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O melhor remédio é a prevenção!
Você deve ter
percebido que durante
todo o mês de outubro, diversas empresas
e pessoas colocaram
diversos laços rosas.
No site do Diário, por
exemplo, colocamos
nosso logo com essa
cor. Caso você não
saiba, isso acontece por conta de uma
ação chamada de “Outubro Rosa”. O intuito da campanha, que
acontece desde 1990
nos Estados Unidos, é
alertar sobre a necessidade de prevenção de
diagnóstico do Câncer
de Mama.
Já aqui no Brasil, a primeira notícia
encontrada sobre a
campanha do Outubro Rosa foi em 2002,

quando o Obelisco do
Ibirapuera, em São
Paulo, foi iluminado
com a cor. Em 2008 a
campanha pegou de
vez em nosso país e
diversas cidades também aderiram ao movimento de prevenção
e iluminaram diversos
pontos com a cor. Ribeirão Pires, por exemplo, é uma dessas cidades. Este ano, diversos
pontos turísticos foram
iluminados com a cor
rosa em apoio a campanha. A campanha
ocorre somente em
Outubro, mas é preciso
se lembrar dos riscos
dessa doença durante
todo o ano. Eu mesmo, já perdi uma amiga
para esta terrível doença, e sei como alguns

gestos diários de prevenção podem fazer
toda a diferença.
O Câncer de
mama é o segundo tipo
mais frequente em todo
o mundo, e apesar de
todas as fortes campanhas de alerta, as taxas de morte continuam bem elevadas em
nosso país. Outubro
está acabando, mas
os cuidados devem
continuar sendo frequentes. Atualmente,
esta é a segunda maior
causa de morte entre
as mulheres brasileiras
e o quinto câncer que
mais mata em todo o
planeta. São cerca de
522 mil casos por ano.
De acordo com o Globocan 2012, esse é o
câncer mais comum

entre todas as mulheres. Por ano, surgem
cerca de 1,6 milhão de
novos casos, o que representa 25% de todos
os cânceres.
Em um estudo
inédito divulgado este
mês pelo A.C. Camargo Center mostrou que
11,4% das pacientes
foram diagnosticadas
com a doença antes
dos 39 anos; e 28,7%
entre os 40 e 49, ou
seja, quatro entre dez
pacientes
souberam
da doença antes dos
50 anos, quebrando
a ideia de que a doença só aparece em
pessoas mais velhas.
Portanto o autoexame
é indispensável, além
de sempre visitar o seu
médico.
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Foto Denúncia
Esta foto é de
um buraco na Rua
Síria, no Jardim Alvorada. Munícipes nos
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veículos
passando
por ele. Por causa da
profundidade, alguns
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desatentas chegam a
cair quando os veículos passam por ele.
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.
Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Tiragem: 10 mil exemplares.
CNPJ: 24.236.255/0001-16
O Diário de Ribeirão Pires não se responsabiliza pela opinião de seus
colunistas e anunciantes. Apenas veiculamos seu conteúdo.

Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983)
rafaelventura@diariorp.com.br
Diretor Audiovisual: Guilherme Duarte
guilhermeduarte@diariorp.com.br
Repórter: Leonardo Constantino
leonardoconstantino@diariorp.com.br

Envie comentários, sugestões e denúncias para:
contato@diariorp.com.br

Repórter: Diego Alves
diegoalves@diariorp.com.br
Repórter: Mel Ravásio
melravasio@diariorp.com.br
Comercial: Rosi Ventura
rosiventura@diariorp.com.br

Rua Turquia, 228 - Colônia, Ribeirão Pires CEP 09402-260 | www.diariorp.com.br | (11) 4827-5757 | contato@diariorp.com.br

