.
A repetida medida
causou estranheza entre
o público presente. “Acho
bom vocês começarem a
trabalhar antes das eleições”, criticou um munícipe. Outros seguiram o coro
e questionaram os legisladores. “Vocês vão votar o

quê? Isso é um absurdo. É
uma falta de respeito com
o povo”, falou outro.
A sessão plenária
atrasou em mais de uma
hora do horário previsto.
Entretanto, era possível
notar um clima de tensão
rolando nos bastidores da
Casa de Lei. A reportagem
do DiárioRP conversou
com funcionários da Câmara para entender quais
eram os motivos que levavam ao adiamento consecutivo das pautas. “Pelo o
que nós ouvimos, parece
que o Executivo não cumpriu um acordo com a base
governista”, disse um trabalhador.

Já um vereador, que
preferiu não se identificar,
mostrou insatisfação com
o que vem ocorrendo por
de trás dos panos do parlamento. “Quando alguém
de fora do bloco chega, os
assuntos são trocados. Parece que nós não podemos
saber sobre alguns assuntos”, criticou.
Na Tribuna alguns
Vereadores criticaram publicamente as medidas
tomadas pelos governistas. “Eu gostaria de saber
o que está acontecendo.
Por que nós não votamos a
pauta de hoje? Seria mais
fácil que adiar a sessão”,
criticou Foresto (PT).

6

CPI

ELEIÇÕES 2016

Pesquisa coloca Kiko em Primeiro, seguido de Grecco e Dedé
Espontânea

Por Rafael Ventura

A poucos dias das
eleições, a disputa pelo
cargo de Chefe do Executivo fica mais acirrada. Uma
pesquisa contratada pela
Data News Brazil e realizada pelo instituto “Perfil Pesquisas de Opinião Pública”
mostrou uma mudança na
segunda colocação nas
pesquisas. O estudo está
registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-07084/2016. A consulta foi realizada nos dias 7
e 8 de setembro e 600 pessoas foram entrevistadas. A
margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais
ou para menos e o nível de
confiança de 95%.
No cenário estimulado, Kiko (PSD) manteve a
liderança da corrida eleitoral
com 31,5%. Grecco (PRB)
aparece em segundo com
17,5%, seguido por Dedé
(PPS) com 15,5%. O candidato a reeleição, Saulo
Benevides tem 9,5%. Renato Foresto (PT) 4,5%, Leo
Moura (PMB) 2,5%, Drª. Rosada (REDE) e Carlos Sacomani (PSL) tem 1% cada.
Lima, candidato do PSTU

não pontuou. Indecisos,
brancos e nulos somam 17
pontos
No cenário espontâneo, Kiko mantém a liderança com 21,5% dos
entrevistados. Dedé possui
10,5%, seguido por Saulo
com 7% e Grecco com 6%.
Leo Moura foi lembrada por
0,5%, enquanto os demais
candidatos somados têm
2,5%. Indecisos, brancos e
nulos, somam 52%.
Em rejeição, Benevides lidera com 37%, seguido de Dedé com 20,5%,
Kiko 10,5%, Grecco 8%,
Sacomani aparece com 5%,
Moura tem 4,5%, Foresto
4%, Lima possui 3,5 e Drª.
Rosana tem 1,5%. 17,5%
informaram estar indecisos.
Quando questionados sobre como avaliam a
atual gestão, 62,5% dos entrevistados avaliaram como
ruim ou péssima, 31,5%
regular, 5,5% como boa.
Ninguém clasificou como
ótima. 0,5% não opinaram.
Questionados se votariam em Benevides para
reeleição, 71% disse que
não, enquanto 21% responderam “depende” e 8% sim.

Estimulada

Rejeição
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Prefeitura mente sobre obra em bairro de Ribeirão Pires
Divulgação

