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Maranhão: O peso de Rio Grande da Serra
Como eu já
disse em artigos anteriores, há algum tempo
venho acompanhando
a situação da política de
Rio Grande da Serra,
seja em relação aos vereadores ou até mesmo
ao prefeito da cidade,
que segundo o próprio
Tribunal de Contas, é
um dos piores de todo
o estado de São Paulo.
O parecer do
Tribunal apenas reforça
o que a população em
falado nas redes sociais
e por toda a cidade. É
tanto pedido de socorro
que, só não ouve mesmo quem não quer, ou
seja o Prefeito.
Agora, Gabriel
Maranhão (PSDB) quer
desapropriar diversas
famílias que já residem

naquele local há mais
de 70 anos para fazer
um parque, com o intuito de transformar a cidade em um Município
de Interesse Turístico
(MIT).
Para
mim,
como um ser humano,
que tem humanidade
e sempre foi educado a amar e respeitar
ao próximo, Maranhão
está muito além de ser
apenas o pior prefeito
do Estado entre os reeleitos, Gabriel Maranhão tem se tornado
um verdadeiro peso na
vida dos moradores de
Rio Grande da Serra.
Parece até com Saulo
Benevides, um prefeito
que saiu da Prefeitura
de Ribeirão Pires com
mais de 70% de rejei-

ção por conta da completa
incompetência
que teve. Incompetência essa, que maranhão
absorveu com extrema
capacidade e tem se
mostrado um prefeito
ainda mais incompetente do que Benevides.
Maranhão precisa
primeiramente
aprender a fazer o básico pela cidade, para
depois pensar em buscar títulos. Criar um programa de habitação é
essencial, já que o prefeito quer tanto utilizar
essas áreas, e não apenas jogar essas famílias
na rua como se fossem
lixo.
Além disso, o
prefeito se recusa a
atender jornalistas deste veículo de imprensa

e apenas nos responde
com textinhos chulos,
e que não apresentam
proposta nenhuma para
a população de Rio
Grande da Serra, mas
pelo contrário, usa o
espaço concedido pelo
jornal apenas para atacar adversários políticos.
Caro
prefeito, amadureça, ouça a
população, seja a diferença na vida delas, e
não um bebezão mimado que faz o que quer,
quando quer. Você foi
escolhido para ser o líder da população de
Rio Grande da Serra,
então seja, por até hoje,
você não passou de
apenas um peso para a
vida das pessoas dessa
cidade.

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

Foto Denúncia
A Rua Professor Antônio Nunes, em Sta
Luzia, é alvo de diversas reclamações.
Nossa equipe foi ouvir
o que a população tinha para dizer sobre
os buracos que estão
impedindo a passagem tranquila de motoristas.
Alguns donos de vans
escolares têm reclamado, inclusive, da
operação que foi feita
para taparem os buracos recentemente,
mas que, segundo
eles, não teria tido
efetividade.
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Festa de Nossa Senhora atrai Multidão

Em
parceria
com a Paróquia Santa
Luzia, a Prefeitura da
Estância Turística de
Ribeirão Pires, realizou,
na última semana, a
34ª Festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira de Ouro Fino.
Uma multidão de fiéis,
moradores e visitantes,
prestigiaram o evento.
Entre os destaques da
programação, no dia
12 de outubro, a festa
contou com carreata e
missa solene.
As celebrações

religiosas já são tradicionais na cidade e tiveram início na última
segunda-feira, dia 9,
seguindo até o dia 11
com missas na Capela de Nossa Senhora
Aparecida, em Ouro
Fino. No dia da Santa
Padroeira do Brasil (12),
foram realizados Ofício
de Nossa Senhora, Terço Luminoso, além da
carreata, missa solene
e atrações culturais e
infantis.
O Centro Comercial de Ouro Fino

Paulista, recebeu, nos
dias 13 e 14, shows
das duplas Alan e Maicon, Roger e Rogério e
a apresentação da fanfarra da Escola Municipal Sebastião Vayego
de Carvalho.
“Ribeirão Pires
tem grande potencial
no turismo religioso e
cultural, até mesmo em
razão dos tradicionais
festejos e celebrações
da cidade. Resgatar a
história e as raízes de
eventos como a Festa de Nossa Senhora
Aparecida em Ouro
Fino, a Festa do Pilar e
a Festa de Santo Antônio são fundamentais
nesse sentido’’, disse o
secretário de Turismo e
Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires, Marcelo Menato.
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Inscrições para creches encerram esta semana

