DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

diariorp.com.br · facebook.com/diariorp

19 DE JULHO DE 2017 | EDIÇÃO 89 ANO III

MPF INVESTIGA GESTÃO
DE SAULO BENEVIDES

|Página 4

Ribeirão Pires faz parcelamento
de dívidas sem juros e multas

|Página 3

Adolescente é atropelado em
rodovia na divisa com RGS

|Página 7

2

19 DE JULHO DE 2017

OPINIÃO

WWW. D IARIORP. COM . BR

Preparados para o Festival?
Neste
final
de semana começa mais uma edição
do Festival do Chocolate, o principal
evento de nossa cidade. Este ano, em
sua décima primeira edição, o evento
traz grandes nomes
da música nacional.
Esta será a
segunda vez que o
Diário de Ribeirão Pires participa do evento, que por conta de
sua não realização
no ano passado, é
esperado por grande
expectativa por todos
os moradores não
só da nossa cidade,
mas de toda a região.

Neste
ano,
não faremos diferente de como foi na
décima edição do
evento, pelo contrário, estamos com
extrema motivação
para fazer uma cobertura ainda melhor.
Um site exclusivo está no ar para
mostrar tudo o que
acontece no evento.
Neste novo portal,
teremos atualizações
instantâneas sobre
tudo o que acontece
no evento, para interagir com os nossos
leitores em tempo real
Além
disso,
nossa cobertura por
vídeos continua, mas

dessa vez, será ainda melhor. Investimos
em novos equipamentos de alta qualidade, os mesmos
que são utilizados pelos principais veículos
de comunicação do
planeta, atualizamos
nossa plataforma de
internet e intranet e
com muita dedicação e força de vontade,
preparamos
diversas surpresas.
No Facebook
e Instagram, faremos
transmissões ao vivo
para interagir com
todos os internautas
que estarão na festa.
Fiquem espertos que
vocês poderão ga-

nhar vários prêmios
de nossa equipe.
Uma das surpresas já foi revelada,
que é a oportunidade
que o Diário de Ribeirão Pires vai dar para
você conhecer o seu
ídolo favorito cara a
cara. É a promoção
“De cara com meu
ídolo”. Para participar é extremamente
fácil, basta ir até a
nossa página do Facebook e ler as regras da promoção.
Espero
que
todos gostem do que
estamos preparando para vocês, pois
é feito com extremo
carinho e dedicação.

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

Foto Denúncia
Há algum tempo,
pessoas têm reclamado do estado da
quadra de areia do
Parque das Fontes,
onde as traves estão quebradas, o
mato cresceu bastante ao redor, e o
portão também está
danificado.
Quando chove, a quadra
alaga, deixando inviável o uso do local.
A Prefeitura
de Ribeirão Pires foi
procurada por nossa equipe, mas não
respondeu nossos
questionamentos.
Envie comentários, sugestões e denúncias para:
contato@diariorp.com.br
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Cratera continua em rua do Bosque Santana Prefeitura lança programa para quitar dívidas

Há algumas semanas atrás, o Diário de
Ribeirão Pires denunciou
e situação da Rua Monteiro Lobato, no Bosque
Santana. No local há
uma cratera profunda.
Mais de um
mês, o jornal continua
recebendo reclamações
dos moradores do bair-

ro. Uma equipe foi até o
local e constatou que o
problema continua. Foi
possível perceber que
todas as reclamações
são pertinentes, pois o
buraco que fica bem no
meio da via não obteve
manutenção, além de
que com o passar das
semanas ele foi aumen-

tando e está maior do
que antes.
Em contato com
a Prefeitura de Ribeirão
Pires, foi informado que
o órgão tem planejamento para realizar a
manutenção da via ainda esta semana. “Nesta
semana, a Secretaria de
Infraestrutura Urbana e
a Sabesp farão vistoria
conjunta no referido local, para verificar quais
medidas serão necessárias e executar os serviços de manutenção”.

