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Prefeitura de Ribeirão Pires,
apresentou na tarde
da última terça-feira
(30), um projeto de lei
que visa penalizar pichadores da cidade.
De acordo com
a nova lei, quem for
pego pichando algum
patrimônio, seja públi-

co ou privado, deverá pagar uma multa.
Qualquer
munícipe
poderá ‘autuar’ quem
estiver cometendo o
ato ilícito. Além disso,
comércios que venderem sprays para menores de idade, também
poderão ser multados.
Comerciantes também

deverão manter um
cadastro com todos
os compradores de
sprays, contendo nome
e RG do comprador.
As multas, em
ambos os casos, podem chegar a 8 mil
reais, e,
além disso, o infrator deverá restaurar o local.
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Pichação como forma de cultura

Sempre fui uma
pessoa extremamente ‘mente aberta’ para
diversas coisas. Principalmente em questões
artísticas, ou de movimentos urbanos, como
o Hip Hop e diversos
outros.
Desde pequeno, por exemplo, já era
atuante em movimentos
sociais e sócio-ambientais. Por muitos anos fui
voluntário do Grenpeace Brasil, que por diversas vezes, cheguei a ir
às ruas pelo o que eu
acreditava
No entanto, nos
últimos meses, tenho
acompanhado uma teoria que vem se propagando, principalmente

na cidade de São Paulo. Algumas pessoas
vem chamando o ato
de pichar de ‘movimento cultural urbano’,
‘protesto das ruas’, entre outros.
Chamar algo de ‘cultural’ é meio complexo, afinal de contas,
qualquer coisa pode
ser cultural, não é mesmo?! De acordo com
o Dicionário da Língua
Portuguesa,
Cultura,
nada mais é que um
“Conjunto de conhecimentos, costumes,
crenças, padrões de
comportamento,
adquiridos e transmitidos
socialmente, que caracterizam um grupo
social.”, ou seja, posso

afirmar que matar também faz para da cultura
dos traficantes do Rio
de Janeiro, assim como
roubar dinheiro público
faz parte da cultura de
diversos políticos, lá em
Brasília, denunciados
em diversos esquemas
fraudulentos. Ou seja,
só porque você usa o
argumento de que algo
é cultural ou faz parte da cultura de algum
grupo social, não significa exatamente que
isto seja correto ou que
deva se perpetuar.
No caso das
pichações, mais especificamente, se trata de
um crime previsto em
lei, com pena de prisão
de até um ano. O ato de

pichar não apenas polui
visualmente toda uma
cidade, como também
fere diretamente o bolso do proprietário do
imóvel, que terá que
pagar para restaurar o
bem depredado.
Agora, Ribeirão
Pires, assim como outras cidades, poderá
ter uma lei mais severa
em questão ao pichador, pois sabemos que
vai doer diretamente no
bolso dessas pessoas.
No entanto, me pergunto se a fiscalização
será realmente eficaz,
já que não adiantará
nada fazer uma lei sem
pessoas na rua, para
flagrar os infratores. Estarei acompanhando.

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

Foto Denúncia
Na rua Paranapanema, no bairro de São
Caetaninho é evidente a
existência do abandono
da via. São vários buracos
grandes, e com barro, que
dificultam a passagem. Segundo moradores, a reclamação já havia sido feita há
um mês e, sem resposta,
os buracos só foram ficando cada vez maiores.
Moradores
ainda dizem que, por causa
desses buracos os ônibus
não estão mais circulando pela rua, e os carros
passam com dificuldade,
prejudicando quem utiliza
o transporte e quem tem
carro. Além dos desníveis,
também reclamam do mato
muito grande que cobre as
calçadas. A Prefeitura não
respondeu nossos questionamentos.
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Polícia Detém baloeiros em RP Corpo é encontrado próximo
foram encontrados os
seus documentos, tornando possível o reconhecimento do cadáver. Jefferson deixou
uma filha.
Câmara Municipal
Grande da Serra

A polícia Militar
interrompeu, na manhã do último sábado
(27), o que seria um
evento para soltar balões em Ribeirão Pires.
Segundo informações
da polícia, cerca de
400 pessoas invadiram
uma chácara na Estrada Malvina Tavares, região da Quarta Divisão,
mas a atividade foi in-

terceptada e interrompida pelos policiais da
Patrulha Rural. Durante a vistoria, os oficiais
apreenderam diversas
tochas, botijões de
gás e um balão. Além
disso, também foi encontrada uma arma de
fogo e munições.
Com a chegada da Polícia, as pessoas fugiram, mas seis

homens chegaram a
ser capturados pelos
policiais militares e foram levados para a
delegacia. No entanto, foram liberados em
seguida, pois nada de
ilícito foi encontrado
com eles, e em depoimento, afirmaram que
tinham ido até o local
apenas para assistir
todo o ‘evento’.

