
Kiko dá início às obras
do Parque Oriental

No último domingo 
(30), o prefeito de Ri-
beirão Pires, Adler 
Teixeira (PSB) o Kiko, 
lançou oficialmente 
as obras de construção 
do Parque Oriental da 

cidade, onde anterior-
mente funcionava o 
‘camping municipal’, 
fechado por conta das 
obras do Teleférico.
O Parque Oriental in-
tegrará novo roteiro 

turístico da cidade, li-
gado ao Boulevard Gas-
tronômico na região 
central e ao Templo 
Luz do Oriente, onde 
está situada a Torre de 
Miroku. O espaço con-

tará com Centro de 
Convenções, área gas-
tronômica e Centro de 
Informações, além de 
áreas para a prática de 
atividades físicas e de 
lazer.
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Não vote com o ódio
 Essa é a última 
edição do Diário de Ri-
beirão Pires antes das 
eleições que decidirão o 
destino de nosso país e 
estado pelos próximos 
quatro anos. O que ve-
mos nessa eleição é ba-
sicamente o ódio tomar 
conta de nosso país 
com uma polarização 
completamente irracio-
nal.
 Eu sempre de-
fendi que a reeleição 
deveria ser banida. Não 
apenas para o candida-
to, mas também para o 
partido que ele faz par-
te, já que eu acredito 
que essa alternancia de 

poder é essencial para 
o desenvolvimento de 
nosso país, trazendo 
pessoas novas para a 
administração pública.
 No entanto, o 
que não podemos fa-
zer é votar em alguém 
apenas por ódio em um 
determinado candidato 
ou partido político, seja 
ele de esquerda, direi-
ta ou centro. Devemos 
sim tirar os corruptos 
do poder, e limpar o 
nosso legislativo e exe-
cutivo, mas ao votar 
apenas com o ódio, tor-
namo-nos pessoas mui-
to insensatas e comete-
mos erros.

 É como eu digo 
aos meus amigos quan-
do os aconselho: “Não 
faça nada com raiva. Es-
pera o ódio passar e de-
pois pensa bem no que 
deseja fazer”. Na políti-
ca também tem que ser 
assim, pois o ódio nos 
torna cegos e enxer-
gamos erroneamente 
‘falsas salvações’, que 
na verdade, são apenas 
o mesmo que nós já te-
mos por aí.
 Recomendo a 
todos os meus leitores 
que sempre me acom-
panham que pensem 
de forma conciente e 
pesquisem sobre a vida 

passada de cada candi-
dato, as propostas, e o 
mais importante, pro-
curem fontes confiá-
veis. Não dá pra se acre-
ditar em qualquer coisa 
que publicam na inter-
net. Vá atrás de veículos 
de comunicação sérios 
e que têm responsabi-
lidade e credibilidade. 
Acreditar em qualquer 
blog escrito por um  es-
tudante frustrado qual-
quer não dá, portanto 
vá atrás de fontes con-
fiáveis e que separam 
suas opiniões de fatos, 
mas que mostrem a ver-
dadeira cara da notícia, 
seja de qual lado for.
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Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP



Moradora de RGS vence Miss Brasil Trans Aerocar é destaque em reparos automotivos

No concurso Miss Bra-
sil Transex, realizado 
na última quinta-feira 
(27) no Teatro Sergio 
Cardoso em São Pau-
lo, a representante do 
Estado de São Paulo e 
moradora da cidade 
de Rio Grande da Ser-
ra, Gabriella Bueno, 
foi a grande vencedo-
ra da disputa.
 O concurso 
Miss Brasil Transex 
teve sua primeira 
edição em 1994 e foi 
idealizado pela atriz, 
cantora e apresenta-
dora transexual, Rosa-
na Star. Em 2017, Ga-
briella foi representar 

 Quem tem um 
carro sabe que os repa-
ros automotivos não 
param. Muito além de 
itens de série moder-
nos, o desempenho, 
performance e segu-
rança dos veículos es-
tão em constante evo-
lução.
Pensando nisso, há 23 
anos, a Aerocar é uma 
empresa especializada 
em reparos automoti-
vos de alta qualidade, 
que prioriza a integra-
ção de um atendimen-
to exclusivo a seus 
clientes, adaptações 
tecnológicas e conti-
nuo desenvolvimento 
de pessoas, que bene-
ficiam a entrega de 
um trabalho realizado 
com excelência.
 A empresa tra-
balha com serviços ge-