As
inscrições
para o cadastro à vagas
nas creches municipais
de Ribeirão Pires para
crianças até 3 anos de
idade iniciaram nesta
Segunda-Feira (16) e vão
até a próxima Sexta-Feira (20).
Para realizar as
inscrições, os responsáveis devem levar os seguintes documentos até
o local: certidão de nascimento; RG e CPF dos
pais ou responsáveis;
comprovante de ende-

reço no nome do pai,
mãe ou do responsável
legal da criança - com
validade de até três meses anteriores (água, luz,
telefone fixo ou IPTU);
declaração de trabalho
e declaração de renda
familiar.
Importante salientar que
como a lista de crianças é grande, neste semestre foi decidido que
haveria alguns critérios
para a efetivação das
matrículas. São eles:
comprovação de resi-

dência na cidade; crianças em situação de risco
social (vulnerabilidade);
menor renda per capita
do núcleo familiar; pais
que trabalham fora do
lar.
Para efetuar a
inscrição os interessados devem comparecer
até o Centro de Formação dos Profissionais da
Educação (CEFORPE),
localizado na Avenida
Prefeito Valdirio Prisco,
193, Centro, das 9h às
12h e das 13h às 16h.
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Maranhão é o pior prefeito do Estado Justiça suspende Regimento da Câmara de RGS

Na última semana, o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo
(TCE) divulgou o Índice
de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M),
que nada mais é do que
a avaliação dos últimos
anos de mandatos dos
prefeitos paulistas.
O IEG-M foi embasado nos resultados
de setores como: saúde, meio ambiente, gestão fiscal, planejamento,
educação, proteção aos
cidadãos e tecnologia de
informação. Com isso, as

cidades recebiam notas
A, B ou C.
Rio Grande da
Serra, desde 2015, primeiro mandato de Gabriel Maranhão, recebia
recorrentemente
nota
C+. Esse ano, com a
reeleição do prefeito do
PSDB, a nota decaiu
para apenas C, figurando
entre as cidades que têm
pior gestão.
De acordo com
a pesquisa, Gabriel Maranhão (PSDB) e sua
gestão de 2016 em Rio
Grande da Serra, foram

considerados a pior gestão de todos os prefeitos
reeleitos no Estado de
São Paulo.
A pesquisa não
utilizou opinião pública,
mas tem seu apoio, já
que, desde que foi reeleito, o prefeito de Rio
Grande da Serra tem alcançado alto índice de
rejeição na cidade, chegando a ser, também,
um dos gestores com o
pior índice de popularidade em todo o Grande
ABC.
Maranhão também tem sido constantemente confrontado e cobrado pelos vereadores
que são aliados ao seu
governo. Em episódio
recente, publicamos que
Claurício (DEM) cobrou
publicamente uma postura do prefeito em relação a alguns assuntos.

O tribunal de
Justiça do Estado suspendeu esta semana
um artigo do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra. A ação foi
promovida pelo Procurador Geral de Justiça
do Estado de São Paulo
e foi julgada pelo Órgão
Especial do Tribunal. O
Relator do Processo é o
Magistrado João Negrini
Filho.
O artigo fala sobre a necessidade dos
requerimentos terem a

assinatura de pelo menos cinco vereadores da
casa para entrarem em
pauta e apreciação nas
sessões.
Para o magistrado, a regra “contraria o
princípio da soberania
popular e o pluralismo
político, assim como o
princípio da razoabilidade”. Ainda na decisão, o
desembargador afirma
que o texto que rege as
regras da casa legislativa da cidade também
“representa uma afronta
ao princípio da simetria

