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Uma administração vergonhosa

Quando
vejo
um relatório de um Tribunal de Contas ordenando que um prefeito
corrija o Planejamento
das Políticas Públicas,
o ensino, saúde, licitações, atendimento à
Lei orgânica, irregularidade em cargos comissionados, pare de
pagar horas extras para
comissionados e que
busque equilíbrio financeiro e orçamentário
nas contas futuras, eu
me pergunto: Como
que uma pessoa dessa
tem a coragem de sair
de casa e dizer que administra uma cidade?
Cá entre nós,

se eu fosse o prefeito
de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão
(PSDB), eu renunciaria
ao meu mandato imediatamente. O último
relatório do Tribunal de
Contas mostra a completa incapacidade de
Maranhão e de sua
equipe em administrar uma cidade. Nem
a verba do FUNDEB o
peessedebista investiu.
O que acontece
em Rio Grande da Serra é que o antigo modo
de fazer política é regra.
Não há como dizer que
pessoas são bem intensionadas quando o
homem público pensa

somente em crescer
na política e esquece
de, primeiro, fazer para
o que foi eleito, que é
ajudar e representar as
pessoas que o elegeram.
Maranhão
já
perdeu a mão de seu
mandato catastrófico,
e atualmente é campeão em fazer errado
e passar vergonha. Um
exemplo disso, é que
foi considerado um dos
piores prefeitos de todo
o estado de São Paulo de acordo com um
ranking divulgado pelo
Tribunal de Contas do
Estado (TCE).
E pra piorar, o

homem tem a cara de
pau de ir a público e dizer que está tudo muito
bem.
Torço
muito
para que Rio Grande da
Serra tenha um prefeito
e vereadores que realmente pensem na cidade e nos moradores
dela, pois a atual classe
política, por diversas
vezes demonstrou que
está mais preocupada
com o próprio umbigo
no que com o bem comum dos cidadãos da
cidade. O que eu acho
estranho é que Maranhão e sua equipe não
cansam de passar vergonha.

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

Foto Denúncia
Os moradores do Bairro Santa Clara, mais
precisamente da rua
Servilio Lunardi, solicitaram auxílio de uma
equipe do DiárioRP
para que pudessem
ser ouvidos. A rua em
questão está completamente
esburacada e o bairro totalmente
abandonado.
De acordo com o relato de uma moradora, uma das senhoras que moram na
rua, durante descida
a pé, chegou a quebrar um dos membros
por causa do desnível.
Em nota a Prefeitura
relata que irá enviar
uma equipe para que
a demanda possa ser
atendida o mais rápido
possível.
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A avenida José
Bello é uma via de muita importância para Rio
Grande da Serra, pois
liga os bairros mais
afastados da cidade
até a região central. No
ano passado ela recebeu muitas críticas, por
estar com muitos buracos e o asfalto estar se
desgastando.
Após
muitos
pedidos, a secretária
de Infraestrutura Urbana da cidade revitalizou
o local, porém depois

de quase cinco meses
da entrega a via continua sem sinalização e
lombadas, o que preocupa munícipes que
passam pela região, já
que pode provocar diversos acidentes. No
ano passado, o DiárioRP já denunciou o
caso, mas nenhuma
atitude concreta foi tomada pela Prefeitura da
cidade.
Na noite do último domingo (1), um
grave acidente acon-

teceu neste local. A
colisão envolveu três
veículos e as vítimas
sofreram apenas ferimentos leves.
De acordo com
munícipes ouvidos pela
nossa equipe, o que se
torna problema na via é
a falta de sinalizações,
o que promove o aumento da velocidade
dos carros e o aumento da imprudência. Via
rede social, uma moradora da cidade relatou
que o lugar é palco de
imprudências e que
maiores acidentes não
acontecem por “intervenção divina”.
O Diário de Ribeirão Pires tentou entrar em contato com a
Prefeitura de Rio Grande da Serra, mas não
obtive nenhum retorno
do órgão.

O governo do
Estado de São Paulo
anunciou, na último
segunda-feira (02), um
valor de R$ 28,6 milhões para melhorias
estruturais na Rodovia
Índio Tibiriçá.
A via, que liga
as cidades de São
Bernardo do Campo,
Santo André, Ribeirão
Pires e Suzano, tem
um total de 37,2 quilômetros. Segundo da-

dos, a rodovia recebe
uma média diária de
22,4 mil veículos.
Ainda não existe uma data concreta
para o início das reformas, mas conforme
estipulado pelo governo, a revitalização terá
início ainda este ano. É
esperado para os próximos dias a publicação do edital do processo de licitação para
escolha da empresa