25 DE OUTUBRO DE 2017

CIDADES

W W W . D I ARIORP.COM.BR

Pedreira ainda vive na indecisão

Na última semana, o Diário de Ribeirão
Pires foi até Rio Grande
da Serra para entender
os diversos pedidos
de socorro da população da Pedreira, bairro
antigo na cidade que,
na verdade, existe até
mesmo antes da fundação do município.
Depois da matéria gravada pela equipe do DiárioRP e da
presença do Vereador
Benedito (PT) junto ao
grupo e a população, o

prefeito da cidade, Gabriel Maranhão (PSDB),
gravou um vídeo em
suas redes sociais atacando o parlamentar.
Na gravação, o prefeito
diz que “se entristece
demasiadamente pelo
vereador estar apoiando
uma causa irregular” e
que não iria retirar ninguém dos terrenos sem
um plano habitacional
e um auxílio financeiro.
No entanto, ainda não
há nenhum plano habitacional finalizado pelo

município, já o auxílio,
seria no valor de 450 reais.
Apesar da fala
do prefeito, algumas casas já foram notificadas
e, no dia da gravação
da matéria, funcionários
da prefeitura haviam ido
até o local para realizar
a demolição de uma
construção que estava
em andamento. O que
questionam até hoje os
moradores do bairro é a
completa indecisão da
prefeitura. Documentos
mostram que a prefeitura informou aos moradores que iria regularizar
as moradias. No entanto, desistiu da ideia e
decidiu pela expulsão
dos munícipes.
A prefeitura não
respondeu aos nossos
contatos.
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Prefeitura amplia auxílio ao Conselho Tutelar

Na última quinta-feira (19), a Câmara
Municipal da cidade
aprovou uma proposta
do Executivo sobre a
atualização da lei que
trata sobre o Cartão
Servidor, incluindo entre os beneficiados do
auxílio alimentação os
conselheiros tutelares
da cidade.
“O
Conselho
Tutelar detém importante missão social de
zelar pelos direitos de
nossas crianças e adolescentes, contribuindo

para o bem estar desta população. Por essa
razão, a Prefeitura está
empenhada em assegurar aos conselheiros
melhor estrutura de trabalho”, explicou a secretária de Assistência e
Desenvolvimento Social
de Ribeirão Pires, Elza
Iwazaki
“Apesar de muitos desafios a serem
superados,
estamos
aos poucos avançando
em todos os setores. A
Prefeitura está realizando ações pelo fortaleci-

mento da rede de proteção social às crianças
e adolescentes da cidade, seja por meio
de apoio e do trabalho
conjunto com entidades
assistenciais ou com o
Conselho Tutelar, que
cumprem papel vital em
nossa cidade”, declarou
o prefeito de Ribeirão
Pires, Adler Teixeira, o
Kiko (PSB).
A prefeitura, em
junho deste ano, já havia entregue uma viatura
ao Conselho e também
alguns computadores.
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Vereadores denunciam estado de ambulâncias Vereadores debatem Pedreira na Câmara

Na última sessão ordinária de Rio
Grande da Serra, na
quarta-feira (18), o vereador Benedito Araújo (PT) foi até a tribuna
para relatar a situação
das ambulâncias da cidade.
Segundo informações do parlamentar, os veículos estão
em péssimas condições devido à falta de
manutenção. Ele ainda disse que se não
houver algum tipo de
melhoria nos veículos,

mais cedo ou mais tarde pode ocorrer uma
tragédia.
O também vereador da Câmara,
Claurício Bento (DEM),
pediu a palavra e fez
um discurso seguindo
a mesma linha que “Ditinho, como é conhecido o Petista. “Quando
eu tenho que concordar com o Benedito eu
concordo, realmente a
situação das ambulâncias de nossa cidade
está precária, não dá
para ficar desse jeito de

maneira nenhuma”, afirmou o parlamentar.
Claurício chegou a fazer um pedido
para o presidente da
Câmara, João Mineiro (PSDB). “Eu vou até
fazer um pedido para
o nosso presidente da
Câmara. João, aqui na
casa tem três veículos
parados, então gostaria
de pedir para o senhor
doá-los para a saúde
da cidade, pois assim
traria um ótimo benefício”, afirmou Claurício.
João
Mineiro
disse que se reuniria
com os parlamentares
para analisar a possibilidade de concretizar
esta doação para a melhoria da saúde.
Procurada,
a
prefeitura de Rio Grande da serra não retornou nossos contatos.