Na última quinta-feira, 25, um homem, morador de rua,
foi encontrado morto no
chão ao lado do posto de saúde da Quarta
Divisão. Um homem de
pele branca, que vestia
apenas camiseta preta,
calça jeans e chinelo.
A polícia foi
chamada ao local por
pessoas que estavam
presentes e viram o
morador de rua estirado no chão. Com a
chegada dos policiais o
SAMU foi solicitado. O

médico que examinou
não encontrou nenhum
sinal de violência, e
constatou o óbito sem
causa aparente, até
o momento. A vítima,
Jefferson Barbosa dos
Santos passará por
exames necroscópicos
e toxicológicos para
que seja descoberta a
causa da morte.
O local onde o
corpo foi encontrado,
próximo ao posto de
saúde, foi preservado
para a realização da
perícia, Junto a vítima

de

Rio

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE:
CÂMARA
MUNICIPAL DE RIO GRANDE
DA SERRA. CONTRATADO:
BARTO ESTACIONAMENTO E
LANCHONETE LTDA. – ME.
FUNDAMENTO: Artigo 24
inciso II, Lei 8.666/93 e demais
alterações. PRAZO: 12 (doze)
meses. VALOR ESTIMADO: R$
7.920,00
(SETE
MIL
NOVECENTOS E VINTE REAIS).
OBJETO: LOCAÇÃO DE 03
(TRÊS
VAGAS
DE
ESTACIONAMENTO COBERTAS
E 03 LAVAGENS MENSAIS,
TOTALIZANDO 36 ANUAIS).
CONTRATO Nº 002.05.2017.
Vereador João Batista Dias
Presidente
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O vereador Archeson esteve na última semana
com o deputado estadual
Campos Machado (PTB),
onde conversou sobre
parcerias para realização
de projetos e investimentos para a cidade de Ribeirão Pires. Rato esteve
também acompanhando
ações de manutenção em
Ouro Fino, e contribuiu na
execução de serviços que
são feitos pela Secretaria
Regional de Ouro Fino.
Ainda durante a semana,
o vereador participou da
sessão solene do “Dia da
Familia”, que homenageou
esta instituição familiar que
é essencial para a formação de toda a sociedade.

Participou de uma reunião com o Deputado
Caio França, do PSB, juntamente com o prefeito
Kiko e outras autoridades.
Compareceu no lançamento da Campanha do
Agasalhinho.
Recebeu
munícipes em seu gabinete. Rogério compareceu
na Sessão Solene do “Dia
da Família”. Ele também
participou da abertura do
campeonato de Taekwondo, Teve reuniões com
a liderança dos bairros
Bosque Santana e Jardim
Maristela, além de ter feito
visitas em outros bairros,
o vereador conversou em
seu gabinete com empresários da cidade.

O vereador deu iniciou ao
projeto “Rubão até você”,
onde ele estará cada semana em um bairro para
ouvir a população sobre
as necessidades de cada
local. Na última sexta-feira,
recebeu título de cidadão
Rio Grandense do vereador Toninho Correa, pela
sua trajetória na política
e na enfermagem. Além
disso, também esteve
no Jardim Serrano, para
construção de quadra na
escola Manoel Batista da
Silva. Na oportunidade,
conversou com o secretário de Obras, Taka Yamauchi, para revitalização de
diversas quadras nas demais escolas da cidade.
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Reuniu-se com o Presidente da Câmara de
Taboão da Serra, onde
a principal discussão foi
sobre alguns projetos
de ambas as cidades.
Fez uma solicitação para
limpeza da rua e pintura das guias da Avenida
Princesa Isabel, na Vila
Gomes, além de também
ter solicitado a limpeza
da Rua Rosimeire Ipolito,
situada no Jardim Alvorada. O Professor Paulo
Cesar também teve uma
reunião com o coordenador da UBS do Jardim
Guanabara, para discutir
sobre possíveis melhoras
a serem feitas no local de
saúde.
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O vereador recebeu munícipes em seu gabinete,
protocolou ofícios que foram solicitados via gabinete online. Votou com parecer favorável ao Tribunal
de Contas, no julgamento
das contas do ex-prefeito
Clóvis Volpi. Participou da
Sessão Solene em Comemoração ao 53º. Ano
de Emancipação Político
Administrativa de RGS.
Conversou com munícipes
em caminhada pelo centro
da cidade. Já no sábado,
participou de reunião com
moradores do Jardim Serrano e, logo após, realizou
outra reunião com moradores da Rua Lusitanos,
Vila Gomes.

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.

