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Qualidade com preço baixo!

A Câmara Municipal 
de Ribeirão Pires aca-
tou decisão técnica do 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, 
que julgou as contas do 
Ex-prefeito da Cidade 
como irregulares. Os 
Magistrados apresen-
taram diversos pon-
tos que não estavam 
como determina a lei.
Com isso, o ex-pre-
feito  da cidade per-
deu os direitos políti-
cos e está inelegível 
pelos próximos oito 
anos, de acordo com 
a Lei da Ficha Limpa. 
Agora, para tentar se 
candidatar a Deputa-
do Federal, Volpi tenta 
anular a decisão dos 
vereadores. Veja Mais!

Festival do Chocolate está
confirmado em RP

Mulher é
agredida 

por ex
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O abandono está passando

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

Foto Denúncia
Moradores mostram 
indignação com a Rua 
Vicente de Paula, si-
tuada na Vila Guerda. 
Segundo relatos de mu-
nícipes, foi feito um pro-
tocolo no dia 17/05 para 
que haja a manutenção 
do local, mas até agora 
não foi feito nada para o 
concerto da via.
Uma moradora disse 
nas redes sociais que 
uma criança já se ma-
chucou recentemente 
quando passava pró-
ximo ao buraco, e cita 
que está perigoso tran-
sitar por ali, além de 
que pode acontecer 
com outras pessoas. 
O trânsito de veículos 
também causa risco, 
pois ao desviar do bu-
raco, a chance de acon-
tecer algum acidente ou 
atropelamento é visível.
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EXPEDIENTE

 Nas últimas se-
manas, tenho visto que 
a cidade está voltando 
a andar. Há tempos, 
não via coisas boas 
acontecendo em nossa 
Ribeirão Pires. É claro 
que nem tudo está per-
feito, ainda falta muita 
coisa para a cidade fi-
car realmente boa, mas  
já estamos podendo 
ver que muitas coisas já 
estão mudando.
 Eventos volta-
ram a acontecer, como 
é o caso do Festival 
do Chocolate, que foi 
completamente aban-
donado pela antiga 
gestão, mas que agora, 
mesmo em menor pro-
porção, volta este ano 
para trazer de volta o 

brilho de nossa querida 
cidade.
 Além disso, o 
Festival de Combate a 
Homofobia, realizado 
no último sábado, fruto 
de uma parceria da As-
sociação Ribeirão-pi-
rense de Apoio LGBT 
(ARPA-LGBT) e a Pre-
feitura da cidade, atra-
vés da Secretaria de 
Políticas Comunitárias 
Institucionais, mostrou 
que essa nova gestão 
está empenhada em 
governar não somente 
para A ou B, mas para 
todos os moradores da 
cidade como um todo, 
sejam gays, pretos, 
brancos, ricos ou po-
bres, trazendo um tema 
tão importante como 

esse para as vias pú-
blicas da cidade. Além 
disso, uma legislação 
de Combate a Homofo-
bia foi aprovada na Câ-
mara Municipal e, nos 
próximos dias, deverá 
ser sancionada pelo 
nosso atual Prefeito da 
Cidade.
 É claro que a 
cidade ainda tem di-
versos problemas, e eu 
realmente entendo a 
pressa de toda a popu-
lação, afinal de contas, 
foram quatro anos de 
completo desmando e 
abandono que Ribeirão 
Pires enfrentou, mas, 
agora uma luz brilha no 
fim do túnel. Agradeço 
imensamente a Deus, 
que aquele tempo di-

fícil está finalmente se 
passando, e, acredito 
fielmente que uma nova 
fase virá.
 Um exemplo 
disso, é o novo proje-
to do Boulevard Gas-
tronômico, que  deve-
rá ser construído nas 
Ruas Felipe Sabbag 
e Stella Nardeli, onde 
atualmente os comer-
ciantes sofrem com o 
alto índice de usuários 
de drogas e traficantes, 
chegando a nomear o 
local de “Cracolândia”. 
Com o novo projeto, 
esse problema deve 
acabar muito em breve. 
Estou muito feliz, pois 
sinto que em breve, va-
mos perder esse senti-
mento se abandono.

