DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

diariorp.com.br · facebook.com/diariorp

BAIRRO DE RGS
ESTÁ ABANDONADO

21 DE JUNHO DE 2017 | EDIÇÃO 85 ANO III

Benevides rebate denúncia
de ex-esposa sobre ameaça
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Ribeirão terá curso
de alfabetização
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A estrada da
maratona, no município
de Rio Grande da Serra,
está em completo estado de calamidade. A
denúncia foi feita pelos

próprios moradores da
região, que não aguentam mais o descaso
com o qual a Prefeitura da cidade trata os
moradores dos bairros

afastados do centro.
A denunciante,
ainda afirmou que a região nunca recebeu nenhuma melhoria e que
já tentou contato com a

prefeitura de cidade por
diversas vezes, mas
nunca obtém nenhuma
resposta concreta por
parte da administração
pública. Veja Mais.
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Rio Grande da Serra pede socorro

Desde que fundamos o Diário de Ribeirão Pires, nosso objetivo foi trabalhar para
os moradores de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra, nossa cidade vizinha. Sabemos
que ambas cidades
são irmãs e dependem
uma da outra, mas por
conta da perna curta,
não estávamos sempre
presentes conforme o
desejado. No entanto,
já podemos participar
mais ativamente de
ambas cidades, ajudando e apoiando diariamente todos os moradores.
Com a nossa
aproximação com a
população da cidade,
vemos que ela é for-

mada de boas pessoas, que com o tempo
foram ficando esquecidas pela classe política
da cidade. Vemos uma
Prefeitura que não olha
para os bairros afastados da cidade e se
importa apenas com
construções
faraônicas, como a do Teatro
Municipal e com idealizações como um título
de Estância Turística.
Claro que também são
coisas boas para a cidade, mas me lembra
muito de um prefeito
que Ribeirão Pires já
teve, o Saulo Benevides (PMDB). Saulo
queria de qualquer jeito
construir aquele teleférico, mas se esqueceu
de coisas básicas para

a qualidade de vida dos
moradores de Ribeirão
Pires. Vejo a mesma
coisa acontecendo em
Rio Grande da Serra.
Pensando em obras
grandes, o prefeito da
cidade, Gabriel Maranhão (PSDB), se esquece de questões
básicas para a correta
sobrevivência da cidade, como por exemplo,
pagar o salário dos médicos que trabalham na
UPA, outra coisa que
também
aconteceu
muito em Ribeirão Pires
no governo de Saulo.
Pensando bem,
acho que vou começar
a chamar o Prefeito da
cidade de Benevides
Segundo (se reparar
bem, até que lembra

um pouquinho haha).
Brincadeiras a parte,
Conheço o Prefeito Gabriel Maranhão e gosto
muito dele como pessoa, mas existem coisas que eu não posso
me calar, e infelizmente Rio Grande da Serra está em completo
abandono por essa administração pública. É
hora de levantar da cadeira e realmente ir em
todos os bairros para
ouvir da população de
Rio Grande da Serra do
que eles precisam. Em
época de eleição é fácil
ir até a periferia pedir
voto. Agora quero ver
Maranhão e sua trupe
mostrarem trabalho de
verdade. Vamos agir,
senhor Prefeito?

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

Foto Denúncia
Moradores da
Vila Niwa, em Rio Grande da Serra, denunciam o descaso que
há tempos vêm sofrendo pela Administração pública da cidade.
De acordo com
os moradores, os garís
ficam dias sem passar
pelas ruas do bairro, e
quando passam não
recolhem o lixo corretamente,
deixando
grande parte largado
pelas ruas do bairro.
Munícipes denunciam
que diversas vezes procuraram a prefeitura da
cidade, mas nunca são
recebidos ou têm suas
colicitações atendidas.
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RP terá curso de alfabetização

