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O Diário vai premiar os melhores da cidade
Terminou
ontem, a primeira fase
do “Premio Destaques
2017”. A premiação,
que é uma parceria do
Diário de Ribeirão Pires
com a Associação Comercial Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires
(ACIARP). A intenção
é premiar os melhores de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra
dentro de cada seguimento. Para participar,
os candidatos não precisaram se inscrever,
e muito menos pagar
alguma taxa de participação. A primeira fase
da premiação foi por indicação dos munícipes
de ambas cidade, que

votaram em seus favoritos.
Ao todo, são 12
categorias: Melhor Gastronomia, Centro Educacional, Unidade de
Saúde, Beleza, Melhor
atendimento,
Personalidade Política Local,
Personalidade Política
Regional, Entidade Social, Artista Destaque,
Empresa
Destaque,
Empreendedor Destaque, Personalidade Ribeirão-Pirense.
Em cada categoria, os cinco mais
lembrados pelo público
serão analisados por
uma equipe de cinco
jurados, que escolherá
um vencedor de cada

seção.
O intuito da
premiação é incentivar
o cenário local a melhorar cada vez mais e
premiar os que mais se
esforçam para prestar
um bom serviço e/ou
atendimento.
A banca do juri
será composta por Rafael Ventura -Diretor de
Jornalismo do Diário de
Ribeirão Pires, Wagner
Lima - Editor Chefe da
Folha de Ribeirão Pires,
Marcelo Menato - Secretário Municipal de
Turismo e Desenvolvimento, Gerardo Sauter
- Presidente da ACIARP
e Vânia Ramalho de
Lima, Responsável pelo

Marketing da ACIARP.
O resultado da
primeira fase já está
disponível no site do
Diário de Ribeirão Pires
e pode ser consultado
por nossos leitores. Já
o resultado final será
divulgado na próxima
edição impressa do dia
6 de dezembro.
Aos finalistas,
desejo meus parabéns,
e que continuem prestando um ótimo serviço
aos moradores de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O melhor
presente que podemos
esperar, sempre será
um bom reconhecimento pelo nosso trabalho,
esse é o de vocês!

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do DiárioRP

Foto denúncia
Os probremas
diários de infra estrutura são gigantescos em
cada cidade. No entanto Ribeirão Pires tem
sofrido com o aparecimento de um grande
número de buracos nas
vias da cidade.
No entanto, em
contato com a Prefeitura da cidade, foi informado que o aumento é
por conta das chuvas, e
que também, por conta
das chuvas, a manutenção fica mais difícil
de ser realizada, e que
que ainda nesta quarta-feira (28), iniciará uma
“Operação Tapa buracos” por toda a cidade.
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Caso Pedreira ainda segue sem solução Prêmio Destaques divulga vencedores

O caso do bairro da Pedreira, em Rio
Grande da Serra, ganhará um novo episódio nesta quarta-feira
(29). Uma audiência
pública foi convocada
pelo Vereador Claurício Bento (DEM) para
esclarecer as diversas
dúvidas
levantadas
pelos moradores do
bairro, e que o chefe
do Executivo, Gabriel
Maranhão (PSDB), até
hoje não conseguiu esclarecer aos munícipes

da cidade.
Após a prefeitura prometer um
auxílio aluguel de R$
450,00 e dar um prazo de até o dia 18 de
novembro para saída,
os moradores estavam
confiantes nas palavras
do prefeito que, em vídeo, garantiu que não
derrubaria
nenhuma
casa até a construção
de um conjunto habitacional, fato que não
ocorreu, já que funcionários da Prefeitura

foram até a região para
iniciar demoliçoes, que
inclusive foram concretizadas.
A ideia de Maranhão é ampliar o
Parque Linear, inaugurado no ano passado.
No entanto, a ação foi
interrompida porque a
Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB) embargou a continuação
das obras do Parque
Linear, obrigando Maranhão a interromper
os planos e postergar
o início das obras.
A
Audiência
Pública tem previsão
de início para às 18h
e ocorrerá na Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Avenida Prefeito
Carlos José Carlson,
09 ( Segundo andar).

O Diário de Ribeirão Pires, em parceria com a Associação
Comercial Industrial e
Agrícola de Ribeirão Pires (ACIARP) deu início
ao Prêmio Destaques
2017. A intenção da
premiação é homenagear, incentivar, prestigiar, e principalmente,
reconhecer o trabalho
das empresas e pessoas dentro dos municípios de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra.

