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OPINIÃO

Na última semana, um flagrante
feito pelo Diário de Ribeirão Pires foi parar
em toda a imprensa
nacional. Uma senhora de 28 anos foi
atropelada pelo vereador e ex-presidente
da Câmara Municipal,
José Nelson de Barros
(PMDB).
Várias pessoas
que passavam pelo
local informaram que
o vereador aparentava
estar embriagado. Na
delegacia ele assumiu
que tomou cerveja.
Depois, no Instituto
de Criminalística (IC),
Zé Nelson afirmou
ter tomado cerveja e
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também caipirinha. O
exame clínico deu negativo, é claro, mesmo
se o vereador estivesse bêbado na hora do
acidente, ele daria negativo, já que foi feito
só a noite.
Neste artigo,
não quero discutir o
fato dele poder estar
ou não sob efeito do
álcool, mas sobre o
posicionamento imbecil do vereador e
de seus colegas. Veja
bem, não digo que ele
é um imbecil, mas sim
suas atitudes.
Logo após o
acidente, o vereador
do PMDB, xingava e
ofendia a todos que

estavam
presentes.
Ao invés de se calar,
ou no mínimo tentar
ajudar, ele ria de toda
a situação. Se ele realmente não estava
bêbado, como afirma,
pior ainda, mostra que
é apenas uma pessoa
que não tem nenhum
amor ao próximo.
A todo tempo,
o vereador, mostrava
sua pseudo autoridade, tentando intimidar
a todos que estavam
no local, inclusive os
guardas municipais,
que atenderam a ocorrência.
Zé Nelso é
exatamente o que podemos representar do

antigo
coronelismo,
onde não existiam leis
para os que governavam.
precisamos
extinguir essa tipo de
gente da política Brasileira. Pior ainda são
seus colegas de bancada, que foram até
o local e satirizaram
toda a situação, junto com o colega. De
acordo com o marido
da vítima em um dos
momentos, outros vereadores
ironizaram
toda a situação. Esse
é o maior exemplo
que a classe política
não se importa com as
pessoas, mas apenas
consigo mesmo. Eu
estou enojado.

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

Foto Denúncia
Nesta terça-feira (01), mais um
acidente aconteceu
na Rodovia Índio Tibiriçá, desta vez próximo ao Km 52.
Todos sabem que na
maioria das vezes os
acidentes
acontecem devido à falha
humana, porém a
Rodovia é um local
onde acidentes são
frequentes,
sendo
que há vítimas fatais
em muitos deles.
No entanto, cabe ao
Governo Estadual,
realizar as devidas
manutenções e investimentos.
EXPEDIENTE
O Diário de Ribeirão Pires é um veículo de comunicação eletrônico, com notícias diárias na internet. Esta publicação é um resumo com as principais notícias da semana.
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Festival atrai multidão no primeiro FDS Maranhão promete manutenção em pista de skate

No último domingo, terminou o primeiro final de semana
da 11ª edição do Festival
do Chocolate, em Ribeirão Pires. O tradicional
evento volta a acontecer
após ter saído da agenda da cidade em 2016.
E para quem visitou o
festival, notou que muitas mudanças foram
feitas em relação aos
últimos anos, tanto na
parte
gastronômica

quanto na apresentação
dos artistas.
A tenda que era
usada para os shows
principais, se tornou um
local gastronômico, o
que agradou a maioria
das pessoas por sua
estética e também pela
grande diversificação de
doces, salgados e bebidas. Já onde ocorriam
os shows de abertura,
voltou a ser o local das
atrações principais, dei-

xando o palco da tenda
para os cantores da região se apresentarem.
Há também o espaço
dos artesanatos, onde
se encontram diversas
lembranças e atividades
para todos conhecerem.
Segundo
dados da prefeitura, 55
mil pessoas prestigiaram o evento nos três
dias. Muitos vieram para
acompanhar o show
principal, enquanto outra grande parte visitou
a cidade pela diferenciada gastronomia oferecida no evento.
Como foi programado para apenas
dois finais de semana, o
próximo domingo (06) é
a data de encerramento
desta edição do Festival
do Chocolate.

NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Diário de Ribeirão Pires vem a público informar que está
circulando pelas redes sociais uma imagem falsa, que tenta
imitar uma capa de nossa edição impressa. A imagem com
o título “Câmara de Ribeirão compra litro de gasolina por
R$ 4,75 em posto da família do vice-prefeito” se trata de
uma montagem, e não de uma edição verdadeira do Diário
de Ribeirão Pires, ou seja, uma mentira. Nosso departamento jurídico já foi acionado para tomar as medidas cabíveis. Pessoas que ajudarem na divulgação desta montagem,
estarão compartilhando uma fraude e também estarão sujeitas às penalidades da lei.
É importante deixar bem claro que todas as nossas edições
podem ser acessadas pelo nosso site no link “Edições impressas”, ao final da página, ou pelo endereço: http://www.
diariorp.com.br/publicacoes. Qualquer edição que não esteja neste endereço, é falsa. Quaisquer dúvidas ou informações, podem ser esclarecidas pelo telefone 4827-5757 ou
pelo e-mail: contato@diariorp.com.br .
Rafael Ventura - Diretor de Jornalismo

Na última semana, o Diário de Ribeirão
Pires, denunciou a precária situação da pista
de Skate de Rio Grande
da Serra. Os moradores
da cidade reclamaram
em diversas postagens,
por meio de vídeos e
fotos nas redes sociais,
de que o local não recebia nenhuma manutenção há muito tempo.
A deterioração da pista gerou preocupação
entre os praticantes do
esporte, já que ao pas-

sar em alta velocidade
pelos buracos, podem
sofrer diversos acidentes.
Depois da nossa reportagem, e com
diversos pedidos dos
usuários, o prefeito Gabriel Maranhão (PSDB),
em entrevista a um veículo de comunicação
que auxilia sua base
aliada, prometeu apresentar nos próximos
dias as intervenções
que iriam ser feitas no
espaço. Segundo mo-

radores e vereadores da
cidade, até a presente
data nada foi anunciado
e nenhuma melhoria foi
feita no local.
A equipe do Diário de Ribeirão Pires
entrou em contato com
alguns dos vereadores, um deles Jonathan
Amora de Rago (PSD),
afirmou que irá apresentar um requerimento
solicitando melhorias na
pista de skate na próxima sessão da Câmara Municipal, que será
nesta quarta-feira (02).
O mesmo requerimento
já foi apresentado meses atrás pelo vereador
Ricardo Akira Ono Auriani (PSB), que não obteve sucesso.
A prefeitura de Rio
Grande da Serra continua ignorando nossos
contatos.
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Mãe da Vítima atropelada sofre AVC e vai parar na UTI

A mãe da vítima
atropelada pelo vereador
José Nelson de Barros
(PMDB), uma senhora de
55 anos, foi internada e
está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI),

segundo os médicos,
pelo alto pico de estresse sofrido no último final
de semana, quando sua
filha, uma mulher de 28
anos, andava com seus
dois filhos por uma calça-

da do centro de Ribeirão
Pires, e foi atropelada pelo
vereador José Nelson de
Barros (PMDB). Segundo
testemunhas, ele estava
aparentemente embriagado e sem nenhuma
condição para dirigir.
Durante a confusão, foi
possível notar que alguns
amigos do vereador davam a ele latas de refrigerante, garrafas de água e
doces, o que ainda segundo testemunhas, seria
para disfarçar que estava

embriagado. Familiares
acusam o comandante
da GCM de dar Voz de
Prisão a um deles, na tentativa de defender o vereador.
Enquanto a vítima
ainda estava no chão, vídeos feitos pelo DiárioRP
flagram o parlamentar
ameaçando um parente
da vítima “eu sou vereador, eu te acho, eu vou
atrás de você”. Em outras
imagens, é possível ver
a moça sendo atendida,

enquanto o parlamentar
fica dando risada da situação.
Zé Nelson, como
é conhecido, assumiu ter
ingerido bebida alcoólica
à Polícia, mas o exame
clínico, que só foi realizado várias horas depois
do acidente, não foi o
bastante para atestar a
embriaguez do vereador,
que foi submetido a exame de sangue, mas que
pode demorar até 30 dias
para ficar pronto.

De acordo com
familiares, a mãe da vítima foi levada às pressas
para um hospital no sábado, após sentir muita dor
de cabeça e ter vômitos.
Lá, um médico atestou
que ela sofreu um AVC e
localizou um coágulo no
cérebro dela. Os médicos
esperam que o estado de
saúde da senhora se estabilize para poder realizar
uma intervenção cirúrgica. Enquanto isso, segue
internada na UTI
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Traficantes são presos após tentar suborno

