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Rio Grande da Serra beirando o caos

A situação em
que Rio Grande da
Serra se encontra é
extremamente grave.
A cidade está completamente perdida e beirando o completo caos.
São questões básicas
que não estão sendo
atendidas no município. Os médicos não
recebem seus salários,
e por conta disso, fazem uma espécie de
protesto, deixando de
prestar
atendimento
médico completo, atendendo apenas Urgência
e emergência.
Além disso, por
falta de pagamento à
empresa responsável
pela coleta de lixos na
cidade, a Lara, o serviço está suspenso des-

de a última semana, gerando, no mínimo, um
completo desconforto
na cidade. Pior ainda é
a falta de transparência por parte do Prefeito da cidade, Gabriel
Maranhão (PSDB), que
até agora não se pronunciou sobre o caso,
deixando a população
da cidade ainda mais
desatendida e sem amparo.
Outro ponto que
movimentou a cidade,
foi uma ocupação que
aconteceu na antiga
UBS da vila conde, que
já está abandonada há
pelo menos três anos
pela administração municipal. Os ocupantes,
que pedem que o local
seja reaberto como um

Centro Cultural, encontraram a porta aberta
quando chegaram no
lugar. Além disso, diversos materiais hospitalares e de escritório
estavam em completo abandono no local.
Eram diversos computadores, impressoras,
cadeiras e até um motor
veicular guardados no
local, que atualmente
era utilizado como um
depósito. Os integrantes da ocupação, pintaram as paredes e apagaram as pichações,
limparam todo o espaço e se organizara, para
pedir melhorias ao local.
O mais interessante de toda a história
é que o prefeito chegou
a aceitar conversar com

eles. Marcou o encontro para às 10 horas da
última
segunda-feira,
mas não compareceu
a reunião. No entanto,
enquanto os ocupantes estavam a espera
do chefe do executivo,
uma equipe da Prefeitura foi até o local para retirar todo o material que
estava no local. Tarde
demais! Tudo já estava
documentado pela imprensa.
O que vemos
em Rio Grande da Serra
é um completo caos se
instalando sobre toda a
cidade, que há tempos
pede socorro. De quem
é a culpa? Deixo você,
meu querido leitor, chegar sozinho a esta triste
conclusão.

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

Foto Denúncia
Muitos moradores estão reclamando
da atual situação da rua
Jacuí, em Ouro Fino. A
via está necessitando
de manutenção, algo
que não ocorre há algum tempo, segundo
munícipes.
A partir de imagens tiradas por alguns
moradores daquela região, é possível perceber a situação do local.
Quando chove, o local fica praticamente
impossível de andar a
pé e até de automóvel,
devido ao acúmulo de
lama que se junta em
diversos pontos.
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Clínica médica tem consultas a partir de 30 reais

A clínica Alamed, já é bastante
conceituada entre os
moradores da cidade,
afinal de contas são
18 anos cuidando dos
moradores de Ribeirão
Pires. A clínica possui
diversas especialidades em área distintas,
incluindo médicas e
odontológicas, o que
faz o seu crescimento
ser notável pelo número de pacientes que
são atendidos diariamente.
Uma das especialidades mais conhecidas é na parte
de Odontologia, na
qual possui todos os
serviços mais convencionais, tais como extração de dente, obturações, realização de
canais, limpezas, en-

tre outros . Mas também há serviços que
são encontrados em
poucos lugares, como
aparelhos
dentários,
implantes odontológicos, lente de contato e
tantos outros.
A Alamed também é conhecida por
sua abrangente área
médica, na qual presta atendimento para
áreas de muitos seguimentos, desde exames

de tireoide, próstata
e mamas, até as mais
usuais, como a clínica
geral. São atendidos
cerca de 40 convênios,
mas os novos valores
das consultas particulares é o que vêm
chamando a atenção.
Para quem não é conveniado e necessita de
passar em alguma especialidade, a clínica é
uma ótima opção com
um custo extremamen-

te baixo comparado a
outras da região. Uma
consulta com psicólogo e nutricionista, por
exemplo, sai por apenas 30 reais, enquanto
consultas médicas não
saem por mais que R$
60. Já para um atendimento com psiquiatra,
o valor é R$ 120.
O Dr. Alan Leone Fidelis que também
administra a clínica, explicou o motivo que fez