que fará os serviços.
A Rodovia Índio Tibiriçá é conhecida pelo alto número de
acidentes – na maioria
das vezes causados
por erros humanos.
Há algum tempo moradores e autoridades
da Estância Turística
de Ribeirão Pires solicitam manutenções na
via, como a implementação de lombadas e
mais radares de velocidade, visando diminuir o índice de mortes.
A duplicação
da via foi uma outra
hipótese que já chegou a ser prometida
pelo governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), mas o
projeto ainda não saiu
do papel.
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Kiko consegue mais R$ 3 milhões para obras do Boulevard
O prefeito de
Ribeirão Pires, Adler
Teixeira – Kiko (PSB),
assinou na última terça-feira (03), convênio
com o Governo Estadual para a liberação
de R$ 3 milhões que
serão destinados à segunda fase do projeto
Boulevard Gastronômico. O evento, realizado no Palácio dos
Bandeirantes, contou
com a presença do
governador
Geraldo

Alckmin.
A 2ª fase do
Boulevard
compreende a revitalização e
intervenções na Rua
Leonardo Meca e Avenida Fortuna, complementando as ações
que serão executadas
na 1ª fase do projeto –
revitalização das ruas
Felipe Sabbag e Stella
Bruna Nardelli. Modificações no calçamento
e paisagismo fazem
parte das intervenções

que serão promovidas.
“Com muito trabalho e
engajamento, colocamos em ordem o caos
em que se encontravam as finanças de
nossa cidade, recuperando as certificações
exigidas para a celebração de convênios.
Além disso, no último
ano,
regularizamos
pendências junto ao
DADETUR para que,
a partir disso, pudéssemos iniciar a viabi-

lização dos projetos”,
afirmou Kiko.
Em dezembro
de 2017, a Prefeitura
e o Governo Estadual
assinaram
convênio
para o repasse de R$
2,8 milhões referentes
à execução da primeira fase do Boulevard
Gastronômico. O projeto já está em processo de licitação pelo
município para que assim que finalizado, as
obras tenham início.
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PM trabalha com uma viatura em RGS
A Polícia Militar
de Rio Grande da Serra
atua com apenas uma
viatura na cidade.
Insatisfeitos
com a criminalidade na
cidade, via rede social,
os munícipes rio-grandenses
demonstram
a insatisfação com a
segurança, um deles chegou a escrever,
“No domingo teve um
acidente na José Bello
e não tinha uma ambulância, nem SAMU,
nem o carro dos bombeiros, o que veio fazer
os primeiros socorros
era inapropriada pra
levar uma vítima” desabafou o munícipe.
Vale
lembrar,
que no município muitos assaltos estão sendo registrados e diariamente denunciados

por moradores da cidade. Segundo relatos,
a sensação de falta de
segurança se encontra
em todos os bairros, e
também no centro da
cidade. Existem inclusive pontos de vendas de
drogas em frente de escolas, e diversos furtos,
inclusive durante a luz
do dia, conforme vídeo
que viralizou na internet
nas últimas semanas.
A equipe de jornalismo
do Diário de Ribeirão
Pires teve contato com
um dos integrantes da
corporação, que confirmou que a situação é
grave.
O assunto também chegou até o público que acompanhava a última sessão de
março da câmara dos
vereadores, onde um

dos munícipes chegou
a criticar a situação e
disse “que a culpa não
é da Polícia Militar e
sim do governo ineficaz
de Gabriel Maranhão
(PSDB) que esqueceu
da segurança de Rio
Grande da Serra”.
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Tribunal rejeita contas de Maranhão Maciel se afasta do cargo de vereador

Na última terça-feira (03) o Tribunal
de Contas do Estado
confirmou parecer desfavorável às contas da
Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra,
referentes ao exercício
de 2014.
De acordo com
o parecer, diversas irregularidades foram encontradas em todos os
setores do Poder executivo, como por exemplo, o fato de apenas
88,3% dos recursos do
Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da

Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB) terem sido
aplicados, além de não
ter nomeado o conselho Municipal de Educação, prejudicando a
a comprovação de sua
regularidade, várias divergências nas informações em licitações,
precatórios irregulares
entre muitos outros problemas apontados em
25 páginas, que decidiu considerar irregular
a prestação de Contas
do governo de Gabriel

Maranhão(PSDB)
no
ano de 2014. Essa foi
a segunda vez que o
caso foi julgado, depois
de Maranhão recorrer, a
decisão foi confirmada.
Essa não é a
primeira “derrota” de
Maranhão na Justiça.
Em outubro de 2017,
ele foi considerado um
dos piores prefeitos de
todo o estado de São
Paulo, pelo baixíssimo
desempenho que teve
na administração pública em relatório divulgado pelo próprio Tribunal
de Contas.