Na última semana foram registrados, em Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra,
pelo menos quatro diferentes casos de flagrante envolvendo o
uso ou vendas de drogas ilícitas. Dentre eles
um caso que aconteceu em Ribeirão Pires
e teve o flagrante feito
pela equipe da Rotam, Ronda Tática com
Apoio de Motocicletas,
da Guarda Civil Municipal.
Durante seu pa-

trulhamento, membros
da equipe avistaram
um homem suspeito
de realizar o tráfico de
drogas na região. Ao se
aproximarem, o suspeito iniciou fuga, sendo
apreendido depois de
alguns minutos de perseguição pelos guardas. O homem tentou
fugir pelo telhado de
uma residência, que
não resistiu e quebrou.
Ao ser capturado, os
oficiais
encontraram
junto com o suspeito
uma bolsa, que no inte-

rior haviam vários pacotes de drogas como cocaína, maconha e uma
quantia de R$ 38,00
em dinheiro.
Na apreensão
do criminoso, outro
indivíduo abordou a
equipe afirmando ser o
responsável por aquele
ponto de tráfico e ofereceu uma quantia de
R$ 200,00 para a libertação do colega. Foi
então que o segundo
homem entregou o dinheiro, e foi preso pelos
guardas.
Ambos foram
encaminhados para a
delegacia de Ribeirão
Pires, tendo a prisão
ratificada por um delegado, foram encaminhados à Cadeia Pública de Santo André,
ficando a disposição da
justiça.
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Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

REQUERIMENTO DE
LICENÇA
SAMAD Usinagem, Locação,
Manutenção de equipamentos Industriais Eireli - CNPJ
581.108.800/0001-77 torna público que requereu à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
SEMA, através do processon°
5250/2017, Licença Ambiental Municipal para Serviço de
Usinagem, tornearia e solda localizado à Rua Osvaldo
Monteiro, 422 – Ribeirão Pires.

CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE SERRA
Repetição: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 11/08/2017. 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.

PORTARIA Nº 024.07.2017 – Conceder a funcionária SUSANA SILVA DA CRUZ, Assessor da
Presidência 15 (quinze) dias de licença prêmio – período aquisitivo 2009 à 2014. PORTARIA
Nº 025.07.2017 – DESIGNAR as funcionárias ROSEMARY PEREIRA BARBOSA CAMPOS,
Encarregada de RH, de provimento efetivo, para responder pelo cargo de Coordenador de RH,
função confiança e TEREZINHA MADALENA DA SILVA DIZELA, Encarregada de Secretaria
e Expediente, de provimento efetivo, para responder pelo cargo de Coordenador de Apoio Legislativo, função confiança, a partir de 03 de julho de 2017. PORTARIA Nº 026.07.2017 – CONVOCAR a funcionária ROSELI APARECIDA PIRILO GARCIA para prestação de serviços extraordinários, nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e reuniões de audiências publicas,
realizadas pelo Poder Legislativo, a partir de 03 de julho de 2017. PORTARIA Nº 027.07.2017
– DESIGNAR o funcionário CLAUDIO ANTONIO DEBERALDINE, para responder pelo Controle Interno deste legislativo, a partir de 03 de julho de 2017, retroagindo seus efeitos a 20 de
junho de 2017. PORTARIA Nº 028.07.2017 – CONVOCAR as funcionárias ELAINE SOARES
LOPES FERREIRA E ZULEIDE SOARES LOPES DE ALMEIDA para prestação de serviços extraordinários, nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e reuniões de audiências publicas,
realizadas pelo Poder Legislativo, a partir de 28 de julho de 2017. PORTARIA Nº 029.07.2017
– DESIGNAR a funcionária ZULEIDE SOARES LOPES DE ALMEIDA, Para integrar Comissão
Permanente de Licitação – Copel, a partir de 28 de julho.

Vereador João Batista Dias
Presidente
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

O vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires,
Anselmo Martins, marcou
presença na inauguração
do Hospital e Maternidade São Lucas. Llém de ter
conversado com camelôs
para possíveis medidas
que devem ser tomadas
para sua regularização,
também caminhou pelo
centro da cidade, onde
constatou a falta de acessibilidade nas calçadas, o
que traz dificuldades de
locomoção aos cadeirantes, fato esse que será
estudado pelo vereador e
sua equipe, onde desejam
fazer a manutenção dos
locais para melhorar a mobilidade dos cadeirantes.

O vereador planejou três
Projetos de Lei. O primeiro ele pede que seja instalado algum fraldário em
estabelecimento público
ou privado, com a intenção de beneficiar idosos,
portadores de necessidades especiais etc. O segundo projeto visa instituir
a vacinação diferenciada
domiciliar aos portadores
de deficiência motora. O
vereador também requer
uma lei que disponibilize
telas de proteção quando
funcionários da prefeitura estiverem realizando o
corte de gramas nas vias
públicas, visando garantir
segurança dos pedestres
e veículos.

Na última semana, o vereador esteve focado na
elaboração de novos projetos que serão apresentados nas próximas semanas visando à melhoria da
cidade. Para isso, esteve
reunido com membros de
diversos setores da sociedade ribeirãopirense,
colhendo opiniões e ideias
sobre pontos a melhorar
na cidade. O vereador da
Estância Turística de Ribeirão Pires também fez
um balanço dos 200 dias
de mandato, completos
recentemente.
Amigão
também acompanhou a
realização de solicitações
feitas por munícipes por
meio de seu gabinete.

