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Na era do Fake News, todo cuidado é pouco
A popularização
da internet trouxe diversos benefícios para
nossa sociedade. Na
questão do jornalismo,
não tem do que se falar.
Os benefícios são enormes,
principalmente
quando se fala em velocidade de informação.
No passado era necessário dias para saber de
um fato por uma fonte
de informação confiável. Hoje, apenas algumas horas.
O lado negativo disso é que com
essa popularização e
fácil acesso de todos
na rede, começou uma
grande onde de boataria e ‘fake-news’. É só
uma pessoa dizer qualquer coisa, que logo
um amigo compartilha,

e um amigo do amigo
compartilha, e por aí
vai. Às vezes, é possível destruir a imagem
de uma pessoa, principalmente quando é
figura pública ou ligada
na política, por interesses individuais daquela
pessoa que iniciou o
boato.
Outra coisa que
também veio com a
popularização da internet foi a grande criação
de Blogs. Pessoas que
se autodeclaram jornalistas, e muitas vezes
sem nenhuma formação e nenhum conhecimento da profissão,
criam conteúdos sempre direcionados para
os próprios interesses
pessoais, muitas vezes
usando
informações

que no fim das contas
são puramente oriundas de ‘boatismos’, e
são colocadas como se
fossem reais notícias.
Até os jornalistas profissionais são
vítimas dessas ‘fake-news’, quando na
ansiedade de publicar
uma determinada informação, não verificam a
fonte e nem ao menos
confirmam o fato. Todos estamos suscetíveis ao erro, isso é óbvio, mas é interessante
que você, caro leitor,
preste atenção nas notícias que ler. Será que
o veículo está realmente interessado em informar ou tem interesses
obscuros por trás dessa informação? Será
que é um verdadeiro

meio de comunicação?
Na época das
eleições, por exemplo, aparecem vários
veículos com diversas
notícias contra um candidato A ou um candidato B. Será que é um
veículo realmente comprometido com a informação. Sequer existe
algum jornalista profissional naquele local?
Prestem muita
atenção. Opinião todos os meios de comunicação terão, mas
é necessário ter um
compromisso com a
verdade e não usar o
veículo de comunicação apenas para benefícios próprios, como
temos visto em todo o
país e até mesmo aqui
na cidade.

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

Foto Denúncia
No último sábado (16) os moradores
e usuários da Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) de Ribeirão Pires,
na Santa Luzia, denunciaram uma possível
‘’desova’’ de materiais
em local próximo ao
complexo hospitalar.
Na foto, existem,
aproximadamente, cinco garrafas
cheias de seringas, geralmente usadas para
injeções simples.
Os munícipes
se revoltaram e pediram a presença e fiscalização da vigilância
sanitária.
Envie comentários, sugestões e denúncias para:
contato@diariorp.com.br
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Santa Casa de Mauá investe R$3 milhões em ampliação Brincança acontece dia 15

Com investimentos próprios na ordem de R$ 3 milhões
a santa casa de Mauá
passará por uma ampliação de seu espaço
físico, prometendo uma
melhora
significativa
em todos os setores.
Harry Walendy, superintendente da entidade,
conversou com o DiárioRP e expôs o novo
plano-diretor, além de
dar mais informações
sobre o crescimento.

Harry informou
que existe um planejamento que está sendo
pensado para os próximos 10 anos, sendo ele
dividido por fases e começando já pelo mais
urgente que, na opinião
do gestor, é o pronto-atendimento. ‘’Anteriormente estávamos atendendo 20 mil por mês
em um espaço que se
saturava com 15 mil,
estamos ampliando a
capacidade agora para

