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TRIBUNAL BATE MARTELO E
MANTÉM DEDÉ INELEGÍVEL

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
bateu o martelo na
última semana e manteve a decisão da segunda estância, que
condenavava Dedé
da Folha (PPS) e sua
irmã, Edna de Menezes, a ficarem inelegíveis pelo prazo de oito
anos por utilizarem o
jornal da família em
benefícios
políticos
para Dedé nas Eleições de 2016, em que
disputou ao cargo de
prefeito, mas acabou
sendo derrotado pela
chapa do atual prefeito da cidade, Adler
Teixeira, o Kiko (PSB).
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8 de março: Um dia de conquistas e lutas
Diversas histórias sobre a criação do
Dia Internacional da Mulher alimentam o nosso
imaginário. A principal
história é sobre um incêndio que ocorreu em
uma fábrica têxtil de
Nova York, no ano de
1911 . Neste incêndio,
cerca de 130 operárias
morreram carbonizadas.
No entanto, a
luta das mulheres e,
posteriormente, a criação de um dia para elas
já vem muito antes desta
tragédia. Com certeza
o incidente marcou fortemente a trajetória das
lutas feministas, mas
os eventos que levaram
à criação da data vêm

desde o final do século
19, já que os movimentos feministas já protestavam em vários países
da Europa e dos Estados Unidos. Na época,
as jornadas de trabalho
chegavam até 15 horas diárias, e os salários
eram medíocres.
O primeiro Dia
da Mulher foi celebrado
em 1908, nos Estados
Unidos, quando cerca
de 1500 mulheres aderiram a um protesto que
pedia por igualdade de
gêneros, mas somente
em 1945, a Organização das Nações Unidas
(ONU) assinou o primeiro
acordo internacional que
afirmava princípios de

igualdade entre homens
e mulheres. Em 1977 o
“8 de março” foi finalmente reconhecido pela
ONU.
É como disse
Edmund Burke, “Um
povo que não conhece
a sua história está condenado a repeti-la”, por
isso é importante sabermos quantas mulheres
já lutaram fortemente
para que as que vivem
hoje tenham direitos e
igualdades amparadas
perante a lei. É óbvio que,
no dia a dia as coisas
não são tão iguais assim,
pois o ser humano sempre quer se sobrepor ao
outro. No entanto, precisamos lembrar daquelas
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que vieram antes de nós
e, além de usar esta data
para lembrar de todas as
lutas que passaram para
que as mulheres tenham
os direitos adquiridos
hoje, continuemos, lutando em nosso dia a
dia para que a palavra
“igualdade” se torne
uma verdadeira realidade em nossa sociedade.
O 8 de março é
um dia de mobilização
e para discutir as violências morais, fisicas e até
mesmo sexuais sofridas
por diversas mulheres
ainda nos dias de hoje.
É um dia para lembrar
que a luta diária por uma
sociedade igualitária não
deve acabar nunca.
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Cemitério de RGS continua abandonado RP terá programação ao Dia da Mulher

O
cemitério
municipal de Rio Grande da Serra tem se tornado assunto frequente entre os moradores
da cidade, principalmente pelo mau estado em que se encontra
o lugar. Além disso, o
trajeto é difícil por conta da rua cheia de buracos e também pela
má condição do velório
municipal em sí.
Vale
lembrar
que não é a primeira

vez que o cemitério
é alvo de críticas, há
cerca de 7 meses o local sofreu denúncia de
moradores, após uma
senhora que esteve
presente em um velório dizer que uma cova
onde o caixão seria enterrado não estava funda o suficiente. Com
isso os próprios familiares tiveram que cavar
mais fundo para enterrar o caixão, já que
não havia funcionários

no local. Na época, o
assunto foi à câmara
dos vereadores e foi
proposto uma revitalização, que aconteceu
apenas de forma provisória.
Cerca de um
mês após a polêmica,
o assunto voltou à tona
e, novamente pela câmara dos vereadores,
o vereador Claurício
Bento (DEM) realizou
um requerimento solicitando a pavimentação do local, já que um
munícipe teria escorregado enquanto transportava um caixão.
De lá pra cá, não há
mudanças concretas
no local. Em contato
com a Prefeitura de Rio
Grande da Serra, nossos questionamentos
não foram respondidos.

