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SESSÃO DA CÂMARA TERMINA
EM GRITARIA E TUMULTO
O que era pra ser um
protesto contra a extinção da tarifa de R$1,00,
acabou em gritaria e tumulto na sessão da Câmara Municipal de Ribeirão Pires ocorrida na
última terça-feira, dia 21.
Manifestantes ligados a
partidos políticos como
o Psol e o PSTU protestaram contra as medidas.
No entanto, o protesto
terminou em confusão e
discussão entre alguns
manifestantes e os vereadores, que a todo momento eram impedidos de
falar por conta da gritaria
generalizada que ocorria
no local. A Guarda Civil
Municipal foi chamada,
mas em nenhum momento chegou a intervir no
protesto, que mesmo com
toda a gritaria e bate-boca, não teve nenhum caso
de violência. Veja Mais!
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O que gera esse tal de ‘rolezinho’?

Nas últimas semanas, uma atividade que já
acontecia em outras cidades e já tomou grande proporção e publicidade nos
principais veículos do país,
chegou em Ribeirão Pires:
O famoso “rolezinho” é uma
espécie de encontro entre
jovens em locais públicos
como shoppings, praças,
entre outros.
Já conhecido em
todo o Brasil, o “rolezinho”
atrai moradores da periferia
para esses locais. Em sua
ampla maioria, menores e
maiores de idade fazem uso
de drogas lícitas e ilícitas, o
que acaba tendo um desfecho já conhecido por todos:
Muita gente brigando e passando mal. Mas o que gera
esse comportamento está
muito além da vontade de
“apenas encher a cara” ou
simplesmente “causar”.

O que acontece é
que não existe áreas de lazer em Ribeirão Pires. As
poucas que tinham foram
fechadas ou abandonadas
pela administração passada, o que faz com que esses
jovens sintam essa ausência
na pele e realizem esses encontros.
É claro que um
evento organizado por adolescentes não tende a terminar em coisa boa, já que
não existe fiscalização, segurança, ambulância para
emergências, etc, afinal de
contas, o senso de responsabilidade entre os jovens
é bem menor. Para piorar,
maiores de idade, traficantes e pessoas mal intencionadas se aproveitam desse
tipo de evento em favor próprio. O que era pra ser uma
atividade de lazer, encontro
e paquera para os jovens,

acaba virando uma completa bagunça. No último
domingo, por exemplo, um
homem foi internado com
overdose e teve diversas paradas cardíacas.
Para realizar esse
tipo de evento, é extremamente necessário procurar
orientação da Prefeitura e da
Polícia Militar, que felizmente, em nosso município, estão muito dispostos a atender a população e fazer um
trabalho muito interessante.
Em contra partida,
também é necessário que
a administração pública invista em áreas de lazer para
os moradores da cidade,
reformando e mantendo o
Parque Pérola da Serra, reabrindo o Camping e também
criando pequenos pontos
nos bairros periféricos. Só
assim é que vamos resolver
o problema.
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Foto Denúncia

No Jardim Alvorada, existe
uma pracinha. Esse local, em
2011 estava bem cuidado,
com grama aparada e servia
bem para seu propósito. Essa
semana, os moradores da região entraram em contato com
o Diário de Ribeirão Pires para
apresentar o problema e reclamar da falta de manutenção do
local. Alguns até mencionaram
que por algumas vezes fizeram o papel da Administração
Municipal e limparam o local.
Agora, abandonado, o local
precisa de manutenção e os
moradores se sentem inquietos em relação também a
segurança, sem falar que o
orelhão da praça está quase
coberto de mato. O local já foi
alvo de matéria deste jornal
em 2015. Na época, a prefeitura prometeu manutenção
que até hoje não chegou.
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Corrida de aniversário tem inscrições abertas RGS finaliza obras em avenida
Divulgação

Por Ygor Andrade

As comemorações
para o 63º aniversário de Ribeirão Pires já começaram,
e a primeira atividade anunciada foi a Corrida e Caminhada “Ribeirão Pires 63
anos – Troféu Antônio Carlos
Guarion”, e acontecerá no
dia 26 de março com distâncias de 10km e 5km para caminhada. A prova ainda terá
quilômetros mistos, ou seja,
em que homens e mulheres
participarão juntos. A idade
mínima é de 13 anos para

caminhada, 16 anos para
a prova de 5km e 18 anos
para a prova dos 10km.
As inscrições são limitadas e devem ser feitas
pelo site www.indicemkt.
com.br até o dia 19 de março; caso ainda existam vagas a serem preenchidas,
a organização informará as
datas extras para inscrições.
Atletas com deficiência poderão se inscrever
para a prova dos 5km e obter
desconto de até 50% no valor das inscrições, mas para