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br
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5 mil se unem contra a Homofobia Camping deve ser reaberto este ano

 No último sába-
do (20), cerca de cinco 
mil pessoas foram até 
a Vila do Doce, na re-
gião central de Ribeirão 
Pires para participarem 
do Primeiro Festival de 
Combate a Homofobia. 
idealizado pela Asso-
ciação Rbeirão-Pirense 
de Apoio LGBT ARPA 
LGBT), Organização 
não governamental e 
sem fins lucrativos que 
luta por políticas públi-
cas e contra a discri-
minação sofrida pela 
população LGBT da ci-
dade.

 Na última quin-
ta-feira, 18, na Câmara 
dos Vereadores de Ri-
beirão Pires, o vereador 
Silvinho entrou com um 
requerimento para a re-
abertura do camping, 
que desde a última 
gestão está fechado 
para obras da constru-
ção do teleférico.
 A obra foi can-
celada devido à falta de 
aprovações, em diver-
sos quesitos, inclusive 
o da população, que 
desaprovou desde o 
inicio as obras que se-

O evento contou com 
diversos DJs e apre-
sentação especial de 
Leo Áquila, artista já co-
nhecida no meio LGBT.
 O evento foi 
uma parceria da ONG 
com a Secretaria de 
Políticas Comunitárias 
Institucionais, da Prefei-
tura de Ribeirão Pires. 
Segundo os organiza-
dores, o evento foi rea-
lizado com custo zero, 
tanto para a secretaria, 
quanto para a ONG, 
“graças aos parceiros 
que entenderam o real 
motivo do evento”, dis-

riam realizadas. Com 
as obras do teleférico 
estagnadas os pedidos 
para a reabertura do 
parque são frequentes.
 Em conta-
to com o Secretário 
de Obras da cidade, 
Takaharu Yamauchi, 
confirmou a reabertura 
do parque, mas diz não 
saber a data em que irá 
acontecer, por conta de 
problemas burocráticos 
com o que foi licitado 
pelos antigos gestores 
da Prefeitura. 
 Após a regu-

se Rafael Ventura, da 
ARPA-GBT.
 “É extremamen-
te gratificante ver que 
empresários de nossa 
cidade e a Prefeitu-
ra estão engajados na 
luta contra a discrimi-
nação. Ribeirão Pires é 
um grande exemplo em 
todo o ABC.”, concluiu 
Ventura.
 Toda a estrutura 
de áudio e iluminação 
foi doada pela empre-
sa Fesst Eventos. A 
Subway de Ribeirão 
Pires, o restaurante 
Canos Quebrada e o 
Habibs, se uniram para 
auxiliar na alimentação 
dos artistas. Já os Jor-
nais Diário de Ribeirão 
Pires e Folha de Ribei-
rão Pires, se uniram na 
divulgação do evento, 
que no próximo ano, 
prometem os organiza-
dores, ser ainda maior.

larização dessas pen-
dências, as obras serão 
retomadas e o Parque 
Municipal Milton Ma-
rinho de Moraes, po-
pularmente conhecido 
como Camping, será 
reaberto.
 O Secretário 
ainda informou que, 
além da reabertura do 
espaço para toda a po-
pulação, também ha-
verá a construção de 
um portal, pavilhão de 
exposições, fábrica de 
chocolate e um trapi-
che.
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Na última sessão na Câ-
mara, o vereador, aten-
dendo moradores de bair-
ros afastados do centro, 
protocolou uma indicação 
ao Executivo para implan-
tar Feiras livres nos bairros 
São Caetaninho, Jardim 
Caçula e Quarta Divisão. 
Rato acompanhou ações 
de manutenção na Av. Ru-
bens Mazieiro e rua Jordão 
de Moraes, em Ouro Fino, 
onde foi realizado serviços 
de capinação e limpeza. 
Visitou a direção da Esco-
la Sebastião Vayego, no 
qual firmou compromisso 
junto à Secretaria Regional 
de Ouro Fino de executar 
melhorias no entorno da 
unidade escolar.

