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JOVEM MORRE APÓS SER
ATROPELADO EM BAIRRO DE RP

Um jovem de 23 anos morreu depois de ser atropelado
enquanto estava sentado na
calçada de sua residência,
no Bosque Santana. Indignados, moradores fizeram protestos pela rua, solicitando a
implantação de lombadas no
local. Segundo testemunhas,
o motorista estaria embriagado e teria apontado um revolver para os amigos da vítima,
que tentaram perseguir o
carro do autor. A Polícia investiga o caso.
|Página 10

Polícia busca ladrões Vereadores aprovam fim
de residência em RP da Passagem a R$1,00

|Página 5

|Página 4

rolezinho causa
tumulto no
centro de RP

|Página 5

Circo faz nova
arrecadação de
alimentos na
cidade

|Página 11

OPINIÃO
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A Passagem que você paga sem saber

Lembro que no ano
passado, o ex-prefeito da
cidade, Saulo Benevides
(PMDB), anunciou uma nova
tarifa para o transporte público aos domingos e feriados.
O valor seria de apenas um
real para todos que quisessem utilizar o transporte público. Na época, já pensei
que isso não daria certo,
afinal de contas, alguém tem
que pagar o custo do transporte, que inclusive é bem
alto.
Ainda no ano passado, em entrevista para a
nossa querida Repórter, Mel
Ravasio, o prefeito informou
que o subsídio sairia da prefeitura, ou seja, o passageiro
pagaria R$1,00 pela passagem e o restante seria pago
pela prefeitura (Se é que seria mesmo né?!).
No meu ver essa
atitude do ex-prefeito não

passou de uma tentativa
eleitoreira desesperada de
quem sabe se reeleger, afinal
de contas, geraria um custo
gigantesco para a prefeitura,
mas publicamente, o valor
teria abaixado. Apenas mais
uma tática falida de marketing dos marqueteiros de
Saulo, que obviamente nunca devem ter pisado em uma
sala de aula do curso universitário.
Estou extremamente
feliz que os vereadores e o
atual prefeito Kiko revogaram
essa lei. Não tem como se
fazer contenção de gastos,
gastando, pelo menos, não
com coisas desnecessárias
como essa. A administração
pública sofre e o empresário
também sofre, porque corre
o alto risco de não receber.
O pior de tudo foi
ver pessoas defensoras do
‘casal’ Saulo e Dedé da Fo-

lha, que de forma pejorativa,
distorceram as informações
nas redes sociais e colocaram como se a população
tivesse a perder com a revogação desta lei.
Não! Você não vai
perder, pelo contrário. Agora,
a prefeitura terá mais dinheiro para investir de verdade
em nossa cidade e não em
um conto de fadas fantasioso do ex-prefeito. Os vereadores, por exemplo, pediram
que esse valor seja aplicado
na saúde, mas também poderia ser aplicado em transportes, infra estrutura, meio
ambiente, educação, entre
outros. Os dois reais a menos no seu bolso doíam muito mais no município. Agora,
a cidade vai poder ficar mais
aliviada. Pense menos no
seu próprio umbigo e mais
no coletivo. Ribeirão depende disso!
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Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia

Na semana passada o Diário de Ribeirão Pires
mostrou nesta coluna que um
acidente destruiu um ponto de
ônibus na Av. Francisco Monteiro. No local, pela manhã,
munícipes que aguardavam a
passagem do ônibus comentavam que a Administração
“demoraria um ano para consertar o bem público”. Mostramos o problema neste espaço e nesta semana cedemos
o mesmo lugar para mostrar
que a Secretaria de Infraestrutura Urbana está quase
concluindo o serviço. A base
direita, destruída no acidente
já foi refeita e a cobertura está
sendo restaurada para, logo,
ser colocada. Na manhã da última terça-feira, um homem já
aguardava, sentado no ponto,
a passagem do ônibus.
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Burnout arrecada alimentos em RP
Divulgação