a administração baixar
o valor das consultas.
“A Alamed é uma clínica pioneira em Ribeirão Pires, então nós
observamos a situação
financeira das pessoas
e decidimos colocar
esse preço popular,
dando oportunidade a
todos de se consultarem com os melhores,
que inclusive são os
mesmos que atendem
os principais convênios

particulares”, disse.
O jovem Felipe
Alves, de 21 anos, foi
um dos pacientes que
aprovaram a nova ação
da clínica . “Eu passava aqui quando ainda
tinha convênio pela
firma do meu pai, mas
quando fiz 21 anos eu
perdi o convênio, mas
fiquei sabendo que
a consulta particular
estava saindo por R$
60,00, e me deu um
alívio, pois em todos
outros lugares o valor é
muito mais caro. Acho
bacana também falar
que mesmo com esse
preço, os médicos
continuam sendo os
mesmos, não mudou
nada o atendimento,
está muito bom como
sempre”, completou o
jovem.
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Homem é atropelado por trem em Rio Grande da Serra

um grave acidente aconteceu na
estação de trem de Rio
Grande da Serra. Uma
motocicleta foi atingida
por um trem ao passar

pela cancela da linha
férrea. Segundo o boletim de ocorrência, a
cancela estava fechada
quando uma moto com
dois passageiros parou
e levantou o bloqueio.
Ao tentar passar, os
dois acabaram sendo
atropelados pelo trem,
Após a colisão,
foi acionada a ambulância, que chegou ao
local para prestar os
primeiros socorros às
vítimas,
conduzindo-

-as ao hospital Nardini.
O condutor da moto,
André Cristiano Willke
Machado, 30 anos,
morador de Ribeirão Pires, acabou morrendo
no hospital, por conta das diversas lesões
que sofreu na cabeça e
nas pernas, enquanto
a garupa, Kátia Araújo
Balbino, 32 anos, moradora da Vila Lopez,
Rio Grande da Serra,
teve apenas escoriações leves pelo corpo,

foi atendida e passa
bem.
Devido a hora
do ocorrido e a falta
de segurança naquela
localidade, o caso ainda está rendendo algumas dúvidas, então foi
solicitada imagens de
câmeras de segurança
do local para que seja
tomado um embasamento mais aprofundado sobre o que de fato
pode ter acontecido no
local.

a

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AEARP (ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE RIBEIRÃO PIRES) CONVOCA SEUS ASSOCIADOS A PARTICIPAREM da assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 22 de julho de 2017 a partir
das 10 horas as 16 horas na associação, sito a Rua Capitão José Galo, 348 - Centro, Ribeirão Pires - SP. Esta
Assembléia Geral Extraordinária tem como objetivo a
eleição da nova Diretória, Conselho Diretor e Fiscal da
AEARP. Para votar os associados devem estar em dia
com a tesouraria.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra
PORTARIA Nº 020.06.2017 – DESIGNAR os funcionários SÉRGIO FERREIRA DA COSTA,
FLÁVIO FERREIRA DIAS E ELAINE SOARES LOPES FERREIRA, para comporem Comissão
Permanente de Licitação - COPEL, a partir de 1º de junho de 2017. PORTARIA Nº 021.06.2017
– REVOGAR a Portaria n.º 018.06.2017 que nomeou a senhora ZULEIDE SOARES LOPES
DE ALMEIDA para ocupar o cargo de Diretora do Departamento de Finanças e nomear a
respectiva funcionária para o Cargo de Coordenador de Contabilidade, em comissão, (função
confiança), a partir do dia 13 de junho de 2017. PORTARIA Nº 022.06.2017 – EXONERAR a
funcionária LILIAM APARECIDA DOURADO, do cargo de Diretora, de provimento em Comissão, a partir de 19 de junho de 2017. PORTARIA Nº 023.06.2017 – CONCEDER ao funcionário VALDIR MARCHI DA SILVA, Assessor Técnico A, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio em
descanso, a partir de 19 de junho de 2017
Vereador João Batista Dias
Presidente
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O vereador Anselmo Martins esteve presente na
Audiência Pública que
discutiu sobre o Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2018 e o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021.
Também Participou de um
café na ACIARP visando
estreitar laços e discutir
projetos para a cidade.
Esteve no bairro Nossa
Senhora de Fátima, onde
a equipe da Infraestrutura
realizou a limpeza no escadão e em algumas ruas
a pedido do próprio vereador. Elaborou ofícios e recebeu diversos munícipes
em seu gabinete.