Participou de uma reu-
nião com o Presidente da 
Câmara sobre a regula-
mentação dos taxistas da 
cidade. Deu entrevista ao 
jornalista Samuel Boss. 
Também participou da reu-
nião do CONSEG. Presen-
ciou eventos na cidade, 
como o Dia nacional da 
Luta Antimanicomial, Ato 
de lançamento das obras 
da UBS no Parque Alian-
ça, Festival de Combate a 
Homofobia, Dia da Família 
na Praça Central e Festival 
do Cambuci em RGS. Visi-
tou alguns bairros e aten-
deu alguns munícipes em 
seu gabinete. Participou 
de uma reunião junto de 
outros vereadores.

Na última semana solicitou 
rondas ostensivas ao Jar-
dim Valentina, devido ao 
grande número de roubos 
e furtos que vem aconte-
cendo no bairro. Também 
esteve em Ouro Fino, fis-
calizando o trabalho da 
GCM e ouvindo sugestões 
e reclamações de muní-
cipes. O vereador ainda 
visitou as UBSs de Ouro 
Fino, Jardim Luso e Quar-
ta Divisão, buscando su-
prir as necessidades que 
cada uma das unidades 
de saúde. Nesse mesmo 
período, Rubão ainda soli-
citou a construção de uma 
UBS para o Barro Branco, 
o que vem sendo discuti-
do junto ao executivo.

O vereador esteve presen-
te na Câmara Municipal de 
Taboão da Serra a convi-
te da presidente daquela 
casa, DRª Joice da Silva e 
do secretário geral, Isaias 
Santos para conhecer o 
projeto Escola Legislativa, 
que estuda trazer para ci-
dade. Esteve reunido com 
o presidente da Associa-
ção de moradores da Vila 
Marquesa para acompa-
nhar alguns de seus pe-
didos atendidos. Fez uma 
vistoria na Rua Benjamim 
Batista Cerezoli. Também 
solicitou limpeza e troca 
de lâmpada na rua Dia-
mantina, e manutenção de 
lâmpadas na Rua Manuel 
Rosa, Parque Aliança.
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Na semana que passou, o 
vereador atendeu muníci-
pes em seu gabinete para 
falar de possíveis melho-
rias na cidade. Também 
foi solicitado através de 
um requerimento a manu-
tenção da quadra de areia 
que existe no Bairro Barro 
Branco, na qual existem 
diversas reclamações. 
Houve a manutenção, na 
qual foi feita uma limpe-
za 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 públi-
cas da Estância Turística 
de Ribeirão Pires.

Fez um requerimento no 
qual deseja saber sobre 
a situação que se encon-
tra os tantos moradores 
de rua da cidade. Em seu 
requerimento, Amigão de-
seja saber quantos mo-
radores de rua existem 
em Ribeirão Pires, além 
de questionar o núme-
ro de abrigos existentes 
em nosso município para 
uso dessas pessoas. Por 
fim, o parlamentar deseja 
saber quais as medidas 
que serão adotadas para 
a diminuição deste caso, 
visando a ressocialização 
dessas pessoas que na 
maioria das vezes vivem 
em um real estado precá-
rio.

O vereador de Ribeirão 
Pires, Amaury Dias, par-
ticipou de uma reunião 
com taxistas na Câmara 
para falar sobre regula-
mentação da profissão na 
cidade. Na quarta-feira, 
fez uma participação da 
reunião contra a Homo-
fobia, sediada no consór-
cio intermunicipal. No dia 
seguinte, fez presença na 
sessão ordinária da cidade 
e compareceu ao Conseg 
itinerante. Já na sexta-fei-
ra, o vereador Amaury Dias 
recebeu em seu gabinete 
alguns munícipes para que 
fosse ouvida novas ideias 
para possíveis melhorias a 
serem feitas em pontos da 
cidade.