Atendeu munícipes em
seu gabinete, onde conversaram sobre projetos
de melhorias para a cidade
de Ribeirão Pires. Participou da manifestação dos
motoristas da UBER. Reuniu-se com moradores de
alguns bairros, onde explicou sobre os trabalhos
que serão feitos em cada
região. Amaury Dias prestigiou a abertura do Festival do Chocolate, e viabilizou uma parceria entre a
ETEC de Ribeirão Pires e
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para que 40 alunos
do curso de eventos trabalhem na organização do
Festival do Chocolate.

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
estava ocorrendo à execução 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 são 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.

Rubão esteve no Rancho
Alegre, em Ouro Fino cobrando respostas sobre
problemas encontrados
no bairro e que ainda não
haviam sido solucionados.
Também compareceu até
a Vila Guerda para cobrar
melhorias quanto à capinação e o reparo nos buracos que se encontram
naquela localidade, que
há muito tempo é alvo de
reclamações. O vereador
e presidente da Câmara da Estância Turística
de Ribeirão Pires foi até a
Rua Eugênio Roncon para
vistoriar o andamento das
manutenções de capinação e limpeza que lá estavam sendo realizadas.
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Mercado via Delivery é novidade em RP Ribeirão Pires lança Guia Gastronômico

Uma inovadora
e prática ideia do mercado alimentício acabou de
chegar a Ribeirão Pires,
o ‘‘Ribis’’ oferece uma
diversidade semelhante
aos supermercados físicos e é pensado para
pessoas que estão fugindo do trânsito e filas dos
supermercados convencionais.
O Mercado Ribis Delivery, já está presente em outras cidades
de São Paulo e surgiu a
partir de uma pesquisa
de mercado voltado para
a entrega em domicilio.
É um empreendimento

pensado para as pessoas que não têm muito
tempo. O Ribis dispõe
praticamente de todas
as categorias disponíveis
nos supermercados convencionais. Produtos de
limpeza, higiene pessoal,
bebidas, comidas em geral, congelados, mercearia, padaria, Pet Shop e
utilidades. Acrescentando que os produtos são
cadastrados diariamente.
A novidade funciona da seguinte maneira: Basta o cliente acessar o site, telefonar ou
chamar pelo WhatsApp
para fazer seus pedidos.

As compras são entregues em até quatro horas após o pedido, além
de o cliente poder escolher a forma de pagamento.
Para
comprar
online, o cliente precisa
cadastrar uma senha,
em seguida adicionar os
produtos no carrinho e a
optar pela forma de pagamento Nas compras
por telefone e WhatsApp,
o cliente também faz o
cadastro e manda a lista
de pedidos. O atendente irá informar o valor da
compra que pode ser
paga em dinheiro ou cartões de débito ou crédito.
O pagamento pode se
parcelado em três vezes.
O atendimento é feito de
segunda a sábado, das
9hs às 20h, e no domingo das 9hs às 12h. Informações: 4130-8741.

Na última segunda-feira (31), a
Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires
(ACIARP), o Conselho
Municipal de Turismo
de Ribeirão Pires (COMTUR) e comerciantes,
apresentaram um catálogo gastronômico, em
formato impresso, que
reúne diversos estabelecimentos da cidade.
Bares, lanchonetes, restaurantes e
pizzarias estão entre os
locais escolhidos para
fazer parte deste guia,
que conta com um total
de 40 estabelecimentos

em sua primeira edição.
“A ideia de lançar um
catálogo de gastronomia evidencia que a
iniciativa privada, assim
como nós do Poder Público, está mobilizada
para estimular o setor.
Manter bom receptivo turístico e dispor de
roteiros gastronômicos
integram a série de requisitos
necessários
para que a cidade mantenha o título de Estância”, declarou o Prefeito
de Ribeirão Pires, Adler
Teixeira, o Kiko (PSB).
Os estabelecimentos foram escolhidos a partir da vontade

que os donos tiveram
em ter seu comércio
estampado neste guia.
“Estamos retomando
o Núcleo Gastronômico da ACIARP, para
voltarmos a promover
debates, consultorias,
palestras e fomentar o
cooperativismo entre
esses comerciantes”,
opinou o presidente da
ACIARP, Gerardo Sauter.
“A Prefeitura apoia esta
iniciativa e também trabalha na busca de recursos e em projetos
para oferecer cada vez
mais atrativos, desde
locais de recreação e
lazer à preservação das
tradições da cidade”,
avaliou o secretário de
Turismo e Desenvolvimento Econômico de
Ribeirão Pires, Marcelo
Menato.