O vereador de
Rio Grande da Serra Maciel da Padaria
(MDB), anunciou que
deve se afastar do cargo legislativo para assumir a pasta de esporte no Poder Executivo.
De acordo com Maciel,
o convite veio do prefeito da Cidade, Grabriel Maranhão (PSDB).
“Recebi um convite do
Prefeito para assumir a
pasta da Secretaria de
Esporte e decidi aceitar
esse desafio. A gente

busca ajudar a população com vários projetos e ter o apoio do Legislativo para conseguir
emendas. Ainda esse
mês devo ir à Brasília
para pedir emendas à
cidade”, disse o emedebista.
Este não é o
primeiro vereador que
deixa o Legislativo para
assumir uma pasta da
gestão de Maranhão.
Em fevereiro de 2017,
Israel mendonça (PODEMOS) deixou sua

cadeira para assumir
a pasta de Assistência Social, dando lugar
para Claudinho Monteiro (PSDB), suplente do
então vereador, assumir o cargo.
Desta
vez,
quem deverá assumir
a cadeira de vereador,
agora deixada por Maciel será o suplente Zé
Carlos (PR), que obteve
544 votos nas eleições
de 2016, apenas 44
a menos que o eleito,
Maciel.
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Munícipes de
Ribeirão Pires continuam sendo vítimas de
roubos após sair dos
bancos da região central da cidade. O mesmo crime acontece há
pelo menos um mês na
cidade. Segundo dados levantados através
dos boletins de ocorrência da polícia civil,
o número de assaltos
deste mesmo modo
tem aumentado.
Conforme
levantou o Diário de Ribeirão Pires, no início
do mês de março, os
crimes ocorrem sempre da mesma maneira: Após sair de alguma agência bancária,
a vítima sente que está
sendo vigiada e, de repente, é abordada por

bandidos armados que
fazem ameaças em
caso da pessoa se negar a dar o dinheiro.
Em vários casos, as vítimas contam que após sair da
agência bancária, nota
que cai um pacote das
mãos de uma dupla de
mulheres. Então, na intenção de mostrar sua
honestidade, a vítima
que acabara de sair do
banco avisa que elas
deixaram cair algo no
chão. Após isso, am-

bas tentam demonstrar
gratidão e conseguem
ganhar a confiança do
seu alvo, então levam
a vítima para um local
mais isolado e puxam
a sua bolsa de maneira
agressiva, até conseguir êxito no roubo.
Os depoimentos das vítimas mostram muitas semelhanças nas ações e nas
próprias autoras, o que
aumenta a possibilidade de se tratar das
mesmas pessoas em

todos os crimes, algo
não confirmado pela
Polícia. Foi relatado que
nas três ocasiões existia uma mulher magra
com cabelos lisos, loiros e curtos, enquanto
em duas situações, sua
parceira era negra e
acima do peso, mas o
modus operandi é exatamente o mesmo.
O último caso
de saidinha denunciado
à polícia foi registrado
na última segunda-feira
(02), quando duas mulheres saíam do banco e acabaram sendo
abordadas por uma
dupla de homens. Os
indivíduos distraíram as
vítimas e quando notaram a tranquilidade da
rua tomaram a bolsa
das mulheres e fugiram.

Mulher presa tenta fugir de delegacia pulando muro

Na quinta-feira (29), véspera de feriado, uma mulher foi
pega em flagrante roubando um supermercado localizado no centro
de Ribeirão Pires. O segurança do estabelecimento percebeu a ação
e realizou a abordagem

da suspeita de 30 anos.
Após confessar
que havia roubado peças de bacalhau, cação
e uma quantidade de
camarões, o segurança
entrou em contato com
a Polícia, solicitando
que policiais comparecessem até o local. Aos

agentes de segurança, a mulher entrou em
contradição ao afirmar
que havia realizado o
roubo para fazer a comida no feriado, mas
pouco tempo depois
ela mudou sua versão e
disse que furtou os peixes para vendê-los.
Conforme
consta no B.O, ela foi
conduzida para a Delegacia da cidade, mas
após um descuido dos
policias, a mulher tentou fugir da delegacia
pulando uma muralha,
porém acabou caindo e sofrendo lesões.

Segundo informações
obtidas pelo Diário RP,
a suspeita acabou caindo em cima do carro
de uma funcionária da
delegacia. Devido as
lesões, a moça foi conduzida até a Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) Santa Luzia e recebeu os devidos atendimentos e, logo em
seguida, foi conduzida
novamente à Delegacia.
O
delegado deu
ordem de prisão por
furto simples consumado, e estipulou fiança
em R$ 954,00.

