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Um show de solidariedade
Essa semana
terminou a 11ª edição
do Festival do Chocolate. Estive presente durante todo o
evento e posso dizer
que esta foi uma das
melhores edições que
eu já vi. O molde do
evento em sí, não mudou muito. É uma festa gastronômica com
atrações de entretenimento e musicais. No
entanto alguns pontos me chamaram a
atenção este ano.
Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi a
limpeza. O local estava limpo o tempo
todo, e além disso,

por uma equipe de
garis extremamente
simpática e disposta a ajudar. Era algo
tão gostoso de se
ver. Qualquer dúvida,
elas estavam dispostas a tentar ajudar,
assim como toda a
equipe da prefeitura,
que inclusive foi muito
receptiva com a imprensa também.
Na edição anterior, era possível ver
assessores do antigo
prefeito
completamente bêbados durante o evento. Uma
completa falta de respeito com as famílias
que ali estavam, se
bem que as atrações

eram mais voltadas
ao público ‘comercial’
que ao público familiar em si.
Este ano, a
coisa foi completamente familiar. Ao invés de pagar entrada,
a prefeitura optou por
trocar os ingressos
por alimentos, que
foram encaminhados
para o Fundo Social
de Solidariedade, que
na última quinta-feira
também já iniciou o
repasse para as associações e igrejas que
trabalham em nosso
município.
Como morador de Ribeirão Pires,
me sinto completa-

mente orgulhoso em
poder ver as pessoas ajudando umas
as outras. Era o sentimento que faltava
em nossa cidade. Depois de quatro anos
literalmente largados,
aprendemos a ser
negativos, desconfiar
o tempo todo, sentir
raiva e ter muito ódio
da questão pública.
No entanto, de coração aberto, sinto
que já podemos tirar
aquela pulguinha de
trás da orelha e começar a pensar mais
positivamente. Não
vamos desejar o mal,
mas vamos torcer pra
que tudo dê certo.
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Foto Denúncia
A falta de gestão pública e de planejamento pela Prefeitura
está começando a
ficar cada vez mais
aparente na cidade
de Rio Grande da
Serra.
No
último
sábado(5), a Avenida José Bello ficou
completamente paralisada por conta
de um trânsito enorme. Tentamos entrar
em contato com a
Prefeitura da cidade,
mas até o fechamento desta matéria, não
fomos respondidos.
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Fundo Social repassa alimentos recebidos no Festival

O Fundo Social
de Solidariedade repassou na última quinta-feira (10), os alimentos
recebidos com a troca
de ingressos na edição
do Festival do Chocolate

deste ano.
Ao todo, mais de
30 toneladas de alimentos foram arrecadados
com a troca dos ingressos, para as pessoas
que desejassem assistir

aos shows principais.
No entanto, desde o
segundo dia do evento,
aqueles que chegassem antes das 17h nos
sábados e domingos,
não precisavam de ingresso para adentrar ao
complexo Ayrton Senna,
onde aconteceu o evento, o que pode ter diminuído a arrecadação de
alimentos em consideração à estimativa do público presente, que foi de
cerca de 60 mil pessoas.
Este ano foram

investidos cerca de R$
750 mil, valor bem abaixo do que vinha sendo
utilizado nas edições anteriores. A diminuição de
verba não significou um
Festival de baixa qualidade, pelo contrário, o
evento ficou marcado
por sua extrema organização, boa aparência e
atrações bem diversificadas. Os alimentos foram
doados a entidades e
igrejas que fazem trabalhos sociais no município.
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Vereador de RGS busca auxílio a moradores de divisa

No último sábado (05), o presidente da
Câmara de Rio Grande
da Serra, João Mineiro
(PSDB), se reuniu com
a vereadora de Santo
André, Marilda Brandão
(PMB) e o presidente do

Partido da Mulher Brasileira (PMB), Crisanto
Araujo, para vistoriar algumas residências que
ficam na divisa com Paranapiacaba.
Há muito tempo
moradores da região rei-

vindicam o asfaltamento
das ruas, que contêm
diversos buracos e com
a chuva tudo se transforma em barro, dificultando o acesso das
pessoas. Mineiro foi até
o local com a vereadora,
que fez um requerimento para a manutenção
das vias. A solicitação foi
aprovada pela Câmara
de Santo André que já
realiza a manutenção.
Além do asfaltamento das ruas, outro fato
que vem incomodando
moradores da região