50 mil por mês.’’, disse.
O pronto-atendimento
adulto passará a ter 10
salas, antes eram 3.
Também contou sobre a ampliação
dos apartamentos que,
anteriormente,
eram
apenas 10. Agora, outros 20 apartamentos
serão entregues na
primeira fase do plano.
Já as salas cirúrgicas,
que antes eram 3 e atualmente são 4, serão
entregues nos padrões
dos grandes hospitais
de São Paulo, como
Sírio Libanês, que importa alguns móveis da
República Tcheca.
‘’Tendo bons equipamentos e uma boa instalação, eu atraio uma
boa equipe médica e
melhoro o atendimento
para o usuário, esse é

meu objetivo’’.
500 funcionários trabalham todos
os dias na Santa Casa
e 110 médicos prestam
serviços para a unidade, demanda que pode
aumentar se necessário. O aumento do terreno, que hoje tem 6
mil metros quadrados,
passará a ter 15 mil
metros, duas vezes e
meia de crescimento.
A primeira fase
está prevista para ser
concluída em dezembro e até 2020. O superintendente promete
tornar a Santa Casa
referência para outras
unidades hospitalares,
além de outras novidades produzidas pelo
marketing da unidade que também virão
como auxílio.

O projeto Brincança foi criado pelo
professor Sergio Neris, em 1996. O objetivo sempre foi proporcionar a vivencia aos
alunos que estavam
em formação na área
de recreação e lazer,
além, é claro, de trazer
alegria e proporcionar
lazer para as crianças
da cidade. O projeto
continua sendo amplamente bem recebido e
os participantes atuam
de forma voluntária.

Neste ano, a
ação conta com nove
coordenadores,
que
Juntos da equipe,
atenderam mais de
5100 crianças no ano
de 2016, podendo elas
desfrutarem de várias
atividades pedagógicas e recreativas.
Neste ano, o
evento será realizado
no Complexo Ayrton
Senna, na Tenda Multicultural. A prefeitura
fechou apoio e estará
presente com todas as
secretarias da cidade.
A ação acontece no
dia 15 de outubro, das
09:00h até às 16:00
A coordenadoria está aceitando doações. Os telefones de
contato são: 971858483/
97305-4196/
96484-4170.
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CPI da saúde começa a se movimentar em RP Governo do Estado debate Hospital Municipal

Na sessão da
última quinta-feira (14)
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
saúde foi instaurada e
já está em pleno funcionamento. Os parlamentares responsáveis já
esclareceram algumas
coisas e já tem pontos
para iniciar a investigação.
Em
reunião
preparatória, os integrantes estabeleceram
o período que será investigado. Ele será de
2009 até o início de
2017, ou seja, os dois

mandatos anteriores e
o início da nova gestão.
Rogério
Luis
(PSB), vereador estabelecido como membro da CPI, ressaltou,
novamente, a importância que o processo
tem para a cidade, que
já poderia ter um hospital referência, visto que
foram liberados milhões
de verbas em gestões
anteriores e, atualmente, não se sabe o que
aconteceu com o dinheiro e a obra está paralisada.
Já o vereador

Amaury (PV), estabelecido como relator, fez
questão de esclarecer
que as investigações
iniciarão com os contratos de serviço, fornecedores, honorários e,
inclusive, alguns médicos que também passaram pela saúde da
cidade nas últimas gestões. O processo ainda
não está correndo no
prazo dos 180 dias por
ainda estarem realizando trâmites jurídicos.
Paixão (PPS) foi
um parlamentar indicado por Rubão para presidir a comissão.
Para acompanhar a cobertura completa do Diário de Ribeirão Pires, acesse a
nossa página exclusiva
sobe o tema: www.diariorp.com.br/cpi .

Na última segunda-feira (18), a
construção do Complexo Hospitalar de Ribeirão Pires voltou a ser
debatida. Dessa vez,
pela alta cúpula do Estado de São Paulo.
O secretário Estadual de Saúde, David Uip, e o prefeito de
Ribeirão Pires, Adler
Kiko Teixeira (PSB), estiveram em uma reunião onde, novamente,
o chefe do Executivo
reforçou o pedido de
apoio da gestão do

governador
Geraldo
Alckmin (PSDB) para
repasse de verba extra
estimada em R$ 7,4 milhões, para conclusão
da obra.
As
construções foram iniciadas
em 2008, na gestão do
ex-prefeito Clóvis Volpi,
e receberam aporte de
R$ 14,4 milhões do governo estadual, mas seguem paralisadas desde 2013, por falta de
verba. ‘’Apesar de ser
uma obra iniciada há
quase dez anos e que

