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OPINIÃO
2017, um ano para ressurgir das cinzas

2016 foi um ano
muito complicado para muitas pessoas. É um ano que
vai ficar marcado pelas crises nacionais, tanto política,
quanto econômica, mas em
nossa cidade é o ano que
vai ficar marcado pela certeza de que Ribeirão Pires está
no fundo do poço.
Sou uma pessoa
extremamente
positiva,
acredito que as coisas sempre podem melhorar. Aqui
em Ribeirão, por exemplo,
sempre acreditei que o atual prefeito Saulo Benevides
pudesse dar a volta por
cima e superar os diversos
problemas de seu mandato.
No entanto o que vimos foi
o fracasso completo. O prefeito, infelizmente, fracassou
na sua função de administrar
a cidade.
Cego por sua arro-

gância em reconhecer erros,
por diversas vezes, Saulo
jogou a culpa de sua alta
rejeição na imprensa, nos
funcionários públicos, e até
mesmo na população, dizendo que os moradores da
cidade não entenderam sua
forma de governar. A verdade é que o seu governo foi
um fiasco quando falamos
em gestão e administração.
Para o próximo ano,
espero que, como uma Fênix, Ribeirão ressurja das
cinzas e volte a ser aquela
linda cidade que sempre foi.
Torço para que a nova administração não cometa os
erros de Benevides e ouça
as pessoas, não viva apenas
de acertos, mas também reconheça os erros. Afinal de
contas, todos estamos propensos ao erro, mas precisamos aprender com eles.

Em 2017, o Diário
de Ribeirão Pires estará fazendo seu trabalho como
sempre fez, estará sempre
ao lado da população para
fiscalizar os vereadores e
o novo prefeito, sendo a
voz das pessoas e levando
àqueles que tem o poder de
decisão, os problemas que
vocês enfrentam no dia a
dia.
Em 2017 espero
continuar com o apoio dos
moradores de nossa cidade, que em apenas em dois
anos de história, nos fez o
principal veículo de comunicação da cidade, superando
o número de 1 milhão de
acessos nesses dois anos
e cerca de 170 mil acessos
mensais. Obrigado de coração, e podem contar sempre conosco! Nos vemos em
2017!

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

Foto Denúncia
No Jardim Luzo, os moradores reclamam das condições em que são obrigados a enfrentar para
esperar pelo transporte
público. O mato, que há
tempos não é cortado, já
tomou o espaço e incomoda os cidadãos.
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CIDADES

UPA de RGS tem atendimento diferenciado
Ygor Andrade/DiárioRP

Por Ygor Andrade
O trabalho em uma
Unidade de Pronto Atendimento é, no máximo da
palavra, por amor. São centenas de pessoas entrando
e saindo todos os dias que,
além dos problemas físicos, levam até uma UPA, ou
UBS, seus problemas emocionais. Pensando nisso, a
Secretaria de Saúde de Rio
Grande da Serra implantou
um sistema de humanização

na recém inaugurada UPA
da cidade.
Sob a batuta de Rebecca Cruvinel, quiroprata
de formação, mas com experiência em trabalhos voluntários de humanização, o
atendimento da Unidade de
Saúde tem recebido inúmeros elogios dos moradores
da cidade. O pai de Rebecca é fundador de Organização Não Governamental
(ONG) e isso possibilitou a
jovem aprender a lidar com
tantas pessoas diferentes.
“A ideia é tratar o paciente como um todo; uma
pessoa que, além do físico,
também precisa de apoio
emocional, psicológico. Isso
facilita e completa o tratamento médico”, comentou.
Um fato curioso, é
que o sistema de Rio Grande da Serra, a princípio, parece ser algo obrigatório em
qualquer unidade da UPA

instalada em qualquer que
seja a cidade. No entanto,
segundo a responsável pelo
sistema de humanização,
isso foi uma iniciativa da
própria Administração. “Foi
percebido que os pacientes precisam ser tratados
como pessoas e não como
números. Eles precisam de
orientação além da medicina. Nós, além de trabalharmos com esse apoio,
também temos um serviço
de assistência social que
garante outros benefícios
aos pacientes e usuários da
UPA aqui em Rio Grande da
Serra”, disse Cruvinel, enfatizando, por exemplo, que a
intenção é expandir o modo
de atendimento humanizado. “Pensamos em tentar
uma parceria com os Doutores da Alegria, um projeto
muito bacana que só tem a
trazer benefícios aos usuários”, finalizou.

