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OPINIÃO

Muito Obrigado! Nos vemos em 2018
O ano de 2017
foi muito bom para alguns, muito ruins para
outros, mas o que não
podemos negar, é que
foi um ano de muita luta
para todos nós. Vitórias, derrotas, ganhos,
perdas, alegria, tristesa.
A verdade é que este
ano que passou não
deixará saudades para
muitos.
Para nós, do Diário de Ribeirão Pires,
foi mais um ano de trabalho árduo e duro para
levar até o nosso leitor,
informações precisas,
através de um jornalismo bastante crítico,
e com extrema qualidade, seja ela técnica,

editorial e até mesmo
de nossa equipe, que
a cada dia que passa,
se esforça e se supera
cada vez mais.
Este ano, para
nós foi um ano de gratidão e de muita alegria,
já que nos consolidamos como o principal
veículo de comunicação de nossa micro-região. Além disso, o nosso portal na web, se
consolidou ainda mais
como o mais acessado,
noa colocando ainda
mais a frente de outros
veículos de comunicação já extremamente
tradicionais e antigos
em nossas cidades.
Para o próximo

ano, me comprometo
sermos ainda mais esforçados e engajados
em nossa missão de
informar, sempre levanto informações extremamente rápidas e
com muita exatidão aos
nossos leitores.
Em 2018 o Diário de Ribeirão Pires
volta ainda mais reformulado, e com uma
cara ainda mais nova.
Diversos projetos serão implantados, para
melhorar cada vez mais
o acesso a informação
aos nossos leitores.
Para você, só
posso desejar que seu
próximo ano seja repleto de conquistas, e

EXPEDIENTE

do fundo do meu coração, extrema felicidade
para vpcê e sua família.
Aproveitem muito as
festas de final de ano,
passem bons momentos com aqueles que te
fazem bem e te amam.
Esta é a última
edição do Diário de Ribeirão Pires de 2017.
Agora, nós vamos sair
de férias para dar aquela descansadinha que
todo ser humano merece, mas Em Janeiro estaremos de volta, com
força total para deixar
você sempre bem informado. Um excelente
natal e um ótimo ano
novo para todos vocês.
Até ano que vem!
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RP receberá concertonatalinas
de Natal
Equipe do Olaria é campeã
para emocio-

Com o Natal
chegando, a cidade
de Ribeirão Pires vai se
preparando para encantar os moradores
da Estância Turítisca.
Na última semana foi
confirmado o concerto
“Noite Azul” que é promovido pela Prefeitura
de Ribeirão Pires, junto
a Escola de Música da
cidade, e será realizado
na Vila do Doce no próximo sábado (23), às
20h. Após o espetácu-

lo, haverá a chegada do
Papai Noel para animar
o ambiente, que contará com público infantil.
A Orquestra da
Escola de Música de
Ribeirão Pires tem se
destacado em diversas
ações, inclusive no projeto “Orquestrando São
Paulo” (SESI), com direção do maestro João
Carlos Martins.
No
repertório
estão previstas apresentações de musicas

nar o público presente,
como Suíte de Natal,
Jesus Nasceu, Noite
Azul, Pinheirinhos, entre outras. A regência
da Orquestra está sob
o comando do professor e maestro Gesiel
Vilarúbias e arranjos
foram feitos pelos professores Marcos Lozano, Alex Duarte e Gesiel
Vilarúbia, e terá a participação de 60 músicos
da Orquestra, além de
60 cantores do coro
adulto, 200 crianças do
coro infantil, e outros
solistas
convidados
para participar do evento.
O
Concerto
“Noite Azul”, da Escola
de música, tem entrada
gratuita e com indicação livre para todos os
públicos.