não avançou na última
gestão, temos o compromisso com a população de solucionar os
impasses do passado
e melhorar a qualidade
do serviço’’, explicou o
prefeito municipal.
A análise do
plano de obras do projeto para construção do
complexo é a única coisa que falta para que o
Estado possa dar aval
positivo para liberação
da verba solicitada pelo
município. O documento enviado mês passado pela prefeitura ainda
segue em análise técnica, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.
‘’Esta foi uma reunião
produtiva de trabalho,
precisamos entender os
problemas e encontrar
as soluções’’, concluiu
o Secretário Estadual.
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O vereador recebeu em
seu gabinete alguns munícipes, onde a intenção é
conversar sobre assuntos
da cidade. Ainda durante a
semana, Anselmo Martins
elaborou alguns requerimentos que foram feitos
após ele ter fiscalizado e
recebido reclamações de
alguns locais. O vereador
da Estância Turística de
Ribeirão Pires também
foi até a UPA Santa Luzia
para averiguar como estava o andamento da unidade que, após a secretária
da saúde ir até a câmara
prestar esclarecimentos,
foi prometido que todos
os problemas seriam resolvidos o quanto antes.

O vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires
foi até a Vila Gomes assistir a final do Campeonato Municipal da Primeira
Divisão de Ribeirão Pires
que teve o Time do E.C
Comercial se sagrando
campeão de forma invicta.
Durante a semana referida, Paulo César ainda fez
algumas solicitações de
limpezas em locais da cidade. Também solicitou o
corte de matos e também
reparos na Praça do Jardim Alvorada. Ainda neste bairro, fez a solicitação
de corte de mato na Rua
Rosimeire Martins Ipólito,
levando em conta pedidos
da população.

O vereador Amigão D’Orto esteve empenhado em
fiscalizar a execução de
requerimentos de sua autoria por parte da Prefeitura em diversos pontos
da cidade de Ribeirão,
além de questionar a não
execução de obras como
a reconstrução do muro
da UBS da Vila Suely,
obra essa que está sendo muito questionada por
moradores da cidade e
virou assunto nacional. O
vereador de Ribeirão Pires
também questionou muitas situações que foram
fiscalizadas, entre outros
pontos, o Contrato com a
ACIARP e a impressão do
Diário Oficial.

Durante a semana referida, o vereador Amaury
Dias atendeu alguns munícipes no seu gabinete
para falar sobre diversos
assuntos, dentre eles alguns em pró de Ribeirão
Pires. Também visitou
alguns bairros para ouvir a população sobre as
demandas da localidade,
além de ter participado da
sessão ordinária na qual
teve o seu projeto de dupla função reprovado por
14 a 3 pelos vereadores. O
projeto ficou muito tempo
sendo discutido na pauta
da câmara. O parlamentar
de Ribeirão Pires fará parte da comissão da CEI da
Saúde, como relator.

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, esteve com
a engenheira de obras
Melissa e o seu funcionário Denis fazendo estudo
para a possibilidade de
asfaltar as ruas do bairro
Novo Ouro Fino. Durante
a semana também acompanhou os reparos da
Avenida Vereador Rubens
Maziero, no centro de
Ouro Fino, que havia sido
solicitada pelos Moradores. Junto com as mães e
os alunos da EM Profº Sebastião Vayego de Carvalho, se reuniu para estudar
melhorias do transporte
escolar para facilitar todas
as crianças que utilizam
este tipo de serviço.

O vereador visitou o Presidente da Câmara Municipal de Santo André, Almir
Cicote, com o objetivo de
buscar parceria e recursos
para atender o Bairro Jardim Represa. Reuniu-se
com o Secretário de Segurança Pública de Mauá,
Cel. Baltazar, para troca
de informações sobre o
Projeto Bombeiro Mirim.
Deu entrevista para o jornal local no Hospital São
Lucas. Recebeu munícipes em seu gabinete que
vieram em busca de soluções para o seu bairro.
Encaminhou vários ofícios
e requerimentos em busca
de solução para a problemática do município.