Por Rafael Ventura

Os amantes de carros tiveram mais um motivo
para saírem de casa no último domingo (12): Solidariedade.
A Burnout, evento
com diversas atrações para
os moradores de Ribeirão
Pires e região arrecadou
cerca de 300 kilos de alimentos para o Fundo de
Solidariedade Municipal.
Durante o evento, os
visitantes puderam assistir
Luta Livre, visitar a exposi-

ção de carros, carros rebaixados e som automotivo,
além de participar de uma
aulas de Zumba, de dança e
assistir o show de diversos
artistas locais, como a cantora Carol Melo, que apresentou durante o evento,
com a sua voz já conhecida
pelos moradores da cidade:
“Me apresentar em Ribeirão é ainda mais prazeroso,
afinal de contas sou daqui,
mas quando se trata de um
evento com caráter social,
como foi o Burnout, é ain-

da mais prazeroso, por que
estamos alí com o intuito de
ajudar os mais necessitados.”, disse a cantora.
Arlley
Burnout,
como já é conhecido o produtor do evento, trabalha na
área há 14 anos. “Já realizamos mais de 200 eventos
desse tipo na cidade. Atualmente, fazemos cerca de
cinco por ano”, e para este
ano já planeja realizar novos
eventos para os próximos
meses:
“Na gestão passada, tínhamos dificuldade
porque o Saulo não gostava muito, então fazíamos
em locais particulares, mas
nesse novo governo já estamos conversando para
realizar uma nova atividade
deste tipo para daqui uns
três meses mais ou menos”, finalizou o produtor de
eventos.

CIDADES
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RGS terá Casamento Comunitário

O mês de Maio,
em Rio Grande da Serra é
cheio de festividades, devido ao aniversário da cidade, comemorado em 1º
de maio. Um dos eventos
mais aguardados deste calendário é, sem dúvidas, o
‘Casamento Comunitário’,
voltado aos casais que estão querendo oficializar ou
regularizar sua situação civil
perante a sociedade.
Os casais interessados em participar do evento, devem procurar a orga-

nização na avenida Dom
Pedro I, nº 10, no Centro
de Rio Grande da Serra,
munidos dos seguintes documentos: RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento averbada para os
que forem divorciados ou
viúvos.
A organização ressalta que a data do Casamento Comunitário ainda
não está confirmada, porém, é necessário fazer inscrição antecipada porque o
número de vagas é limitado.
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Vereadores aumentam carga horária de secretários
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Raissa Braga / DiárioRP

Por Ygor Andrade

Na última sessão da
Câmara dos Vereadores, a
população não ouviu a leitura de muitos requerimentos
que foram votados em bloco,
no entanto, alguns ganharam
destaque por terem sido considerados de alguma importância por seus autores.
Entretanto, um Projeto de Lei, em caráter de
urgência, por parte da Prefeitura Municipal, agitou o final
da sessão. Os vereadores vo-

taram favoráveis ao aumento
na carga horária dos comissionados que agora, em vez
de trabalharem 34 horas semanais, terão de volta as 40
horas. Essas seis horas haviam sido retiradas, segundo
a gestão anterior, para diminuir gastos pois juntamente
com esse tempo, 15% do salário dos cargos de confiança
teriam sido diminuídos.
Os vereadores aprovaram em unanimidade o
aumento na carga horária,

e a medida não foi tão bem
recebida por parte da população que julgou incoerente
em relação à campanha de
corte de gastos pregada pela
Administração. O vereador
Amigão D’Orto (PTC), por
exemplo, disse que seu gabinete encaminhará um Projeto
que solicite a diminuição no
número de comissionados do
Executivo Municipal. A medida ainda precisa ser sancionada pelo Prefeito Kiko Teixeira (PSB).