Falta de iluminação,
de estrutura, denúncias de
abandono e pelo Executivo
Municipal são alguns pontos
que têm sido reclamações
constantes dos moradores
dos mais variados bairros de
Ribeirão Pires.
A rua Carlos Silvério,
no Pilar Velho, não tem asfalto, não tem calçadas e nos
últimos meses, assim como
toda a cidade, vem enfrentando problemas na ilumi-

nação pública. “Nós temos
vários problemas aqui. Essa
rua é praticamente abandonada pela Prefeitura. A via é
de terra, cheia de buracos
e atrapalha quem precisa
passar por aqui. Tem mato
dos dois lados da rua, se
os moradores não cortam,
a vegetação acaba entrando dentro de casa”, contou
uma munícipe, que mora no
local há mais de 20 anos.
A moradora ainda

reclamou da falta de ação do
poder público com o bairro.
“Nós aqui sempre precisamos correr atrás para que
algo fosse feito. O Prefeito
veio aqui há um tempo e disse que passaria um asfalto
fino até onde existem casas,
mas nem isso foi feito”, criticou uma moradora.
A reportagem do
DiárioRP vem trabalhando
nesta matéria há mais de
uma semana e notificamos a
Prefeitura sobre o problema,
que nos informou que de
acordo com Secretaria de
Infraestrutura Urbana a via já
constava no cronograma de
serviços para a execução de
reparos. Sendo que na manhã de terça-feira (13) passada, serviço foi iniciado e

de acordo com o responsável pelos serviços, o asfalto
será concluído nas próximas
semanas. Quanto ao serviço de capinação e roçagem
eles serão executados após
o término das obras para o
conforto dos munícipes.
O jornal entrou novamente em contato com os
moradores da região para
saber se realmente alguma obra havia sido iniciada.
“Não vimos nenhuma obra
por aqui. Até agora não fizeram nada pela rua ou pela
iluminação”, disse a munícipe.
Após conversar com
os moradores, confrontamos
a prefeitura com a real situação da rua, que reafirmou
sua versão sobre o caso.
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Dominguinhos enfatiza luta por renovação
DiárioRP

O Candidato a vereador pelo Partido Democrático Brasileiro, Domingos
Nicodemos, ou Dominguinhos como é mais conhecido, tem realizado inúmeras
caminhadas pela cidade,
acompanhado por seus

apoiadores e sendo bombardeado pelos munícipes
que sempre reclamam dos
problemas em suas comunidades.
Dominguinhos comenta que “Ribeirão Pires
está carente da atenção do

Poder Público em suas necessidades mais básicas,
como Saúde, Educação e
Infraestrutura”. “Quero dar
continuidade à política diferenciada como sempre venho fazendo. Nossa Ribeirão
Pires precisa e deve mudar
e o cenário político tem que
ser renovado para isso”, enfatiza Dominguinhos, que
apoia a candidata a Prefeita
de Ribeirão Pires, Leo Moura
do Partido da Mulher Brasileira. “Apoio por que ela está
preparada para enfrentar as
diversidades que a cidade
tem. Trará bons projetos,
fará boas escolhas e a cidade com certeza terá muito a
ganhar com a dedicação e
expertise da Leo”, ressaltou
Dominguinhos.
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Militantes do PT promovem tumulto em RGS

abordaram e anunciaram
o assalto. Um dos dois rapazes estava armado com
um revolver e passou a fazer graves ameaças, caso
a vítima não lhes entregasse o veículo. Assustada, a
mulher de 26 anos acabou
descendo do carro e entregando-o aos assaltantes
que, além do veículo tam-

bém levaram outros pertences da vítima como, por
exemplo, documentos pessoais dela e do filho. Um
celular também estava no
carro na hora do assalto.
Não há relatos a
respeito de agressões ou
qualquer tipo de violência
física empregada pelos assaltantes. A vítima foi encaminhada até a Delegacia
de Polícia de Ribeirão Pires,
onde registrou boletim de
ocorrências e foi orientada
a tentar fazer o reconhecimento fotográfico dos dois
indivíduos.
Em
aproximadamente duas semanas, este
é o quarto caso de roubo
de carros relatado em Ribeirão Pires.

Reprodução

Gabriel Maranhão, que estavam “bandeirando” na praça.
O confronto resultou
em um boletim de ocorrência de lesão corporal que
apresenta as vítimas Raira
Cristina de Carvalho e Antonio Rosa dos Santos, que
afirmaram estar trabalhando na campanha do PSDB,
quando Josemar Melo, representante do PT, teria,
sem motivos, dado um soco

em Raira e depois empurrado e agredido Antonio com
uma baqueta. Os dois foram
encaminhados para perícia
junto ao Instituto Médico
Legal, além de terem suas
fichas médicas solicitadas
para integrar o inquérito.
Mesmo com um boletim de Ocorrencia aberto e
laudo encaminhado ao IML,
o Presidente do PT, Erik de
Paula, negou as agressões
e disse que houve apenas
uma discussão acalorada
no local. “Estávamos todos
lá; se tivesse alguma agressão, aquilo teria virado uma
guerra”, comentou.
O Debate que aconteceria na sede da Igreja
São Sebastião, no Centro
de RGS, foi cancelado horas antes, a pedido do Ministério Público que alegou
falta de segurança no local.
O MP acatou pedido protocolado pela OAB.