Em
homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”, comemorado em 8 de março,
a Prefeitura de Ribeirão
Pires realizará diversos
eventos na Praça Central durante todo o dia.
“Mulheres
na
Vila”, terá início às 10h
e contará com shows
de artistas com estilos
diversificados,
apresentações de dança e
ginástica, aula de defesa pessoal, workshop
de artesanato, corte de

cabelo, além de orientações e serviços sobre
saúde, atendimentos
do Procon, Posto de
Atendimento ao Trabalhador (PAT), Promoção
Social e Combate à
Violência contra a Mulher - que é um dos temas mais debatidos em
todo o país.
A organização
é feita pelo Fundo Social de Solidariedade
em parceria com as
secretarias de Saúde e
Higiene, de Assistência

e Desenvolvimento Social, de Esporte e Lazer,
de Participação, Acessibilidade e Inclusão
Social e de Turismo e
Desenvolvimento Econômico.
Todas as atividades oferecidas aos
munícipes serão completamente gratuitas.
Pessoas de qualquer
idade e sexo podem
acompanhar as comemorações em homenagem às mulheres nesta
data tão especial.
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Maria Aparecida
de Araújo, talvez você
não se recorde deste
nome, mas com certeza sabe de quem estou
falando. Este é o nome
verdadeiro de Jussara
Araújo, a mais antiga
profissional da beleza de
Ribeirão Pires. Se você
não a conhece pessoalmente, com certeza já
ouviu falar dela. Aos 65
anos, Jussara é proprietária de duas empresas
com as duas filhas; uma
academia e um Salão
de beleza, que foi onde
a história profissional
dela começou.
A
profissional
da beleza nasceu em
Ribeirão Pires em 1951.
Aos 17, ela já trabalhava em salões de São
Paulo. Com o passar do
tempo, ela decdiu abrir

o próprio salão na sua
cidade natal, foi quando
surgiu o “Jussara Coiffure” em Ribeirão Pires.
Hoje, o Salão de beleza
é o mais antigo e mais
tradicional, comemora
Jussara, que mesmo já
tendo se casado três
vezes, sempre foi idependente e como ela
mesmo diz, “nunca precisou de homem para
nada”.
Jussara
conta que quando decidiu
abrir seu salão em Ribeirão, foi um local um
pouco simples, mas se
especializou para trazer
coisas diferentes, como
por exemplo a “Escova”, que hoje é muito
comum para as mulheres, mas conta que
foi a primeira a trazer a
técnica para a cidade:

“Quando as pessoas
descobriram que eu sabia fazer escova, o salão
começou a tranbordar
de clientes. Havia dias
em que eu chegava às
8h para trabalhar e saia
só pelas 23h, de tão lotado que ficava”.
Jussara, no entanto, não se satisfez
com a situação e foi
estudar para se profissionalizar ainda mais.
Hoje já são mais de 50
certificados recebidos
pela cabeleireira. Destes, 20 são de cursos
internacionais,
como
um que ela fez em Paris, no Centro Técnico
da Loréal, que inclusive
a convidou para trabalhar para a empresa
na “cidade Luz”, mas o
convite foi recusado por
ela.

Jussara
também foi vencedora de
quatro “Tesouras de
Ouro”, prêmio que reconhece os principais
profissionais de todo o
Brasil, e ela não esconde o segredo de tanto sucesso, aliás, ela é
bem enfática.
“Hoje sou uma
mulher feliz, conheço
o mundo inteiro, sou
independente e faço o
que eu quiser. Gosto de
viver a vida bem e me
basto, nunca precisei
de homem pra nada,
nenhuma mulher precisa. O segredo é acordar
cedo, ir trabalhar e sempre ser independente.
Mulher não precisa de
homem pra nada, hoje
em dia então, não precisa de homem nem pra
gozar”, finaliza.
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TSE coloca ponto final e mantém Dedé inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) colocou um ponto final e
manteve a decisão do
Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo (TRE-SP)
de setembro de 2017,
que condena Edinaldo
de Menezes, o Dedé da
Folha (PPS), a perda dos
direitos polítcos pelo pra-

zo de oito anos.
Na época, o relator do processo em
segunda estância deu
parecer favorável pela
condenação de Dedé
e foi seguido por todos
os outros membros da
corte. Segundo a acusação, o jornal da família
de Dedé fazia diversas

acusações contra o seu
principal adversário à
época, mas era “ameno”
quando falava de Edinaldo.
De acordo com
o Ministro relator do
processo no TSE, Ademar Gonzaga, o ponto
principal para a condenação do pepessista foi
“a desigualdade no tratamento conferido aos
candidatos, enaltecendo
um enquanto denegria o
outro, o que conduziu à
conclusão pela ocorrência do uso abusivo dos
meios de comunicação”.