Compareceu até à Câma-
ra Municipal de Taboão 
da Serra em uma palestra 
sobre a Escola do Legisla-
tivo. Na sessão da última 
quinta-feira (18), utilizou 
a tribuna livre para cobrar 
celeridade da atual gestão. 
No Sábado (20), compare-
ceu ao primeiro Festival 
de combate a Homofobia, 
que ocorreu no centro da 
cidade. Recebeu muníci-
pes em seu gabinete para 
discutir sobre possíveis 
melhoras na cidade de 
Ribeirão Pires. O vereador 
também fez o encaminha-
mento de alguns pedidos 
para serem feitos serviços 
em bairros que necessi-
tam de manutenção.
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Silvino é o novo líder de Kiko na Câmara

 Em evento re-
alizado na manhã do 
último sábado (20), no 
Parque Aliança, o Pre-
feito da Cidade, Adler 
Teixeira, o Kiko (PSB), 
aproveitou o microfo-
ne e usou sua fala para 
convidar o Vereador 
Silvino de Castro (PRB) 
para ser seu Líder de 
Governo na Câmara 
Municipal.
“Silvino de Castro é um 
parlamentar experiente, 

com bom relaciona-
mento no Executivo e 
na Câmara, com perfil 
atuante, especialmente 
em questões que de-
mandam sensibilidade 
e empenho em prol de 
nossa cidade”, Disse o 
prefeito Kiko 
 O novo líder 
do Governo também 
se pronunciou sobre o 
convite que recebeu do 
atual Prefeito. “Eu não 
conhecia o Kiko, tanto 

que eu me candidatei 
em outra chapa, mas 
depois da eleição sen-
tamos e conversamos, 
e agora, conhecemos 
um ao outro e sei que 
ele é um homem de 
bem. O Kiko sabe que 
eu falo o que tiver que 
falar. Se ele fosse de-
sonesto não teria me 
feito esse convite. Não 
escondo nada” -Disse 
Silvino, que também 
aceitou o convite do 
Prefeito.
 Desde o come-
ço do mandato do atual 
Prefeito, haviam fortes 
rumores que o esco-
lhido para liderança da 
Câmara fosse o vere-
ador Edson Savietto, 
o Banha (PPS), já que 
os próprios vereadores 
haviam o aclamado. 
Banha não deu uma 

resposta porque o seu 
partido (PPS) é de opo-
sição ao do partido de 
Kiko (PSB).
 Na sessão or-
dinária da última terça-
-feira (23), Silvino falou 
um pouco mais de sua 
nova função. “A ques-
tão não é partidária, 
eu aceitei o convite por 
causa do povo, para 
ajudar o povo. Eu não 
sou amigo do Kiko, eu 
estou aqui para a po-
pulação. Quero ajudar 
Ribeirão Pires, e sei 
que durante a gestão 
passada ela retroce-
deu uns 10 anos”, fi-
nalizou Silvino, que diz 
não misturar religião 
com política, devido a 
questionamentos que 
recebe pelo fato de ser  
pastor de igreja evan-
gélica.



Câmara Aprova parecer de Tribunal de deixa Volpi Inelegível

 O ex-prefeito de 
Ribeirão Pires, Clóvis 
Volpi (sem partido) teme 
a confirmação de sua 
inelegibilidade em ses-
são realizada na Câma-
ra Municipal da  cidade 
na última terça-feira 
(24).
 As contas do ex 
chefe do executivo, re-
lativas ao ano de 2012 
foram considerada ile-
gais pelo Tribunal de 
Contas do Estado de 