Vereadores aprovam o fim da tarifa de R$1,00
Raissa Braga / DiárioRP

A sessão da Câmara dos Vereadores registrou na última terça-feira,
a retirada do subsídio repassado à Empresa Rigras, detentora do direito
de transportes coletivos
em Ribeirão Pires, que baixava, em domingos e feriados, a passagem para
apenas R$ 1. Essa decisão
foi aprovada por todos os
vereadores presentes, com
a ressalva de que o dinheiro passe a ser investido na
Saúde de Ribeirão Pires.

A taxa mínima implantada durante o Governo anterior gerou controvérsias, tendo em vista de
que o cidadão economizaria, mas os cofres públicos
arcariam com a diferença,
ou seja, a passagem não
era mais barata, a diferença é que quem pagava o
restante da passagem era
a prefeitura. A falta de recursos, por exemplo, fez
com que no final de 2016,
funcionários da Rigras paralisassem os serviços de-

vido a falta de pagamento
por parte da empresa, que
por sua vez, alegava não
ter recebido o referido repasse da Prefeitura Municipal.
Agora, com essa
decisão, as tarifas voltam a ter o valor unitário
de R$3,80 também aos
domingos e feriados. Discussões já começaram a
surgir em torno do assunto, como, por exemplo, em
relação ao famigerado “rolezinho”, que vinha acontecendo aos domingos na
Praça Central, provavelmente por conta do baixo
valor da passagem o que
facilitaria para os menores
estarem presentes. Agora,
o evento pode não acontecer mais por conta do
aumento das passagens,
ou ao menos dificultar a
vinda de muitos jovens,
diminuindo o público que
frequenta o evento.
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Casa é assaltada na Vila Aurora

Por Rafael Ventura

Na última terça-feira (14), bandidos invadiram
uma residência na região da
Vila Aurora, bairro do centro
alto de Ribeirão Pires. O dono
da residência, ao chegar em
casa, achou estranho que um
veículo Fox da cor vermelha,
estava parado em frente de
onde reside. Com cautela, o
morador, que também é policial militar, estacionou algumas casas a frente e caminhou a pé até sua casa. Ao

chegar no portão, pode notar
a presença de diversos indivíduos tentando arrombar
a porta de sua casa. Tentou
abordar os assaltantes, mas
eles acabaram fugindo por
residências vizinhas.
Viaturas e o helicóptero Águia da Polícia Militar
foram solicitados para dar
apoio na procura e captura
dos envolvidos, que segundo
relatos de moradores da região, adentraram na região de
mata que cerca o bairro para

tentar fugir.
Na fuga, os meliantes
passaram por diversas residências, onde em uma delas,
foram filmados por câmeras
de segurança. Ao menos três
homens foram flagrados pelas câmeras de vizinhos do
bairro e estão sendo procurados pela Polícia. No carro
aprendido em frente a casa
da vítima, diversos materiais
eletrônicos, como computador, celular, entre outros, o
que levanta a suspeita de que
outra residência havia sido
assaltada anteriormente. O
veículo também era fruto de
roubo.
Caso tenha alguma
informação que possa levar a
prisão dos foragidos, a polícia
disponibiliza o Disque Denúncia, pelo número 181 para denúncias anônimas. Você não
precisa se identificar.

‘Rolezinho’ causa tumulto em RP

Por Ygor Andrade

No final do último
domingo (12), aconteceu na
Vila do Doce, região central
da cidade, um encontro intitulado de “rolezinho”, que foi
marcado por meio das redes
sociais em que, de acor-

do com informações, mais
de 1500 pessoas estiveram
presentes. Este fato alertou a
Polícia Militar que tentou entrar em contato com os responsáveis pelo evento, não
obtendo sucesso. Na noite
do domingo, o local marcado para o encontro esteve
repleto, o que acabou gerando uma briga generalizada onde a Guarda Civil Municipal teve que intervir para
dispersar a multidão.
Famílias foram encurraladas entre GCMs e os
envolvidos na briga. Spray
de pimenta e até mesmo tiros foram ouvidos pelas tes-

