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Calçadas da cidade estão
em estado precário

Não é preciso ir
em bairros mais afastados para encontrar
calçadas em péssimo
estado de manutenção
e conservação.

No centro já é possível
ver que a situação não
está bem.
Munícipes
usam as redes sociais
para atacar a prefeitu-

ra, mas a responsabilidade é do proprietário.
A prefeitura, é claro,
tem participação no
descaso, já que é ela a
responsável pela fisca-

lização e aplicação de
possíveis penalidades,
mas a ação impopular
acaba não realizando a
fiscalização de forma
efetiva.

Envie comentários, sugestões e denúncias para:
redacao@diariorp.com.br
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Vila Figueiredo sofre sem infraestrutura

Cidade sofre com diversos problemas de infra-estrutura

Rio Grande da
Serra, como qualquer
cidade, tem seus problemas de infraestrutura pelos bairros que
envolvem o município. Com isso, a equipe do DiárioRP esteve
em um dos escadões
do município, localizado entre a Avenida
dos Autonomistas e
a Rua Esmeralda, no
bairro Vila Figueiredo.
Em agosto deste ano, o
DiárioRP já havia constatado o local cheio de
mato entre os degraus
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e no fim da escadaria
a presença de muito
descarte de lixo. Meses
depois, apenas o lixo
sumiu.
O mato que
tomava conta dos degraus, continua grande e o que ficava no pé
da escadaria e ocupava
parte da calçada cresceu, e agora já ocupa
praticamente ela inteira, atrapalhando quem
tenta passar por ali.
Além disso, diversos
problemas com calçadas são vistos pela vila,

em algumas ruas para
baixo, uma calçada
está completamente
abandonada há meses.
Segundo os moradores, o problema do escadão é antigo e equipes de manutenção ou
limpeza da Prefeitura
quase nunca aparecem
por lá. Outro ponto
destacado foi a sensação de insegurança
no local, já que não há
policiamento efetivo
pelo bairro.
Procurada pela
equipe do DiárioRP
para questionar sobre
os problemas encontrados, a Prefeitura de
Rio Grande da Serra
ignorou nosso contato
e não respondeu aos
nossos questionamentos.

Festival do Cambuci acontece este FDS

Evento chega na sua 5ª edição e terá diversas opções gastronômicas

Neste fim de semana, a Prefeitura de
Ribeirão Pires realizará
o 5º Festival do Cambuci da cidade. O evento
acontecerá nos dias 1 e
2 de dezembro, sábado
e domingo, a partir das
12h, na Tenda Multicultural, localizada no
Complexo Ayrton Senna, com entrada gratuita.
O Festival reúne produtores do fruto
para exposição e comercialização de itens
variados. Além da Es-

tância, o evento conta
com participantes de
cidades como São Lourenço da Serra, Paranapiacaba, São Bernardo
do Campo, Bertioga, Paraibuna, Rio Grande da
Serra, Parelheiros e do
bairro do Cambuci, na
capital paulista. Entre
os produtos oferecidos,
será possível encontrar
doces, licores, cachaças, geleias, mousses,
sucos, xaropes, cerveja,
sorvete, bolo de pote,
antepastos e muitas outras delícias derivadas

do fruto.
A 5ª edição do
evento também contará com diversas opções
de lanches: pernil, calabresa, hambúrguer
artesanal, foundue no
pote, pipoca gourmet,
milk shake, churros,
entre outros, disponíveis em food trucks.
A
programação cultural reunirá as
bandas On The Vibe,
Lo Ramma e Ophelia,
a partir das 16h30, no
sábado, dia 1º. O cantor Ricardo Reis abrirá
a programação cultural no domingo, dia 2,
às 16h30, seguido pela
banda Mandagoró. O
encerramento do evento ficará por conta da
banda de forró Bicho
de Pé, a partir das 21h.