O campeonato
da Segunda Divisão
de Futebol Amador
de Ribeirão Pires teve
seu campeão definido na manhã do último domingo (17), no
duelo realizado entre
as equipes do Olaria e
São Caetaninho.
A equipe do
Olaria entrou em campo com certo favoritismo por estar invicta,
mas se enganou quem

achou que a partida
seria fácil. O jogo foi
muito disputado durante os 90 minutos,
tendo a equipe do Olaria saído vitoriosa pelo
placar de 2x1 mesmo
estando com um jogador a menos por ter
sido expulso.
Após o confronto, o Diário de Ribeirão Pires entrevistou
o melhor jogador da
final para saber o que

esse título representa.
“Esse título representa muito para mim por
ter sido o primeiro que
eu ganhei disputando
a liga de Ribeirão, e
pra minha equipe foi
muito importante também, pois as pessoas
estavam falando muito
do nosso time, falando
que não íamos chegar
a lugar nenhum”, disse
o lateral esquerdo do
Olaria, João Victor.
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Novos secretários são anunciados CPI da saúde não sai do papel em 2017
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Depois dos primeiros 12 meses de
governo, Adler Teixeira,
Kiko (PSB), o prefeito
de Ribeirão Pires eleito
nas eleições de 2016,
decidiu fazer algumas
alterações em seu secretariado. Pelo menos
três mudanças foram
anunciadas pelo chefe
do executivo na manhã

desta segunda-feira (18).
A primeira mudança é referente a secretaria de Meio Ambiente da cidade. A
advogada
Wanessa
Isídio, que também foi
diretora administrativa
do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC,
foi o nome escolhido
para assumir a pasta,

que era anteriormente
dirigida pelo ex-vice-prefeito da cidade, Roberto
Tokuzumi, falecido em
Novembro deste ano.
A Pasta de Comunicação também sofre alterações. O novo
secretário passa a ser
Caio de Araújo Carvalho,
publicitário que já atuava
como adjunto da pasta, e inclusive já atuou
como secretário de comunicação do município
de Mauá. João Mancuso
Corinaldesi deixa o cargo
e assume a secretaria de
Assuntos Estratégicos.

A
Comissão
Parlamentar de Inquérito não teve novas movimentações neste final
de ano. Tendo como
presidente o vereador
Paixão (PPS), como relator Amaury Dias (PV) e
como membro o edil Rogério Luiz (PSB), a CPI
ficou apenas no papel
este ano.

A última informação foi relacionada ao
edital, que estava para
ser publicado no Diário
Oficial, mas não houve a
publicação até o presente momento, fazendo
com que, pelo menos
legalmente, a comissão
não tenha saído do papel, já que essa ação era
para que se tornasse

válida qualquer atitude
tomada pelos membros
da CPI.
A comissão promete durar 180 dias,
depois de iniciada, além
de investigar os governos de 2011 até 2017.
Todos os prazos que foram estipulados já estão
estourados.
Na sessão em
que foi votada, Rubão
(PSD) exaltou a força
jovem para que desse
apoio desde a abertura
até as investigações finais.
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O vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires, Anselmo Martins,
encaminhou ofícios e
requerimentos à câmara
dos vereadores e para
a Prefeitura da cidade.
O Parlamentar também
esteve presente na Confraternização do Ribeirão
Truco. Além disso, ele recebeu munícipes em seu
gabinete para compartilhar ideias e projetos de
melhorias para a cidade,
e esteve presente nas
sessões ordinárias e extraordinária, onde debateu, votou e apresentou
projetos aos vereadores
presentes. Também visitou bairros da cidade.

O vereador de Ribeirão
Pires Amigão D’Orto recebeu o Prêmio Destaques
2017, promovido pelo Diário de Ribeirão Pires e a
Aciarp, esteve presente à
cerimônia de entrega do
prêmio Aluno Nota 10,
além de marcar presença
na reinauguração da Praça do Jardim Guanabara,
que foi remodelada pelos
munícipes e contou com
apoio do vereador e da
Prefeitura. Além disso o
parlamentar da Estância,
esteve reunido com representantes da política regional afim de trocar ideias
para a elaboração de novos projetos que serão
apresentados em 2018.

O vereador de Ribeirão Pires, o Professor
Amaury Dias, esteve
nessa semana na capital
do nosso país, Brasília,
onde o Vereador da Estância Turística participou
de diversas sessões e
de algumas reuniões das
comissões políticas. Durante os dias no Distrito
Federal, Amaury Dias
esteve também conversando com diversos deputados, senadores e
secretários. No final da
semana o vereador esteve atendendo munícipes
em seu gabinete para
debater problemas da
cidade para serem resolvidos.