da Constituição do Estado”.
Na decisão, o
julgador suspende imediatamente a validade
do referido artigo, deferindo uma medida liminar: “Em uma análise
perfunctória, considero
relevante a fundamentação expedida pelo autor, a evidenciar a plausibilidade da indicação
de inconstitucionalidade
dos atos normativos impugnados. Defiro a medida liminar requerida
para o fim de suspender
a eficácia dos efeitos
dos sobreditos dispositivos impugnados”.
O Presidente
da Câmara Municipal, O
vereador João Mineiro
(PSDB), foi procurado
para comentar o caso,
mas não retornou nossos contatos.
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Prefeitura de RGS quer despejar dezenas de famílias para a construção de Parque
Na última semana, a redação do
Diário de Ribeirão Pires recebeu diversos
apelos de ajuda. Segundo moradores de
Rio Grande da Serra,
a prefeitura da cidade
teria emitido comunicados para os moradores
do centenário Bairro da
Pedreira
informando
que teriam suas casas
demolidas, e estabelecendo um prazo para
que saíssem. Além
disso, a prefeitura teria oferecido o valor de
450 reais para que alugassem uma nova moradia em outro lugar.
Uma equipe foi
até o bairro conversar
com os moradores.
Em um dos casos já
notificados, uma casa
estaria sendo constru-

ída em uma propriedade da Companhia
Metropolitana de Habitação (COHAB), De
acordo com os proprietários da casa, eles já
teriam sido notificados
duas vezes e que, na
segunda, fiscais teriam
informado que o terreno não era de responsabilidade da prefeitura. Em contrapartida,
algum tempo depois

recebeu outro comunicado com uma história diferente, agora o
terreno havia passado
à ser responsabilidade
da prefeitura e a notificação informava uma
demolição.
Andando pelo
bairro, nossa equipe
encontrou a senhora
Maria do Carmo, de
70 anos, e seu marido
Valter, de 76 anos. Os

dois moram no local
antes mesmo de a cidade ser fundada e se
mostraram completamente chateados com
a situação pela qual estão passando. ‘’Moro
aqui desde 1945. Meu
pai trabalhava nessa
pedreira; em 1965 eu
também trabalhei nela,
agora querem nos tirar
daqui. Eu que não fico
nessa cidade, não gas-

to mais um centavo de
imposto em Rio Grande
da Serra’’. Questionado
se tinha para onde ir, o
homem foi enfático ao
afirmar que com o auxílio que a prefeitura está
oferecendo, não daria
pra alugar uma casa e
mantê-la.
Entramos em
contato com a prefeitura da cidade para
questionar sobre o

caso. No entanto, nossa pergunta sequer foi
respondida, e o poder
executivo utilizou o espaço, em véz de responder sobre o caso,
apenas para atacar
indiretamente o vereador Benedito (PT). Na
mensagem, a Prefeitura afirma que as casas
estão construídas em
terreno irregular e que
o vereador estaria incentivando os moradores a fazer construções
em desacordo com a
lei. No entanto, não informou nada sobre o
assunto em questão.
Na tarde da última terça-feira (17), um
grupo de moradores foi
revebido por um promotor da cidade que
se predispôs a enteder
melhor a situação.
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Na semana referida, o vereador Anselmo Martins
elaborou alguns requerimentos visando algumas
melhorias para a cidade.
Ainda durante a semana,
o parlamentar da Estância
Turística de Ribeirão Pires
protocolou alguns ofícios.
Anselmo Martins também
abriu o seu gabinete na
câmara para receber munícipes e discutir com eles
algumas melhorias para os
bairros e a própria cidade
de Ribeirão Pires, levando
em conta as muitas manutenções que algumas
localidades da cidade necessitam com urgência
pelo fato de estar a algum
tempo sem melhorias.

O vereador Amigão D’Orto
andou por diversos bairros da cidade ouvindo a
respeitos do que os moradores tinham a dizer. Além
disso, também esteve trabalhando na obtenção de
informações sobre o paradeiro das obras de arte feitas por mulheres que estavam instaladas na região
da Tenda e do Teatro no
Complexo Ayrton Senna,
bem como na obtenção
da relação de verbas que
o município tem a receber nos próximos meses.
Além disso, também se
dedicou a elaboração de
projetos, que deverão ser
apreciados pela Câmara
nesta Quinta.