O vereador Rubens Fernandes
acompanhou
obras em alguns lugares
de Ribeirão Pires, como
Ouro Fino e na Rua Salvador Ripoli, na Santa Luzia.
Rubão Também compareceu até a UPA de Ribeirão
Pires, na Santa Luzia, onde
esteve fiscalizando o atendimento prestado no local.
Ainda durante a semana,
o parlamentar da Estância
Turística de Ribeirão Pires
esteve em alguns bairros
da cidade onde não foram
atendidas as solicitações
de melhorias que necessitam ser realizada dos moradores, como Barro Branco, Iramaia e Vila Guerda,
dentre outros.
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Equipes da ROMU realizam várias prisões em RP

Na tarde da última segunda-feira (18),
uma equipe da ROMU
foi comunicada sobre o
roubo de uma padaria
localizada na Santa Luzia.
Após
serem
acionados, os guardas
foram até o local para
buscar mais informações sobre o ocorrido.
Em conversa com a
funcionária do estabelecimento, ela informou aos oficiais que
o valor de R$ 280,00
havia sido roubado do
comércio. Foram fornecidas as imagens
do circuito interno de
câmeras do local para
equipe, o que facilitou

a busca.
Segundo boletim de ocorrência,
Willian Gomes Florencio, 32, é residente de
Calmon Viana, em São
Paulo, mas em conversa com moradores
do bairro, os guardas
teriam sido informados
que Willian mora na
Santa Luzia há algum
tempo.
O homem foi
preso apenas algumas
horas após o roubo,
sendo que na hora da
prisão ele estava com a
quantia de R$ 205,00.
Ao ser capturado, o
suspeito tentou fugir,
mas acabou caindo e
sendo recapturado.

Pouco tempo
depois a moça que trabalha na padaria foi até
a delegacia de Ribeirão
Pires e fez o reconhecimento do homem que,
logo em seguida, teve
sua prisão decretada.
Outros casos:
Na última semana, equipes da
ROMU apreenderam
três indivíduos em flagrante por tráfico de
entorpecentes na Vila
Marquesa, divisa com
Rio Grande da Serra.
Na ocasião foram encontradas uma
grande quantidade de
drogas e outra quantia
em dinheiro em domí-

nio dos criminosos.
Os indivíduos
ainda tentaram fugir
dos guardas, mas não
obtiveram êxito e foram encaminhados até
a delegacia de Ribeirão
Pires.
Ainda
recentemente, equipes da
ROMU foram acionadas porque dois jovens
estavam em atitudes
suspeitas próximo da
estação da CPTM de
Ribeirão Pires. Uma
munícipe disse que
eles anunciaram o assalto, mas ela conseguiu correr para a parte
interna da estação.
Os
guardas
então iniciaram patrulhamento pelo centro
de Ribeirão Pires para
buscar os suspeitos.
Os dois foram encontrados na Avenida Kaethe Richers. Um deles
era menor de idade.
Um simulacro de arma
de fogo foi encontrado
com eles. Na delegacia
foi descoberto que o
maior já tinha passagem pela polícia e estava foragido.
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Prefeitura nega que fechará salas de aula Vereadores Conseguem recursos para RGS

Na última sessão da Câmara Municipal, Perla de Freitas,
presidente do SINEDUC, disse que salas
da Escola Municipal
Engenheiro
Carlos
Rohm seriam reduzidas para o ano que
vem. Mediante isso,
contactamos a prefeitura e a Secretaria de
Educação que, prontamente, deram sua versão sobre o assunto.
De acordo com
a nota enviada, a infor-

mação de redução em
salas do ciclo II do Ensino Fundamental (6° a
9° ano) não procede.
A secretaria informou
que as mudanças que
estão sendo planejadas e já encaminhadas
pelas equipes da Educação Municipal dizem
respeito à migração
gradativa de salas do
1° ano da Educação
Infantil
(atualmente
instaladas na unidade I) para a unidade II
do Carlos Rohm, que

atende o Ensino Fundamental.
Ainda segundo
a Secretaria de Educação Municipal, essa
modificação
atende
orientações da Diretoria Regional de Mauá
para o que chamam de
‘’classes descentralizadas’’, de acordo com a
deliberação 6/99 do
Conselho Estadual de
Educação.
A
mudança
deve ser realizada ao
longo do período de
quatro anos e atende,
ainda, apontamento do
Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo
(TCE-SP) em relação
a metragem, que atualmente não está de
acordo com as normativas do Conselho Nacional de Educação.