Reação Social alegra natal de 100 famílias
Mariana Rodrigues/Divulgação

Natal, além do significado religioso, serve para
unir as famílias e, depois de
um ano longo, aproveitar a
companhia daquelas pessoas queridas. Entretanto,
nem todos podem passar as

Festas com conforto ou até
mesmo carinho.
Há mais de 10 anos, o grupo “Reação Social” leva
exatamente isso às famílias
de Ribeirão Pires, abraços,
brincadeiras, afeto e mui-

to mais. “Neste ano, nós
conseguimos ajudar 100
famílias da cidade. Várias
pessoas participaram como
voluntários. Ver o rosto de
felicidade das crianças não
tem preço”, contou Cristiane
Roncon, uma das organizadoras do grupo.
Gabriel Roncon, vice-prefeito eleito, participou
e animou as famílias durante
todo o evento, que contou
com bingo e diversas brincadeiras. Os convidados
ainda ganharam uma bola e
uma cesta básica.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
HOMOLOGAÇÃO

Processo: 12.10.2016 TP: 01/2016
Objeto: para Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de sistemas informatizados para
microcomputadores, abrangendo migração, conversão de dados, implantação e capacitação do quadro de pessoal,
e assistência técnica mensal, visando atender aos setores desta Administração, conforme o caso, sendo: Orçamento
- Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Administração de Pessoal; Almoxarifado,
Patrimônio, Portal da Transparência, Controle Interno, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos;
Homologo o procedimento Licitatório realizado na modalidade Tomada de Preço nº 01/2016, tipo menor preço
adjudicando o objeto da licitação a empresa “CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA..” Rio Grande da Serra, 13 de Dezembro de 2016.
Manoel Messias Lima
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
HOMOLOGAÇÃO

Processo: 15.11.2016 Convite: 04/2016
Objeto: Aquisição de 6 computadores completos com teclado e mouse, com processador Intel core I5 2ª geração,
1TB HD, 8Gb memória, com adaptador para wifi; 6 Monitores LCD 18,5”; 6 estabilizadores de energia bivolt; 2
impressoras multifuncional lazer P&B com impressão mínimo de 20 ppm e ciclo de trabalho mensal de no mínimo
10.000 páginas com wifi; 1 No Break 1.500 VA.
Homologo o procedimento Licitatório realizado na modalidade carta convite nº 04/2016, tipo menor preço
adjudicando o objeto da licitação a empresa “MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E INFORMATICA
LTDA - ME .” Rio Grande da Serra, 21 de Dezembro de 2016.
Manoel Messias Lima
Presidente

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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POLÍTICA
Rafael Ventura / DiárioRP

Câmara aprova repasse de R$ 500 mil da saúde para Transporte

Por Ricardo Ribeiro

A Câmara Legislativa
de Ribeirão Pires convocou
uma sessão extraordinária
para a manhã de segunda-feira (19), para apreciar 21
projetos que ainda estão
pendentes. Marcada para às
10h, a assembleia começou
por volta das 11h40 e logo
depois, foi suspensa por
quase uma hora para análise
das propostas. Apenas 13
parlamentares estavam presentes na reunião. Berê do
Posto (PMN), Diva do Posto
(PR), Flávio Gomes (PPS) e
Jorginho (DEM) não compareceram. Por conta da demora, populares chegaram
a protestar contra os parlamentares e também pelo
atraso. Os vereadores presentes estavam visivelmente
constrangidos pela situação.
Alguns chegaram a conversar para que a sessão fosse
cancelada, o que não aconteceu.
Muitos cidadãos foram acompanhar a sessão
esperando que projetos que
previam a concessão de áreas públicas para construção
de centros de recuperação
fossem aprovados. No entanto, por falta de documentação, a proposta ficou para
a próxima legislatura. O vice-prefeito eleito, Gabriel Roncon (PTB), se comprometeu
a conversar com todas as