Amaury abriu seu gabinete
para atender os munícipes
de Ribeirão Pires, onde
discutiu diversos assuntos
acerca dos bairros. Visitou
alguns bairros para ver as
necessidades da população, seguindo assim os
pedidos que os munícipes
estão lhe fazendo. Participou do conselho municipal de saúde e também
do CONSEG. O parlamentar esteve presente na
Estrada da Sondália para
vistoriar a manutenção
que está ocorrendo nesta via da cidade. Amaury
Dias também marcou presença na sessão ordinária
da última quinta-feira (28),
em Ribeirão Pires.

O vereador Danilo da Casa
da Sopa atendeu diversos
munícipes em seu gabinete para tratar de assuntos sobre Ribeirão Pires,
sendo que irá lutar para
efetuar a realização das
melhorias que cada bairro
está necessitando. Ainda
durante a semana referida, o vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires
realizou alguns ofícios buscando melhorias nas vias
públicas e nas UBS que
existem na cidade. O parlamentar também marcou
presença na Sessão Solene em homenagem ao Dia
dos Professores, comemorado no último Domingo, dia 15 de Outubro.
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Atendeu diariamente os
munícipes. Durante toda
esta semana, visitou vários
bairros da cidade, inclusive no Pilar Velho, Rancho Alegre e Estrada da
Sondália, que receberam
serviços de manutenção
das vias solicitadas pelo
vereador junto a Prefeitura.
Ainda durante a semana,
o parlamentar visitou alguns bairros e também os
moradores que solicitaram
serviços de melhorias nos
locais. O vereador participou da Festa de Nossa
Senhora da Aparecida,
em Ouro Fino, onde ao
lado do deputado federal
Eli Correa Filho conversou
com a comunidade.

O vereador Rogério do
Açougue recebeu alguns
munícipes em seu gabinete para discutir alguns
assuntos relacionados à
cidade de Ribeirão Pires e
buscar solucionar os problemas expostos pelos
moradores. Ainda durante
a semana referida, o parlamentar da Estância Turística de Ribeirão Pires fez a
Sessão Solene em homenagem ao Dia do Policial
Civil e Militar, no Teatro Arquimedes Ribeiro. Rogério
ainda visitou alguns bairros
para acompanhar a situação deles e também marcou presença em alguns
eventos em comemoração ao Dia das Crianças

Na última semana, o vereador Rubens Fernandes
acompanhou a realização
de algumas melhorias das
vias de difícil acesso da
Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Também participou de sessão em comemoração aos 32 anos da
CONSEG, em São Paulo,
na qual foi homenageado.
Além disso, encabeçou
campanha para vinda da
Net a Ribeirão Pires, solicitando ao Executivo algumas respostas sobre a
instalação da operadora na
cidade, levando em consideração que a chegada
dela traria bons frutos aos
moradores da Estância Turística de Ribeirão Pires.
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Pontos turísticos ganham iluminação especial no Outubro Rosa
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Em comemoração ao movimento
Outubro Rosa, três
pontos turísticos de
Ribeirão Pires – Mirante São José, Mirante Santo Antonio e o
Centro de Exposições
e História Ricardo
Nardelli - foram ilumi-

nados a partir desta
terça-feira, dia 17 de
outubro. A ação, que
conta com o apoio do
Fundo Social de Solidariedade e da Rede
Feminina de Combate
ao Câncer de Ribeirão
Pires, tem como objetivo chamar a atenção

da população sobre
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer
de mama.
“Nesta noite a
luta contra o câncer
de mama ganhou importante reforço. Iluminamos com as cores

do Outubro Rosa pontos turísticos da nossa
cidade para chamar
a atenção dos moradores, lembrá-los da
importância da realização periódica de consultas e exames para
prevenir a doença”,
disse o prefeito de Ri-

beirão Pires, Adler Teixeira, o Kiko.
Durante todo
o mês de outubro, as
Unidades Básicas de
Saúde
promoverão
palestras com especialistas sobre a doença, bem como sobre
a importância da realização de consultas
e de exames preventivos
periodicamente. “A prevenção ao
câncer de mama é de
extrema importância
e por isso precisamos
garantir à população
informações sobre o
que é a doença, como
diagnosticá-la,
além
de reforçar as orientações sobre a necessidade da realização
de exames de rotina.
Essas ações são feitas
permanentemente em

