
Contaminação por HIV
aumenta 43% em RP

 Os novos casos 
de contaminação pelo 
HIV, vírus que causa 
a AIDS, aumentaram 
43% em Ribeirão Pires 
este ano. Os dados são 

da Secretaria de Saúde 
do município, e igua-
lam com uma triste 
realidade nacional: Os 
jovens não estão se 
precavendo nas rela-

ções sexuais.
 Um outro dado 
alarmante é em rela-
ção à contaminação 
por gonorréia, que au-
mentou 300% em nos-

so município somente 
este ano. A tendência, 
é que até o final do 
ano, novos casos acon-
teçam e esses dados te-
nham aumento.
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Aqui a lei não vale para todos
 É como diz 
aquela velha expres-
são: “Pimenta nos 
olhos dos outros é 
refresco”. É dessa for-
ma que funcionam 
as leis aqui na cidade 
de Ribeirão Pires. Se 
for para a prefeitura 
então, nem pimenta 
existe.
 A lei, que de-
veria ser para todos, 
não é para a prefei-
tura e àqueles que fa-
zem parte do governo 
municipal. É só olhar 
a Lei da Cidade limpa, 
por exemplo. A prefei-
tura não respeita a lei 
que ela própria criou. 

O motivo? Talvez a 
grande incompetên-
cia (ou falta de vergo-
nha na cara mesmo) 
daqueles que admi-
nistram a secretaria 
de comunicação e dos 
fiscais, que fingem 
que não estão vendo 
as diversas irregulari-
dades espalhadas pela 
cidade.
 Além disso, 
a própria prefeitura 
comete ilegalidades, 
como autorizar a colo-
cação de faixas e ban-
ners acima do limite 
permitido por lei. Mas 
não é qualquer um 
que pode ter essa mor-

domia não. Só aqueles 
que forem amigos dos 
que mandam.
 Outro flagra 
que aconteceu nos 
últimos dias, foi o 
despejo de esgoto do 
caminhão, que é uti-
lizado como banheiro 
químico nos eventos 
públicos e feiras, em 
pleno meio ambien-
te. Isso com certeza 
já vem ocorrendo há 
tempos, mas só foi 
flagrado agora. No 
entanto, neste caso, 
a Secretaria do Meio 
Ambiente teve pulso 
firme em ajustar o que 
estava errado e abrir 

processo administra-
tivo para apurar todos 
os fatos. Algo que não 
aconteceu com a ques-
tão da Cidade Limpa, 
que a gestão da se-
cretaria responsável, 
que é a de comunica-
ção, se fez de ‘morta’ 
e continuou fingindo 
que nada viu.
 Se é pra não 
cumprir as leis, pra 
que fazê-las então? 
Talvez seja porque 
elas só tenham va-
lor para nós, meros 
mortais pagadores de 
imposto. Já eles, semi-
deuses, estão acima 
de tudo e todos.
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Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP
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Prefeitura faz vista grossa para infratores Concerto de Natal é neste sábado a noite

 Não é de hoje 
que a Prefeitura de 
Ribeirão Pires vem 
fazendo vista grossa 
para aqueles que in-
frigem leis. Desde no-
vembro deste ano, o 
DiárioRP vem denun-
ciando o descaso do 
poder público com a 
Lei da Cidade Limpa. A 
prefeitura, no entanto, 
continua ignorando 
nossos apontamentos. 
 A equipe de 
fiscalização, faz vista 
grossa e não notifi-
ca comércios e pes-
soas que infrigem a 
lei. Em alguns casos, 

 Um concer-
to especial de Natal 
acontece neste sába-
do (21) na Praça Cen-
tral da Vila do Doce. 
O evento é gratuito e 
terá início a partir das 
20h.
 A atividade fes-
tiva já virou tradição 
na cidade, que todo 
ano recebe centenas 
de moradores na re-
gião central do muni-
cípio para prestigiar 
as apresentações pre-
paradas pela Escola 
Municipal de Música.
 “Sonhos de Na-
tal”, nome dado ao es-

chega inclusive a au-
torizar que a infra-
ção seja cometida. 
 Faixas só po-
dem ser fixadas em 
totens próprios da pre-
feitura. No entanto, 
basta andar por qual-
quer parte da cidade 
que é possível ver fai-
xas em diversos pos-
tes. As únicas pessoas 
que não conseguem 
ver são exatamente 
os fiscais que deve-
riam fiscalizar esse 
tipo de irregularidade. 
 De acordo com 
a lei, as faixa que serão 
colocadas nos totens 