Na manhã desta quarta-feira (29), já
é possível conhecer os
vencedores em cada
categoria desta primeira fase, que foi por votação popular. Agora,
os cinco mais indicados de cada categoria
passarão pelo crivo de
cinco jurados, que escolherão um de cada
categoria para vencer
e receber o prêmio.
Os jurados são: Rafael Ventura -Diretor de

Jornalismo do Diário de
Ribeirão Pires, Wagner
Lima - Editor Chefe da
Folha de Ribeirão Pires, Marcelo Menato
- Secretário Municipal
de Turismo e Desenvolvimento,
Gerardo
Sauter - Presidente da
ACIARP e Vânia Ramalho de Lima, Responsável pelo Marketing da
ACIARP.
Os vencedores
serão convidados para
receber o prêmio em
um coquetel na sede
da ACIARP, e serão
destaque em uma matéria exclusiva no site
do DiárioRP.
Para conhecer
os vencedores das categorias basta acessar
o Portal online do Diário
de Ribeirão Pires:
Diariorp.com.br.
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Valor do Zona Azul deve aumentar Kiko assina mais R$1,5 mi para obra

Na última sessão ordinária, ocorrida
na quinta-feira (23), os
vereadores de Ribeirão
Pires tiveram uma discussão acalorada durante o debate de um
Projeto de urgência.
Já era final de
sessão quando entrou
em pauta o projeto
que propõe o aumento do valor dos talões
de estacionamento da
Zona Azul em R$ 0,25,
proposto pela própria
Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires

(ACIARP).
Após a leitura
do projeto, o vereador Edmar Oldani (PV)
pediu o adiamento do
item e teve o acompanhamento de outros
parlamentares, decisão
que causou profunda
irritação no vereador
Silvino de Castro (PRB).
“Vocês falam uma coisa
na reunião e mudam de
ideia quando chegam
aqui, tem que manter
a palavra, cumprir com
o que disse”, afirmou o
líder de governo.
A fala de Silvino

causou certo incômodo em alguns companheiros de mesa, como
Amigão D’orto (PTC).
“Aqui nós somos parlamentares, não vem
querer mandar na gente só porque você está
como líder de governo,
pois você não é líder,
apenas está como líder,
aqui as coisas não vão
funcionar assim”, exclamou o vereador.
“Não vem generalizar nas suas palavras, não, Silvino. Não
venha com essa de todos aceitaram”, acompanhou o vereador
Paulo César (PMDB).
Por conseguinte, o projeto foi adiado e
voltará à pauta apenas
na sessão da próxima
quinta-feira (30), onde
os vereadores dever
decidir pelo aumento.

Em cerimônia
realizada no Palácio dos
Bandeirantes na última
sexta-feira (24), o prefeito de Ribeirão Pires
Adler Teixeira, o Kiko
(PSB), assinou convênio
com o Governo do Estado para o repasse de
R$ 1,5 milhão ao município, através do Fundo
Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI). O recurso
será destinado à revitalização da Avenida Kaethe Richers, uma das

principais vias da cidade
e corredor de acesso
que liga a Rodovia Índio
Tibiriçá ao Centro.
“As
equipes
técnicas da Prefeitura
estão trabalhando intensamente nos projetos de melhorias para a
cidade e, como forma
de viabilizar as intervenções, contamos com o
apoio do Governo Estadual. A Casa Civil, as
secretarias estaduais e
o próprio Governador
Geraldo Alckmin têm si-

nalizado positivamente
e garantido o suporte
necessário no processo
para garantirmos esses recursos”, declarou
Kiko.
O projeto de
revitalização da Avenida Kaethe Richers será
contemplada com a
execução de serviços
no canteiro central da
via. Serão realizadas
obras de pavimentação
do passeio – área utilizada por pedestres para
caminhadas.
Ao todo, já são
R$ 3,1 milhões enviados somente este ano
a Ribeirão Pires para
obras de revitalização
na cidade. Além disso
existem as verbas para
o Turismo por a cidade
ser uma estância
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Hospital São Lucas dobra partos e atendimentos em 2017

O Hospital e
Maternidade São Lucas
tem recebido diversas
melhorias
estruturais
desde o início do ano.
Uma grande reclamação, principalmente do
público feminino, era

relacionado ao local em
que as mulheres em trabalho de parto dariam a
luz, visto que o município não oferecia o básico como materiais e
profissionais adequados
para tal.