São Paulo, que apon-
tou diversas irregulari-
dades realizadas pelo 
ex-prefeito. Em resumo, 
o relator do processo, 
Antônio Roque Citadini, 
apontou diversas falhas 
na prestação de contas 
de Clóvis. Segundo Ci-
tadini, por exemplo, o 
ex-chefe do Executivo 
deixou inúmeras situ-
ações que fazem com 
que as contas sejam 
rejeitadas. O não pa-

gamento do IMPRERP 
(Instituto Municipal de 
Previdência de Ribei-
rão Pires), – responsá-
vel pelo pagamento da 
aposentadoria dos fun-
cionários públicos -, nos 
meses de agosto e de-
zembro, e também a 2ª 
parcela do 13º, não ter 
pago a empresa Lara, 
responsável pela coleta 
de lixo, além da Apra-
espi, Eletropaulo e INSS 
(meses de Outubro e 

Dezembro e 13º). O re-
latório ainda apontou a 
dívida de quase 40 mi-
lhões deixada por sua 
gestão, além de falhas 
no fundo dos Bombei-
ros, não ter pago pre-
catórias e aumentado 
as despesas da cidade 
no último semestre de 
mandato e uma acusa-
ção de um suposto es-
quema para desvio de 
dinheiro da Saúde.
 Por decisão do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), o Tribunal 
de Contas não pode 
mais deixar prefeitos 
inelegíveis, cabendo às 
Câmaras Municipais 
a decisão final, o que 
ocorreu na última ses-
são em Ribeirão Pires. 
Para se livrar da conde-
nação, Volpi precisava 
de 12 votos contra o 

parecer técnico do Tri-
bunal, mas só obteve 
oito vereadores a seu 
favor e contra a equi-
pe técnica do Tribunal 
de Contas do Estado, 
ou seja, agora Clóvis 
Volpi teve seus direitos 
políticos cassados e 
está inelegível por oito 
anos. Apenas os verea-
dores Anselmo Martins 
(PR), Arnaldo Sapateiro 
(PSB), Gê do Aliança 
(PSC), Prof Paulo Ce-
sas (PMDB) Zé Nelson 
(PMDB), Silvino Castro 
(PRB), Banha (PPS) e 
João Lessa (PSDB) vo-
taram pela absolvição 
do ex-prefeito. Todos 
os outros vereadores 
foram favoráveis. Ago-
ra, Clóvis tenta uma 
manobra jurídica para 
tentar anular a decisão 
da útima sessão.

725 DE MAIO DE 2017
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Prefeitura confirma Festival do Chocolate

 O secretário de 
Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, 
Marcelo Menato, con-
firmou a realização do 
Festival do Chocola-
te este ano. O evento 
vem na contramão do 
que aconteceu no ano 
passado, quando não 
ocorreu a festividade 
que já é tradição em Ri-
beirão Pires.
 Diferente dos 
anos anteriores, o Fes-

tival durava cerca de 
1 mês, esse ano será 
reduzido para dois fi-
nais de semana (28,29 
e 30 de julho, e tam-
bém no seguinte, 4,5 e 
6 de agosto) por moti-
vos financeiros. O local 
continua sendo o Com-
plexo Ayrton Senna. 
A novidade este ano é 
que a abertura do even-
to será na Vila do Doce, 
com a apresentação da 
Orquestra Filarmônica 

Bachiana, do Sesi-SP, 
sob regência do maes-
tro João Carlos Martins, 
no dia 22 de Julho.
 A programação 
ainda não foi divulgada 
pelos organizadores, 
que prometem uma or-
ganização e um evento 
bacana. Interessante 
ressaltar que este será 
o primeiro Festival do 
Chocolate com a “era” 
do Prefeito Adler Teixei-
ra, o Kiko (PSB).

Ribeirão tem novos métodos de ensino
 Uma nova em-
presa do ramo educa-
cional chegou a Ribei-
rão Pires. O diferencial 
é que oferece pós-gra-
duação, MBA, cursos 
livres e educação exe-
cutiva, algo nunca visto 
na cidade.
 Na Enit, a pós-
-graduação e o MBA 
são diferenciados, os 
professores na sua 
grande maioria são 
mestres ou doutores, 
diretores ou gerentes de 
multinacionais. A grade 
curricular é bem pare-
cida com a de grandes 
faculdades, como a 
FGV. Dentro da pós as 
principais especializa-
ções seriam Recursos 
Humanos, Marketing e 
Logística.