O Vereador Danilo da
Casa da Sopa, atendeu
muitos munícipes em seu
gabinete para fazer melhorias na Estância Turística. Durante a semana
fez visitas nos bairros da
cidade de Ribeirão Pires
para achar problemas
e propor concerto na
câmara. O Vereador de
Ribeirão Pires também
solicitou limpeza, capinação e manutenção
para as ruas, praças e
escadão da Vila Sueli, e
também pediu e acompanhou a manutenção
e tapamento do buraco
na rua Frei Gaspar com a
Paineira, no Bairro Barro
Branco.

WWW. D IARIORP. COM . BR

O Vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires, Archeson Teixeira
(Rato), durante toda esta
semana esteve visitando
diversos bairros da cidade de Ribeirão Pires,
sempre buscando ouvir
todos os munícipes para
propor melhorias, além
de outros serviços solicitados através de ofícios
protocolados pelo vereador junto aos outros
políticos da bancada.
O Parlamentar também
participou da sessão ordinária e extraordinária
onde discutiu e propôs
projetos buscando melhoria para a Cidade de
Ribeirão Pires.

O vereador Rogério Luiz
esteve presente na sessão extraordinária, recebeu munícipes em seu
gabinete para ouvir problemas da cidade e visitou lideranças de bairros,
como também visitou
alguns bairros buscando
atendimento as demandas. Durante a semana
prestigiou a certificação
do aluno nota 10 e professor destaque no Ribeirão
Pires FC, fez visita na upa
Santa Luzia para verificar
como anda o atendimento aos munícipe e participou de uma reunião do
Rotary clube e na reunião
do conselho e visitou empresários da cidade.

O vereador de Ribeirão
Pires, Rubens Fernandes(Rubão), esteve durante a semana nos bairros da Vila Guerda, Jardim
Luzo e Jardim Santa Rosa
para ver problemas relatados por moradores
desses locais e tentar
resolve-los. O parlamentar da cidade também
enviou solicitações à secretaria responsável para
que fossem feitos reparos
nas ruas Gago Coutinho e
Virgílio Roncon, no bairro
Roncon. Rubão também
esteve na Guarda Civil
Municipal (GCM) conhecendo a Central de Monitoramento existente na
cidade.
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Templo Luz do Oriente será inaugurado

Na manhã do
último sábado (16), autoridades da cidade
e imprensa estiveram
em visita técnica a Torre de Miroku, espaço
religioso que servirá
como mais um ponto
turístico para o município de Ribeirão Pires.
O templo Luz
do Oriente, que fica as
margens da Represa
Billings, exalta a deusa

Kannon, conhecida por
ser a deusa da misericórdia. Neste templo
serão realizadas diversas atividades voltadas
ao politeísmo, muito comum no Japão.
“Ela é uma das
mais bem elaboradas
em termos estéticos,
quisemos trazer um
pouco do Japão nessa
réplica. As pessoas vão
para passar um dia de

paz, um dia de tranquilidade. Além de absorver todas as energias
da natureza, também
comer uma comida
com produtos naturais,
entre outros. Ano que
vem já queremos fazer
uma abertura paulatina,
para vermos a demanda”, disse o líder religioso do Templo Luz do
Oriente, Hiroki Kahashi.
Quando
per-

guntado sobre a opção de escolha, que foi
Ribeirão Pires, exaltou
o clima da cidade e o
ambiente, que disse
ser muito semelhante
ao japonês, sendo assim a melhor opção,
visto que claramente é
um espaço feito para
ser a representação do
país e seus costumes.
“Pegamos projetos que foram feitos,
em outras gestões, de
maneira equivocada, e
trabalhamos para que
casem com a visitação
aqui no templo. Vamos
fazer o parque em um
estilo japonês, já temos
o Parque Oriental que
é um pouco mais modesto, mas que foi feito
também em parceria”,
disse o prefeito Kiko
(PSB), em entrevista.
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Em 12 meses de governo, Kiko resgata selo de bom pagador em RP
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Este foi um ano
de grandes desafios
para Ribeirão Pires. No
setor público, a dívida
herdada de R$ 223 milhões ameaçou, para
muitos moradores e
pessoas do meio político, os projetos de melhorias para a cidade em
curto prazo. Sob o comando do atual gestor,
Kiko (PSB), a Prefeitura
mudou radicalmente o
estilo de gestão administrativa e financeira e
iniciou um novo período
de ações para a cidade.
Tão logo começou 2017, o município
anunciou o contingenciamento de 25% do orçamento previsto para o
ano. Medidas de austeridade foram adotadas:
redução de gastos como
locação de prédios; cria-

rede.