Através de ofícios, fez a
solicitação de melhorias
para bairros de Ribeirão
Pires, além de ter participado da Sessão Solene
em homenagem ao “Dia
da Família”. O vereador
também fez presença nos
jogos da Primeira Divisão
do Campeonato Regional
de Futebol da cidade. Visitou alguns bairros para
analisar sobre possíveis
requerimentos de manutenção para melhorias, e
também abriu o seu gabinete para que munícipes
fossem conversar com ele,
ouvindo sobre necessidades que há de serem feitas em bairros da Estância
Turística de Ribeirão Pires.

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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Quatro meses após denúncia, rua continua ‘privatizada’ em RP

Há cerca de
quatro meses, o Diário de Ribeirão Pires
fez uma denúncia sobre uma rua situada no
Bairro São Caetaninho.
Na época, a reportagem causou bastante
repercussão, devido à
tamanha falta de fiscalização existente no

local, sendo uma situação muito estranha e
que trouxe muita desconfiança para a população.
A reportagem
citada é sobre a Rua
Geraldo Teodolino da
Silva. Esta pequena
via que existe entre
a Estrada da Coope-

rativa e Rua Capitão
José Galo deveria ser
de livre acesso para os
munícipes, mas foram
construídos muros e
portões, como se fosse
uma propriedade particular de alguém, evitando a passagem de
qualquer pessoa, além
disso, existia até um caseiro no local. Empresas
de entulho utilizavam o
espaço para o descarte irregular de entulho e
terras contaminadas.
Na época, através de nota oficial, a

Prefeitura de Ribeirão
Pires informou que em
até 15 dias o problema
seria resolvido, e que
tomariam as providências necessárias para
regularizar esta situação.
Meses
após
denunciarmos o fato,
continuamos recebendo denúncias de que o
local permanecia irregular e que a Prefeitura da
cidade ainda não havia
tomado nenhuma providência. A equipe do
Diário de Ribeirão Pires

compareceu ao local e
confirmou que nenhuma medida foi tomada e que a via pública
continua fechada com
muros e até um portão
como se realmente fosse uma propriedade privada.
Questionamos
novamente a Prefeitura da cidade, que após
muita insistência de
nossa reportagem, se
limitou dizer que está
realizando estudos para
tomar as devidas providências sobre o caso.
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Na
próxima
sexta-feira, 2 de junho, será realizado o
concurso “Princesa do
Chocolate 2017” na
praça Central da cidade, às 19 horas. Serão
dez candidatas, todas
de Ribeirão Pires avaliadas em diversos quesitos como Elegância,
Fotogenia, entre outras.
O
concurso
está com uma parceria com uma academia da cidade, que fez
as inscrições, e toda
a pré-seleção com as

candidatas. Elas serão
julgadas por um júri
composto de profissionais e especialistas de
diversas áreas ligadas a
estética, indicados pela
Organização do Evento.
Os
jurados
dessa edição serão:
Rafael Ventura, jornalista, Bianca Reis, comerciante de uma loja
de noivas em Mauá,
Hugo San, cabeleireiro
e proprietário do Espaço Nobre Salão de
beleza, Doutor Evandro

Augusto Vieira de Lima,
delegado titular da Delegacia Civil de Ribeirão
Pires, e Neuma Arruda
Alves, proprietária de
uma loja de roupas em
Ribeirão Pires. Além
dos jurados, o prefeito
da cidade Adler Alfredo
Jardim Teixeira – Kiko e
seu vice, Gabriel Roncon também estarão
presentes
Após o concurso, no palco da praça
central, haverá apresentações de artistas
locais.

Um novo projeto de lei antipichação
foi apresentado na tarde da última terça-feira,
30. O projeto será discutido pelos vereadores na próxima sessão
da Câmara em Ribeirão
Pires, na quinta-feira,
onde terá ou não aprovação da lei. Ele consiste na preservação
estética e valorização
do patrimônio histórico
cultural e paisagístico,
e na conscientização
da população sobre os
malefícios que a prática
da pichação acarreta
para a cidade, punindo
qualquer individuo que
a pratique.
A Secretaria do
Meio Ambiente realizará ações para prevenir
a prática da pichação,
como a intensificação

da fiscalização e a realização de campanhas
culturais e educativas
com o objetivo de divulgar a lei, junto as
empresas, e promover
práticas artísticas como
o grafite. Para que a lei,
de fato, seja cumprida a
prefeitura conta com a
participação da população, guarda civil e todas
as pessoas para denunciar. Após a aprovação da lei e todos os
tramites legais, a prefeitura pretende também
criar um Disque Denún-

cia para que a lei fique
cada vez mais presente
na cidade e haja ainda
mais participação popular.
A multa prevista para quem praticar
esse ato é de 3.500
reais, somando a indenização dos danos.
Se for em monumento
tombado, como a Fábrica de Sal, por exemplo, a multa prevista vai
para 8 mil reais, somado às despesas de restauração do bem que
foi pichado.