Na última semana, os vereadores de Rio Grande da
Serra, Claurício Bento
(DEM), Marcelo da Silva (PT), Ebio de Oliveira (PSDB), Jonathan
de Rago (PSD) e Maciel de Oliveira (PMDB)
formaram um grupo de
parlamentares e foram
à Brasília na tentativa
de buscar recursos
para a cidade.
Em conversa
com o vereador Claurício Bento, ele infor-

mou que alguns pedidos foram aprovados,
como o de criar um
CEP exclusivo para
cada rua da cidade, o
que hoje não ocorre, já
que todo o município
possui um único código. “Nos reunimos
com o presidente dos
correios,
Guilherme
Campos, para tentar
fazer com que a nossa cidade possua um
CEP por rua, e não
mais do jeito que é,
aonde temos apenas

um CEP para o município todo”, informou
Bento.
Claurício também disse que os vereadores conversaram
com deputados e conseguiram uma emenda
de 500 mil reais para
construção de um velório. O vereador ainda disse que o grupo
de vereadores também conseguiu outra
emenda de 250 mil reais para pavimentar o
cemitério.
Durante a entrevista, o parlamentar
informou que a ida dos
vereadores até Brasília foi com o dinheiro
pessoal de cada um
deles, não sendo utilizado nenhum recurso
financeiro da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra.

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Data: 19/09/2017 10:13:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 2º Quadrimestre / 2017
LRF, art 48
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

2º Quadrimestre
R$

Receita Corrente Líquida

%

66.533.077,55

100,0000

2.522.403,75
3.991.984,65
3.792.385,42
0,00

3,7912
6,0000
5,7000
0,0000

Dívida Consolidada Líquida
Saldo Devedor
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Concessões de Garantias
Montante
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Operações de Crédito(exceto ARO)
Realizadas no Período
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Antecipação de Rec. Orçamentárias
Saldo Devedor
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Despesas Totais com Pessoal
Limite Máximo (art. 20 LRF)
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)
Excesso a Regularizar

JOÃO BATISTA DIAS

ZULEIDE SOARES LOPES DE ALMEIDA
CRC 1SP 247288/O-6
CONTADORA

PRESIDENTE

CLAUDIO ANTONIO DEBERALDINE
CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Data: 19/09/2017 10:09:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 2º Quadrimestre / 2017
EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
Setembro
01 VENCIMENTO E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL ATIVO
04 REMUNERAÇÃO DOS
AGENTES POLITICOS
05 ENCARGOS SOCIAIS
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E
OUTROS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
11 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SUBTOTAL(I)
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES
02 INCENTIVO A DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA
03 DECORRENTES DE DECISÃO
JUDICIAL E EXERCÍCIOS
ANTERIORES
SUBTOTAL(II)
TOTAL LIQUIDO (I-II)

JOÃO BATISTA DIAS
PRESIDENTE

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

DESPESAS COM PESSOAL

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

TOTAIS

94.979,07

84.962,12

83.101,22

139.849,86

75.993,20

89.804,16

83.525,05

98.531,68

78.436,12

106.197,11

84.059,26

156.998,58

1.176.437,43

88.587,11

84.177,80

84.177,80

77.764,25

78.165,10

77.764,16

78.165,10

77.764,25

78.165,10

78.165,10

78.165,10

0,00

881.060,87

39.213,27
29,16

38.251,35
29,16

37.936,76
29,16

56.869,89
29,16

35.978,26
29,16
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0,00
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11.826,98

0,00
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192.378,68
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