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ROMU APREENDE MENORES
EM VEÍCULO ROUBADO
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Dedé tem princípio
de infarto
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A equipe de elite da
Guarda Civil Municipal, a ROMU recuperou, na última
segunda-feira
(15),
um veículo roubado.
Tudo começou com
uma mera suspeita,
que acarrerou perseguição ao carro, terminando em uma batida, que ocasionou na
captura dos indivíduos
suspeitos. Uma chave
micha, foi encontrada
junto com os suspeitos, que após averiguação foi constatado
que eram adolescentes menores de idade.
Depois de levar os jovens para a delegacia,
eles foram liberados
logo após a elaboração do Boletim de
Ocorrência. Veja Mais.

Ribeirão terá Festival contra Homofobia

|Página 9
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O mês de luta contra a Homofobia

Este mês é comemorado o Dia Internacional de Combate a
Homofobia e Transfobia.
Em Ribeirão Pires, uma
lei do ex-vereador e atual Secretário de Gestão e
Planejamento, Eduardo
Nogueira (SD), oficializou
a data na cidade.
A cada dia que
passa, é possível ver que
a questão LGBT está
mais aparente na mídia
e se tornando mais cotidiana na vida das pessoas. Não que isso tenha
passado a existir apenas
agora, sempre existiu!
No entanto, a sociedade vem se demonstrando mais aberta a aceitar
aquilo que é diferente algumas pessoas já estão

acostumadas em seu cotidiano.
No entanto, é
preciso lidar com extrema
cautela sobre o tema. O
Brasil é o país que mais
mata homossexuais e
transexuais em todo o
mundo. Apenas nos últimos quatro anos, quase 2 mil pessoas foram
assassinadas em nosso
país apenas por serem
gays ou transexuais, um
número alarmante.
Chegando mais
perto ainda de nossa realidade, aqui mesmo, em
Ribeirão Pires, existem
diversos casos de gays
que são constantemente
alvos de pessoas homofóbicas, sejam com piadinhas desnecessárias

ou com palavras de baixo calão. Nesta semana
mesmo, por exemplo,
publicamos uma matéria
em nosso site sobre um
evento cultural que deve
acontecer na Vila do
Doce no próximo sábado
(20), às 18h. A enxurrada
de comentários idiotas e
homofóbicos surpreendeu até a mim. É tanta
ignorância, aliás, é burrice
mesmo, em pleno século
21, as pessoas odiarem
as outras apenas por
conta do tipo de atração
física que uma tem pela
outra.
No entanto, a
ciência explica! Estudos
mostram que homofóbicos, na verdade são homossexuais enrustidos.

O Departamento de Psicologia da Universidade
da Georgia, nos Estados
Unidos, colocou um pletismógrafo peniano, aparelho que mede o grau
de excitação do pênis
em diversas cobaias, o
resultado foi que pessoas com pensamentos
homofóbicos tiveram um
considerável aumento do
volume peniano, quando
expostos a cenas sexuais
entre gays, diferente dos
não homofóbicos. Bastante revelador, não? A
verdade é que pessoas
homofóbicas não passam de gays enrustidos.
Apenas pessoas completamente frustradas e
que não conseguem se
aceitar como são.

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
Ruas ao redor da escola Anna Lacevita Amaral,
na Vila Sueli, aparecem
totalmente sem energia.
Moradores disseram que
está evidente o perigo para
quem frequenta a via, além
de que é próximo a uma escola, tornando-se algo mais
grave.
Nos últimos dias,
munícipes de bairros diferentes fazem a mesma
reclamação, de que a falta de luz está se tornando
algo “comum” em Ribeirão
Pires. Outra situação que
vem revoltando os moradores é que em alguns bairros a energia fica ligada no
período do dia, sendo que
em outros locais não existe
energia nem de noite. Ouro
Fino, Jardim Valentina e
Jardim Ribeirão Pires estão
entre os citados.
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Ribeirão Pires terá Festival contra a Homofobia neste sábado

No Próximo sábado, dia 20 de maio,
Ribeirão Pires vai sediar
o Primeiro Festival de
Combate a Homofobia.
O evento, aos moldes
da Parada Gay de São
Paulo, terá diversos DJs
e apresentações especiais. Entre os convidados estarão os DJs Ivan

Inácio, Felipe Rosa e a
Drag Queen Samantha
Banks,
personalidades já conhecidas para
quem frequenta as baladas da Rua Augusta,
em São Paulo. Além
Deles, Mel Ravásio, ex
vocalista da Banda Lipstick, também ataca de
Dj neste evento. Anitta