é a questão das casas
que ficam na divisa das
cidades. Em diversas
residências existem cômodos que se encontram em uma cidade,
e outras partes outra.
Com isso os munícipes
não conseguem realizar qualquer atividade
em seu imóvel por não
saberem a que prefeitura se solicitaria o aval.
Questão que ambos vereadores também buscam uma solução com
os prefeitos de ambas
cidades.
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RP firma convênio com o Instituto Ayrton Senna

A Prefeitura de
Ribeirão Pires e o Instituto Ayrton Senna celebram novo convênio
para a implantação do
programa Gestão Política de Alfabetização. O
convênio não irá gerar
nenhum custo para a cidade.
A parceria tem
a proposta de conceder

alfabetização
integral
às redes de ensino públicas, por meio da formação dos profissionais
da rede. Esse trabalho é
feito em conjunto com a
Secretaria de Educação
e utiliza referências pedagógicas que seguem
os métodos e os currículos de alfabetização
adotados nas escolas,

aliado à cultura de gestão, que inclui ferramentas de monitoramento e
de avaliação da aprendizagem.
A meta deste
processo é melhorar a
alfabetização de alunos
do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, com a
prioridade para o aluno
matriculado no 3º ano
com dificuldades no
aprendizado da língua
portuguesa e de matemática. Logo depois do
inicio do projeto, durante o ano, a Secretaria

de Educação realizará
diversos encontros com
os coordenadores para
apresentar formações
e avaliar o desenvolvimento do programa,
além de promover videoconferências mensais
realizadas pelo Instituto.
A princípio, o
programa irá atender 10
escolas onde os coordenadores e 20 professores do 3º ano participarão de formação já no
Instituto Ayrton Senna,
além de atender 528
alunos.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

O vereador recebeu munícipes em seu gabinete.
Também fez ofícios solicitando diversos serviços pela cidade, marcou
presença na 11ª edição
do Festival do Chocolate,
que terminou no último
domingo (06). Anselmo
fez um requerimento no
qual questiona sobre a
instalação do tomógrafo,
sobre a existência de UTI,
as especialidade médicas
e as ultrassonografias no
Hospital e Maternidade
São Lucas. No retorno
do recesso, esteve presente na Sessão Ordinária e cobrou do Executivo uma atenção especial
aos professores.

Solicitou
informações
quanto a limpeza e o corte
de mato no bairro Planalto
Bela Vista. Também pediu informações do cronograma de tapa buraco
nas ruas Triunfo, Aliados,
Belém,
Paranapanema,
Rosário e Bom Pastor. Estas ruas possuem muitos
ônibus circulando, então a
solicitação se faz necessário devido as várias reclamação de moradores por
causa dos buracos. O vereador fez a solicitação de
estudos visando a pintura
de faixa de pedestre sobre
a ponte da Vila Ema, que
faz a ligação entre a Av.
capitão Jose Gallo e Av.
Humberto de Campos.

O vereador Amigão D’Orto esteve centrado na verificação do atendimento
de requerimentos feitos
por ele em toda a cidade
da Estância Turística de
Ribeirão Pires. Além disso,
o também esteve reunido
com alguns munícipes em
seu gabinete, no qual a
intenção era colher algumas ideias que viessem
por parte dos moradores
sobre novos projetos, que
após ouvi-los, Amigão foi
atrás para que as ideias
fossem colocadas em
prática levando em conta
que todas são benéficas
para a cidade e para os
próprios moradores de Ribeirão Pires.

Durante a semana, o vereador atendeu alguns munícipes em seu gabinete, no
qual ouviu novas idéias de
projetos a serem feitos em
algumas localidades de
Ribeirão Pires. Foi em bairros da cidade, entre eles,
no Jardim Colônia, onde
fiscalizou a atual situação
dessa região. Amaury Dias
também participou de
uma reunião com o prefeito de Ribeirão Pires, Adler
Teixeira, o Kiko(PSB). Na
última semana, o vereador participou da primeira
sessão ordinária e, após
o recesso. Foi ao 51º encontro estadual do Partido
Verde (PV), o qual Amaury
é filiado.

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, o Rato, apresentou
na última sessão da Câmara dos Vereadores, 32
requerimentos e indicações, entre eles: solicitou
ao Executivo a instalação
de novas calhas na Escola
Municipal Olivia Marques
Petrilli. O vereador da Estância Turística de Ribeirão
Pires também atendeu
diariamente os munícipes
para ouvir novas ideias de
projetos, e durante toda
esta semana visitou vários
bairros da cidade. Esteve
também no Jardim Luzitano, em Ouro Fino, onde
acompanhou a realização
de serviços de manutenção e limpeza.