temunhas. Comerciantes tiveram altos prejuízos, como,
por exemplo, o que relatou
o vereador Edson Savietto, o Banha, que disse ter
conversado com alguns comerciantes e ouvir deles que
valores próximos a mil reais
estavam na conta negativa
da ‘noite do rolezinho’.
O uso de bebidas alcoólicas e drogas por menores de idade foi relatado de
maneira não oficial. Segundo
informações
extraoficiais,
um grupo armado iniciou a
confusão e teria disparado
algumas vezes. Ninguém foi
preso.

POLICIAL
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Prefeitura inicia reparos na Vila Aurora RP está em época de balões
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Mariana Rodrigues / Divulgação

Da Redação

No início do mês,
uma padaria na Vila Aurora
foi interditada pela Defesa
Civil de Ribeirão Pires por
correr riscos de desabamento, devido a infiltrações
que foram encontradas sob
o prédio. As primeiras informações apontavam para
ligações clandestinas, mas
um laudo apresentado pela

própria Prefeitura desmentiu
as informações. No entanto,
fora constatado que o local
não passava por reformas
há mais de quarenta anos,
o que pode ter agravado o
problema.
Sob o estabelecimento e também na rua,
a água da chuva acabou
acumulando e causando
os problemas. Rachaduras

apareceram nas paredes da
padaria, além de, supostamente, um buraco ter surgido dentro do estabelecimento. À época o Diário de
Ribeirão Pires tentou contato com os proprietários do
local, mas não obteve sucesso.
No início desta semana equipes das Secretarias de Infraestrutura Urbana
e da Pasta de Obras estiveram no local para realizar as
intervenções
necessárias
na Rua Presidente Bernardes. Segundo nota oficial
da Prefeitura Municipal, “a
intervenção desviará a água
acumulada das chuvas, seguindo parecer realizado
após os relatórios da Defesa Civil. A ação acontece
em caráter de urgência para
beneficiar os moradores do
bairro”.

Ribeirão Pires se
destaca, entre tantas coisas, por sua vasta área de
vegetação e inúmeros mananciais, um dos motivos
pelos quais a cidade conquistou o título de Estância
Turística. Talvez seja por
isso, por tão grande vegetação que, a cidade num
todo, corre graves riscos de
uma queimada em grandes
proporções, se levarmos
em consideração que, no
início de cada ano, uma
enorme quantidade de ba-

lões é vista nos céus da cidade.
De acordo com a
Lei Federal (Lei de Crimes
Ambientais) 9.605 de 1998,
a fabricação, a venda, o
transporte e a soltura de
balões que possam provocar incêndios nas florestas
e demais formas de vegetação, em áreas ou qualquer
tipo de assentamento urbano, é crime punível com
detenção de até três anos,
além do pagamento de
multa.
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O vereador Amaury, esteve
em um mutirão de restauração no bairro Parque das
Fontes, no último domingo.
Além deste bairro, o vereador visitou alguns outros com
seu gabinete móvel, onde
encontrou alguns problemas
que resultaram em ofícios
protocolados e encaminhados ao Executivo Municipal.
O vereador foi representado
por seus assessores em uma
reunião esportiva da Segunda Divisão da Liga de Futebol
de Ribeirão Pires além de ter
visitado, durante a noite, a
UPA Santa Luzia e realizado
atendimento a munícipes em
seu gabinete fixo.

O vereador Amigão D’Orto
protocolou um pedido para
que seja implantado na cidade o projeto Livro Livre, que
tem por objetivo incentivar a
leitura em pontos públicos
como as UBSs, UPA Santa
Luzia e Hospital São Lucas.
Com o slogan “Traga, troque, leve...Livros”, o vereador
acredita que esse seja um
dos caminhos para a promoção da leitura na cidade,
como aconteceram em inúmeros lugares do mundo, em
que as pessoas acabaram
levando livros e repassando
aos amigos, e assim os títulos circularam com maior facilidade.