petáculo, contará com 
a participação de 70 
músicos da Orquestra 
Municipal e 200 crian-
ças do coro infantil, 
além dos solistas con-
vidados Daniel Um-
belino, Juliana Rosa, 
Suellen Francis e Gus-
tavo Lassen. O evento 
terá, ainda, a partici-
pação da percussão da 
Banda Lyra de Mauá.
 No repertório 
estão presentes can-
ções tradicionais de 
Natal como “Jesus 
Nasceu”, “Bom Natal”, 
“Suíte de Natal”, entre 
outras.  

só podem ter a medida 
de 4.5m de largura por 
70cm de altura. No en-
tanto, a prefeitura tem 
liberado banners com 
mais de 4 metros de 
altura para “empresas 
amigas”. Além disso, 
diversos mercados e 
lojas de carros têm 
colocado faixas com 
promoções na frente 
dos estabelecimentos, 
o que também é proi-
bido pela lei. A maio-
ria, no entanto, não 
sabe, pois também 
não recebe nenhum 
tipo de orientação do 
Poder Executivo. Além 
disso, o Conselho da 
Cidade Limpa, que 
é obrigatório, tam-
bém está inoperante. 
 A prefeitura 
não foi encontrada 
para responder nossos 
questionamentos.

 A regência da 
Orquestra está sob o 
comando do professor 
e maestro Gesiel Vi-
larúbia e Diego Muniz, 
e os arranjos foram 
feitos pelos professo-
res Alex Duarte, Gesiel 
Vilarúbia e Marcos Lo-
zano. O evento marca 
o encerramento das 
atividades da Escola 
em 2019.
 Além deste 
evento, no último fi-
nal de semana, alunos 
da Escola Municipal 
de Dança também se 
apresentaram no mes-
mo local. A atividade 
contou com a parti-
pação de aproximada-
mente 300 bailarinos 
e teve diversas apre-
sentações de estilos 
diferentes, como Jazz, 
dança de rua, afro, 
ballet, entre outros.

Irregularidade está em diversos pontos da cidade. Evento comemora anualmente o natal (foto: Gabriel Mazzo)
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Veja os Vencedores do Prêmio Destaques 2019

 O Diário de 
Ribeirão Pires, com o 
apoio do Banco Coo-
perativo Sicredi abriu  
desde o início de de-
zembro, inscrições 
para o Prêmio Des-
taques 2019. Esta é 
a  terceira edição do 
evento, que teve início 
em 2017 e tem como 
objetivo homenagear, 
incentivar, prestigiar, 
e principalmente, re-
conhecer o trabalho 
das empresas e pessoas 
dentro dos municípios 
de Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra que 
mostram relevância à 
região e vêm desempe-
nhando um ótimo tra-

balho. Os vencedores 
foram conhecidos em 
evento que ocorreu na 
noite da última segun-
da-feira (16). a votação 
de escolha dos vence-
dores foi realizada atra-
vés do site do DiárioRP. 
 Na categoria 
Melhor Gastronomia 
o vencedor foi I Love 
Açai and Burger; em 
Centro Educacional a 
ETEC de Ribeirão Pi-
res venceu; Unidade 
de Saúde: Hospital Ri-
beirão Pires; Beleza: 
Barbearia 2 Irmãos; 
Melhor Atendimen-
to: Canoa Quebrada; 
Personalidade Política 
Regional: Governador 

João Dória; Entidade 
Social: APRAESPI; Artis-
ta Local: Marcelo Lopes; 
Empresa Destaque: Bar 
da Vila; Empreendedor 
Destaque: Alexandre 
Hideki; Em Personali-
dade Ribeirão-pirense 
o vencedor foi o joga-
dor de futebol, Willian 
Borges; Revelação do 
ano: Sítio Cultural Al-
sásia e em Destaque 
2018, a vencedora foi a 
Defesa Civil Municipal. 
 Na ocasião foi 
realizada homena-
gem ao ex Delegado 
Titular da cidade, Sr. 
Evandro Evaldir de As-
sis Lima, na categoria 
‘Cidadão Honorário’, 

