DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DE 30 DE NOVEMBRO A 6 DE DEZEMBRO DE 2016
EDIÇÃO 61 | ANO III

diariorp.com.br · facebook.com/diariorp

PREFEITURA
DÁ CALOTE EM
DIVERSOS
FORNECEDORES

| Página 5

Skatista é
Desordem
Quadrilha rouba marca
sessão destaque em
cofre em posto da Câmara
campeonato
|Página 7

|Página 5

|Página 3

2

OPINIÃO
O que mata é o seu preconceito

No dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de
Combate a AIDS, dia em
que diversas campanhas
rolam pelo país para alertar os jovens, e também os
mais velhos para os riscos
que essa doença pode causar.
Atualmente, quase
600 mil brasileiros vivem infectados com o vírus da HIV,
que não significa que eles
têm a AIDS, propriamente
dita. O que eles se diferem
de nós, não portadores?
Praticamente nada. Nos
dias de hoje, a ciência está
muito avançada em relação
a doença e o pior problema
que essas pessoas podem
sofrer ao descobrir que são
portadoras de HIV é a discriminação que poderão sofrer no trabalho, escola e na
sociedade em geral, caso

alguém descubra.
Os
Soropositivos
vivem escondidos na sociedade, por conta da falta
de conhecimento que temos sobre a doença. Tocar,
abraçar ou conversar não
transmite o vírus para você.
Não precisa ter medo.
É óbvio que ninguém quer contrair uma
doença, nem se ela for simples, como uma gripe por
exemplo, imagina algo mais
complexo como a HIV, portanto é preciso se precaver.
Usar preservativo em todas
as relações sexuais é extremamente importante, mesmo se for com um parceiro
ou parceira fixos.
Sei de histórias de
pessoas que contraíram
o vírus com namorados e
até mesmo maridos ou esposas. É a sua saúde que

está em jogo, será que vale
mesmo correr esse risco?
Caso aconteça, o SUS possui medicamentos, que se
tomados até 72 horas após
a relação sexual sem preservativo, pode diminuir as
chances de se contrair o vírus.
No entanto, portadores, se tomarem a medicação corretamente, podem ter uma vida normal,
como de qualquer outra
pessoa, portanto quanto
antes descobrir, melhor. É
extremamente importante
saber.
Se você tem uma
vida sexualmente ativa, vá
até o posto de saúde mais
próximo e se informe, faça
o teste, e em caso positivo,
inicie o tratamento. e não se
esqueça, o principal problema da HIV é o preconceito.

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

Foto Denúncia
Época de chuva e a atenção sobre os focos de reprodução do mosquito Aedes Aegypti redobra. Mas,
a fonte da Praça Central,
encontra-se abandonada
pela prefeitura de Ribeirão Pires cheia de poças
de água, o que pode facilmente ser um local de
proliferação do mosquito.
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Skatista de RP é destaque em campeonato
Divulgação

Por Ygor Andrade
No início de 2016 o
DiárioRP entrevistou uma
craque quando o assunto é
o skate. A pequena ribeirão-pirense, Victória Bassi de
apenas nove anos, sagrou-se bicampeã Brasileira de
Banks no esporte e desde
então disputou dezenas de
outros campeonatos. Segundo seus pais, a menina
disputou 30 campeonatos,
vencendo 20. O último deles, o Campeonato Brasileiro
de Skate Street, que deu ao

pequeno prodígio o terceiro
lugar em uma modalidade
que não é o seu forte. “Ah,
eu me sinto muito feliz. É
uma modalidade que eu não
sou muito forte, e isso me
deixou bastante contente”,
disse a pequena.
O ano de 2017 promete muito para a garotinha
que, segundo os pais também é ‘fera’ na escola. “Não
temos problemas com ela,
é uma ótima aluna; conseguimos dividir o tempo dela
entre os estudos, treinos e
eventos e isso tem ajudado