Veja a lista de finalistas do “Prêmio Destaques 2018”

Prêmio é uma realização da Aciarp e do DiárioRP

O Prêmio Destaques 2018 terminou
a segunda fase onde
foram escolhidos cinco
finalistas de cada categoria pelo júri técnico
indicado pela ACIARP
e pelo DiárioRP. A terceira e última fase será
através de votação popular. Entre os dias
28/11 e 10/12, o público poderá escolher o
favorito. O resultado final será divulgado em
um coquetel no dia 12
de Dezembro. Confira
os finalistas:
Melhor
Gastrono-

mia: Fama Burguer; I
Love Açai; Restaurante Família Eiras; Bar
do Vado e Cabana do
Pastel. Centro Educacional: Etec Ribeirão
Pires; Sesi; Paulo Freire; Enau e Colégio São
José. Unidade de Saúde: São Lucas; Hospital Ribeirão Pires; UBS
Central; Ipac e Alamed.
Empresa
Destaque:
L&C Imobiliária; Unipar Indupa; CO2; Gabi
Plantas e Ohmori Vestibulares. Empreendedor Destaque: Marcio
Jota; Leticia Monteiro;

Bruno Cacilha; Alexandre Hideki e Juliana
Arantes. Personalidade
Ribeirão-Pirense: Teto
Menato; Flavia Dotto;
Amigão D’orto; Robson Miguel e Gerardo
Sauter. Beleza: Estética BeaCastilho, Estética Adrienne Shirasu;
Embelezze; Barbearia
BShop e Barbearia 2
Irmãos. Melhor Atendimento: Baú da Moda;
Veterinária
Central;
Daniela Redivo Turismo; Maria Muniz e
Ótica Estância. Personalidade Política Local:

Amigão D’orto; Gabriel Roncon; Amaury
Dias; Rogério Luiz e
Lair Moura. Personalidade Política Regional:
Adler teixeira (Kiko);
Akira; Clóvis Volpi;
Carla Morando e Alex
Manente. Entidade Social: Labem; Apraespi;
APAE RGS; Clube dos
Vira Latas e ARIS. Artista Destaque: Lu Pasqualini; Lo Ramma;
Siderais; Tony Nunes e
Silvana Arte Expoente.
Para votar, acesse diariorp.com.br e escolha seu favorito.
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Calçadas da cidade estão em estado precário
Não é preciso andar muito para
perceber que as calçadas da cidade estão
em péssimo estado de
conservação. Diversos
passeios públicos inclusive do centro do
município estão em
completo estado precário, em certos lugares,
nem é possivel dizer
que existe uma calçada alí, já que ou estão
tomadas pelo barro, e
ficam impossíveis de
transitar especialmente em dias de chuva, ou
cobertas por matagal.
Em outros locais, é possível ver muito buraco,
que inclusive é um fator para acidentes.
Muitos
reclamam que a prefeitura
não realiza a manutenção correta, mas o que
poucos sabem é que o
real responsável pelas

calçadas é o dono da
propriedade, seja ela
comercial ou não. A
prefeitura, no entanto,
tem parcela de culpa,
já que deveria fiscalizar e notificar proprietários que não deixam
as calçadas em boas
condições, mas por ser
uma medida impopular acaba não realizando a fiscalização de forma efetiva.
Em nível federal há normas para a
manutenção como a
ABNT NBR 16537/2016,
a ABNT NBR 9050/2015
e o artigo 4º da Lei nº
10.048/2000, que regram sobre a acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência motora ou visual.
Além disso, o Código
de Trânsito definiu as
calçadas como parte da
via, portanto é obriga-

Calçadas estão em péssimo estado por toda a cidade.

tória a sua existência,
devendo ao município
as regulações específicas.
Em
Ribeirão
Pires, a Lei 4904/2005
rege o tema sobre as
calçadas De acordo
com a lei, o propriatério do lote deve realizar a manutenção com
materiais específicos:
“A Pavimentação dos
passeios deverá ser executada com material
antiderrapante, cimentado, desempenado ou
ladrilhos hidráulicos,
mantendo-se a harmo-

nia do local e de acordo
com as normas técnicas de acessibilidade”,
e ainda diz que o proprietário fica obrigado
a reconstruir em caso
de desacordo com as
normas técnicas de
acessibilidade.
Procurada,
a
prefeitura se limitou
a dizer que a fiscalização é realizada através
de rondas periódicas e
denúncia nos canais da
Ouvidoria Municipal,
mas não respondeu sobre o número efetivo
de autuações.
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Jovem é preso em
flagrante tentando
furtar veículo