a cidade na disputa 
estadual e foi eleita 
‘Miss São Paulo’ e fi-
cou com a missão de 
representar o estado 
na competição nacio-
nal, que teve candida-
tas de todos os estados 
do país. O pódio foi 
composto pela Miss 
de Mato Grosso do 
Sul, Mikaelly Zanot-
to e pela Miss goiás, 
Júlia Rocha, segunda 
e terceira colocadas, 
respectivamente.
 Em suas re-
des sociais, Gabriella 
agradeceu a oportu-
nidade e se mostrou 
bastante feliz com o 

rais de revisão e repa-
ros do sistema elétrico 
de veículos multimar-
cas, sob responsabili-
dade de profissionais 
experientes e especia-
lizados, que avaliam e 
expõem as reais neces-
sidades de restauração 
e trocas dos itens do 
veículo.
 Os reparos e 
acabamentos na car-
roceria do veículo res-
tauram completamen-
te quaisquer danos da 
lataria, desde peque-
nas batidas até gran-
des amassados pro-
vocados por colisões 
mais fortes, além da 
parceria com a empre-
sa PPG Tintas Automo-
tivas, uma das líderes 
mundiais em repintu-
ra automotiva à base 
d’água, oferecendo a 

novo título: “Parti-
cipar do miss Brasil 
transex, foi uma expe-
riência maravilhosa, 
ser ganhadora melhor 
ainda. Sou militante 
e pretendo lutar pe-
las causas trans. onde 
vem alcançando uma 
visibilidade positiva 
e com êxito. Hoje te-
mos mulheres trans: 
Médicas, Engenheiras 
e professoras. E esta-
mos lutando e vamos 
lutar para ter uma re-
presentante no legis-
lativo. Afinal o nosso 
mundo gira em torno 
de políticas públicas” 
disse Bueno.

maior seleção de tec-
nologias disponíveis 
em tintas no mercado 
atual. Essa amplitude 
de produtos permite  
a Aerocar recomendar 
a melhor tecnologia 
de tinta para qualquer 
objetivo ou situação 
do cliente.
 A Aerocar 
também tem a preo-
cupação em sempre  
adequar-se a soluções 
eficientes, capazes 
de minimizar os im-
pactos na natureza e, 
como parte do proces-
so existe a conscienti-
zação com o descarte, 
reutilização e recicla-
gem de peças, flui-
dos, pneus, tinta para 
pintura, água para hi-
gienização de equipa-
mentos entre outras 
soluções.
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Gabriela Bueno é moradora de Rio Grande da Serra  (foto: Divulgação)

Empresa se consolidou no mercado trabalhando com qualidade. (Foto: Divulgação)
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Kiko dá início às obras do Parque Oriental

 No último do-
mingo (30), o prefei-
to de Ribeirão Pires, 
Adler Teixeira (PSB), 
o Kiko, lançou ofi-
cialmente as obras de 
construção do Parque 
Oriental da cidade, 
onde anteriormente 
funcionava o Parque 
Milton Marinho de 
Moraes, popularmen-
te conhecido como 
“camping municipal”. 
O evento contou com 
a presença do Côn-
sul-Geral do Japão em 
São Paulo, Yasushi No-
guchi, que cumpriu 
agenda na cidade em 
comemoração aos 110 
anos da imigração ja-
ponesa ao Brasil.
 Sobre o convê-
nio do Parque Orien-
tal, situado às margens 
da Represa Billings, na 
Estância Noblesse, o 
Parque, que atualmen-
te não se encontra 
em funcionamento, 
tem área de 100 mil 
m². O espaço contará 
com Centro de Con-
venções, área gastro-
nômica e Centro de 

Informações, além de 
áreas para a prática de 
atividades físicas e de 
lazer.
 Com as obras 
estruturais e paisagis-
mo, o Parque passará a 
contar com a temática 
oriental. Deste ponto 
sairão os passeios de 
barco (trimarã) até o 
Templo Luz do Orien-
te.
 A nova atra-
ção integrará o novo 
roteiro turístico da 
cidade, ligado ao Bou-
levard Gastronômico 
na região central e ao 
Templo Luz do Orien-
te, onde está situada a 
Torre de Miroku. Du-
rante o lançamento da 
pedra fundamental da 
obra, Kiko relembrou 
a trajetória percorrida 
pela Administração 
até chegar ao início da 
construção do Parque.
 “Depois de su-
peradas diversas bar-
reiras em 2017, ini-
ciamos esse ano com 
série de obras e inves-
timentos em todos os 
setores. Sabemos da 