ção de Comissão para
apurar contratos de
despesas de anos anteriores; e a priorização
dos serviços essenciais
aos moradores. A coleta de lixo foi retomada.
Exames de diagnóstico
voltaram a ser feitos na
rede municipal de saúde.
“Com seriedade e zelo
pelos recursos públicos,
regularizamos o atendimento aos moradores

em diversos setores. A
partir disso, e colocando
a casa em ordem, iniciamos projetos de fortalecimento e ampliação de
nossas redes”, explica
Kiko.
Através de nota,
a Prefeitura informou
que pagou encargos
trabalhistas em atraso,
dobrou o valor do auxílio
alimentação dos funcionários, regularizou repas-

ses às entidades sociais
e negociou e renegociou
cerca de R$ 66 milhões
em dívidas com o INSS
e o IMPRERP, garantindo selo de bom pagador
para celebrar novos convênios com o Estado e a
União.
Ainda
segundo a nota, Unidades de
atendimento, bem como
centenas de pontos da
cidade, teriam começa-

do a receber revitalização. Na saúde, além de
exames, UBSs ganharam novos médicos e
retomaram atendimento
ginecológico e odontológico. Além disso, a
Prefeitura firmou convênio com o São Cristóvão
Saúde, que revitalizou
o Hospital e Maternidade São Lucas e mais do
que dobrou o número
de partos realizados na

“Seguindo
as
diretrizes de trabalho estabelecidas pelo prefeito, promovemos ações
pensando no bem estar
dos moradores, que devem ser bem acolhidos
e atendidos em nossas
unidades. Ainda há muito a ser feito. Mutirões
reduziram a fila de espera por exames e consultas. As UBSs estão
sendo reformadas. Estamos atualizando nossa
lista de medicamentos
e atendendo demandas
da população, como o
início de programa de
castração gratuita de
cães e gatos. Essas
ações serão reforçadas,
para avançarmos ainda
mais”, avalia a secretária
de Saúde e Higiene, Patricia de Freitas.
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Na educação,
a cidade retomou parceria com o Instituto
Ayrton Senna para,
também sem custos
ao município, implantar nova gestão política de alfabetização.
“O compromisso com
a qualidade do ensino foi ratificada pelo
prefeito com o Pacto
Nacional da Educação na Idade Certa.
Todas as crianças de
nossa rede de ensino
serão
alfabetizadas
até os oito anos. Outras ações, como a
integração dos pais
e da comunidade escolar no processo de
aprendizado dos alunos, a qualificação
permanente de nossas equipes e a valorização do talento de

nossas crianças fazem parte das ações
para garantirmos qualidade ao ensino no
município”,
observa
a secretária de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia de
Ribeirão Pires, Flávia
Banwart.
Neste ano, a
Prefeitura
também
inaugurou o novo Portal Turístico da Ave-

nida Kaethe Richers.
O local ganhou a importante função de
sediar a Secretaria
de Segurança Pública
Municipal, que está investindo no efetivo da
Guarda Civil Municipal
e, em parceria com as
polícias Civil e Militar,
intensifica as ações
de combate à criminalidade.
Atletas da ci-

dade também ganharam espaços revitalizados para a prática
esportiva, como os
campos da Vila Gomes e da Vila Monteiro. Na primeira região,
o Centro Esportivo
Vereador
Valentino
Redivo ganhou novo
status sendo o campo do projeto Gol do
Brasil, que atende
cerca de 200 crianças