partes interessadas no projeto para solucionar os problemas.
“Tanto eu quanto o
Kiko (PSB) somos totalmente favoráveis a estes projetos. Nós conhecemos cada
uma das instituições e sabemos os ótimos trabalhos que
são realizados em cada uma
delas. Por isso, sugiro que a
gente converse no ano que
vem para revermos estes
projetos e para que as coisas sejam feitas de maneira
correta” esclareceu. Os populares aceitaram a proposta feita por Gabriel e deixaram o local.
Após uma hora e
meia de atraso, a sessão,

enfim, começou. Mas logo
depois foi suspensa por 10
minutos, que viraram quase
uma hora, como de costume. Após a pausa, Os vereadores votaram apenas
um projeto de Lei, que previa repasses entre Secretarias, entre eles, R$ 500 mil
de “Apoio a Saúde” será
destinado para subsídio ao
Transporte Público. A Educação Infantil receberá cerca
de R$ 185 mil. A proposta foi
aprovada por 9 vereadores.
Eduardo Nogueira (SD), Gabriel Roncon (PTB), Renato
Foresto (PT) e Rubão (PSB)
foram contrários ao projeto.
Entretanto, o projeto não tinha as assinaturas de dois
membros da Comissão de
Finanças da Câmara. Apenas o parlamentar Rubão
assinou o projeto, enquanto
Jorginho (DEM) e Nogueira
(SD), não assinaram, tornando assim, a aprovação do
texto irregular, já que os três
integrantes do grupo precisam aprovar o projeto para
que o mesmo siga à sessão
plenária.

5

POLÍTICA

Kiko anuncia secretários na Quarta
Ygor Andrade / DiárioRP

O prefeito eleito de
Ribeirão Pires, Adler Teixeira,
o Kiko (PSB), pode anunciar
na próxima semana os nomes que irão compor o primeiro escalão de seu governo a partir de janeiro do ano

que vem.
Entre os nomes já divulgados pelo novo prefeito
existem nomes já conhecidos
na região. Em entrevista a um
programa de televisão, kiko
já teria citado alguns deles,
como Marcelo Menato, atual
presidente da Aciarp e idealizador do Festival do Chocolate, ainda quando trabalhava
no governo do ex-prefeito,
Clovis Volpi. Menato deverá
assumir a secretaria de Desenvolvimento econômico.
Já entre os outros
nomes citados está Taka
Yamauchi, empresário que

foi candidato a prefeitura de
Diadema no pleito deste ano.
Na secretária de finanças,
Antônia Constâncio será a
responsável por colocar as
finanças da cidade nos eixos,
já que a previsão de dívida
deixada por Saulo Benevides
deverá ultrapassar os R$ 10
milhões.
Na secretaria de Saúde, Ricardo Carajeleascow,
atual secretário de saúde em
Paulínea assumirá a secretaria Ribeirão-pirense no ano
que vem. Os outros nomes
deverão ser anunciados na
próxima quarta.

RATO
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Prefeitura de Ribeirão Pires não paga 13º a servidores
Ygor Andrade / DiárioRP

A Prefeitura de Ribeirão Pires, não cumpriu com
mais um de seus compromissos. Dessa vez, o funcionalismo público não recebeu
o pagamento do 13º salário e
agora, planejam reunir-se em
frente a Prefeitura.
O DiárioRP conversou com alguns funcionários

públicos indignados com a
situação. Alguns deles com
“anos de casa” disseram que
esta é a primeira vez que algo
assim acontece. “Em outras
gestões, éramos avisados
quando atrasasse um pagamento ou um beneficio, mas
nunca dessa forma”, salientou a funcionária.
Outro
funcionário
lembrou que, com a época
de Festas, muitos contavam
com o dinheiro para celebrar
com a família, mas agora, terão dificuldades financeiras
no final de 2016. “Isso mostra
falta de gestão dessa Administração. Como fica o fim de
ano dos funcionários? Muitos
de nós já fizeram algumas
dívidas contanto com esse
dinheiro, achando que o que
é nosso por direito, não falta-