 Além dessa 
empresa, foi aberto 
também pelo mesmo 
fundador Belan Ohmo-
ri, um curso prepara-
tório para alunos que 
irão fazer o vestibular, 
o Ohmori. É um curso 
inédito, que surgiu de-
pois que o professor 
e fundador do curso, 
fez uma pesquisa para 
saber qual é a maior 
dificuldade dos alunos 
vestibulandos na hora 
da prova. O resultado, 
foi o nervosismo e a di-
ficuldade em absorver 
os conteúdos das ma-
térias.
 Com isso veio 
a ideia de criar um cur-
sinho com o foco em 
realizar as provas, di-
ferente dos cursinhos 

convencionais que só 
passam os conteúdos 
que serão cobrados e 
não ensinam como, de 
fato, realiza-las e con-
trolar o emocional. Ele 
conta com quatro aulas 
a mais que outros cur-
sos.
 Seu principal di-
ferencial seriam as aulas 
a mais, uma explicando 
técnicas de memoriza-
ção, outra de leitura di-
nâmica, como estudar 
e a principal estatísticas 
para chute de provas.
 Os interessa-
dos podem procurar a 
escola, localizada no 
4º andar do Shopping 
Garden, localizado na 
Rua Felipe Sabbag, 
200, ou pelo telefone: 
4824-4285.
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Rodoviária está abandonada em RP Falta de estrutura marca Festa do Cambuci

 No último fim 
de semana, aconteceu 
a festa do Cambuci em 
Rio Grande da Serra 
que contou com di-
versas atrações, entre 
elas a dupla João Neto 
e Frederico, e a banda 
Sorriso Maroto.
 A festa acon-
teceu no centro da ci-
dade, em um campo 
próximo à estação de 
trem. O evento ocorreu 
acompanhado de for-
tes chuvas.
 Moradores da 
região e outras pesso-

 Nas últimas se-
manas, cresceu o nú-
mero de reclamações 
sobre a Rodoviária da 
cidade. Diversos mu-
nícipes demonstraram 
indignação por causa 
da falta de manutenção 
do local.
 O assunto mais 
pautado é sobre as 
condições que se en-

as que foram a festa, 
afirmam que por con-
ta da chuva, o campo 
onde ocorre o even-
to foi completamente 
alagado, deixando a 
parte de baixo de bar-
raquinhas, tendas e até 
mesmo a estrutura do 
palco cheia de água e 
barro. Mesmo depois 
disso, o barro ainda fi-
cou persistente, dificul-
tando a circulação livre 
das pessoas pela festa.
 O evento antes 
era realizado na prefei-
tura de Rio Grande da 

contram os banheiros 
da Rodoviária. O mau 
cheiro, banheiro inun-
dado e vasos sanitários 
quebrados são alguns 
dos transtornos que 
os usuários estão pas-
sando ao utilizar o lo-
cal. Outro assunto que 
gerou muitas críticas 
dos usuários são as 
goteiras que possuem 

Serra, onde o espaço 
era limitado para o nú-
mero de pessoas, por 
isso ocorreu a mudan-
ça. Onde hoje ocorre a 
festa, o espaço é mais 
amplo mas não tem 
suporte, pois o chão é 
repleto de terra sem ne-
nhum asfalto ou grama, 
fato que a prefeitura da 
cidade não observou.
 A cidade não 
tem a infraestrutura ne-
cessária para realizar 
esse tipo de evento, le-
vando em conta a falta 
de lugares adequados 
para receber os equipa-
mentos de toda a festa, 
as grandes atrações e 
o público.
 Procurada por 
nossa equipe, a prefei-
tura dde Rio Grande da 
Serra não respondeu 
nossos contatos.