muito na carreira dela”, comentou Deise Bassi, mãe
da Victória. A intenção dos
pais, Thiago e Deise, é fazer com que a atleta-mirim
rode o país, no próximo ano,
competindo e aprimorando
suas técnicas e futuramente,
consiga chegar ao Japão.
Para isso, eles têm contado com o patrocínio de um
Colégio particular da cidade, por conta de uma bolsa
de estudos para Victória. “É
uma grande conquista, essa
parceria com o colégio. Isso
vem nos fortalecendo cada
dia mais”, enfatizou Deise.
A pequena menina prodígio ainda está em busca de
patrocínios para conseguir
disputar o maior número de
campeonatos possíveis. Os
interessados em colaborar,
podem entrar em contato
através da página no Facebook, Victória de Souza
Bassi.

RGS tem cursos profissionalizantes
Divulgação

Quatro novas turmas do Programa Estadual
de Qualificação Profissional
(PEQ) estarão prontas para
o mercado de trabalho, no
próximo dia 03 de dezembro. Neste dia, se formarão

as turmas de panificação e
assistentes administrativos.
Promovidos pela Secretaria Estadual das Relações
do Trabalho (SERT), com a
coordenação da Associação de Promoção do De-

senvolvimento Local (APDL),
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turístico (DET) de Rio
Grande da Serra, os cursos
têm o objetivo de qualificar o
candidato para o mercado
de trabalho.
De acordo com a
Gerente de DET, Roseli Souza, houve grande procura
pelos cursos no PAT. “Foram
470 pessoas interessadas,
sendo que as 120 primeiras
preencheram as vagas para
quatro turmas”, explicou.

Anuncie no Diário!
4827-5757
QUALLICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., torna
público que requereu na CETESB a Renovação de Licença
de Operação para fabricação de cal hidratada, sito à Estrada
de ferro Santos a Jundiaí, km 38 - Vila Elclor Santo André/SP.

COMUNICAÇÃO DE FURTO
A empresa Meloc Locadora Ltda, CNPJ
58.570.136/0001-17, comunica que na
data de 01/11/2016, constatou o Furto de
toda a sua Documentação Contábil, Fiscal, Tributária, Trabalhista, etc...que, por
sua inatividade, estava guardada em caixas
de alumínio, no interior de baús de caminhões da empresa, na Rua Godofredo Fraga, 131, Marapé, Santos, conforme Boletim de Ocorrência n. 1640/2016, datado de
16/11/2016, emitido pelo 2° DP de Santos.
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Após fracasso nas urnas, Prefeitura começa a desfazer obras em RP

Por Ricardo Ribeiro

Durante a campanha
eleitoral, muitos políticos fazem diversas promessas.
Cumpri-las depende do resultado das urnas. Os moradores do bairro Rancho
Alegre estão sentindo isso
na pele.
A rua que não recebe manutenção há tempos,
começou a receber melhorias, mas após os resultados
das urnas, o que estava sendo feito passou a ser retirado
pela Prefeitura de Ribeirão

Pires. “Em setembro, faltando pouco mais de 20 dias
para as eleições, o Prefeito
Saulo veio até a rua João
Gorginski e prometeu que iria
asfaltar a via e alguns outros
pontos do bairro. Um pouco
depois de ele ter vindo até
aqui, começaram a colocar
as guias. Porém, muito tempo se passou e quase nada
foi feito. “, contou um morador, que reside no bairro há
anos.
Contudo, para surpresa dos munícipes que
residem na região, o pouco

que foi realizado passou a
ser desfeito pela Administração Municipal. “De uns dias
para cá, alguns caminhões
passaram a retirar as guias
que foram colocadas para
depois a rua ser asfaltada.
As cargas são levadas aos
poucos e acabam gerando
um transtorno para os moradores. Ao invés de melhorar,
pioraram a situação. Quando chove a situação fica
muito ruim, atrapalha muito
a nossa vida. Parece que ele
fez isso para ludibriar a população”, criticou o morador,
que ainda lembrou que o
bairro possui pouca estrutura. “Nós estamos afastados
do Centro. Falta muita coisa aqui e quando começa a
melhorar, tiram essas coisas.
É bem difícil”, finalizou.
Questionada sobre o caso,
até o fechamento desta edição, a Prefeitura não respondeu ao Diário de Ribeirão
Pires.