nossa rede de saúde
municipal, mas que
ganham ainda mais
destaque nesse mês
de conscientização do
Outubro Rosa”, afirmou Patrícia Freitas –
secretária de Saúde.
Além
disso,
também como forma
de chamar a atenção
dos moradores para
o assunto, no dia 29
de outubro, membros
e convidados do Fundo Social de Solidariedade da cidade e
da Rede Feminina de
Combate ao Câncer
de Ribeirão Pires participam da 3ª Corrida
e Caminhada “Asas
para Isabela”. O grupo
percorrerá trajeto do
evento social e esportivo após a saída dos
competidores.

RP promove Festival de Arte Urbana

A Casa da Juventude, gerida pela Secretaria de Participação,
Acessibilidade e Inclusão Social (SPAIS), promove neste sábado, 21,
das 9h às 17h, o 1º Festival de Cultura Urbana,
na Escola Estadual Dom
José Gaspar (Rua Isidoro Fontes, s/nº - Vila
Aurora). A ação conta
também com a parceria da União Nacional
das Instituições de Ensino Superior Privadas
(UNIESP), Berimbrás e

Batalha Clandestina.
Voltado
principalmente, além dos
artistas urbanos, para
comunidades escolares
como alunos, professores e pais, o Festival
contará com a produção do maior painel temático do Grande ABC
Paulista em grafite, com
o tema “Passado, Presente e Futuro”. Conta
ainda com shows de talentos, batalha de rimas
e apresentação de street dance.

Durante o evento, serão realizadas,
também, aulas abertas
de malabares e ginástica acrobática. As oficinas serão promovidas e
oferecidas para a população por meio de parceria entre a Prefeitura
da Estância Turística de
Ribeirão Pires, através
da Secretaria de Participação, Acessibilidade e
Inclusão Social (SPAIS),
e as Faculdades Integradas de Ribeirão Pires
(FIRP).
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Casal é furtado enquanto dorme

Na madrugada
da última Sexta-Feira
(13), a casa de um casal, localizada na Rua
Aurélio Figueiredo, no
Centro de Rio Grande
da Serra foi invadida
e roubada. Até agora
não se tem informações quanto à quantidade de pessoas que
invadiram a residência,
a identidade e nem o
sexo dos invasores.
Segundo informações
do boletim de ocorrência, o casal dormiu normalmente e, quando
acordaram no dia seguinte, notaram que a

casa havia sido invadida e roubada, mas não
havia nenhuma porta
ou janela arrombada.
Após acordar,
o casal percebeu que
os criminosos. levaram
cartões de crédito e
débito, diversos documentos pessoais, perfumes, secador de cabelo e também, roupas
íntimas da mulher. O
boletim de ocorrência
foi elaborado na delegacia de Ribeirão Pires
e, segundo consta, nenhum vizinho chegou a
ver a ação dos assaltantes.

Suspeito de matar namorada é morto

Na última Quinta-feira (12), uma equipe da força tática compareceu até uma favela
localizada na região de
Heliópolis, zona sul de
São Paulo, após receber denúncias de que
um homem que estava
foragido da polícia estaria no local.
Ao comparecer no lugar, a equipe
notou que o homem
se tratava de Samuel
Albuquerque Ramos,
de 25 anos, suspeito
de ser o assassino de
Raquel Corrêa da Silva, de 27 anos possi-

velmente morta pelo
então namorado no dia
23 de Setembro, na
cidade de Rio Grande
da Serra. O jovem teria
matado a mulher com
golpes de faca por ciúme doentio que sentia
por ela que, na época,

já havia dito que não
queria mais se relacionar com o homem;
uma amiga de Raquel
presenciou o crime.
O homem foi
parado pela polícia e,
segundo informações,
tentou reagir, tendo em
seguida sido atingido
por tiros por um policial.
Samuel foi levado até o hospital, mas
não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

VENDE-SE ESCRITÓRIO DE
ASSESSORIA DE DOCUMENTOS, NO CENTRO DE RIBEIRÃO
PIRES, EM FUNCIONAMENTO E
EQUIPADO.

TELEFONE: 98824-4028
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