isso é necessário entrar em
contato com a organização
pelo e-mail atendimento@indicemkt.com.br até o dia 15
de março munidos dos documentos comprobatórios
de ACDs e atestado médico
com carimbo do CRM. Lembrando que o médico deverá informar que o atleta está
apto a participar. Os atletas
deficientes visuais deverão
indicar no ato da inscrição o
seu atleta Guia, com nome
completo, CPF, sexo, data
de nascimento e telefone de
emergência.
Os atletas de locais
que fizerem suas inscrições
até o dia 28 de fevereiro terão descontos especiais, e
esses benefícios poderão
ser adquiridos na Secretaria
de Esporte e Lazer, (localizada na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, 193 – Jardim
Itacolomy), das 8h às 17h.

Ribeirão empossa Conselho do Idoso

Na manhã da última
terça-feira (21), a Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social empossou os

novos membros do Conselho Municipal do Idoso pelos
próximos dois anos, cumprindo Lei Municipal para
tratar dos assuntos referentes aos direitos do Idoso.
As boas-vindas foram dadas pela Secretária
da Pasta, Elza dos Anjos,
que aproveitou a ocasião
para comentar sobre o novo
espaço montado para atender as demandas deste tipo
de trabalho. “Estamos montando uma sala só para os
conselhos com o objetivo de
facilitar o trabalho não ape-

nas do Conselho do Idoso,
mas dos demais também.
Precisamos manter o engajamento de pessoas como
o conselheiro Hélio José de
Camargo, que há anos atua
na busca pelo cumprimento
dos direitos e deveres dos
idosos”, comentou.
O Secretário de Gestão e Planejamento, Eduardo Nogueira ressaltou que
“dar atenção, carinho e respeito aos idosos é o primeiro
passo para ajudá-los, mas
é preciso também oferecer
atividades a eles”, disse.

A Prefeitura de Rio
Grande da Serra concluiu
as obras de pavimentação
e pintura da Av. Guilherme
Pinto Monteiro, na divisa
com Ribeirão Pires. Os benefícios acabam sendo muitos também para Ribeirão,
principalmente para os moradores dos bairros “Roncon” que ficam próximos da
cidade vizinha, como, por
exemplo, em relação a circulação de veículos escolares e de atendimento médico.
Comerciantes também comemoraram a conclusão das obras. O local
era considerado muito perigoso devido sua topografia irregular. “Não foram só
os moradores beneficiados
com esta avenida mais segura, mas o comércio também”, disse o gerente de um
posto de gasolina das proximidades.
Outro apontamento
da Administração e percebido pela população, foi a
valorização dos imóveis da
região, como nos bairros de

Monte Alegre, Recanto Alpino, Vila Marcos, Vila Santo Antônio, Vila Lopes, Vila
São João e Jardim Guiomar.
O prefeito de Rio Grande
da Serra, Gabriel Maranhão
destaca outro aspecto relevante da obra. “Com a pavimentação os imóveis foram
valorizados e foi mais um
benefício direto para a população, sem falar, que esta
obra ainda vai trazer mais
desenvolvimento para esta
região, fundamental para estimular a economia da nossa
cidade”, pontou o prefeito
Maranhão.
Na ocasião, o prefeito fez questão de ressaltar que nas obras de pavimentação da cidade, a
Administração promove o
reaproveitamento dos paralelepípedos das vias, o que
gera uma reserva aos cofres
públicos. “É uma economia
de oito milhões aos cofres
públicos, que faz diferença.
Já que, com isso, conseguimos atender outros bairros
que precisam receber melhorias”, explicou o prefeito.
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Sessão da Câmara é marcada por tumultos

Quando o bu**o fala

Sentindo a pressão

Só a Neblina...

Na sessão da última terça-feira, o vereador Silvino de
Castro teve que se alterar
para poder dar sua opinião
sobre um projeto. Durante a
sua fala chegou a usar uma
expressão antiga, mas que
não caiu bem na opinião do
público que estava presente. Acho que pegou mal..

Quem também sentiu na
pele o que é uma pressão
popular foram os novos vereadores eleitos este ano,
que sentiram na marra o que
é uma pressão de projeto, e
até mesmo o desrespeito,
porque convenhamos que
tem gente que exagera na
hora de protestar.

Fora isso, o fato mais importante no cenário político da
cidade esta semana foi nada
mais, nada menos do que
a neblina que voltou para a
cidade na última semana.
Acho que até o friozinho
está voltando para a estância depois da saída de Saulo
Benevides do poder.