O Programa de
Recuperação Fiscal de
Ribeirão Pires (REFIS)
teve início na última segunda-feira (17), com
objetivo de fazer com
que pessoas físicas ou
jurídicas que possuam
qualquer débito com
a Prefeitura de Ribeirão Pires gerado até
Dezembro de 2016,
possam fazer acordos
e quitar as dívidas.
Instituído pela
Lei 6.159, o programa
dispensa a cobrança

de multas e juros que
pode chegar até 100%
dependendo da forma
de pagamento. Neste
ano, a Prefeitura firmou
Termo de Compromisso com o Tribunal de
Justiça do Estado de
São Paulo que auxiliará na conciliação, mediação e transação de
débitos fiscais, ajuizados ou não, através do
Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e
Cidadania – CEJUSC.
Estima-se que 19.541

contribuintes possuem
débitos
pendentes
junto à Prefeitura, totalizando um valor de
R$ 85,8 milhões. A
adesão deverá ser efetuada até o dia 29 de
setembro deste ano.
Mais
informações podem ser
obtidas pelo e-mail:
atendimentosf@ribeiraopires.sp.gov.br ou
pelos telefones 48289801/ Dívida Ativa:
4828-9804 ou 48289807.
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MPF investiga a gestão de Saulo Benevides

O
ex-prefeito
de Ribeirão Pires, Saulo Benevides (PMDB),
está sendo investigado
pelo Ministério Público Federal (MPF) por
possíveis crimes que
teria cometido durante

seu governo. Um dos
motivos seria por ter
descontado a previdência na folha de pagamento dos servidores
municipais, mas não
ter repassado ao INSS
(Instituto Nacional de

Seguro Social) e ao IMPRERP (Instituto Municipao de Previdência de
Ribeirão Pires). Segundo a Prefeitura de Ribeirão Pires, desde o
início da atual gestão
está sendo realizado
um minucioso levantamento de contratos e
questões relacionadas
às finanças do município. A partir destas análises foram encontradas
irregularidades que resultaram na abertura de

processos por aumento
de gasto com pessoal em período vedado;
utilização de servidores, equipamentos e
espaço público em
benefício de empresa
privada; ação de improbidade pelos restos
a pagar deixados pela
antiga gestão; ação de
improbidade contra Benevides e Assessores
por Nepotismo; e pelo
não repasse de contribuições ao INSS e IM-

PRERP.
Diante dessas
acusações, entramos
em contato com o ex-prefeito para questionar sobre o assunto.
Benevides afirmou que
não houve desvio, apenas falta de pagamento
devido à falta de dinheiro. Segundo ele, na
antiga gestão deixada
por Clóvis Volpi, haviam
dívidas, não só da gestão anterior como de
outras, então
Saulo

afirmou ter quitado as
passadas, e por isso,
ficou sem dinheiro para
pagar as atuais, alegou
o ex-prefeito.
Benevides ainda afirmou que fez um
acordo com o antigo
prefeito Clóvis Volpi
para negociar a dívida
que estava parcelada.
“Eu não tinha o dinheiro, então deixei de pagar essas coisas para
poder deixar em dia o
essencial”, completou.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra
Carta Convite nº 02/2017 Processo nº 008.05.2017
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, torna público que se encontra aberta Carta Convite
nº 02/2017, do tipo menor preço, para desenvolvimento de um portal com manutenção, atualizações de links, cumprindo todas exigências legais dos órgãos Municipais, Estaduais e Federais.
Abertura 10:30 horas, dia 28/07/2017. O edital será fornecido aos interessados de 2ª à 6ª feira,
das 09:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas, no Setor de Licitações, na Rua Prefeito
Carlos Jose Carlson, nº 09, 2ª andar, Centro, Rio Grande da Serra. Informações Tel.: 4820-1025.

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Tendo em vista a circulação pela cidade de informações falsas e desencontradas, EDUARDO ANTONIO
DOS SANTOS NOGUEIRA e ISABEL SZOT NOGUEIRA, vêm à público, através da presente, para esclarecer que não são donos, sócios ou sequer tenham
qualquer participação na administração da Casa de
Repouso Espaço Vida Wanda Szot, sendo apenas e
tão somente proprietários de parte do imóvel locado
para o referido estabelecimento, sem a sua autorização.
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Durante a semana que
se passou, Anselmo visitou alguns bairros da
cidade para averiguar
algumas necessidades
de manutenções que
devem ser feitas nos locais visitados. Além de
também ter recebido
diversos munícipes em
seu gabinete para conversar sobre os bairros
em que moram e atender algumas solicitações
para serem prestadas
melhorias nos bairros.
O vereador também elaborou alguns ofícios e
requerimentos nos quais
visa à manutenção de
locais nos bairros em
que fez visitas.

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.

Na última semana, esteve em diversos bairros de
Ribeirão Pires para conversar com munícipes em
busca de novas ideias e
possíveis melhorias para
a cidade, levando em
conta a necessidade de
manutenção de muitos locais. O vereador também
foi fiscalizar a execução
de obras em andamento
na Estância Turística de
Ribeirão Pires. Amigão
está se dedicando para
a elaboração de projetos
que visam melhorias e desenvolvimentos a serem
feitas para a cidade a ser
apresentados no retorno
do recesso legislativo, em
agosto.