O Vereador Rogério Luiz de
forma atuante vem desempenhado seu papel, ouvindo
a população e buscando solucionar os problemas do cotidiano. Participou de alguns
eventos beneficentes tais
como a arrecadação de alimentos no espetáculo apresentado pelo Big Brothers
Cirkus. Apresentou o Projeto
de Lei para a instituição do
Bombeiro Mirim em Ribeirão Pires, e através de ofício
enviado para a Secretária de
Comunicação formalizou o
convite para participação especial no desfile da cidade, os
Bombeiros Mirins da cidade
de Mauá.

O vereador Rubão, participou
de algumas reuniões na sede
do Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC, como Presidente e representante do
Legislativo Municipal, além de
ter solicitado à Defesa Civil de
Ribeirão Pires que providencie a poda de árvores que
representam graves riscos à
população na Vila Guerda. O
Presidente ainda atendeu aos
munícipes em seu gabinete,
onde elaborou e encaminhou
mais de 30 ofícios ao Executivo Municipal, protocolados
antes da sessão da última
terça-feira, solicitando informações sobre diversos assuntos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Durante a semana, o Vereador Anselmo Martins visitou o Bairro Pilar e também
o Jardim Iramaia, bairros a
muito tempos esquecidos, e
que estão necessitando de
manutenção e melhorias. Ele
também esteve na Creche
Francisco Lourenço de Melo
onde percebeu que existem
boas condições estruturais
e ótimos profissionais para
atender 60 crianças, porém
está atendendo apenas metade, por falta de transporte
para as crianças. Enviou ofícios solicitando instalação de
ponto de ônibus, manutenção e sinalização de vias e
vielas.

O vereador Paulo Cesar, o
PC, solicitou a troca de lâmpadas queimadas da rua Ipanema, na Santa Luzia, além
de reparos na rede elétrica na
rua Santinho Gianasi no bairro da Vila Conceição. O escadão de acesso ao Jardim
Mirante também foi um requerimento do vereador, que
também solicitou limpeza na
rua Candido Mota, esquina
com a rua Isidoro Fontes,
local próximo a escola Dom
José Gaspar, onde pais e alunos têm encontrado dificuldade para transitar. Também
o serviço de tapa buraco em
toda a rua Ipiranga na Vila
Conceição.
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O vereador ‘Rato’ Teixeira
atendeu diariamente os munícipes em seu gabinete, esclarecendo questões sobre
a cidade. Todos os pedidos
da população tiveram como
resposta por parte do vereador a realização de mais de
20 ofícios protocolados para
as Secretarias Municipais,
solicitando a prestação de
serviços básicos tais como,
capinação, limpeza, manutenção na rede elétrica, limpeza de bueiros, assistência
Jurídica. O vereador também
distribuiu o Projeto Ética e
Cidadania para ser ministrado nas Escolas de Ribeirão
Pires.
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Estado cria Contrato Emergencial para transporte escolar

Por Ygor Andrade

Há alguns dias, pais
de alunos de todo o Estado
de São Paulo têm vivido o
mesmo dilema em relação
ao transporte escolar, que
não vem sendo realizado.
Em Ribeirão Pires o problema foi relatado principalmente por meio das
redes sociais, onde pais e
responsáveis por alunos
da rede estadual de ensino, reclamaram e questionaram a falta de ônibus e
vans escolares.
Recentemente
o assunto chegou a ser
“respondido” nas mesmas redes sociais, mas
com informações bastante duvidosas. O Diário de
Ribeirão Pires entrou em
contato com a assessoria
de comunicação da Secretaria Estadual de Educação
que respondeu a respeito
do problema. Segundo a
assessoria, um contrato