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.

Semana passada, Rubão
esteve em alguns bairros
da Estância Turística de
Ribeirão Pires para acompanhar algumas obras
que estão em andamento
e também para verificar
outras que devem ser
iniciadas. Locais como a
Rua Luiz Bettega, em que
esteve acompanhando o
início dos trabalhos, com
continuação na Vila Guerda, conforme falado pelo
secretário de Infraestrutura. Além disso, Rubão
Fernandes esteve na Rua
Salvador Ripoli, Santa
Luzia, e andou pelo Barro
Branco buscando solucionar algumas questões
no bairro referido.
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Obras de UBS estão abandonadas na 4ª Divisão

Uma obra que
se iniciou há meses
vem gerando críticas
por moradores de Ribeirão Pires. A obra em
questão é da Unidade
Básica de Saúde (UBS)
que deveria estar sendo construída na região da Quarta Divisão.
A unidade começou
a ser construída, mas
está abandonada há
alguns meses.
A construção
de uma UBS na região

vai trazer grandes benefícios para os moradores da região, pois
assim não terão que se
locomover para locais
mais distantes quando necessitarem ir até
uma unidade de saúde.
Em uma foto
tirada por um munícipe, é possível ver que
a placa com as informações da obra está
caída e completamente destruída. Na parte
interna da construção,

nota-se que os muros
começaram a ser levantados, mas por algum motivo não foram
levados adiante. Toda
a obra está coberta por
matagal, mais um sinal de que faz um bom
tempo que não é dado
continuidade na construção.
O Diário de Ribeirão Pires entrou em
contato com a prefeitura de Ribeirão Pires
para buscar mais infor-

mações sobre a atual
situação desta obra.
Em resposta, a prefeitura da cidade informou
que a obra da Unidade
Básica de Saúde da
Quarta Divisão foi iniciada em 2016 e, que
por falta de prestação
de contas da administração passada com
o Governo federal, a
construção foi completamente paralisada,
e consequentemente
não houve repasse do
restante da verba pelo
Ministério da Saúde.
Ainda de acordo com
a prefeitura, a Secretaria de Obras está trabalhando, dentro das
normas legais, para
prestar contas e, após
regularizar o pagamento federal, dará continuidade na construção
da obra.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ERRATA DA CARTA CONVITE N.º 002/2017.
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO SITE. ONDE SE LÊ PROCESSO N.º 008.05.2017 – LEIA-SE PROCESSO N.º 008.06.2017.

SÉRGIO FERREIRA DA COSTA
PRESIDENTE DA COPEL
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Polícia desmonta desmanche em RP

Por volta das
10h da última quarta-feira (09), uma equipe
da 2ª CIA da Polícia
Militar de Ribeirão Pires realizava um patrulhamento na Rua Marginal, Vila Yara, região
de Ouro Fino, quando
os policiais escutaram
muitos barulhos vindo
de uma chácara que
existe naquela região.
Chegando ao
local, a equipe encontrou um Ford Ranger
prata, que havia sido

furtada, sendo desmontado, além de martelos,
furadeiras, chaves de
diversos tamanhos, alicates, serra elétrica e
outras ferramentas que
estavam sendo usadas
para desmanchar os
veículos.
Os policiais pegaram dois indivíduos em flagrante e ao
serem questionados,
afirmaram que ambos
eram mecânicos e que
haviam alugado o local
para usar como comér-

cio de peças de carro,
versão que não convenceu os policiais.
No total, três indivíduos foram presos,
sendo que esse terceiro apareceu um pouco depois dos policiais
terem prendido os dois
primeiros. A possibilidade de que essa mesma
quadrilha tenha outros
integrantes não está
descartada, devido aos
carros que estavam
sendo desmanchados
dentro do imóvel. Mas

se essa possibilidade
for confirmada, os outros comparsas não estavam presentes no local na hora que ocorreu
o flagrante.
Algumas fotos
foram tiradas pelos policiais e, através delas,
é possível notar que diversos veículos haviam
sido desmontados naquele imóvel, incluindo
um furgão, que possivelmente foi desmanchado alguns dias antes da equipe descobrir
o crime da quadrilha
naquela chácara.
O boletim de
ocorrência foi registrado na delegacia de Ribeirão Pires. Os indivíduos apreendidos têm
25, 29 e 56 anos de
idade, e agora devem
ficar a disposição da
justiça.

11