Moradores do
Bairro da Pedreira, em
Rio Grande da Serra,
estão passando por
uma situação preocupante. Nas últimas
semanas, a prefeitura
enviou uma notificação
para munícipes da região na qual informava que algumas casas
seriam demolidas para
a construção de um
parque. O valor de R$
450,00 foi oferecido
para que os moradores afetados pudessem
alugar algum imóvel em

outra região.
Na última sessão da câmara da cidade, vereadores chegaram a debater o tema,
mas não chegaram a
nenhuma
conclusão
concreta sobre a situação. Benedito Araújo
(PT) criticou veementemente o prefeito Gabriel Maranhão (PSDB),
afirmando que ele estava cometendo muitos
erros em retirar famílias
que há muito tempo
moram naquela região,
mas ao ser questiona-

do pelo também vereador Maciel da Padaria
(PMDB) sobre o motivo que Benedito não
o convocou para ir até
uma reunião com moradores do bairro, realizada um dia antes, “Ditinho”, como também
é conhecido o petista,
não soube dar explicações. Maciel é um dos
parlamentares que vêm
acompanhando de perto o caso da desapropriação.
O
vereador
Claudinho
Monteiro
(PSB), líder de governo
de Gabriel maranhão,
afirmou que Benedito estava lutando pelo
errado e indo contra
os moradores que trabalham para conseguir
sua casa própria e pagam o IPTU de maneira
legal.
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As ruas da Estância Turística de Ribeirão Pires serão tomadas por fiéis, neste
próximo sábado (28),
quando acontecerá a
12ª Marcha para Jesus,
evento já tradicional na
cidade, promovido pelo
Conselho dos Pastores
do município em parceria com a prefeitura.
O início do
evento está previsto
para as 14:00 horas e
a concentração será na
Pista de Skate da cidade, na avenida Francisco Monteiro (altura do
número 700). Os fiéis
marcharão juntamente
ao som do trio elétrico
com bandas da cidade
até o Complexo Ayrton
Senna, onde acontecerão diversos shows e
programações culturais

para todas as idades.
O dia da Marcha pra
Jesus é instituído por
legislação municipal.
A partir das
17:00 h o espaço receberá shows de Baque,
Dualto, Mano Reco,
Tonzão, Pastor Oséas e
Renascer Praise. Entre
os destaques da programação do evento,
estão Ao Cubo, que se
apresentará às 20:00h

e Ton Carfi, renomado
cantor no cenário nacional, que subirá ao
palco às 21:00h para
agitar a galera.
Atrações locais
como Alexandre Furtado e as bandas das
igrejas: Ministério Alpha e Omega - grupo
que irá abrir os shows
-, Unida e Fonte do avivamento também são
destaques positivos do

evento.
“Nossa expectativa para este ano é
de atrair grande público, pois tivemos a
participação efetiva de
mais de 50 igrejas da
cidade na organização
do evento. O objetivo
da Marcha é proclamar
o nome de Jesus e orar
por Ribeirão Pires. Este
é um evento para a família, mas também para

todas as pessoas, sem
distinções. Todos estão convidados e serão
muito bem-vindos para
esta celebração da cidade e do povo ribeirãopirense”, afirmou o
presidente do Conselho
dos Pastores do município, Apóstolo Sandro
Campos.
“Estamos resgatando tradições de
nossa cidade, valori-

zando o calendário de
eventos e festejos que
atraem visitantes e movimentam Ribeirão Pires. A Prefeitura apoia
iniciativas como a Marcha para Jesus, que
celebra e é manifestação da fé e da riqueza
cultural não apenas do
município, como também em todo o mundo”, explicou o prefeito
da Estância Turística
de Ribeirão Pires, Adler
Teixeira, o Kiko (PSB).
Em conversas
pela cidade, os fiéis se
mostram ansiosos para
o evento anual, prometem grande movimentação e uma festa muito bonita. O Diário de
Ribeirão Pires fará cobertura da Marcha para
Jesus. Acompanhe em
nosso site.
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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.

Amaury Dias abriu seu
gabinete para ouvir os
munícipes sobre possíveis
melhorias que possam ser
feitas em Ribeirão Pires.
O vereador também marcou presença na sessão
ordinária da última quinta-feira (19). Após isso, o
parlamentar foi com seu
“gabinete itinerante” em
alguns bairros para realizar fiscalizações referentes a algumas obras que
estão sendo realizadas
em Ribeirão Pires. O vereador participará da sessão
ordinária na próxima quinta-feira (26), e trabalhará
com o objetivo de buscar
mais benefícios para a cidade e os moradores.

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.