e jovens da rede municipal em aulas de futebol promovidas por
meio de parceria entre
a Prefeitura, a CBF e o
WTC.
Outros equipamentos estão sendo
construídos e revitalizados. A Secretaria
de Obras segue com
os trabalhos na Praça
de Esporte e Cultura
da Quarta Divisão e

no Centro de Iniciação
Esportiva no Jardim
Serrano. Também estão em andamento a
construção das UBSs
do Jardim Valentina,
Quarta Divisão e Parque Aliança, além da
pavimentação da Rua
Salvador Ripoli.
“Aos poucos,
estamos superando
entraves, retomando
obras e trabalhando
para viabilizar novos
projetos. Neste ano,
assinamos convênio
com o FUMEFI para a
revitalização do canteiro Central da Kaethe Richers e contrato
com a Caixa Econômica Federal para o
repasse de verba para
reforma do CTT Ouro
Fino”, lembrou Kiko,
prefeito da cidade.

20 DE DEZEMBRO DE 2017
10 POLÍTICA
Após reeleição, Gabriel Maranhão coleciona polêmicas em RGS
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Chegando ao final de 2017, o Diário de
Ribeirão Pires levantou
situações ocorridas durante os 12 meses para
fazer um balanço do ano
de Rio Grande da Serra.
Com a reeleição do prefeito Gabriel Maranhão
(PSDB), a cidade continuou sendo palco de
muitas confusões e notícias negativas, deixando
cada vez mais a população preocupada.
A saúde é um
dos assuntos que mais
revoltou os moradores
e ainda está causando
muitas críticas. Em Junho, médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estariam
se negando a realizar
alguns
atendimentos
porque não recebiam o
salário há três meses. A

empresa contratada informou que a prefeitura
não estava repassando
a verba. Alguns meses
depois, a empresa rompeu o contrato alegando
que a prefeitura estaria
devendo mais de quatro
milhões de reais.
Outro caso emblemático deste ano em
RGS foi quando Gabriel
Maranhão decidiu demolir casas do Bairro

Pedreira que existem
no local há mais de 70
anos. O chefe do executivo havia feito algumas promessas aos
moradores que seriam
afetados, como pagar o
aluguel, mas não estaria
cumprindo. Até o momento duas casas foram
demolidas. O caso teve
uma audiência pública
na Câmara, onde reuniu
representante do bairro,

vereadores e secretários,
além de um grande público que acompanhou a
sessão.
A câmara dos
vereadores também é
um tema alvo de muitos
questionamentos. Um
dos vereadores mais citados negativamente pelas pessoas é Claudinho
Monteiro (PSB), líder do
prefeito. Quem costuma
acompanhar as sessões

ordinárias, se depara
com Claudinho tentando
tirar o foco de assuntos
sobre problemas da cidade, mencionando a
crise no país e criticando partidos de oposição. Claudinho também
ataca frequentemente o
vereador da oposição,
Benedito Araújo (PT).
O trabalho de
Maranhão é muitas vezes criticado até mesmo

por vereadores que fazem parte da sua base,
como as críticas feitas
pelo vereador Claurício
Bento (DEM).
Na contramão
das situações negativas,
há algumas pessoas que
lutam pelo bem da cidade. Vereadores como
Benedito Araújo, Claurício Bento e Akira Auriani
(PSB) se mostraram muito atuantes e procurando
estar do lado do povo.
Também ocorreram alguns eventos,
como Festival de Pipas,
festival de Cambuci, mutirão de atendimento em
algumas UBSs, conseguiu verba para reformar a estação de trem
através de contato entre
o vereador Claurício e o
Deputado Estadual Estavam Galvão (DEM).
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Traficante é preso na Vila do Doce

No último sábado (16), a equipe da
Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) prendeu
um suspeito de tráfico
de drogas e entorpecentes na cidade de
Ribeirão Pires, mais
precisamente na Vila do
Doce.
Segundo relato
de munícipes, um jovem estava com uma
quantidade de drogas

considerável e estaria
distribuindo para outras
pessoas. Não se sabe
se essa distribuição era
gratuita ou se ocorria
após uma venda.
Com o homem,
foram encontrados saquinhos contendo maconha e uma quantia
em dinheiro.
Após chegar na
delegacia, o caso foi ratificado. No entanto, a

ação não foi um flagrante de venda e nenhum
comprador do produto
foi encontrado para servir como testemunha.
Assim, a polícia continuará investigando o caso
para averiguar se este é
mesmo um caso de tráfico de drogas na região
central.
Outras ocorrências também foram registradas no município.