Jovem foi encaminhado à Cadeia Pública de Santo André

A Guarda Civil
Municipal de Ribeirão
Pires prendeu no último sábado (24), um
homem suspeito de
tentar furtar um veículo estacionado na Rua
Elísio de Moraes, na
Vila Suíssa. Segundo
informações, a tentativa de furto aconteceu por volta das 10h.
O homem detido pela
GCM tem 20 anos e estava acompanhado de
um outro rapaz, que
conseguiu fugir do local. Ambos estavam
forçando a porta do veículo com uma chave,
no momento em que
os guardas passavam
pela via. Ao perceber a
aproximação da GCM,

os criminosos tentaram fugir do local,
sentido à Avenida Papa
João XXIII. Apenas um
indivíduo foi detido.
Com ele foi encontrado um dispositivo de
ignição utilizado para
enganar o sistema de
proteção do veículo e
fazê-lo ligar. Questionado, o jovem afirmou
que o aparelho pertencia a ele e confessou
que estava no local
com o outro rapaz para
efetuar o furto de veículos. Já em seu interrogatório na Delegacia
de Ribeirão Pires, o suspeito permaneceu calado. Jeferson Rodrigo da
Silva, 20, foi liberado
em custódia.
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Vereadores escolhem
novo presidente
nesta quinta

Final de semana terá
Feira de Artesanato
no RPFC

Câmaras vão decidir sobre novo mandatário nesta semana

Evento busca dar espaço para artesãos da cidade

Os vereadores
de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra devem escolher seus novos presidentes nesta
semana.
Em Rio Grande
da Serra, a disputa deverá ser entre o Vereador Ebio Viana de Oliveira, o Bibinho (PSDB)
e Claudinho Monteiro
(PSB), ambos da base
do atual prefeito da
cidade, Gabriel Maranhão (Sem partido).
Já em Ribeirão
Pires devem concorrer
ao cargo Amigão D’orto (PTC), Edmar Oldani
(PV), Rato teixeira (PTB)
e Rogério Luis (PSB). O
atual presidente da
Câmara, Rubens Fer-

nandes (PSD) tentará
a reeleição, mas não é
favorito, já que desde
que assumiu o cargo,
há dois anos, tem se
envolvido em diversas polêmicas, como a
compra de equipamentos de ar condicionado
supostamente superfaturados, que é alvo de
inquérito de Ministério
Público Estadual.
Já D’orto também não deve levar o
cargo pois não teria
votos dos demais vereadores. A briga da base
de sustentação do governo ficará entre Rato
e Rogério, na oposição
ficará entre Edmar e
Rubão, mas neste caso
Oldani é o favorito.

O Ribeirão Pires Futebol Clube sediará neste final de
semana a “Feira de
Artesanato de Natal”.
O evento contará com
vários artistas artesãos
da cidade e terá diversas opções de artesanato, como pinturas,
biscuit, MDF, costura
criativa, bordados, velas, além de plantas,
entre outros. O evento
também contará com
gastronomia criativa,
entre outras opções.
A ideia surgiu
de Tatiane Querriqueli, que também é artesã, com o intuito de estimular a arte e abrir
espaço para todas as
artesãs da cidade.

“A nossa intenção é tansformar Ribeirão Pires em polo
artesanal, como é conhecida a cidade de
Embu da Artes. O intuito é fazer com que
a feira aconteça semanalmente. A princípio
começaremos
uma
vez por mês, e depois
ver se conseguimos
um espaço pra fazer
semanalmente”, disse
Querriqueli, organizadora da feira.
O evento acontece neste final de semana, dias 1 e 2 de
dezembro, no sábado
das 10h às 22h e no
domingo, das 10h às
20h. A entrada é gratuita.