pelos excelentes ser-
viços prestados à his-
tória do município. 
 “Essa é uma 
iniciativa que não tem 
fins lucrativos. Quere-
mos apenas reconhecer 
e homenagear aqueles 
que fazem uma real di-
ferença para a nossa ci-
dade”, informou Rafael 
Ventura, Diretor de Jor-
nalismo do DiárioRP.
 O evento acon-
teceu no Teatro Muni-
cipal Euclides Menato,  
localizado dentro do 
Complexo Ayrton Sen-
na. Durante o evento 
houve apresentação 
da Escola Atemporal 
de Artes, conduzida 
pelo ator Marc Strasser, 
e encerramento dos 
dançarinos da Escola 
de Dança Galpão, que 
realizaram uma coreo-
grafia com cerca de 34 
alunos participantes. 
“Ações como essa fa-
zem com que a gente 
continue acreditando 
no nosso trabalho e dá 
forças pra que a me-
lhoremos ainda mais”, 
disse Marcelo Lopes, 
vencedor na categoria 
Artista Destaque.

Evento premiou os melhores de 2019 da região em diversas categorias
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Nova cafeteria faz sucesso em RP

 Quem é que 
nunca precisou daque-
la pausa no meio da 
tarde ou de um lugar 
‘clean’ para fazer uma 
reunião de negócios 
ou encontrar amigos? 
Com certeza a maior 
parte das pessoas já. 
O problema sempre 
foi a dificuldade para 
encontrar um espaço 
desse jeito, amplo e 
aconchegante. Esta é a 
ideia do mais novo co-
mércio de Ribeirão Pi-
res, o Atelier do Café.
 Localizado na 
região central da ci-
dade, no futuro Bou-

levard Gastronômico, 
o Atelier do Café visa 
trazer um espaço para 
que as pessoas possam   
dar uma pausa em 
um lugar agradável e 
aconchegante.
 O espaço mis-
tura um agradável lu-
gar para os amantes 
do Café, onde podem 
experimentar diferen-
tres tipos da bebida, 
mas também tem um 
ar inspirado na cul-
tura artesanal, o que 
deixa o espaço com 
um toque especial. 
Para quem precisa de 
mais privacidade,  há 

um espaço mais reser-
vado para aqueles que 
queiram fazer algum 
tipo de reunião mais 
privativa. Basta infor-
mar, e poderá utilizar 
a sala no andar supe-
rior. Além do café há 
diversos acompanha-
mentos, como bolos, 
sanduíches, entre ou-
tros.
 O novo ponto 
comercial da cidade 
está localizado na Rua  
Felipe Sabbag, 205, 
centro de Ribeirão Pi-
res e funciona de se-
gunda a sábado, das 8 
às 19h.

Atelier do Café fica bem no centro da cidade.
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SESI deve fechar escola em Ribeirão Pires

 Desde no-
vembro deste ano, o 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Indus-
trial (SESI) anunciou 
que não abrirá vagas 
do Primeiro ano do 
ensino fundamental 
na cidade. A ideia da 
instituição é prestar 
atendimento aos alu-
nos que já estão ma-
triculados e não abrir 
vaga aos novos. Dessa 

forma, dentro de até 
cinco anos, não have-
riam mais alunos na 
unidade da instituição 
em Ribeirão Pires e a 
escola fecharia defini-
tivamente sua sede no 
município.
 O caso vem se 
desdobrando desde 
2017, quando a prefei-
tura fechou parceria 
com a instituição para  
a construção de uma 

nova unidade no terre-
no onde fica a Fábrica 
de Sal. A lei chegou a 
ser assinada e aprova-
da pela Câmara, mas 
uma ação do Ministé-
rio Público barrou a 
doação. O prédio onde 
a escola se encontra 
atualmente está em  
uma área com risco de 
desmoronamentos.
 Agora, pais de 
alunos se desdobram 

para pedir auxílio de 
vereadores e repre-
sentantes do Poder 
Executivo para tentar 
reverter a situação, 
que até então, parece 
não ter retorno, já que 
a entidade quer uma 
propriedade em acor-
do com os parâmetros 
técnicos exigidos por 
ela. Em contraparti-
da, deve investir cerca 
de R$ 30 milhões nas 
obras para a contru-
ção da nova unidade.
 Segundo o 
SESI, a responsabili-
dade, no entanto, é da 
prefeitura em ofere-
cer um local apropria-
do para a construção 
de um prédio moder-
no e no padrão da ins-
tituição, já que agora 
tem a política de não 
mais locar espaços e 
padronizar todos os 
prédios.