emergencial está em andamento e o atendimento deverá ser normalizado
dentro dos próximos dias.
No entanto, não informou
os motivos pelos quais os
alunos estão sem o transporte escolar.
Outro problema enfrentado em Ribeirão Pires,
em relação a Educação
Estadual, era a falta do
EJA (Educação de Jovens
e Adultos), na Escola Estadual Felício Laurito, que
recentemente completou
60 anos de atuação na cidade. A falta desta opção
deixou algumas pessoas
com os estudos prejudicados, já que aproveitavam
os horários facilitados e o
tipo de ensino, para coEXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra Contratado: Henilson Nishikawara e Roberto Galindo dos Santos. Processo nº 013.11.16.
Contrato: nº 007/2016 – Objeto: Locação de Imóvel. Fundamento: Art. 24, inciso II, Lei 8.666/93
e demais alterações. Valor estima Global R$
80.177,88 ( Oitenta Mil, cento e setenta reais e
oitenta e oito centavos). Prazo 12 meses. Vigência
01/12/2016 a 29/11/2017. Ver. Manoel Messias
Lima – Presidente.

locar a escolarização em
dia. Uma manifestação foi
marcada para questionar
a Diretoria Regional de Ensino, localizada em Mauá,
mas o departamento já estava recebendo matrículas
para o EJA, desde a última
quinta-feira (09), como informou nota enviada ao
DiárioRP. Ainda de acordo
com a nota oficial, todas
as pessoas que foram até
a sede da Diretoria de Ensino foram recebidas pela
dirigente responsável pela
região.
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra Contratado: Cecam – Consultoria Econômica, contábil e administração Municipal S/S LTDA.
Processo nº 012.10.16. Contrato: nº 008/2016
– Objeto: 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;. Fundamento: Art. 24, inciso II, Lei 8.666/93 e demais
alterações. Valor estima Global R$ 134.280,00
( cento e trinta e quatro mil duzentos e oitenta
reais). Prazo 12 meses. Vigência 27/12/2016 a
26/12/2017.
Ver. Manoel Messias Lima – Presidente.
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Vítima de atropelamento morre em RP

Secretário Gourmet

Vereador Mimado

Estância do Refri

Parece que o executivo já começa a ter problemas com o
secretariado. Tem secretário
achando que é o próprio prefeito em Ribeirão Pires e quer sair
dando ordem em todo mundo. No entanto a gente sabe
que Coxinha Gourmet não
passa de uma coxinha de bar
com guardanapinho bonitinho.

Enquanto isso, na cidade vizinha, tem vereador que vai virar secretário apenas pra não
espernear com o prefeito de
Rio Grande da Serra. A ideia
era tentar a presidência da
Câmara, mas já que não deu
o mimadinho vai ter que virar
secretário pra não ficar perturbando o chefe do executivo.

Há boatos pela cidade de que
o prefeito Kiko já se articula
para trazer uma grande empresa de refrigerantes para
a cidade. De acordo com os
comentários, ele estaria fazendo diversas visitas a São
Paulo para negociar com os
diretores da Multinacional.
Não, não é a do Dolynho.

Rafael Ventura / DiárioRP

A rua Ernesto Molon,
no Bosque Santana, vem
sendo motivo de muita preocupação para os moradores do local, que reclamam
de inúmeros problemas.
O primeiro, e talvez o mais
grave deles, é a alta velocidade que ônibus e carros
têm empregado quando
passam por ela. Segundo
informações dos moradores, é quase impossível não
ouvir, por exemplo, quando
um ônibus passa pela rua.
A preocupação não é somente com o incômodo causado
pelo som ou o tremor dentro de casa, mas também
em relação a falta de segurança na rua. Os munícipes
disseram já ter protocolado
vários pedidos à Câmara
dos Vereadores para que
lombadas e redutores de
velocidade fossem instalados no local, principalmente
para evitar algum acidente.
Entretanto, o pior
aconteceu na noite do últi-