A equipe do Diário de Ribeirão Pires
teve acesso a relação
de partos realizados até
o atual momento, em
Ribeirão Pires, no São
Lucas, que, no segundo semestre desse ano
celebrou parceria com
a rede de saúde São
Cristóvão. Após a parceria, viabilizada pela
Prefeitura da cidade,
foram mais de 61 partos realizados apenas
no mês de outubro pelo

Hospital, enquanto nesta mesma época do ano
passado, foram realizados apenas 31. Além
disto, em meses como
Maio e Junho de 2016,
foram realizados apenas
3 operações enquanto,
este ano, nos respectivos meses, foram 35 e
24.
Com estes números, o Hospital supera a marca de 447 partos realizados apenas
este ano, número que

deverá aumentar, já que
os meses de novembro
e dezembro ainda não
foram contabilizados.
No ano anterior, ao todo,
foram realizadas apenas
193 operações, menos
da metade de 2017.
Além
disso,
desde a última quarta-feira (22), o tomógrafo, que há anos vinha
sendo alvo de diversas
polêmicas, por ter sido
adquirido sem nenhuma
capacidade técnica de

instalação, teve a licença de funcionamento e
passou a operar dentro
do Hospital e Maternidade, que também vem
realizando pequenas cirurgias.
“Com boa vontade, e parcerias é possível fazer a diferença,
em pouco tempo temos mostrado isso e
aqui é um bom exemplo
de uma coisa que dá
certo”, disse o Prefeito
Kiko.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 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.
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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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No último final
de semana, a Escola
Estadual Edmundo Luiz
de Nóbrega, localizada
na Vila Lavínia, em Rio
Grande da Serra, foi
invadida por bandidos
que, segundo informações, além de furtarem
o colégio, danificaram
algumas partes da instituição.
As
primeiras
informações surgiram
quando alunos foram
para a escola e perceberam que não havia

água potável porque
os invasores chegaram a furtar os canos e
bombas d’água. Além
disso,
os invasores
também danificaram a
parte elétrica do local.
Segundo informações obtidas pela
equipe de reportagem
do DiárioRP, até a tarde da última terça-feira (28) a escola estava
com o sistema de água
ainda danificado, fazendo com que os alunos
e funcionários tivessem

de utilizar água de uma
mangueira. Segundo
informações, a direção
da escola estaria tentando esconder algumas informações do
incidente, que não estariam sendo divulgadas.
O Diário de Ribeirão Pires tentou diversos contatos, tanto com a diretoria da
escola, como com a
Diretoria Regional de
Ensino (DE), localizada
em Mauá, como também com a Secretaria
Estadual de Educação,
ma até o fechamento
desta edição, nenhum
de nossos contatos foi
respondido. A Direção
da escola e a DE se
negaram a responder
os questionamentos de
nossa equipe de reportagem.

Moradores se
uniram para expor nas
redes sociais um grave
problema que vem ocorrendo na região da Avenida Humberto de Campos, próximo a estação
de trem de Ribeirão Pires.
As
denúncias
são sobre a onda de
assaltos que têm tido
como alvo funcionários
de um mercado inaugurado recentemente nas
proximidades.
Segundo infor-

mações de um funcionário, estes tipos de crimes
têm ocorrido desde que
o comércio foi inaugurado, em meados de abril
deste ano. Apesar do
contato com equipes
policiais, nenhuma providência tem sido tomada,
relata o homem.
Os
funcionários contam ainda que,
no último domingo (26),
ocorreu o caso mais
grave, quando seis funcionários saíram do
mercado às 22h30 com

destino à Rodoviária e
foram surpreendidos por
bandidos armados, na
rua localizada atrás da
estação de trem. Uma
das mulheres conta que
ficou na mira da arma de
um dos criminosos sendo ameaçada, enquanto
os outros tomavam os
pertences de seus colegas de trabalho.
Não é de hoje
que a região vem sendo
alvo de assaltantes. Em
2016 moradores chegaram a colar cartazes em
postes com os dizeres
“Local com alto índice
de assaltos”. No entanto, até hoje nenhuma
providência foi tomada.
Questionada, a
prefeitura de Ribeirão Pires ignorou nossos contatos.