Cover também deverá
fazer uma apresentação especial.
Com presenças ilustres
já confirmadas, Léo
Áquilla e Mc Trans, personalidades famosas
do meio LGBT, vão fechar a noite com ‘chave
de ouro’.
“O objetivo é, acima de
tudo, comemorar o respeito e a dignidade pela
pessoa humana em
homenagem ao Dia de
Combate a Homofobia,
comemorado em 17
de maio, mas também

reivindicar direitos que
sabemos que não são
iguais para os LGBTs.
O Brasil é o País que
mais mata Homossexuais e travestis em todo
o mundo, e isso tem
que acabar.”
-Disse Rafael Ventura,
da Associação Ribeirão
Pirense de Apoio LGBT
(ARPA LGBT), ONG
que encabeça a organização do evento.
A
atividade
tem entrada gratuita e
acontece neste sábado
(20), no Palco da Vila

do Doce, localizado na
Praça Central da Cidade (Rua Boa Vista, S/N
- Centro) e tem início
previsto para às 18h.
A realização do evento
é uma parceria entre a
ARPA LGBT e a Prefeitura de Ribeirão Pires,
através da Secretaria
de Políticas Comunitárias Institucionais e tem
como apoiadores a Estância das Cores, Habib’s, Grupo de Apoio
a Diversidade (GAD) e a
Ducarmo Som e eventos.
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Foi encaminhado ao Executivo Municipal a solicitação de estudos visando criar o “Programa de
Regularização Tributária”,
anistiando juros e multas
de tributos, como Imposto
Predial Territorial Urbano
(IPTU) e Impostos sobre
Serviços (ISS). Com a criação do Programa, dará
aos munícipes a oportunidade de quitar seus débitos tributários. Também
encaminhou ao Executivo
Municipal a solicitação de
estudos visando celebrar
convênio com o Governo
do Estado para implantação do “Programa Bom
Prato”, que oferece refeição por R$ 1,00.

O vereador participou da
comitiva de Ribeirão Pires
no encontro da Aprecesp
(Associação das Prefeituras das Cidades Estância
do Estado de São Paulo),
em Atibaia, juntamente
com o secretário de Desenvolvimento Econômico
Marcelo Menato. Também
foi na escola Carlos Rohm
participar de uma reunião
com a Diretoria e os pais
de alguns alunos. Recebeu
em seu gabinete alguns
munícipes para ouvi-los,
além de ter comparecido
em alguns bairros para
fazer possíveis melhoras.
Participou da sessão solene em comemoração do
“Dia Do Enfermeiro”.

Na última semana, o vereador Rubens Fernandes
protocolou ofícios junto à
secretaria de Infraestrutura Urbana sobre algumas
vias dos bairros Jardim
Luso e Roncon que estão afetando o tráfego do
local, principalmente porque são vias onde passam
ônibus. Na oportunidade,
surgiram demandas de
outras possíveis vias que
também serão fiscalizadas. Além disso, o parlamentar colocou em pauta
alguns questionamentos
sobre a situação que está
a saúde, como o valor
para aquisição de medicamentos e se foi realizado
procedimento licitatório.
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Compareceu em uma reunião com o coordenador
do Hospital e maternidade
São Lucas. Fez a solicitação à secretaria de Infraestrutura para limpeza da
praça que fica na Vila Aurora, Rua Candido Mota
com a Caxambu. Também
foi solicitado um “tapa
buraco” na Avenida Francisco Tometich, Jardim
Valentina, além de fazer
um pedido com urgência
para limpeza do terreno da
municipalidade, na mesma Avenida citada. O parlamentar solicitou para a
Secretaria de Infraestrutura que seja feito limpeza e
reparos na rua Passo Fundo, em Ouro Fino.
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Na terça feira, esteve em
reunião na escola Carlos
Rohm, para ouvir os pais
dos alunos. No mesmo
dia, fez uma audiência
pública sobre mobilidade
urbana. Na quarta-feira,
recebeu o ex-vereador de
Suzano em seu gabinete,
além de ter prestado atendimento a alguns munícipes. Na quinta, Amaury
teve o projeto da Pet aprovado, já o seu outro projeto contra o motorista dirigir
e cobrar foi adiado. Participou da sessão solene
em homenagem ao “Dia
do Enfermeiro”. E compareceu no Jardim Aprazível
para uma reunião com os
moradores do bairro.

O vereador fez um requerimento no qual solicita o
reajuste do Cartão Servidor. Este benefício para
os servidores públicos foi
criado em Março de 2015,
e desde então, passou-se dois anos de criação
do cartão e não houve
nenhum aumento do valor. Foi criado com o total
de R$ 103,49, cujo valor
ainda continua sendo o
mesmo. O vereador ainda cita que o IPCA - índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, no
período acima mencionado, acumula um percentual de 14,81%, justificando,
assim, o estudo solicitado
para reajuste da quantia.