Em 15 dias, escola é furtada duas vezes
Arquivo Diário de Ribeirão Pires

Em menos de quinze
dias a Escola Antônio Lacerda Bacellar, no Jd. Serrano,
foi invadida duas vezes e
itens básicos foram levados.
Panelas e acessórios de higiene, que já estão em falta
na rede pública de ensino,

fazem parte da lista de artigos furtados.
Mães de alunos foram à escola para saber quais
seriam os planos para tentar
evitar que outros episódios
como este aconteçam. Uma
delas, disse que uma das

responsáveis lamentou informar que a Escola possui
sistema de monitoramento
por câmera, mas que a Prefeitura não tinha como arcar
com elas ligadas. “Eles colocaram um trinco de madeira
na porta que foi arrombada e
querem nos deixar tranquilas
sobre a segurança de nossos filhos?”, questionou.
A Prefeitura confirmou os assaltos e disse que
a escola teve dois dias de
aulas suspensas, por estar
“completamente revirada e
porque roubaram a merenda
da unidade, cujo fornecimento encontra-se reduzido”. A
escola registou um B.O e a
Secretaria de Educação está
cuidando do caso.

Rua da Sta Luzia corre o risco de desabar

Asfalto, falta de calçadas, buracos, escuridão:
estes foram os problemas
mais retratados pelo Diário
de Ribeirão Pires ao longo
de 2016. No entanto, uma
via na Santa Luzia vem
passando por um sério
problema.
Além de não ter
asfalto, a rua Pereira Barreto está correndo o risco
de cair. Problema que, segundo os moradores, já foi
alertado. “A rua está desabando. A Prefeitura já está
ciente do problema porque
nós avisamos em fevereiro
deste ano. Os problemas

começaram justamente na
época de chuva, que novamente se aproxima, mas
nada foi feito até agora”,
criticou um morador.
Contudo, os problemas parecem ficar cada
vez mais graves e, de acordo com o munícipe, o descaso da Prefeitura contribui
ainda mais para o problema aumentar. “Tem outra
parte da rua que também
está caindo.
A Prefeitura foi
questionada pela reportagem do DiárioRP, mas
não respondeu aos nossos
contatos.
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Em fim de mandato, Prefeitura lidera calotes

adiados por falta de parecer
jurídico ou pela ausência da
documentação necessária.
Concessões de áreas, por
exemplo, precisaram ser
postergados por uma sessão, pois, o Paço não enviou
os documentos que comprovavam a posse das áreas.
A
desorganização
da Prefeitura rendeu diver-

sas críticas por parte dos
parlamentares, que usaram
a tribuna livre para criticar
as atitudes do Paço. “O que
está acontecendo aqui hoje é
reflexo desta administração”,
criticou Renato Foresto (PT).
Outros vereadores disseram
que a política combativa do
Executivo com o Legislativo
durante os últimos anos não
pode acontecer nos próximos mandatos.
Por conta dos adiamentos, uma sessão extraordinária foi convocada para
a próxima terça-feira (6), às
15h. As concessões de terrenos, o Shopping Center e outros projetos devem ser votados pelos parlamentares.

Ygor Andrade / DiárioRP

A crise na Saúde chegou até
aos funcionários da Santa
Casa de RP, empresa responsável pela gestão da UPA
e de outros hospitais públicos; com salários atrasados,
eles cruzaram os braços.
Segundo pais de alunos, itens básicos de higiene
e merenda também faltaram
pra os estudantes. Sacos
de lixo, papel higiênico e até
mesmo fraldas estariam em
falta. Ainda de acordo com
denunciantes, os diretores
teriam realizado bazares e rifas para conseguir arcar com
questões básicas nas escolas.
A iluminação pública é outro