VENDE-SE ESCRITÓRIO DE
ASSESSORIA DE DOCUMENTOS, NO CENTRO DE RIBEIRÃO
PIRES, EM FUNCIONAMENTO E
EQUIPADO.
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.
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Visitou vários bairros da
cidade acompanhando a
realização de manutenções e limpezas, além de
outros serviços solicitados
através de ofícios protocolados pelo vereador junto a
diversas Secretarias. Rato
acompanhou o inicio dos
serviços de colocação de
sarjetas na Rua Casemiro
Orosco Rocha, em Ouro
Fino, reivindicação antiga dos munícipes. Ainda
participou de uma reunião
com o deputado federal Eli
Correa Filho, com o objetivo de buscar parcerias
para implantação projetos
na cidade, principalmente
nas áreas de infraestrutura
e saúde.

Rogério recebeu munícipes em seu gabinete e
participou da Sessão Solene do Dia do Professor.
O vereador visitou empresários da Quarta Divisão
e Santa Luzia, além de
ter participado do projeto
luzes rosa, no relógio do
museu da cidade. Esteve
presente numa reunião
com o secretário de comunicação e participou
com o vice-prefeito Gabriel
e secretários, da doação
de um terreno na Vila Marquesa, para a Associação
de Bairros. O vereador da
Estância Turística de Ribeirão Pires participou de um
café da manhã em prol da
Marcha para Jesus.

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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CPI da saúde ainda não saiu do papel
rá na semana que vem,
e que, após isso, os
trabalhos poderão finalmente ser iniciados.
O pro-

Esta semana,
a equipe do Diário de
Ribeirão Pires foi atrás
de informações sobre
a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigaria a saúde da
cidade, que há tempos
é assunto em nossa região, e descobriu que,
mesmo apesar de toda
a mobilização popular e
propaganda feita para
informar que a comissão entraria em vigor,
até agora, sequer saiu
do papel.
A Câmara de
Ribeirão Pires não fez
a publicação em Diário

Oficial sobre a criação
da comissão e nomeação dos membros, ato
que é obrigatório para
que um ato se torne oficialmente válido.
Amaury
Dias
(PV), relator da comissão, informou que o
processo de implantação está em andamento.
Segundo o vereador, desde sua abertura, algumas reuniões
foram feitas, mas as
investigações, e intimações ainda não começaram. Ainda segundo
o vereador, o Edital sai-

cesso de criação já está
estourando as datas
estipuladas. O DiárioRP
continuará
acompanhando o caso.

Câmara Municipal de Estância Turística de
Ribeirão Pires
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Comissão Permanente de Finanças de Orçamento da
Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
convida a população Ribeirãopirense e entidades representativas para participarem da Audiência Pública a realizar-se no dia 07 de novembro de 2017, às 19 horas nas
dependências da Câmara Municipal, sito à Rua João Domingues de Oliveira, nº12 - Centro, Ribeirão Pires - SP,
objetivando a discussão do Projeto de Lei do Executivo nº
058/2017, que aprova o Orçamento Programa que estima
receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires para o exercício financeiro de 2018.
Ribeirão Pires, 23 de outubro de 2017.
Vereador Edmar Donizete Oldani - Presidente
Vereador Danilo Afonso de Carvalho - Vice-Presidente
Vereador José Nelson da Paixão - Membro
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Exame de Zé Nelson segue travado Adjunto é exonerado após denúncia

Em junho deste ano, o vereador e ex
presidente da Câmara de Ribeirão Pires,
José Nelson de Barros
(PMDB) se envolveu em
um acidente de trânsito.
O vereador atropelou
uma mãe que carregava duas crianças. De
acordo com testemunhas, Zé Nelson estava
aparentemente embriagado e nos vídeos, é
possível ver o vereador
ofendendo e ameaçando diversos populares.

Além disso, em todo o
momento, Zé satirizava
e ria de toda a situação.
Mais tarde, em
depoimento à polícia, o
vereador confirmou ter
ingerido bebida alcoólica antes do acidente, e
um exame de sangue foi
solicitado para atestar
a possível embriaguez
ao volante. No entanto,
Zé Nelson só realizou
o exame diversas horas depois do acidente.
Antes disso, vereadores
colegas do peemede-

bista deram vários doces, garrafas de água e
refrigerantes a ele.
O exame, que
estava previsto para ser
entregue trinta (30) dias
após o acidente, que
aconteceu no dia 27
de julho, no entanto até
hoje não chegou aos
investigadores da DISE
(Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Santo André,
que investiga o caso.
O inquérito não
é investigado na delegacia da cidade pois
o acusado é vereador
em exercício e poderia
tentar influenciar a investigação. A família da
vítima acabou se mudando de Ribeirão Pires
por causa da constante
pressão que vinha sofrendo.