na Rodoviária. Quando 
chove é possível notar 
que há reparos para fa-
zer em diversos pontos,  
há até mesmo uma es-
pécie de ‘cachoeira’ na 
parte interna do local.
João da Silva, 83 anos, 
disse ter medo de ir ao 
Terminal. “Essa Rodo-
viária está abandona-
da. Cachorros correm 
atrás da gente, pontos 
quebrados e ninguém 
toma atitude nenhuma, 
isso é um desrespeito 
com a população de 
Ribeirão Pires”.
Em contato com a Pre-
feitura da cidade, fo-
mos informados que 
o Terminal Rodoviário 
“passa por análise para 
que os pontos neces-
sários recebam manu-
tenção o mais breve 
possível.”
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Mulher é agredida pelo ex marido Família denuncia cuidadores por maus-tratos a idosa
 Na última se-
gunda-feira (22), duas 
pessoas comparece-
ram à Delegacia de po-
lícia de Ribeirão Pires 
para noticiar que foi 
contratado um serviço 
de “Home Care” (cui-
dados domiciliares) da 
empresa denominada 
“Jonatas B. de Souza – 
ME” para uma senhora 
de 87 anos, na qual é 
mãe do próprio Ricar-
do.
 A família come-
çou a estranhar porque 
cada dia “vinha uma 
cuidadora diferente”, 
mas teve um fato que 
deixou a família  bas-
tante indignada. Um dia 
uma parente da idosa 
fez a ligação para sa-
ber se a senhora estava 
bem, foi quando ela fi-
cou sabendo que a ido-

 Na última quin-
ta-feira, 18, Maisa de 
Souza Gomes (23), ale-
gou ter sido agredida 
pelo seu ex companhei-
ro e pai de sua filha de 
6 anos, Jairo Afonso de 
Souza, e pela atual com-
panheira de Jairo, Helen 
Caroline Hilário.
 A vítima diz que 
na ocasião, dirigiu-se 
a residência de Jairo 
para buscar a filha, que 
se recusou a entregar 
a criança, em seguida 
a empurrou, quando a 
segunda agressora He-

sa havia caído e se ma-
chucado, mas segundo 
a parente, a moça que 
estava cuidando dela 
“fez pouco caso do 
acontecido”. Ao re-
clamar com o dono 
da empresa, Jonatas 
Souza, ele disse para 
ela “ficar tranquila”, de-
monstrando frieza com 
a situação.
Oa familiares levaram a 
idosa ao hospital, que 
realizou diversos exa-

len, começou também a 
agredi-la arremessando 
um copo contra seu ros-
to e batendo a cabeça 
de Maisa três vezes na 
guia da calçada.
 Logo após o 
ocorrido, Maisa se dirigiu 
a Delegacia, para regis-
trar ocorrência. Ela ainda 
afirma lembrar de Jairo 
pedir a Helen que trou-
xesse uma faca.
 Em contato com 
a vítima, ela afirma que 
durante os quatro anos 
que viveu com ele, so-
freu diversas agressões 

mes e até foi internada 
por alguns dias, devi-
do algumas confusões 
mentais e aumento na 
pressão arterial. 
 Ainda foi des-
coberto que a idosa es-
tava há dias com dores 
no pé. Poesteriormen-
te, foi diagnosticado 
que um dedo estava 
quebrado. Após esses 
fatos, os familiares de-
cidiram prestar um Bo-
letim de Ocorrência.

físicas. Ela diz ainda que 
o agressor é usuário de 
drogas, junto com sua 
atual companheira, e 
que os dois consomem 
as drogas dentro de 
casa, na frente da filha 
de Maisa. Jairo já foi pre-
so por porte de arma de 
fogo.
 Ela aguarda a 
decisão judicial da guar-
da de sua filha, que no 
momento mora com o 
pai e espera ter a prote-
ção das medidas prote-
tivas previstas na Lei de 
Violência Doméstica.
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Prefeitura dobra  valor do Cartão Servidor CAPS é reinaugurado em RP