ponto que deixou a desejar.
Em menos de um ano, a cidade sofreu dois apagões
por conta da falta de pagamento à Consladel, responsável pela Ribeirão Luz, que
sem a verba da Prefeitura,
não tinha como realizar a
manutenção. Na semana
passada, por conta de calote
do Paço em uma dívida com
a Eletropaulo, (que havia sido
renegociada e mesmo assim, o Executivo não cumpriu com o acordado), na
quinta-feira (24), resultou em
cortes de energia em prédios
públicos.
Um novo problema
envolvendo a falta de pagamentos, atingiu a Cooperpires. Em contato com o
Secretário Geral da Cooperativa, Douglas Moreira, ao
DiárioRP foi informado que a
Prefeitura não honra com os
pagamentos há três meses.
“Eles nos contrataram em
março, e pagavam religiosamente até agosto. Depois,
praticamente nos abando-

Por Ygor Andrade

Os últimos meses de
mandato do Prefeito Saulo
Benevides estão bem complicados,
principalmente
para os cidadãos que, após
as eleições, estão enfrentando mais dificuldades para utilizarem serviços públicos.
A gestão foi marcada
por falhas em serviços essenciais à população, como
a Saúde, o maior motivo de
reclamação dos cidadãos.
Falta de medicamentos, de
médicos e problemas estruturais, atormentaram a vida
de quem precisava das unidades hospitalares públicas.

Desordem marca última sessão em RP

A última sessão ordinária da Câmara de Ribeirão
Pires em 2016 foi marcada
pelo grande atraso, informações desencontradas e
muita desorganização. Previamente marcada para às
14h, a assembleia começou
pouco depois das 16h.
Muito dos projetos
do Executivo precisaram ser

naram”, comentou Douglas.
Ainda segundo Douglas,
após a falta de apoio do
Paço, vários colaboradores
desistiram do projeto por falta de verba para realizar os
pagamentos. “Um dos depósitos não foi realizado porque
não fizemos o pagamento de
uma taxa administrativa de
R$ 90. Ou seja, eles nos devem três meses e não fizeram
o pagamento por conta dessa taxa. Mas quando eu fiz o
pagamento adiantado deste
mês, eles disseram que não
havia sistema para efetuar o
depósito”, argumentou ele,
ainda dizendo que cooperativa corre o risco de fechar.
Em contato, a Prefeitura de Ribeirão Pires afirmou que existe apenas um
mês em atraso com a Cooperativa. Ainda segundo o
Paço, os débitos da Cooperativa foram quitados e resta
aguardar para que o pagamento seja liberado.

6

POLÍTICA

Berê questiona
problemas no
Pq. Aliança

Gostaria de questionar o
Paço da cidade quanto a
problemas estruturais no
Parque Aliança. Há meses as ruas Luiz Botacin
e José Lopes Coelho vêm
sofrendo com a falta de
alinhamento dos paralelos.
Tais problemas vêm apresentando sérios riscos aos
moradores. É de causar
indignação. A primeira vez
em que perguntei sobre
estas falhas, a Prefeitura
me enviou fotos de obras
de outra empresa no local.
Gostaria de saber quando
o Paço vai solucionar estas falhas e melhorar o dia
a dia dos munícipes do
Aliança.

Gabriel Roncon Rubão questiona
questiona falta de falta de estrutura
pagamentos
no Jd. da Paz

O Vereador Gabriel Roncon (PTB) questionou a
Prefeitura quanto ao pagamento dos salários de funcionários da Escola Paulo
Freire que estariam atrasados. O Parlamentar ainda pergunta ao Executivo
quais seriam os motivos da
falta do pagamento. Roncon deu como justificativa
para o requerimento, as
mais diversas informações
de que há meses os trabalhadores estariam com
os pagamentos atrasados
e que os profissionais não
teriam paralisado os serviços para não prejudicarem
os alunos que estão prestes a se formar.

BOCHICHOS
DA
ESTÂNCIA
Um compilado de fofocas da cidade
O DiárioRP não confirma a veracidade dos fatos, pois essa coluna publica fofocas.