A Prefeitura de
Ribeirão Pires criou um
projeto que promove
a alfabetização de jovens e adultos do 1º
ao 5º ano do ensino
fundamental, chamado
“Tempo de Aprender”.
As inscrições
para o curso de alfabetização foram prorrogadas até o dia 30 de
junho. As aulas serão
gratuitas, com material
didático, merenda es-

colar e serão realizadas
na Escola Municipal
Engº. Carlos Rohm I,
com previsão de início
em agosto, no período
noturno, das 19:00 às
22:00.
O objetivo é
erradicar o analfabetismo, promover e incentivar a continuidade dos
estudos, por meio da
implantação de núcleos efetivos de alfabetização, capacitando os

educadores e proporcionando o conhecimento de metodologias
atuais, sempre promovendo práticas com
ações pedagógicas.
Os interessados
devem se inscrever até
o dia 14 de junho, das
9h às 17h, no CEFORPE – Centro de Profissionais da Educação
“Professora
Ivaneide
Lins de Carvalho”, localizado no Complexo Ayrton Senna - Av.
Prefeito Valdírio Prisco,
193 – Jd. Itacolomy. No
ato da inscrição, o munícipe deve levar Xerox
do R.G, CPF e comprovante de endereço.
Mais informações pelo
telefone 4825-9270 ou
4828-9600 (Secretaria
de Educação, Inclusão,
Cultura e Tecnologia).
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Aerocar é sinônimo de qualidade
O cuidado com
o carro é sempre algo
bastante relevante na
vida das pessoas. Umas
têm paixão, outras têm
apenas o cuidado de
mantê-lo sempre em
ordem, seja do jeito que
for, qualquer serviço feito nele tem que ser de
qualidade.
A Aerocar é
uma empresa que se
destaca em termos
de qualidade, com 23
anos atuando no mercado, especializada em
reparos
automotivos
como funilaria e pintura.
Prioriza o atendimento
exclusivo a seus clientes, sempre com adaptações tecnológicas e
desenvolvimento
de
pessoas, o trabalho é
realizado com excelência.

Com uma média de 60,70 carros
atendidos no mês eles
contam com serviços
de funilaria, pintura,
martelinho de ouro, mecânica, desmontagem
e montagem de tapeçaria, elétrica, manutenção preventiva, estética
automotiva. Disponibilizam de profissionais
certificados e equipamentos modernos que
garantem a alta qualidade no conserto de reparos ou danos à lataria
do veículo.

Sem contar as diversas
certificações que receberam ao longo desses
anos, dentre elas Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais,
Análise Química, Coleta
de Óleo Usado ou Contaminado.
A Aerocar Reparos Automotivos, localiza-se na Rua Eugênio Roncon, número 13,
bairro Santana - Ribeirão Pires / SP e o horário de funcionamento é
de segunda a sexta-feira das 8 às 18h.
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Bairro de Rio Grande da Serra está completamente abandonado
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Na última segunda-feira (19), uma
munícipe da cidade
de Rio Grande da Serra entrou em contato

com nossa equipe de
reportagem para fazer
uma denúncia sobre
uma estrada da cidade na qual ela reside.

Osmarina Vasconcelos, de 55 anos
afirmou que a Estrada
da Maratona, no bairro
Sete Ponte, está em
estado de calamidade.
A rua estaria cheia de
barro, com diversos
buracos, dificultando
o acesso das pessoas
seja de carro ou a pé.
A munícipe ainda alegou que vive no
local há cerca de 15
anos e que nunca a
rua recebeu nenhum

tipo de manutenção.
Ainda segundo a moradora, não existe sequer fio de telefone,
nem acesso a internet, deixando os moradores sem qualquer
comunicação. “É um
absurdo,
pagamos
imposto e nunca houve nenhuma melhoria,
nesses 15 anos que
vivo aqui. Não consigo comunicação, pois
não existe fio de telefone no local”, afirmou.