ria”, reverberou a funcionária
pública.
Após a grande repercussão negativa, o Executivo
Municipal informou através
de nota oficial que o pagamento da segunda parcela
do 13º salário seria realiza
na terça-feira (20) e ainda
lembrou o esforço feito pelo
Executivo para arcar com as
obrigações e honrar todas
exigências legais.
Entretanto, o DiárioRP procurou por servidores públicos para saber se a
Prefeitura cumpriu com a palavra e pagou a gratificação,
mas de acordo com funcionários, o 13º ficou apenas
na promessa e até às 22h da
última terça-feira, o dinheiro
ainda não havia sido depositado na conta dos servidores.

9

POLICIAL

Polícia Militar interrompe sequestro

Por Ricardo Ribeiro

Um casal foi sequestrado na tarde do último domingo (18), próximo à Estação de trem de Guapituba,
por volta das 13h, quando
voltavam para casa, saindo
de Ribeirão Pires. Segundo
informações passadas ao
Diário de Ribeirão Pires, os
bandidos estavam armados
e renderam o casal, roubando o veículo e fazendo-os
de reféns.
A Polícia Militar de
Ribeirão Pires, foi alertada
sobre um roubo de veículo em que os proprietários
ainda estariam sob o poder

dos criminosos. Segundo informações da PM, um dos
bandidos foi guiando uma
caminhonete, Volkswagen
Amarok, enquanto o segundo ia à frente, em uma motocicleta servindo de ‘batedor’.
Com os agentes
da polícia posicionados em
duas das possíveis rotas de
fuga da região, os policiais
conseguiram agir rapidamente e prender o primeiro
suspeito, que estava com a
motocicleta. Segundo as vítimas, o segundo bandido,
que conduzia o carro, ao
perceber que seu companheiro havia sido capturado,

tentou fugir do local, arrancando bruscamente com o
veículo e as vítimas. Contudo, apesar das manobras e
da tentativa de fuga, o criminoso acabou colidindo
a caminhonete com outros
três veículos que estavam
estacionados, e posteriormente acabou batendo em
um poste.
Ao DiáriorRP, as
vítimas ainda comentaram
a respeito da ação da Polícia, que rapidamente conseguiu, logo após a batida,
render o segundo bandido e
libertá-los.
“Foi uma ação extremamente rápida e ninguém
saiu ferido. A Polícia desceu
armada com metralhadoras,
e atuando de uma maneira
eficaz. Graças a Deus e a
PM estamos todos a salvo e
bem”, disseram as vítimas.
Os bandidos foram
presos e levados à Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires, onde prestaram esclarecimentos ao Delegado
de Plantão.
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Prefeitura de RP pode demolir Casa de Herbert Richers
Rafael Ventura / DiárioRP

Por Ygor Andrade
Depois de sofrer
derrota na tentativa de demolir a Fábrica de Sal para
a construção de um Shopping, a Prefeitura de Ribeirão Pires pode estar envolvida em mais uma polêmica
em relação a patrimônios
históricos. O “Casarão” de
Herbert Richers pode ser
demolido a qualquer momento de acordo com in-

formações obtidas pelo
DiárioRP. Segundo fontes
do jornal, o Prefeito Saulo
Benevides (PMDB) teria elaborado um pedido de impugnação do processo de
tombamento do local, e retirado o decreto anterior do
site da Prefeitura. As Lojas
Cem estariam interessadas
em utilizar o local para uma
compensação
ambiental
e regularização diante da

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo). “Tememos que uma
ordem de demolição seja
expedida a qualquer momento, ainda mais sabendo
que o Secretário de Gestão
e Planejamento Administrativo, Crispim dos Reis Santana, sempre se mostrou a
favor da demolição”, disse
uma das fontes.
Em nota, o Paço
informou que o decreto de
tombamento é provisório
e que o vencimento está
próximo. O Executivo ainda disse que a casa está
em uma área particular, e
por isso, é necessário haver
uma discussão entre o poder público e os proprietários do terreno.