mo sábado (11), quando um
jovem de 23 anos foi atropelado por um carro cujo
motorista não prestou socorro, fugindo do local em
alta velocidade. Na mesma
noite os moradores, revoltados com o ocorrido, fizeram uma manifestação,
onde interromperam a passagem da rua queimando
madeira e outros objetos.
O rapaz foi levado à UPA
Santa Luzia onde recebeu
os primeiros atendimentos,
pois só havia algumas escoriações pelo corpo, mas
segundo a médica que o
atendeu, seu quadro evoluiu
para um estado de choque
muito forte, e ele foi levado
para observação e atendimento mais detalhado, no
Hospital Nardini, em Mauá,
onde acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.
A rua também havia sido
pintada pelos moradores, que pediam para que
motoristas
diminuíssem
a velocidade para evitar
acidentes, o que obvia-

mente não foi respeitado.
Na tarde da última terça-feira
outro protesto aconteceu devido a confirmação da morte
do rapaz. Lá, os moradores
gritavam palavras de ordem
e questionavam a ação das
Secretarias responsáveis e
da Administração Pública.
Ao DiárioRP, o Secretário
de Transportes, Sargento
Adão, informou que sabe
dos perigos da rua que da
última vez que foi secretário,
já havia colocado uma lombada no local, que foi retirada pela administração passada. Além disso, também
informou que já solicitou à
Secretaria de Infraestrutura
que instale redutores no local.
Procurado por nossa equipe, o Secretário de
Infraestrutura, Diogo Manera, informou que não tem
nenhum contrato vigente
para asfaltamento e instalação de lombadas, mas
que o processo licitatório já
está em andamento e que
através de uma parceria da
Prefeitura, deverá instalar as
lombadas na rua ainda esta
semana, e sem custos para
os cofres públicos.
De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo DiárioRP, o
autor do atropelamento já foi
identificado pela Polícia Civil
e sua apresentação está em
negociação entre a Polícia e
seu advogado para os próximos dias.

Por Rafael Ventura

Essa coluna não afirma. Apenas divulga ‘bochichos’ que dizem pela cidade.
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Circo Solidário ganha edição extra em RP
Mariana Rodrigues / Divulgação

A apresentação do
Big Brothers Cirkus, realizada na última quinta-feira
(09), rendeu inúmeros elogios e conseguiu superar as
expectativas dos gestores
da CIA e também das Secretarias envolvidas. Com
isso, um novo espetáculo
está sendo preparado para,
mais uma vez, a solidariedade e a diversão caminharem juntas em prol de boas
risadas e ótimas ações sociais.
A Secretaria de Educação, Inclusão, Cultura e
Tecnologia, o Big Brothers
Cirkus e o Fundo Social
de Solidariedade preparam

mais uma promoção para
arrecadar alimentos não
perecíveis a serem doados
às instituições de caridade
cadastradas na Prefeitura
Municipal. A entrada para
o espetáculo desta quinta-feira (16), às 20 horas, será
um quilo de alimento não
perecível mais R$ 3, com
capacidade para até 500
pessoas.
Entusiasmada,
a
Primeira-dama, Flávia Dotto, comemorou o sucesso
da primeira apresentação.
“A parceria deu certo, prova
disso é a realização de mais
um dia de espetáculo com
foco na solidariedade”, en-

fatizou.
A primeira apresentação, realizada na Tenda
Multicultura do Complexo
Ayrton Senna, rendeu ao
Município mais de 650 quilos de alimentos não perecíveis que serão distribuídos
entre entidades, como, por
exemplo, a Casa da Acolhida.
O
Big
Brothers
Cirkus, parceiro solidário
desta ação, é uma tradicional companhia circense com mais de 200 anos.
Esta é a quinta geração da
família Lestar, mantendo o
circo vivo com espetáculos
realizados por todo o Brasil.
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