Osmarina ainda completou que ali
não existe coleta de
lixo, e com isso o rio
que fica próximo do
local, que segundo
ela, há anos atrás era
limpo, está completamente poluído pois
estaria sendo usado
como lixeira.
“Posso dizer que aqui
vivemos na era dos
dinossauros, é absurdo como que somos
esquecidos pela Pre-

feitura. Tentei procurar informações para
colocar fios de telefone, e fui informada
que ficaria no valor de
quase R$ 6.000,00, é
um descaso porque é
obrigação da Prefeitura”, desabafou a moradora.
Procuramos a
prefeitura de Rio Grande da Serra para prestar
esclarecimentos
sobre o caso, mas não
obtivemos respostas.

CONVOCAÇÃO
A Associação RibeiraoPirense de Apoio LGBT (ARPA-LGBT)
convoca a todos os seus membros e a quem tiver interesse
para reunião extraordinária, que deverá ocorrer na próxima
sexta-feira, dia 23 de junho de 2017, às 15h, no endereço a
seguir: Rua Turquia, 228 - Colônia - Ribeirão Pires/SP.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

O vereador de Ribeirão Pires, Anselmo Martins, fez
a elaboração de alguns
ofícios em que solicitam
serviços de melhorias e
manutenções a serem feitos em alguns bairros da
cidade, após conversas
com moradores e algumas
visitas prestadas em diversos bairros da cidades, foi
averiguado a necessidade
desses ofícios. Também
lançou a Campanha do
Agasalho 2017 que traz
como tema: “A solidariedade aquece. DOE um
agasalho”. A campanha
procura ajudar quem precisa de vestes e não tem
condições de compra-las
novas.

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.

Vistoriou diversos pontos
da Estância Turística de
Ribeirão Pires, como a
UPA Santa Luzia e o Parque Pérola da Serra e foi
constatado uma série de
medidas a serem adotadas e que serão cobradas
do Executivo. Na Unidade
de Saúde, junto aos vereadores Edmar Donizete
Oldani (PV) e Rubens Fernandes (PSD), constatou
falhas na manutenção das
ambulâncias e na escala
de médicos. No Parque
Pérola da Serra, verificou
a falta de manutenção
das atrações e as más
condições de uso para as
pessoas que frequentam
o local.

Iniciou a semana abrindo
as portas de seu gabinete
para atender munícipes e
ouvir novas ideias e atender os pedidos dos moradores. Na terça-feira, esteve participando da reunião
do Partido NOVO. Amaury
Dias também compareceu
em bairros de Ribeirão
Pires para averiguar os
diversos problemas da cidade com o ‘Gabinete na
Rua’, nos quais vai buscar
a manutenção necessária
para a melhoria dos locais.
Esteve também em Mogi
das Cruzes, onde firmou
o compromisso em fazer uma política diferente,
com diversos vereadores
do Brasil.

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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O Vereador Archeson Teixeira (Rato) atendeu diariamente os munícipes.
Durante toda esta semana
visitou vários bairros da cidade. Esteve também na
região de Ouro Fino, onde
acompanhou realização
de manutenções e limpezas, além de outros serviços solicitados através de
ofícios protocolados pelo
vereador junto a diversas
Secretarias. Neste semestre será apresentados um
balanço dos ofícios, indicações, requerimentos e
projetos de lei que estão
sendo protocolados pleiteando prestação de serviços e melhorias para a
população.

O vereador Rogério Luiz
passou por uma cirurgia
de retirada de hérnia no
estômago, por isso ficará afastado do cargo por
60 dias, mas o gabinete
continua aberto à necessidades da população,
que deve conversar com
os assessores para atender a todos. O telefone do
gabinete é o 4827-1515,
já o WhatsApp do gabinete 94342-3502 e-mail
gabineterogerioluiz@gmail.
com. O vereador falou sobre a cirurgia na Tribuna Livre da última sessão ordinária na Câmara Municipal
de Ribeirão Pires, citando
que estará ativo nas redes
sociais o máximo possível.