Dedé já sofreu
condenação
parecida
em 2004, quando se
candidatou a vereador.
Ele teria encartado material de campanha no
mesmo jornal, que foi
condenado neste atual caso. Edinaldo ficou
inelegível entre 2004 e
2007, mas foi novamente considerado “ficha
suja” em 2012, quando
disputou o cargo de prefeito, no qual Saulo Benevides (PMDB) foi eleito.
Dedé não foi encontrado para comentar
o caso.

Vereador pede Polo Universitário em RGS

O vereador Ricardo Akira Onu (PSB)
solicitou na última semana ao deputado
Caio França (PSB), a
instalação de um polo
da Universidade Virtual do Estado de São

Paulo (Univesp) em Rio
Grande da Serra.
A Univesp foi
criada em 2012 e é uma
instituição de Ensino
Superior mantida pelo
Governo do Estado de
São Paulo, e vinculada
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e
Inovação, credenciada
como universidade pelo
Conselho Estadual de
Educação e pelo MEC.
Muito bem reconheci-

da no mercado de trabalho, a faculdade tem
média de 300 alunos
por polo.
O vereador Akira acredita que a instalação da universidade
seja um grande avanço
para a cidade de Rio
Grande da Serra, “a entrada do polo da Unevesp aqui em Rio Grande da Serra vai garantir
um ótimo nível de graduação para os moradores da nossa cidade,

pois você tem um país
em crise, mas essa crise e desemprego tem
se tornado menor para
quem tem qualificação
de estudo”, declarou
Ricardo Akira.
Vale
lembrar
que a região do Grande
ABC vem recebendo
muitos polos de universidade, o último acabou sendo a entrada da
Uniesp em Ribeirão Pires e a inauguração do
polo Univesp em Mauá.
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Baloeiros são presos pela Guarda Municipal de RP
Na manhã do
último domingo (04),
integrantes da Guarda
Civil Municipal (GCM)
presenciaram cerca de
40 motoqueiros passando pela contramão
da rua João Domingues de Oliveira, em
frente à sede da guarda. Logo em seguida,
os motociclistas subiram a rua João Duarte
- ao lado dos correios
- e acabaram voltando
imediatamente.

Como o grupo saiu em uma velocidade muito alta, os
guardas conseguiram
abordar apenas os
condutores de um Gol
prata e uma Honda Fan
125 preta, tendo todo
o resto se evadido do
local.
Quatro homens
estavam nos veículos
apreendidos e, após
identificar que eles
possivelmente faziam
parte de uma equipe

de baloeiros, foram
conduzidos à Delegacia de Ribeirão Pires
para realizar os procedimentos necessários.
Foi apreendido um objeto conhecido como
churrasqueira - onde
fica a tocha do balão
- e algumas partes do
que seria uma fogueteira que, possivelmente, seria reutilizada em
outros balões.
Os integrantes
foram indiciados, os

veículos levados para
o Pátio Municipal de
Ribeirão Pires e os materiais foram apreendidos.
O artigo 42 da
lei nº 9.605, diz que
fabricar, vender, transportar ou soltar balões
que possam provocar
incêndios, é crime, podendo ocasionar como
pena a detenção de
um a três anos, multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
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Motoqueiro fica em estado grave após acidente

Na manhã da
última quarta feira (07),
um acidente entre
uma moto e um carro
deixou um motoqueiro gravemente ferido
na Avenida Francisco
Monteiro, próximo ao
Bairro Santa Luzia, em
Ribeirão Pires. Segundo relatos de testemu-

nhas que estavam no
momento do acidente,
a colisão entre os veículos foi muito forte,
principalmente
pelo
fato do rapaz estar em
alta velocidade com
seu veículo, assim, o
motociclista foi arremessado para longe.
As
imagens

mostram que a parte
da frente do carro ficou bastante destruída, dando para ter
uma noção da força
do impacto que foi a
batida. Após o acidente, o motoqueiro foi
socorrido pelo SAMU
e levado até o Ribeirão Pires Futebol Clu-

be, onde teve que ser
transportado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, por conta
da alta gravidade em
que ele se encontrava, já que, segundo
informações do Corpo
de Bombeiros, ele teria perdido muito sangue após o impacto, e
logo chegou a ficar inconsciente. A informação é de que a vítima
permanece em estado bastante grave de
saúde.
A via tem registrado diversos acidentes. No ano passado,
a defesa civil da cidade atendeu a um acidente grave após dois
carros se chocarem,
na época ambos foram levados para Unidade de pronto atendimento (UPA).
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