Anuncie no Diário!
4827-5757

Rubão Fernandes, vereador pelo PSD, enviou um
requerimento ao Executivo Municipal quanto a falta de estrutura básica rua
Dois, Quadra 03, Lote 34
do Jardim da Paz, que não
possui água tratada e muito menos energia elétrica.
O vereador ainda ressaltou a situação crítica em
que vivem os moradores
que, além dos problemas
já citados, não possuem
saneamento básico e encontram dificuldades para
realizar a regularização
dos imóveis junto a Prefeitura de Ribeirão Pires por
conta dos diversos problemas apontados.

Mágoa

Mágoa II

A última sessão da Câmara de Ribeirão Pires
foi marcada
por mágoas entre os vereadores
não reeleitos. José Maria
Adriano (PMDB) e Cléo
Moura (PTN) chegaram a
culpar o apoio que deram
ao Prefeito Saulo Benevides (PMDB) pela derrota
nas urnas.

Outros, atacaram a imprensa por
conta de algumas matérias vistas
como negativas por eles.
Entre eles o Vereador Renato Foresto (PT), que no
começo do mandato teve
uma discussão com um
colega e a vereadora Cléo
Meira (PTN), acusada de
fraudar Guias Médicas.

Caloteiro

Parece que
não é só a
for necedores públicos
que o Prefeito
Saulo Benevides (PMDB) anda devendo
pela Prefeitura. Existe uma
conversa nos bastidores
que o peemidebista também
está devendo ao Prefeito de
Mauá, Donizete Braga (PT) e
que o petista estaria cobrando Saulo na frente de todos.
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Quadrilha tenta roubar cofre em Posto

Por Ygor Andrade

Na noite da última
quinta-feira (24), um grupo
de assaltantes levou de um
posto de gasolina em Ouro
Fino, um cofre inteiro, depois de várias tentativas de
estourá-lo no local. Um vídeo das câmeras de segurança, mostra que os bandidos usaram um carro para
bater várias vezes contra o
equipamento. Sem sucesso, acabaram levando-o na
fuga. Os bandidos teriam
chegado em duas Merivas,

e ainda forçaram os frentistas a ajudarem no carregamento do cofre. Além
de levar o equipamento, os
bandidos ainda renderam
um motorista de uma Ranger e ameaçaram um cliente, que eles achavam ser um
policial.
Na manhã de sexta-feira (25), uma viatura
da Polícia Militar patrulhava
o bairro Jardim Zaira, em
Mauá, quando recebeu a
denúncia de que havia cerca
de dez homens tentando arrombar um cofre, na Quadra

Flor do Morro. Após acionados, os agentes da PM
se deslocaram até o local
e quando foram avistados,
perceberam que os envolvidos tentaram fugir para dentro de uma residência. Dentro da casa, quatro homens
foram presos, um quinto foi
detido em uma viela e na rua
atrás das residência, mais
dois rapazes foram surpreendidos e presos pela PM.
O carro que eles utilizaram para fugir, um Meriva prata, havia sido roubado. No local, além do cofre,
também foram apreendidas
ferramentas que estavam
sendo usadas na tentativa
de arrombar o cofre. A Polícia Civil continua investigando e procurando maiores
informações a respeito dos
outros bandidos que conseguiram escapar. Estes mesmos bandidos podem estar
envolvidos em outros crimes
que aconteceram na região.

Agentes da Maxiseg impedem assalto a caminhão em RP

Na última semana,
uma tentativa de assalto a
um caminhão de carga foi
frustrada graças a ação de
uma das equipes de segurança da MaxiSeg, que
realizava a escolta por um
trajeto na divisa entre as
cidades de Ribeirão Pires e
Suzano.

