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ESTADO ANUNCIA QUE VAI
FINALIZAR HOSPITAL DE RP
Volpi articula
para anular
inelegibilidade
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Quando
tudo
o
que
nos
resta
é
a
esperança
Mais um ano
se passa, mais um ano
em que os moradores
de Rio grande da Serra
vivem apenas de falsas
expectativas e desilusões. Se por um lado, o
povo tem esperança de
que a cidade vai parar
de viver um completo
coronelismo e avançará em políticas públicas
reais para a população,
por outro, existe uma
classe política que pensa somente em sí, e que
também se curva às regras da velha política,
que apenas beneficia
àqueles que fazem par-

te dela e de um grupo
selecionado de pessoas.
Um
exemplo
disso são os vereadores da Câmara de Rio
Grande da Serra, que
em um ato totalmente
egoísta, votou contra o
Tribunal de Contas do
Estado (TCE) e aprovou
as Contas de Gabriel
Maranhão (Sem Partido), do exercício de
2014. Foram diversas
irregularidades apontadas pelos profissionais
que fiscalizam as movimentações financeiras
dos Prefeitos do esta-

do e, mesmo assim,
no intuito de manter as
alianças, articulações
políticas e as benesses
que podem ter, foram
contra os diversos erros
apontados e aprovaram
as contas de Maranhão.
Algo bem parecido pode estar ocorrendo também em Ribeirão
Pires. O ex-prefeito da
cidade tem articulado
para tentar anular a sessão que o tornou inelegível desde maio do
ano passado. Com o
intuito de manipular as
informações, nos últimos dias apoiadores de

EXPEDIENTE

Volpi divulgaram através
das redes sociais que a
justiça teria ordenado o
cancelamento da sessão que o tornou inelegível. Apenas uma articulação para manipular
a cabeça da população
e a opinião pública. A
verdade é que os proprios vereadores decidiram anular a sessão.
Por qual o motivo? Não
se sabe, mas o que me
resta é apenas o desejo
e o sonho, talvez distante, de que um dia a
política seja feita para o
povo e não apenas para
aqueles que governam.
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Pontos de ônibus estão em estado crítico Aos 54 anos, RGS continua abandonada

Moradores de
Ribeirão Pires estão fazendo reclamações em
relação as condições
em que os pontos de
ônibus de alguns bairros do município se encontram.
A maioria diz
que só estão recebendo manutenções os
pontos do centro da
cidade e das vias mais
movimentadas,
mas
os bairros estão sendo
esquecidos. Alguns citam que existem paradas de ônibus que nem
possuem mais a parte

estrutural.
“O ponto daqui se encontra nessas
condições, com perigo
de aparecer cobras e
picarem a gente enquanto esperamos o
transporte”, diz uma
moradora do jardim
Luso enquanto mostra
o matagal que cobriu o
local.
“Há tempos estamos pedindo para a
prefeitura fazer alguns
serviços de poda no
mato e manutenção no
ponto, mas até o momento nada, aí fica do

jeito que está”, completou a munícipe.
A equipe do Diário RP compareceu até
o bairro Jardim dos Eucaliptos, ao bairro Rancho Alegre e ao Jardim
Luso. Na maioria dos
locais visitados foi possível notar que existem
pontos de madeira em
péssimas condições.
Para falar sobre
o assunto, a equipe de
reportagem do Diário
de Ribeirão Pires entrou em contato com
a prefeitura da cidade.
“A Prefeitura de Ribeirão Pires esclarece que
equipes irão aos referidos locais para verificar
a demanda apresentada pelos moradores e
promover os serviços
necessários”, informou
a assessoria de imprensa do órgão municipal.