 O CAPS de Ri-
beirão Pires foi reinau-
gurado no último dia 
15 de Maio, na Avenida 
Fortuna, nº 230, centro. 
O local faz atendimento 
para adolescentes de 
até 17 anos de idade.
 Dentre as es-
pecialidades do centro, 
estão os atendimentos 
a crianças e adolescen-
tes que sofreram violên-
cia doméstica ou sexu-
al, viciadas em álcool e 

 A Prefeitura de 
Ribeirão Pires anunciou 
na última semana que 
dobrará, a partir deste 
mês, o valor do auxílio 
alimentação, pago por 
meio do Cartão Servi-
dor. Cerca de 3.700 fun-
cionários serão contem-
plados com o aumento. 
O benefício passará dos 
atuais R$ 103,49 para 
R$ 206,98. Com isso, 
somente de junho até 
dezembro deste ano, 
serão injetados no co-
mércio da cidade cerca 
de R$ 5,4 milhões.
 “O aumen-
to de 100% no auxílio 
alimentação dos ser-
vidores municipais irá 
incrementar as vendas 
do comércio, uma vez 
que o benefício é aceito 
em quase 70 estabele-
cimentos cadastrados 
na cidade, entre res-
taurantes, mercados, 
açougues e farmácias”, 
explicou o secretário de 
Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, Mar-
celo Menato.
 O anúncio do 

drogas, e também jo-
vens com Síndrome de 
Down, Autismo etc.
 O serviço é to-
talmente gratuito. Não é 
necessário que haja um 
encaminhamento de 
algum médico para as 
crianças passarem no 
CAPS, os pais podem ir 
direto no local para fa-
zer o agendamento.
 Na primeira 
consulta, os pacientes 
passarão por uma ava-

reajuste do benefício 
gerou boas expectativas 
no comércio. O sócio 
proprietário do restau-
rante Canoa Quebrada, 
Cesar Ferreira, avalia a 
possibilidade de o es-
tabelecimento receber 
novos clientes a partir 
do aumento. Os pa-
gamentos de refeições 
realizados com o bene-
fício já representam 2% 
do faturamento bruto 
do restaurante. “Esta é 
uma medida que agrada 
os lojistas e veio a calhar 
em um momento deli-
cado para a economia. 
Esta será uma grande 
contribuição para todo 
o comércio e também 
para os funcionários da 
Prefeitura”, declarou.
 O reajuste do 
auxílio alimentação foi 
alternativa encontrada  
para repor perdas de in-
flação de 4,69% (INPC/
IBGE) sobre os salários 
sem gerar impacto na 
folha de pagamento de 
funcionários, que não 
pode ultrapassar o li-
mite estipulado por lei. 

liação e o profissional 
realizará alguns passos 
para fazer o encami-
nhamento até o profis-
sional específico que 
a criança têm de ser 
atendida.
 São atendidas 
mais de 50 jovens por 
dia, tendo como princi-
pal paciente os que têm 
Sindrome de Down. Um 
total de 3654 crianças 
já foram cadastrados 
desde 2005 na clínica.
 O CAPS foi to-
talmente reestruturado 
para sua reinaugura-
ção. Houve o aumen-
to de profissionais de 
cada área, para que 
haja um melhor atendi-
mento aos pacientes.

“Em um momento de-
licado, com a redução 
da arrecadação dos 
municípios, o potencial 
de investimentos na fo-
lha de pagamento fica 
limitado. O reajuste do 
auxílio alimentação é 
uma das medidas que 
já pudemos tomar para 
valorizar os profissionais 
que trabalham por nos-
sa cidade”, afirmou o 
prefeito Adler Teixeira – 
Kiko.
 Para o secretá-
rio de Administração e 
Modernização da Pre-
feitura, Adriano Cam-
pos, a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal fixa em 
54% da receita liquida 
do município os gastos 
com folha de pagamen-
to. O percentual caiu 
dos 53,21% em janeiro 
para 52,55% em abril. 
“Além de trabalhar-
mos para reduzir este 
percentual, buscamos 
incrementar a receita 
municipal, para, a me-
dida do possível, poder 
conceder mais benefí-
cios aos servidores”, ex-
plicou.