Os bandidos abordaram o caminhão que seguia
em direção à cidade vizinha,
quando os agentes da empresa de segurança iniciaram o
procedimento de impedimento
e foram recebidos a tiros pelos bandidos. Dois dos assaltantes conseguiram fugir mas
um deles foi capturado pelos

agentes de segurança.
De acordo com o
boletim de ocorrência, registrado pela 1ª Delegacia de
Polícia de Suzano, os itens
carregados pelo caminhão
não foram levados, sendo
devolvidos ao dono após
apreciação da perícia da Polícia Civil.
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Ygor Andrade / DiárioRP

1º de dezembro: Dia Mundial de combate a AIDS

Em outubro de 1987
foi instituído pela Assembleia
Mundial de Saúde, em parceria com a Organização
das Nações Unidas (ONU),
que o dia 1º de dezembro
seria dedicado a uma campanha de conscientização e
combate a AIDS. No Brasil,
a data só passou a figurar no
ano seguinte. Desde então,
centenas de campanhas e

ações passaram a veicular
para instruir não só aos adolescentes e jovens a respeito
dos perigos de se contrair
a doença, mas, como bem
explicou o vereador Eduardo Nogueira, engajado nas
lutas contra a doença, “às
pessoas de todas as idades”.
“Infelizmente é uma doença
que tem se espalhado por

todas as classes sociais e
idades. É preciso conscientizar a população para que
entenda que é possível prevenir e combater a AIDS”,
disse o vereador.
Segundo o Ministério
da Saúde, o Brasil está perto
de registrar o número de 600
mil contaminados pelo vírus
HIV. A última atualização
foi em junho de 2010 com
592.914 contaminações.
“Existem inúmeras possibilidades em que a pessoa
pode contrair o vírus HIV,
seja por meio da relação sexual onde não há o uso do
preservativo, até o compartilhar das agulhas e seringas.
É preciso entender que é
uma doença que não regri-

Dependentes Químicos terão ajuda em RP
Ygor Andrade / DiárioRP

Projetos parecidos,
mas que podem ajudar muitas pessoas e famílias. Duas
associações religiosas estão por trás de propostas
que visam recuperar jovens
que entraram para o mundo
das drogas e também ajudar famílias carentes.
Vágner de Oliveira, presidente da Associação Vida
Nova, um dos institutos
que buscam mostrar aos
dependentes químicos um
novo caminho. “Nós observamos as carências das
famílias que estão envolvidas conosco e vimos essa
necessidade. Então, através
do esporte e de outras ativi-

dades, nós queremos atrair
as crianças e as pessoas
que estão dependentes químicas. Nós queremos dar
instrução, orientar e ajudar
a quem mais precisa”, declarou.
A ONG Coati ABCD (Centro
de Orientação Terra Integrada) quer dar aos dependentes químicos uma alternativa
de trabalho e renda. “Junto
com instituições religiosas
que já atuam resgatando
pessoas da cracolândia e
também de todo o ABC,
nós queremos mostrar a
eles uma nova opção, dar
uma forma de trabalho para
tirarmos eles do mundo da

droga”, ressaltou.
Rafael Demarchi (PRB) é
vereador em São Bernardo
do Campo e está trabalhando em um dos projetos e
ressaltou a importância de
dois municípios trabalharem
juntos por uma causa nobre. “Nós viemos aqui hoje
para contribuir com estas
propostas por que é algo
sério e muito bonito. Os vereadores do ABC se falam,
conversam e isso dá muita força e viabilidades para
causas como esta”, disse o
parlamentar.
Ambas as propostas não
foram votadas pelos Parlamentares que, mesmo reconhecendo os benefícios dos
projetos, tiveram de adiar
em uma semana a votação
por falta de documentação por parte do Executivo
Municipal, mas devem ser
apreciadas em sessão extraordinária convocada para
a próxima terça-feira (6).

de, e que deve ser combatida primeiro no conhecimento das pessoas, na mente,
para depois ser colocada
em prática”, denotou o vereador.
Apesar dos mitos
envolvendo a doença, há
alguns procedimentos que
facilitam o convívio do portador com o vírus. Atualmente
existem medicamentos antirretrovirais, (coquetéis an-

tiaids que aumentam a sobrevida dos soropositivos).
É importante lembrar de
seguir a risca as recomendações médicas, para que
o tratamento tenha o efeito
desejado. Praticar exercícios
e ter alimentação balanceada também ajudam no dia
a dia. Namorar, também é
uma prática possível aos
portadores, basta sempre
lembrar de usar camisinha.