Rio Grande da
Serra completa nesta
quinta-feira (03), 54 anos
de emancipação, mas
os rio-grandenses não
têm muito o que comemorar se olharem para
as condições atuais que
se encontram os bairros
da cidade. Se o centro
é palco de construções
e desenvolvimento, os
bairros mais distantes da
região central têm cenário de total abandono.
No bairro Califórnia Paulista, a Avenida
Flavio Humberto Rebizzi tem dificuldade de
acesso dos moradores
até o centro da cidade ,
interrompida pelas péssimas condições da via.
A Prefeitura prometeu
arrumar, mas a via continua com problemas. Em
outro lado da cidade, o
Jd Guiomar, tem o mes-

mo problema: As ruas
de terra que não foram
pavimentadas deixam os
moradores em péssimas
condições de transporte.
Outros grandes
problemas da cidade estão na falta segurança ,
no descaso com a saú-

de e com o meio ambinte.
Com um prefeito expulso pelo próprio
partido e com as contas
irregulares, Rio Grande
da Serra tenta voltar para
os trilhos buscando dias
melhores.

4

03 DE MAIO DE 2018

SAÚDE

WWW. D IARIORP. COM . BR

Pilates pode amenizar sintomas e dores da Fibromialgia
A fibriomialgia
é uma das doenças
reumatológicas mais
frequentes, cuja característica principal é
a dor muscoesquelética difusa e crônica.
A fibromialgia
ainda não possui um
método de diagnótico direto e tem como
sintomas dor disseminada, cansaço, e até
perturbações no sono.
Em seu diagnóstico incluem também transtornos de ansiedade,
transtorno de estresse
e casos de Depressão.
As Dores geralmente
aparecem distribuídas
pelo corpo e não necessariamente têm de
ter simetria, ou seja,
variam de intensidade
de um lado em relação
a outro do corpo.

Pouco se fala
da importância da atividade física para pacientes com fibriomialgia, durante a prática
de uma atividade a liberação de hormônios
e neurotransmissores
é estimulada, e com
sua prática o indivíduo
se sente revigorado.
Com o movimento e estimulação
motora com maior

eficiência, o esforço
torna-se menor, assim gerando menos
compressão da musculatura e nervos tornando as crises de dor
menos intensas.
Tendo em vista
a prática da atividade
física, uma boa opção
é o Pilates, método de
controle muscular desenvolvido como tratamento e prevenção

de várias patologias.
Pilates auxilia no fortalecimento, bem-estar,
além de condicionamento físico, postura
e flexibilidade.
O Equillibrium
Stúdio Pilates localizado no centro de Ribeirão Pires tem através
de suas aulas proporcionado mudanças na
qualidade de vida de
diversas pessoas.

“Eu costumava
dizer que era uma dor
que andava pelo corpo, só não doía meu
cabelo. No inicio eu
mal conseguia andar.
Tomei muitos medicamentos anti-inflamatórios, por fim, morfina,
mas o médico dizia
que era o último recurso. Tinha várias crises
ao qual tinha que ir ao
hospital porque medi-

camentos via oral não
amenizavam
mais”,
relata uma aluna que
sofre de fibriomialgia.
“Então por fim
resolvi praticar alguma atividade física.
Entrei no Pilates e no
decorrer das aulas fui
me sentindo melhor, e
hoje com 5 meses não
tenho mais crises de
dores intensas. Muito
menos visito o pronto
socorro por conta da
fibromialgia”, completou.
O Stúdio fica
localizado na Rua Euclides da Cunha, 117
sala 18, 1º andar, centro de Ribeirão Pires.
Interessados também
podem
entrar
em
contato pelo telefone
97269-8553.
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Estado anuncia que finalizará obras do Hospital Municipal

O
governador do Estado de São
Paulo, Márcio França
(PSB), sinalizou a liberação de novos recursos para Ribeirão
Pires. A confirmação
foi dada no início da
noite desta quarta-feira (2), ao prefeito Adler
Teixeira – Kiko, duran-

te reunião realizada no
Palácio dos Bandeirantes. A verba será
destinada à retomada
das obras do Complexo Hospitalar Santa Luzia – paralisadas
desde 2013, para o
recapeamento de vias
e para projetos de fomento ao turismo.