Ygor Andrade / DiárioRP

“Tumultuada”, “bagunçada” e até mesmo “mal
organizada”, foram essas as
palavras usadas por alguns
munícipes ao final da sessão da Câmara dos Vereadores na última terça-feira
(21). Enquanto os vereadores liam e discutiam alguns
requerimentos outros munícipes tentavam se fazer ouvir durante os discursos dos
vereadores. Em alguns momentos, reclamavam que o
som não estava bom. Em
outros, o posicionamento
dos vereadores não agradava e isso já servia para que
um pequeno tumulto fosse
começando.
Aos gritos de “volta
um real” e “diminuam o salário dos vereadores”, estes

munícipes pediam para que
os vereadores votassem
para que a passagem a um
real, extinta na semana passada, voltasse a vigorar aos
domingos e feriados. “Vocês estão acabando com a
única coisa boa que o Saulo (Benevides, ex-prefeito),
deixou para os pobres”, gritou um deles.
O outro pedido era
a respeito da economia
da cidade. Enquanto eles
eram justificados pelo presidente da Casa de Leis,
Rubens Fernandes (PSB), o
Rubão, de que os horários
das sessões seriam alterados, provisoriamente, para
as quintas-feiras às 14h,
sob a justificativa de que
assim a Casa ainda conseguiria economizar com,

por exemplo, horas extras,
estes cidadãos que se manifestavam exigiam que os
vereadores votassem a diminuição de seus salários.
“Querem economizar, diminuam seus salários”, era o
que gritavam.
A sessão chegou a
ser interrompida por alguns
instantes e, quando retornou, os vereadores Amaury
Dias e Amigão D’Orto votaram contrários a mudança
de horário. Segundo eles, as
sessões devem ser a noite.
“Acredito que o povo deva
participar, como hoje lota
essa Casa, e por isso, voto
contra a essa mudança”,
disse Amaury seguido por
Amigão que sugeriu que a
emenda fosse alterada para
as 19h ou que fosse adiada.
Em votação 14 vereadores
votaram contra a sugestão
de D’Orto.
No mais, os vereadores solicitaram esclarecimentos por parte do Executivo Municipal em relação,
por exemplo, ao concurso
público e a contratação de
professores para a rede municipal de Educação, e a falta
de transporte público para os
alunos do Estado. A próxima
sessão ainda será na próxima terça-feira, às 14h.

Por Ygor Andrade

Essa coluna não afirma. Apenas divulga ‘bochichos’ que dizem pela cidade.
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Casal morre em acidente na Sapopemba

Por Rafael Ventura

Mais duas pessoas
foram vítimas de acidente em
estradas de Ribeirão Pires na
tarde do último domingo, dia
19. Jean Felipe dos Santos
Souza, de 23 anos e Ketheleen Pietra de Abreu Bispo,
de 18 anos morreram em
decorrência de um acidente
na Estrada do Sapopemba,
na região da Quarta Divisão.
Segundo relatos informados no Boletim de
Ocorrência,
o
acidente
aconteceu quando um veículo Voyage vinha no sentido

de Mauá para Ribeirão Pires
e colidiu com a traseira de
uma Meriva. Em seguida, o
condutor do Voyage perdeu
o controle e colidiu com a
moto em que estava o casal.
Ketheleen e Jean,
que estavam na moto, sofreram ferimentos graves e
tiveram que receber atendimento de emergência na estrada. Jean não resistiu aos
ferimentos e morreu no local
do acidente, já Jéssica foi levada em estado grave para
o Hospital Mário Covas, em

A Polícia Militar em
Ribeirão Pires, vem realizando uma série de ações e intervenções de segurança na
cidade, como, por exemplo,
aconteceu na tarde do último
domingo, em que a Polícia
Militar apreendeu a imitação
de uma pistola semiautomática, enquanto averiguava os
documentos de alguns veículos no bairro da Quarta Divisão. O simulacro poderia já
ter sido usado para cometer
alguns delitos, como furtos e
roubos.
Além dessa apreen-

são, a Polícia Militar também
conseguiu verificar dezenas
de carros e motoristas em
condições irregulares. Um
homem também foi levado
detido pela PM. Esse tipo de
ação ganha maior força no
período final do mês, devido
as festas de Carnaval.
Esse tipo de blitz realizada pela PM já rendeu
muitas outras apreensões,
como, por exemplo, no final
do mês de janeiro, quando
em uma ação, apreendeu
um carro que havia sido roubado em setembro de 2015.