Na manhã da
última terça-feira (24),
a equipe do Diário de
Ribeirão Pires recebeu
informações sobre a
demissão do Secretario Adjunto da Secretaria Regional de Ouro
Fino, Mauro Pelegrini.
Mauro é comerciante e foi candidato a vereador em
Ribeirão Pires nas
eleições de 2016, mas
não conseguiu se eleger.
De acordo com

informações, o servidor estaria envolvido
em um “bota fora” irregular na própria região de Ouro Fino, e
por se tratar de um
funcionário comissionado, o prefeito da
cidade decidiu pela
imediata exoneração
do cargo e abriu um
processo de sindicância para apuração dos
fatos.
A reportagem
do Diário de Ribeirão
Pires entrou em con-

tato com a Prefeitura
da cidade logo após
o surgimento desta informação. Em resposta oficial, a Prefeitura
de Ribeirão Pires informou que “em razão
de supostas irregularidades administrativas
cometidas por Mauro
Pelegrini - objeto de
processo de sindicância instaurado para a
apuração dos fatos o funcionário foi exonerado de seu cargo”,
dizia a nota enviada
pela Secretaria de
Comunicação, confirmado as informações
recebidas pelo jornal.
Até o exato
momento não se tem
informações
sobre
algum possível substituto para exercer o
cargo de Mauro.
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Estelionatário é preso em flagrante

A polícia civil de
Ribeirão Pires prendeu
em flagrante na manhã
da última terça-feira (24),
um estelionatário que
estava prestes a realizar
mais um crime em uma
agência bancária da cidade.
De acordo om
informações obtidas por
nossa equipe, o homem
se passava por funcionário do banco e conseguia abrir contas em
nome de outras pessoas. Nestas contas, já haviam sido movimentados

cerca de cinco (5) mil reais, e o criminoso então,
retirava o dinheiro. Todo
o ‘modus Operandi’ foi
confessado à polícia
pelo criminoso depois
de ser pego em flagrante.
Crimes
em
agências bancárias têm
sido muito recorrentes
em Ribeirão Pires. Todos
os dias, diversos casos
são relatados para nossa
equipe de reportagem,
onde as pessoas, já que
na maioria doa casos,
os criminosos acaba se

passando por um funcionário da agência bancária ou, até mesmo, por
algum comerciante.
Devido a alta frequência desses crimes,
os funcionários e usuários dos bancos estão
ficando mais atentos. Os
próprios investigadores
aconselham aos munícipes não fornecerem
informações pessoais
para ninguém. A polícia
diz que continuará trabalhando para que este
tipo de crime não ocorra
mais na cidade.

Bandidos roubam R$ 66
mil em mercadorias
Na última quinta-feira (19), um caminhoneiro
rendido
por quatro bandidos
na Avenida Francisco Monteiro, altura do
Bairro Santa Luzia, em
Ribeirão Pires. O motorista foi obrigado a
parar seu veículo. O
crime ocorreu por volta
de meio dia em uma via
que é muito movimentada, algo que mostra a
coragem por parte dos
criminosos.
A vítima trabalha como motorista de
uma empresa do Tatuapé, Zona Leste de
São Paulo. Na hora
do ocorrido, ele estava transportando uma
grande quantidade de
cigarros e bebidas alcoólicas. Os crimino-

sos roubaram toda a
carga e, após a ação,
deixaram Fábio com o
veículo, segundo informações que constam
no B.O.
Foi
relatado
pela vítima um prejuízo
de aproximadamente
R$ 66.000,00, somando os quase 9.300 pacotes de cigarros de
diversas marcas, garrafas de vodca, uísque,
cachaça, energéticos
e outros objetos. A vítima teve seu aparelho
celular e uma quantidade não especificada de
dinheiro levada pelos
criminosos.
O boletim de
ocorrência foi elaborado na delegacia de Ribeirão Pires e a polícia
investiga o caso.
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