Atendeu munícipes para
ouvir ideias sobre manutenções a serem feitas em
alguns pontos da cidade,
além de ter participado de
um debate sobre a Reforma Trabalhista. O vereador
também compareceu em
algumas secretarias da
cidade. Tendo também visitado o Hospital São Lucas para saber como está
seu funcionamento após
ser reinaugurado. Com
seu “Gabinete na Rua”,
Amaury foi até o Jardim
Serrano junto com o secretário de obras. Também
compareceu até a UBS do
Parque Aliança. Além disso, visitou alguns empresários da cidade.

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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Esteve visitando bairros e
vilas para verificar como
estavam ocorrendo as
execuções de obras que
ele solicitou em ofícios, indicações e requerimentos.
O vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires,
Archeson Teixeira (Rato),
também marcou presença em alguns lugares
que solicitou capinação,
e constatou que algumas
benfeitorias solicitadas de
capinação foram realizadas, no entanto, algumas
precisam ser refeitas pelo
fato de que com os passar
do tempo, o mato voltou a
crescer e deixar as vias em
condições que estão abaixo do adequado.

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 às 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.

Na semana que passou,
Rubão esteve no Jardim
Luso para fiscalizar o
atendimento de uma solicitação na Rua Maria C.
Roncon. Também esteve
presente na Santa Luzia,
mais
especificamente
na Rua Salvador Ripoli,
onde conseguiu emenda
para que a via seja recapeada. O vereador de
Ribeirão Pires também
acompanhou alguns trabalhos da Defesa Civil e
andou pelo bairro Pilar,
em que buscou junto aos
munícipes as principais
necessidades do bairro para que possa fazer
solicitações de manutenções do local.
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Adolescente é atropelado em rodovia

Na noite da última segunda-feira (17),
um jovem de 15 anos,
morador de Rio Grande
da Serra foi atropelado na rodovia Ribeirão
Pires-Paranapiacaba,
região do bairro Parque
do Governador, em Rio
Grande da Serra e Jardim Valentina, em Ribeirão Pires.
Segundo informações, a vítima estava
voltando do trabalho, e
a caminho de sua casa,
que fica no bairro Santa Teresa, quando foi

atingido por um carro
e ficou desacordado.
O condutor do veículo , um taxista de Rio
Grande da Serra que levava um passageiro no
momento do acidente,
afirmou que havia forte
neblina e garoa no momento do acidente, e
por conta disso estava
com pouca visibilidade
da pista. Foi quando a
vítima , um adolescente
de 15 anos, atravessou
a rodovia e foi atingido.
Logo depois do acidente uma testemunha que

presenciou o ocorrido,
entrou em contato com
o resgate.
O jovem foi socorrido pelos bombeiros e saiu do local já em
coma, sendo encaminhado ao hospital Nardini, onde entraram em
contato com a família do
rapaz. A vítima, que teve
traumatismo craniano,
posteriormente foi transferida para o hospital
Mario Covas, em Santo
André, onde permanece
até o momento.
Até o fechamento desta edição o adolescente ainda estava
desacordado, porém já
havia sido submetido a
uma cirurgia, onde teve
uma pequena hemorragia. Ele ainda permanece em estado crítico e
os médicos agora esperam sua recuperação.

7

Região tem novo caso de estupro

No último sábado (15), um novo caso
de estupro foi denunciado à polícia da região. Desta vez, o caso
aconteceu na cidade vizinha, em Rio Grande da
Serra. A vítima, que tem
15 anos, afirma estar sofrendo abuso sexual de
seu padrasto.
Segundo a denúncia feita à Polícia, a
menina teria sofrido o
abuso há um mês, mas
só agora teria contado
para sua irmã, que logo
em seguida, se dirigiu
à delegacia da cidade acompanhada de
um conselheiro tutelar.

Como o suposto estupro ocorreu há um mês,
possivelmente não há
qualquer sinal em seu
corpo do ato realizado.
O conselheiro conver-

sou com a adolescente,
que solicitou ficar com
a irmã. Até o momento
ficou resolvido que a jovem ficará sob os cuidados da parente até o que
o caso seja apurado.
A jovem foi encaminhada ao IML para
buscar evidências e detalhes do suposto ataque. A polícia ainda investiga o caso.