“Ribeirão Pires
avança com a confirmação desses recursos que vão tirar
do papel importantes
projetos para a cidade.
Desde o início do último ano, estamos empenhados para destravar a liberação das
verbas, apresentando

toda documentação
necessária e mantendo proximidade com
lideranças e equipes
técnicas
estaduais.
França reafirmou o
compromisso com Ribeirão Pires. Seguimos
a agenda intensa de
trabalho para entregar
os resultados à popu-

lação”, afirmou Kiko.
Durante o encontro, o governador
paulista anunciou o repasse de R$ 3 milhões
para o recapeamento
de vias em Ribeirão
Pires. Outro compromisso firmado foi de liberar o recurso necessário à conclusão das
obras do Complexo
Hospitalar da cidade,
localizado no bairro
Santa Luzia. No início
de 2017, a Prefeitura
intensificou o diálogo
com o Estado para a
retomada das obras,
apresentando projeto
que prevê R$ 7,4 milhões para concluir a
construção da unidade.
Para o turismo,
França sinalizou a recuperação de recursos
que foram perdidos

pela gestão anterior
da Prefeitura. Irregularidades em convênios
celebrados entre o
município e o Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos
(Dadetur) nos anos de
2013 e 2014 inviabilizaram repasses para a
cidade por anos consecutivos. Em 2017,
a equipe liderada por
Kiko regularizou a situação com o Estado,
possibilitando ao município reaver os recursos dos convênios
mal executados. Os
recursos que poderão
ser recuperados deverão ser destinados
a novos projetos de
fomento ao turismo de
Ribeirão Pires, atividade geradora de emprego, renda e receita.

Câmara vai contra Tribunal e aprova contas de Maranhão

Volpi articula para anular inelegibilidade

gularidades 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 foram apontados em 25 páginas
do relatório, que decidiu considerar irregular
a prestação de Contas
do governo de Mara-

Tribunal de Contas do
Estado (TCE), que havia
julgado ilegal as contas
do ex-chefe do executivo ribeirão-pirense. Clóvis precisaria de 12 dos
17 votos favoráveis a si,
ou seja, contrários a decisão do tribunal, mas só
obteve 8 votos, o que
lhe tornou inelegível por
oito anos.
À época foram
contra o TCE os vereadores Anselmo Martins
(PR), Arnaldo Sapateiro
(PSB), Gê do Aliança
(PSC), Prof. Paulo Cesar (PMDB) Zé Nelson
(PMDB), Silvino Castro
(PRB), Banha (PPS) e
João Lessa (PSDB).
A
justificativa
usada é de que ano passado a votação ocorreu
sem que o prazo para
Volpi apresentar sua defesa fosse respeitado.

Na última quarta-feira (25) foi votado
na câmara dos vereadores de Rio Grande
da Serra o parecer do
Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE), que declarou
ilegais as contas de
Gabriel Maranhão (sem
partido), atual prefeito de Rio Grande da
Serra. Apenas Benedito (PT) e Akira (PSB),
acompanharam a decisão do Tribunal.
De acordo com
o parecer, diversas irre-

nhão referentes ao ano
de 2014. Essa foi a segunda vez que o caso
foi julgado, depois de
Maranhão recorrer, a
decisão foi confirmada.
Porém, o Prefeito tem maioria na
câmara e a decisão do
Tribunal acabou caindo
em votação dos vereadores. Vale lembrar que
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
membro da base do
governo, Claurício Bento (DEM), em entrevista
à nossa equipe, chegou
a confirmar que a votação teve cunho político.

A Câmara Municipal de Ribeirão Pires
decidiu cancelar a segunda votação das contas do ex-prefeito Clóvis
Volpi (sem partido) referentes ao ano de 2012,
que seria votada na próxima sexta-feira (04).
A informação de
que haveria uma nova
votação causou estranhamento para muitos
munícipes de Ribeirão
Pires, haja vista que em
maio do ano passado,
a mesma Câmara votou
favorável ao parecer do

Segundo fontes,
Clóvis teria conseguido mudar os votos de
alguns
parlamentares
que ano passado foram
a favor do Tribunal de
Contas, deixando-o inelegível. Adeptos de Volpi
chagaram a fazer ampla
divulgação nas redes
sociais de que a Justiça
teria ordenado à Câmara
uma nova votação, mas
a informação foi desmentida pelo DiárioRP.
Em contato com
o jurídico da Câmara
para saber sobre o caso,
eles omitiram a informação de uma nova votação, porém a equipe do
Diário de Ribeirão Pires
teve acesso a um documento que pautava a
nova votação das contas do ex-prefeito e que
foi assinado por ampla
maioria dos vereadores.