preocupação dos mo-
radores sobre a situa-
ção do antigo Camping 
e do desejo de que essa 
belíssima área de lazer 
seja reaberta ao públi-
co. Estamos trabalhan-
do para garantir que 
isso seja feito o mais 
brevemente possível e 
entregar um novo Par-
que”, declarou o pre-
feito Kiko.
 “Estou muito 
feliz de testemunhar o 
início da obra do Par-
que Oriental, evento 
que ganha ainda mais 
importância nos 110 
anos da imigração ja-
ponesa ao Brasil”, dis-
se Yasushi Noguchi.
 Para garantir 
os recursos de R$ 4,2 
milhões que serão 
destinados ao Parque 
Oriental, a Prefeitura 
iniciou em 2017 um 
trabalho de regulari-
zação da situação do 
município junto ao 
Dadetur. Em razão de 
série de irregularida-
des cometidas pelos 
gestores anteriores em 
convênios do turismo 

junto ao Estado, a ci-
dade estava impedida 
de celebrar novas par-
cerias.
 Análises de 
documentações refe-
rentes aos convênios 
e contratos firmados 
pela Prefeitura foram 
realizadas. Neste pro-
cesso, erros graves 
foram identificados, 
como a falta de licen-
ças junto aos órgãos 
competentes para a 
construção do Teleféri-
co, além de falhas rela-
cionadas ao convênio 
do Parque Temático 
da gestão anterior. A 
essas irregularidades 
o Estado atribuiu o im-
pedimento de novos 
repasses de verbas via 
Dadetur a Ribeirão Pi-
res.
 Depois de 
identificados os pro-
blemas, a Prefeitura 
iniciou trabalho para 
a regularização da si-
tuação, que incluiu a 
devolução de R$ 416 
mil ao Estado – dinhei-
ro repassado por meio 
de convênio celebra-
do com o Dadetur em 
2014 e que os antigos 
gestores usaram para 
comprar parte dos 
equipamentos do Tele-
férico. A Prefeitura já 
abriu um processo ju-
dicial para que os en-
volvidos no caso sejam 
responsabilizados e os 
cofres públicos sejam 
ressarcidos com todo 
o valor gasto.

Parque foi fechado para obras de construção do Teleférico, mas nunca seguiu adiante. (Foto: Divulgação)



Moradores sofrem com descaso da Prefeitura. (Foto: Victor Luis/DiárioRP)
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Moradores do Roncon sofrem com descaso Amandalina é referência em bordados

 Na última ter-
ça-feira (2), a equipe 
do DiárioRP esteve 
presente na Rua Re-
gente Feijó, região do 
bairro Roncon, cidade 
de Ribeirão Pires.
 De acordo com 
munícipes, se trata de 
um problema antigo. 
Diariamente recebe-
mos reclamações por 
parte dos moradores 
da região que tiveram 
que tapar os buracos 
com entulho. A situ-
ação da rua é extre-
mamente precária, 

 Iniciando os 
trabalhos em sua pró-
pria casa, em 2009, a 
empresária Amanda 
Lina começou na área 
de bordados com pres-
tação de serviços para 
empresas. Logo de-
pois, em 2014, o em-
preendimento cresceu 
e virou uma loja com 
vários produtos, como 
enxovais e toalhas de 
banho personalizadas, 
situada no centro da 
cidade. 

dificultando a passa-
gem de veículos, e até 
mesmo dos morado-
res. Além de danificar 
veículos que precisam 
passar por aquela re-
gião.
 Esses buracos, 
podem prejudicar o 
automóvel. Entre as 
peças que podem apre-
sentar danos nos car-
ros, as mais frequen-
tes são na suspensão 
dianteira e traseira, 
nos amortecedores 
e pneus. As poças de 
água formadas pelos 

 Em 2017, a loja 
foi para o Shopinng 
Garden que, segundo 
a própria Amanda, tal 
mudança para o novo 
local ajudou a ganhar 
novos clientes. “Após 
a mudança, o espa-
ço aumentou. Com o 
novo endereço e tam-
bém a divulgação aju-
dou bastante no au-
mento da clientela”, 
enfatizou. Vendendo 
enxovais e toalhas de 
banho personalizados, 

buracos também po-
dem prejudicar, se ti-
ver situação de alaga-
mento nas ruas, por 
exemplo, pode causar 
danos muito sérios no 
motor e inclusive na 
parte de sensores elé-
tricos do motor.
 O motorista 
que ouvir barulhos es-
tranhos nos amortece-
dores e na suspensão 
ou sentir vibrações 
quando dirige deve 
levar o carro imedia-
tamente à mecânica 
para uma revisão, pois 
o veículo perde a esta-
bilidade.
 Entramos em 
contato com a Prefei-
tura de Ribeirão Pires, 
para questionar so-
bre possíveis reparos 
no local, mas o órgão 
não respondeu nossos 
questionamentos.