Em resposta às requisições feitas por moradores
do Sítio dos Vianas, o vereador Rubens Fernandes
esteve no Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER), em São Paulo. Na
oportunidade foram discutidas propostas para
melhorias da rodovia Índio
Tibiriçá, no km 44,5, onde
os moradores reclamam
que é difícil a travessia
para o outro lado da pista,
sem contar o número de
acidentes que há no local.
A via está a bastante tempo passando por discussões para que sejam feitas
melhorias, na qual buscará
mais segurança para motoristas e pedestres.
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Na semana passada o Diário relatou na
sua última edição impressa, que o ex-prefeito Saulo Benevides
teria ameaçado sua ex-esposa de morte. Tentamos contato antes da
publicação da matéria,
porém não obtivemos
sucesso.
Logo depois da
reportagem ser publicada, o ex-prefeito quis
dar sua versão dos fatos, entrando em contato com nossa equipe.
Conversamos com Saulo que deu uma declara-

ção negando as afirmações de sua ex-esposa.
“Nego com veemência
diante dos homens e de
Deus que jamais ameacei qualquer pessoa de
morte, muito menos, alguém que conviveu comigo por tantos anos, e
me deu como presente
meu filho, Saulo Benevides Filho” , afirmou.
O
ex-prefeito
alegou que os dois teriam tido uma discussão
na frente de amigos,
onde ele teria afirmado
que ela, durante o matrimônio, o traiu com
um homem que, logo
depois da separação,
começou a se relacionar e que hoje já não
tem mais nenhuma relação. Segundo Saulo,
era apenas a verdade.
Ainda nessa discussão

ele teria dito com os ânimos aflorados, diversas
ofensas a Michelle.
Benevides ainda
afirmou que nunca foi
até a igreja dela ameaçá-la e nem para conversar com seu pastor,
pois nem sabe onde fica
e que o pastor teria entrado em contato com
ele para afirmar que
Michelle queria reatar o
casamento, porém ele
não quis.
A única parte da
versão contada pela sua
ex em que o ex-prefeito
confirmou ser verídica,
foi ter jogado o álbum
de casamento dentro
do quintal de Michele,
pois segundo ele as luzes estavam apagadas
e já era noite, então resolveu jogar por cima do
muro.

Na tarde da última quarta-feira (14), o
Secretário de Governo,
Paulo de Tarso deixou
seu cargo no governo
do atual prefeito de Ribeirão Pires, Adler Teixeira, o Kiko (PSB). Ele
teria deixado o posto
por motivos pessoais.
“Ele foi uma pessoa que somou muito
em nossa gestão, acreditou em nossa forma
de governar e sempre
esteve presente para
colaborar no que fosse
preciso. Com certeza
fará falta”, disse Kiko.

No dia do ocorrido, a Prefeitura emitiu
uma nota oficial informando sobre a saída do
secretário e que também não haveria nomes
para sucede-lo “Não há
até o momento definição de novo nome para
o posto. A saída não
prejudicará o andamento de projetos e ações
da Pasta, que terão
sequência com a equipe de Governo.” dizia a
nota.
No entanto, nos
bastidores políticos da
cidade, alguns nomes

já podem estar sendo
sondados para a substituição de Tarso, como
Laercio Fregonesi, atual
assessor de Gabinete
do Prefeito Kiko, que
também foi Chefe de
Gabinete dos ex-prefeitos Willian Dib e Mauricio Soares, ambos de
São Bernardo do Campo. Outro nome cotado
seria a Dra Rosangela
Vieira, procuradora licenciada do município
de Rio Grande da Serra, que atualmente atua
como assessora de Gabinete do Prefeito Kiko
e Wanessa Isídio, advogada que foi Diretora
Administrativa do Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC. Porém até
o momento, nada foi oficialmente definido pela
prefeitura.