Por Ygor Andrade

Militantes do PT se
reuniram na Praça da Bíblia
na última quarta-feira, (14), e
iniciaram um tumulto assim
que foi feito o anúncio, pela
Igreja Católica, a respeito do
cancelamento de um Debate Eleitoral, que seria realizado no local. Na ocasião,
os militantes petistas agrediram fisicamente integrantes
da equipe de campanha de

Assaltantes roubam veículo em pleno dia

Na tarde da última
segunda-feira, 19, uma
mulher teve seu carro roubado, por volta das 14h30
na rua Santo Bertoldo em
Ribeirão Pires.
Segundo consta em
seu depoimento no boletim
de ocorrências, ela estava parada com seu carro
quando dois indivíduos a
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Vídeo anônimo ataca Kiko e apoiadores; Polícia investiga
DiárioRP

Por Ygor Andrade

Um vídeo tem circulado pelas redes sociais,
principalmente pelo aplicativo de mensagens do
Whatsapp, onde o principal
objetivo é fomentar uma série de acusações contra o
candidato à Prefeito de Ribeirão Pires, Adler Teixeira,
o Kiko (PSB), seu vice, Gabriel Roncon e membros da
coligação além de parceiros
do ex-prefeito de Rio Grande da Serra.
No vídeo várias acusações são conferidas ao
candidato, apontando que
seus aliados são pessoas de

má índole, mencionando até
mesmo o tráfico de drogas
e insinuando envolvimento
de assassinato do ex-prefeito de Rio Grande da Serra,
José Carlos Arruda, o Carlão. Familiares do candidato a vice-prefeito, Gabriel
Roncon também foram atacados, além do vídeo citar
nomes de outras pessoas
da cidade vizinha que, supostamente viriam trabalhar
em Ribeirão após a consolidação de Kiko como prefeito em RP.
O vídeo, com pouco mais de quatro minutos foi rebatido por Gabriel
Roncon, após a sessão da

Câmara dos Vereadores da
última terça-feira, (20). Gabriel diz que “fica muito triste quando a política vai por
esse caminho de difamações e mentiras e o fato de
termos focado nossa campanha nas propostas incomodou nossos adversários,
que passaram a jogar sujo
e usar de acusações contra
nossas famílias para tentar
nos atingir. Mas tenho certeza que o tiro saiu pela culatra e a população está com
nojo da atitude dessas pessoas”, comentou o vereador
que ressaltou dizendo que
“se essas pessoas têm tantas acusações a fazer, que
as façam na esfera criminal,
e não na eleitoral, pois é o
conteúdo deste vídeo, acusações criminais. Ribeirão
Pires não precisa de tanta
baixaria”.
De acordo com
membros da coligação de
Kiko, um boletim de ocorrências foi registrado e a Polícia investiga quem poderia
ter criado o material.

R$ 80,00
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Crianças aproveitam teatro de RGS
Divulgação

A inauguração do
anfiteatro do Complexo
Educacional Zulmira Teixeira
Jardim trouxe à população
de Rio Grande da Serra e,
principalmente, às crianças,
acesso a cultura e a arte.
Inaugurado há quatro meses, o novo espaço já recebeu inúmeros e variados

tipos de apresentações culturais que foram prestigiadas
por público superior a 15 mil
pessoas, sendo destes, dois
mil alunos da rede pública.
“Disponibilizamos espetáculos infantis e trouxemos todos os alunos da nossa rede
para assisti-los. Para muitas
crianças foi à primeira vez

em um teatro. Esse tipo de
investimento não tem preço, tem valor. Com certeza,
estamos contribuindo para
a formação do futuro dos
nossos jovens”, enfatizou o
prefeito licenciado Gabriel
Maranhão.
O novo teatro agrega
várias funções e conta com
três telões para projeções e
todos os 264 assentos possuem pranchetas retráteis, o
que torna o local ideal para
receber palestras e seminários. Outra característica
do moderno espaço é seu
mais atual sistema de som
e iluminação; a estrutura de
camarim com integração ao
palco, brigada de incêndio,
ar condicionado e acessibilidade.

ANUNCIE NO DIÁRIO!
LIGUE: 4827-5757