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.

O Vereador Amigão Humberto D’Orto manteve o
ritmo de visitas a bairros
da Estância Turística de
Ribeirão Pires, verificando
problemas de manutenção em diversos locais.
Para os próximos dias, irá
cobrar do executivo a realização de manutenção
nos quais ele fez visita.
Outra ação que o vereador fez, foi a cobrança de
medidas para possibilitar
aos munícipes o acerto de
pagamentos de débitos
em aberto com a Prefeitura de Ribeirão Pires, atendida com a implantação
do REFIS, que deve ser
construído o mais breve
possível para a cidade

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 Rato apresentou um balanço das ações
do semestre. Entrega de
nova viatura para a Guarda Municipal, conquista de
treinamento aos guardas
municipais pela CBC, funcionamento 24h da base
comunitária em Ouro Fino.
Outras ações: 240 visitas
nos bairros da cidade; 210
Oficios; 60 Requerimentos; 20 Indicações, 2 Projetos de lei em andamento
na Câmara. Nesta semana, o vereador atendeu
munícipes em seu gabinete, acompanhou serviços
de infraestrutura na cidade
e ainda participou da reinauguração do Hospital e
Maternidade São Lucas.

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 última semana, Rubão
visitou os bairros da Vila
Guerda e a rua Diamantina, no Jardim Valentina.
Os pedidos eram para
roçagem do mato e colocação de paralelos, respectivamente.
Também
cobrou, junto à Infraestrutura, a passagem da
Patrol no bairro Jardim da
Paz, local em que os moradores encontram dificuldades para se locomover.
Também conseguiu com
a secretaria de Trânsito e
com a PM que seja feita
rondas na rodoviária e a
pintura de faixas de pedestre como solicitado por
munícipes no vídeo feito
no Terminal Rodoviário.
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RP reinaugura Hospital São Lucas

Na tarde desta segunda-feira (03), a
Prefeitura de Ribeirão
Pires assinou a parceria com a Associação
de Beneficência e Filantropia São Cristóvão,
para prestar serviços à
população no Hospital
e Maternidade São Lucas.
Inicialmente a
Prefeitura fez uma revitalização no local, que
de acordo com a Se-

cretária Patrícia Freitas,
veio em maior parte
como mão de obra própria. O projeto de parceria será realizado em
três etapas, a primeira
delas terá a abertura de
oito leitos na Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) na Santa Luzia, e
a ampliação do serviço
de nutrição do hospital.
A segunda é a
ampliação da área de
apoio de diagnóstico
por imagem e laboratorial, que terá o tomógrafo. Ultrassom e
raio-x também ficarão
disponíveis, contando
ainda com laboratório de análises clínicas
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próprio. Por fim, a última etapa, consiste
em oferecer pequenas
cirurgias que ainda não
eram disponibilizadas
na rede municipal.
A parceria durará três anos, e pode
ser prorrogada, tendo
como objetivo da prefeitura o contrato permanente. A escolha da
parceria estava entre
quatro outros municípios, segundo o CEO
do São Cristóvão, “O
local agradou muito
ao hospital, sendo a
melhor estrutura dentre todos, feito então à
escolha para iniciar os
trabalhos”, afirmou.

Essa semana,
moradores da cidade
de Rio Grande da Serra, entraram em contato com a nossa equipe
de reportagem para
denunciar que a coleta
de lixo não está sendo
realizada. A cidade tem
como responsável pela
coleta de lixo, a empresa Lara que já trabalha
no município há mais de
dez anos.
Segundo infor-

mações, a prefeitura da
cidade não teria realizado o pagamento da empresa, a dívida já estaria
em torno de um milhão
de reais, por isso a empresa interrompeu seus
serviços. A previsão de
volta do serviço é que
apenas depois da realização do pagamento.
A coleta de lixo
parou de ser realizada
no sábado. A feira de
rua, realizada nos finais

de semana não teve
sua limpeza efetuada
pela empresa e sim pela
prefeitura, dois dias depois do ocorrido.
Em
contato
com a empresa Lara,
alegando ser morador
da cidade para questionar sobre a paralização, funcionários da
empresa confirmaram o
fato. No entanto, até o
fechamento desta edição, nenhum comunicado oficial havia sido
expedido pela empresa
Enquanto isso, o lixo já
está se acumulando e
se espalhando por diversos pontos de toda
a cidade.