Moradores sofrem com descaso da Prefeitura. (Foto: Victor Luis/DiárioRP)

que são os produtos 
mais procurados pe-
los clientes, o espaço, 
além de prestar os ser-
viços personalizados, 
ainda vende presen-
tes, produtos de cama, 
mesa e banho, de fa-
bricação própria, além 
de outros produtos de 
marcas famosas. Ain-
da segundo a proprie-
tária, os serviços de 
cama, mesa e banho e 
os enxovais de bebês 
devem ganhar mais 
personalizações feitas 
por ela própria.
 A Loja Aman-
da Lina Bordados & 
Presentes está situada 
dentro do Shopping 
Garden, na Rua Felipe 
Sabbag, nº200 - loja 4 
- Centro. O espaço ain-
da deve ser repagina-
do em breve, promete 
a proprietária.

Sucesso de vendas fez marca ter loja própria.  (Foto: Daniel Costa/DiárioRP)
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Gays são ameaçados de morte em RP ROMU prende assaltante

 Dois jovens ho-
mossexuais acusam 
um eleitor de Bolso-
naro de ameaçá-los de 
morte na última sexta-
-feira (27), em Ribeirão 
Pires.
 De acordo com 
os jovens que fizeram 
a denúncia e pediram 
anonimato com medo 
de represália, eles ca-
minhavam em direção 
a um ponto de ônibus, 
quando Matheus San-
tos, que é irmão do 
cunhado de uma das 
vítimas, passou de car-
ro e gritou que os ra-

 No último sá-
bado (29), a Guarda 
Civil Municipal de 
Ribeirão Pires (GCM), 
através das equipes de 
ROMU foi informada 
sobre uma quadrilha 
especializada em rou-
bos de máquinas de 
micro fusão de fibra 
óptica e de bobinas de 
cabo de telefonia que 
estaria agindo pela re-
gião.
 A equipe esta-
va fazendo uma ron-
da na região de Ouro 
Fino Paulista, quando 
deparou com um veí-
culo com as mesmas 
características due 
estaria sendo usado 
para cometer os cri-
mes. Na abordagem, 
foram encontrados 
três aparelhos celula-
res e bateria de má-
quina de micro fusão 

pazes iriam morrer e 
que iria matá-los, e fi-
nalizou com a frase “é 
Bolsonaro 2018”, em 
seguida acelerou o ve-
ículo e foi embora. Os 
jovens, que acreditam 
que a ameaça tenha 
sido realizada por con-
ta da orientação sexual 
de ambos, informaram 
que foram a Delegacia 
de Polícia para a elabo-
ração de um Boletim 
de Ocorrência.
 No Facebook, 
Santos tem várias pos-
tagens sobre o Presi-
denciável, incluindo 

de fibra óptica. Ao 
ser encaminhado à 
delegacia, o homem 
negou envolvimento 
nos crimes e alegou 
que estava há pou-
cos dias com o carro 
e este seria utilizado 
apenas para o seu tra-
balho.
 Após verifica-
ções nos aparelhos 
celulares, foi consta-
tado que dois dos apa-
relhos celulares es-
tavam bloqueados, e 
um deles com queixa 
de roubo e teria sido 
no dia anterior duran-
te um assalto ocorrido 
em uma casa lotérica 
no bairro Santa Luzia.
 O proprietá-
rio do veículo acabou 
confessando todos os 
crimes e foi reconhe-
cido por uma das víti-
mas.

uma na qual diz que 
tem se metido em con-
fusões pelo candida-
to. Sobre o caso, tam-
bém respondeu a um 
dos rapazes: “Se você 
tivesse se sentindo 
ameaçado, você ia na 
delegacia e não colo-
cado minha foto no Fa-
cebook”, se referindo 
a uma publicação que 
um dos rapazes fez 
sobre o caso, e confir-
mando a história. Pro-
curado para comentar 
sobre o caso, ele não 
respondeu os contatos 
de nossa equipe.

Rapazes acreditam que ameaça tenha sido feita por conta de sua orientação sexual (Foto: Reprodução)