PM apreende arma na 4ª

Santo André. No entanto,
também não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo
na última terça-feira, dia 21.
O condutor do voyage, veículo causador do acidente, um rapaz de 35 anos,
foi levado ao Hospital Dr.
Radamés Nardini, em Mauá,
mas sem ferimentos graves,
foi liberado logo em seguida.
O caso foi registrado como
Homicídio Culposo ( quando
não há a intensão de matar).
Oficiais que atenderam o caso informaram
que o motorista tinha cheiro
etílico e aparentava estar alcoolizado, mas não passou
pelo bafômetro, pois o equipamento estava em manutenção no dia do acidente.
Exames de sangue e urina
foram realizados para constatar a possível embriaguez
do rapaz. A polícia aguarda
os resultados.
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O Vereador atendeu munícipes em seu gabinete,
participou de reuniões com
professores
concursados,
Secretário de Administração
e Secretária de Educação,
além de reunião com pais de
alunos sobre a falta de transporte escolar, o que culminou
em uma reunião com o Secretário de Transportes para
tentar medida paliativa para
o problema. Também participou de reuniões referentes
a Saúde e seus profissionais,
e também sobre a mudança
do atendimento da pediatria
do Hospital São Lucas. Em
seguida, foi até a UPA para
verificar os atendimentos.

O Vereador Amigão D’Orto protocolou uma série de
requerimentos indagando a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires sobre diversos
pontos. Ele começou perguntando sobre o número
de comissionados e o valor
gasto com eles em salários,
além da existência de um
plano de carreira para os
funcionários efetivos. Amigão também questionou
o motivo da ausência de
identificação nos carros da
Secretaria de Trânsito (número e telefone) e o porquê
da Pasta não tem realizado
vistoria em ônibus e vans
escolares municipais.

O vereador atendeu munícipes em seu gabinete, esteve
em vários Bairros da Cidade
conversando com moradores e verificando a situação
das vielas escadões. Esteve
também no Posto de Saúde
da Santa Luzia, onde fez um
levantamento do seu funcionamento: O posto opera
com dois médicos, dois clínicos, apresenta uma demanda de 60 a 70 pessoas por
dia, funcionando das sete
as 16 horas. Pacientes são
encaminhados para o posto
do Jd. Luso pois, o posto da
Santa Luzia carece de ginecologistas , e os medicamentos estão escassos.

O vereador enviou documentos ao executivo, solicitando
e sugerindo a limpeza e capinação da Av. Humberto
de Campos, acesso ao Jd.
Mirante, além de reparos na
rua Santinho Gianasi, a troca
de lâmpadas queimadas na
rua Ipanema na Santa Luzia.
Ainda pediu ao Executivo
que realize a operação Tapa
Buraco na rua Ipiranga na
Vila Conceição, e manutenção das ruas Candido Mota
e Isidoro Fontes próximas a
escola Dom José Gaspar.
Também se reuniu com o
Secretário de Infraestrutura
Diogo Manera para apontar
os problemas da cidade.

O vereador Rogério visitou algumas Secretarias para buscar informações e melhorias
para a cidade. Conversou
com munícipes em associações de vários bairros buscando sempre entender a situação e melhorar cada bairro
de Ribeirão Pires. Rogério
também está elaborando
projetos para o crescimento
da cidade, visando inúmeros
setores como, por exemplo, a
Saúde e a Educação. Durante a semana o vereador recebeu em seu gabinete diversos
munícipes, e foi até o gabinete do prefeito Kiko Teixeira
para conversar a respeito de
algumas demandas.

Se reuniu com o presidente
da Câmara de Rio Grande
da Serra, João Mineiro, para
unir forças em prol das cidades. Também questionou a
SABESP sobre a falta d’água
que atingiu ambas as cidades
no final de semana. Profissionais da Saúde foram até o
Gabinete para reivindicar melhores condições de trabalho
e foram ouvidos pelo vereador. Também esteve com o
Secretário de Infraestrutura
visitando bairros. Foi eleito,
ao lado de Pery Cartola, de
São Bernardo do Campo, representante do Legislativo no
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC.

O Vereador Archeson Teixeira, o Rato, atendeu diariamente aos munícipes,
resolvendo e procurando
solucionar os problemas
da cidade. Em destaque,
a Solicitação, em requerimento, da Reativação da
Base Comunitária de Ouro
Fino e o Pronto Atendimento desta reivindicação
por parte da Subprefeitura,
o que muito alegrou aos
munícipes. O Vereador fez
questão de enfatizar que
usará a Tribuna para explanar sobre suas ações e o
que tem visto em relação
ao atendimento de seus requerimentos.
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O Vereador Danilo da Casa
da Sopa elaborou durante a
semana, baseado em suas
visitas diárias em todos os
bairros da cidade e pelas
reclamações dos munícipes
que atende, uma série de
ofícios, que foram protocolados na secretaria da Câmara
Municipal esta semana. Nos
documentos, o vereador solicita diversas intervenções e
faz questionamentos à prefeitura da cidade. Algumas das
solicitações são para a limpeza de algumas vias públicas,
capinação de passagens e
manutenções de ruas, escolas, e também do Cemitério
Municipal.