Roubos a mão armada
envolvendo
veículos
foram registrados no
Bairro Colonial, Centro
Alto e também na região central da cidade.
Segundo os Boletins
de Ocorrência, os criminosos abordavam as
vítimas enquanto caminhavam pelas ruas,
ameaçavam com arma
em punho e, após isso,
subtraiam todos os pertences da vítima, juntamente com os veículos.
O DiárioRP, durante todo o ano, tem
feito matérias em forma
de denúncia sobre a alta
criminalidade no município. A ROMU, agora,
implantará um novo sistema operacional para
diminuir as ocorrências
neste final de ano.
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ROMU inicia “Operação Papai Noel”

A equipe da
Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), em conjunto com a Guarda Civil, iniciou a “Operação
Papai Noel”, que terá
como objetivo tranquilizar o comerciante e os
compradores neste final
de ano, devido a famosa “saidinha de Natal”,
que coloca 26 mil detentos nas ruas.

O agora sub-comandante da ROMU,
Sandro Torres, falou
mais sobre a operação:
“Esse final de semana
policiais da ROMU e
guardas civis, além dos
tradicionais,
estarão
trabalhando
também
sem farda, para garantir
mais proteção ao cidadão de bem. Além, é
lógico, do reforço que

vamos colocar em locais onde acontece
mais movimentação de
dinheiro devido ao final
de ano, essa é a “operação Papai Noel”.
Já no último final de semana, equipes
estiveram disponíveis
para realizar bloqueios
nas vias, com o objetivo
de identificar veículos
com excesso de passa-

geiros, contendo motoristas embriagados, veículos roubados, entre
outras irregularidades.
A operação se iniciou
às 22:00 da sexta-feira
e foi até 01:00 do sábado. O mesmo ocorreu nos outros dias do
final de semana e deve
acontecer em todos
a partir desta primeira
ação.
No dia 1 de dezembro, a ROMU sofreu alterações em seu
comando, tendo assumido o agora Comandante Furlani para dar
nova cara para as equipes de policiamento no
município. O comando
da GCM também foi
alterado depois de o
antigo comandante se
envolver em diversas
polêmicas.
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Akira consegue R$ 150 mil para RGS

O vereador Akira Onu Auriani (PSB)
retornou de sua viagem
ao Japão, onde participou de um curso de
Gestão Pública com líderes japoneses.
Assim que chegou no aeroporto, Akira
partiu para o Bairro da
Pedreira, que vem sendo alvo da Prefeitura de
Rio Grande da Serrra
há tempos. Lá, o parla-

mentar ouviu moradores e tentou auxiliar no
que fosse necessário.
Logo após, participou da audiência
pública sobre o caso,
onde foram discutidas
as questões relacionadas ao bairro.
Em meio a crise
política vivida em Rio
Grande da Serra, está,
também, a crise na saúde. Empresas deixando

o município por falta de
pagamento, UPA sem
médicos e sem medicamentos foram apenas
algumas das denúncias
que chegaram até a
equipe do DiárioRP.
Em meio a todas as polêmicas vividas na cidade, Akira
anunciou, no último dia
13, uma autorização
de emenda através do
Deputado Federal Wal-

ter Ihoshi, no valor de
R$150 mil reais, que
serão destinados para
o sistema de saúde do
município.
Akira, em redes
sociais, relatou quais
são seus próximos planos para Rio Grande:
“Agora é continuar essa
busca pelas necessidades básicas que tanto
precisamos como, pavimentação dos bairros, acesso à educação, mais segurança e,
a própria saúde numa
constante atenção.”
Todo este trabalho parece estar refletindo em reconhecimento,
já que, em votação popular no “Prêmio Destaques 2017”, o vereador
ficou entre os três primeiros na categoria de
Personalidade Política
Local.
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