Anselmo fez uma visita na
escola Carlos Rohm e conversou com pais de alguns
alunos. Elaborou ofícios à
SABESP e a Secretaria de
Infraestrutura solicitando
serviços nos bairros Santa
Rosa, Jardim São Francisco, Santa Luzia e na Quarta Divisão. Abriu as portas
de seu gabinete para receber munícipes e conversar
sobre possíveis melhorias
na cidade, ouvindo algumas ideias do moradores de Ribeirão. Marcou
presença para prestigiar
a Sessão Solene em homenagem ao Dia do Enfermeiro. Nesta ocasião, o
vereador foi o presidente
da sessão.

Na semana que passou, o
vereador atendeu munícipes em seu gabinete para
falar de possíveis melhorias na cidade. Também
foi solicitado através de
um requerimento a manutenção da quadra de areia
que existe no Bairro Barro
Branco, na qual existem
diversas
reclamações.
Houve a manutenção, na
qual foi feita uma limpeza e também recolhidos
objetos sem utilização na
escola Monteiro Lobato,
na Vila Sueli. O vereador
apresentou ofícios nos
quais solicita a limpeza e
capinação em vias públicas da Estância Turística
de Ribeirão Pires.
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ROMU apreende menores em carro roubado

Na madrugada da última segunda-feira, 15,
três adolescentes menores de idade, foram
apreendidos após uma
perseguição com a
ROMU, equipe de elite
da guarda civil municipal de Ribeirão Pires. A
perseguição ocorreu a
caminho do bairro Pedreirinha, em Mauá.
A equipe de
guardas fazia uma ronda noturna, na noite de

ontem na Vila Gomes,
em Ribeirão Pires quando se aproximou de um
carro já em movimento.
Com a aproximação
da viatura, o veículo
acelerou bruscamente, causando suspeita
nos guardas, que deram sinal para parasse.
O carro desobedeceu
a ordem e continuou
acelerando em sentido a cidade vizinha de
Mauá.

A perseguição
aconteceu até a divisa
de Ribeirão Pires com
Mauá, no bairro Pedreirinha, onde só terminou
porque o condutor do
veículo suspeito colidiu
com um outro veículo
que estava estacionado. Logo depois saíram
correndo do carro sentido a favela de Pedreirinha, na tentativa de fugir. No entanto, durante
a fuga, foram capturados pelos guardas.
Ao revistar o
veículo, os membros
da ROMU encontraram
uma chave micha, chave que consegue abrir
qualquer
automóvel,
normalmente utilizada
para o furto de veículos. Ao pesquisar as
informações do veículo, foi constatado que

era roubado. O carro
foi apreendido, e posteriormente devolvido
ao proprietário na manhã da última terça-feira(16).
Os menores foram liberados para seus
responsáveis
assim
que o Boletim de Ocorrência foi elaborado,
com a determinação de
que comparecessem
a justiça em audiência
realizada na manhã da
última terça-feira (16).
Ao
comparecerem na audiência, a
juíza responsável pelo
processo decidiu liberar
os infratores, já que o
crime praticado não foi
hediondo. A operação
foi realizada pela equipe 1008 A/B da ROMU
pelos oficiais Sandro,
Furlani e Campanha.

WWW. D IARIORP. COM . BR

17 DE MAIO DE 2017
W W W . D IA RIORP.COM.BR

Dedé tem princípio de infarto e é internado

O ex vice-prefeito da Estância Turística de Ribeirão Pires,
Edinaldo de Menezes,
conhecido como Dedé
da Folha (PPS), teve
um princípio de infarto
na noite da última quinta-feira (11).
De acordo com informações obtidas com pessoas próximas, Dedé já
sentia há tempos uma
pressão ‘diferente’ no
peito, o que vinha se

agravando nos últimos
dias. Na noite da última
quinta-feira, as dores ficaram ainda mais fortes
e os familiares levaram
o político até o atendimento médico, onde foi
requisitado um cateterismo emergencial, que
ocorreu no mesmo dia.
O ex vice-prefeito passa bem e já teve alta
médica. Agora está de
repouso em casa.
Condenação

Na
semana
passada, Edinaldo de
Menezes foi condenado em processo que o
acusa de utilizar o jornal
da família para benefício próprio nas eleições
do ano passado. Dedé
foi candidato a Prefeito, mas não conseguiu
ser eleito e perdeu o
pleito para o atual prefeito, Adler Teixeira, o
Kiko (PSB). De acordo
com as acusações, o

jornal era utilizado para
publicar críticas contra
adversários
políticos
do pepessista, enquanto se calava diante de
polêmias nas quais ele
se envolvia. Os Magistrados acataram por
unanimidade a tese da
acusação e condenaram o ex vice-prefeito
a ficar inelegível pelos
próximos oito anos.
Em contato com o jornal Folha (empresa na
qual a família de Dedé
é dona) para solicitar
mais informações do
atual estado de saúde de Dedé, fomos informados que a única
pessoa autorizada para
passar essas informações (sua irmã) não
estava presente para
atender nossa equipe
de reportagem.
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