Atual prédio da instituição está com risco de desmoronamentos.
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Estelionatários continuam atuando em RP Homem diz que foi demitido por ter HIV

 Não é de hoje 
que estelionatários 
têm aplicado golpes 
em moradores da ci-
dade. Mesmo com 
todas as notícias so-
bre os casos, diversas 
pessoas têm caído nos 
mesmos golpes todas 
as semanas. O ‘modus 
operandis’ é sempre o 
mesmo. Entre a terça-
-feira (10) e a sexta (13), 
por exemplo, cinco 
boletins de ocorrência 
denunciando casos de 
estelionato com clona-
gens de cartões e atra-
vés de criminosos se 
passando por funcio-

 Um morador 
de Rio Grande da Serra 
que foi aprovado em 
um concurso público 
para trabalhar na pre-
feitura da cidade alega 
que foi vítima de pre-
conceito por ser porta-
dor de HIV.
 De acordo com 
o homem, após ser 
aprovado no concurso, 
ele foi obrigado a fazer 
exame de sorologia. 
Depois do resultado ser 
positivo, ele foi exone-
rado sob a alegação 
que estaria faltando ao 
serviço. No entanto, à 
nossa equipe, o ex-fun-

nários de banco, foram 
registrados na Delega-
cia de Ribeirão Pires. 
 No primeiro 
deles, uma idosa de 67 
anos alegou que após 
ter recebido uma liga-
ção, um homem teria 
dito que seu cartão pre-
cisava ser trocado, por-
que pessoas estavam 
tentando fazer com-
pras indevidas sem sua 
autorização. Em segui-
da, um indivíduo foi 
buscar o cartão na casa 
da vítima. Depois, uma 
outra mulher teria liga-
do solicitando a senha 
do cartão, para que 

cionário mostrou um 
atestado médico con-
cedendo-lhe 90 dias de 
afastamento por conta 
de problemas psiquiá-
tricos. O homem agora 
tenta na justiça recupe-
rar o emprego perdido.
 Procurada por 
nossa equipe, a pre-
feitura de Rio Grande 
da Serra afirmou que 
ele foi exonerado por 
faltar mais de 30 dias 
(tempo máximo per-
mitido por lei) e não 
apresentar o Atestado 
Médico. No entanto, 
no atestado médico 
apresentado à nossa 

ele fosse bloqueado. 
Por fim, a idosa notou 
que caiu em um golpe 
e depois de consultar 
sua conta, percebeu 
que foram feitas duas 
movimentações ile-
gais, sendo elas de R$ 2 
mil reais cada. Outros 
três casos semelhan-
tes, também foram 
denunciados à polícia. 
Além disso, um ho-
mem denunciou que 
na tentativa de sacar 
a segunda parcela do 
seguro desemprego, 
notou que alguém des-
conhecido já havia re-
tirado o valor. A vítima 
afirma ainda, que con-
seguiu a localização 
de onde seu dinheiro 
foi sacado e se trata de 
um ponto na cidade de 
Osasco. Ambos os cri-
mes superam o valor 
de R$ 8 mil reais.

equipe há o protocolo 
de recebimento pela 
prefeitura, e foi reali-
zado em apenas nove 
dias após a posse dele.
 Funcionários 
de uma UBS da cidade 
confirmaram ao Diá-
rioRP que a prefeitura 
pede exame sorológico 
aos contratados, o que 
é crime. Exigir exames 
para a detecção da si-
tuação sorológica é 
proibido desde 1992. 
Em 2003, o Conselho 
Federal de Medicina 
também emitiu resolu-
ção proibindo o exame 
compulsório. O minis-
tério do trabalho, em 
2010, também proibiu 
o exame, seja de forma 
direta, indireta, antes, 
durante e depois da 
contratação. O resulta-
do é anônimo e apenas 
para o paciente.

Polícia tem alertado, mas pessoas continuam caindo em golpes. Prefeitura não pode pedir este tipo de exames.
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Contaminação pelo vírus HIV aumenta 43% em Ribeirão Pires

 A contamina-
ção pelo vírus da Imu-
nodeficiência Humana 
(HIV - sigla em inglês) 
aumentou em 43% em 
Ribeirão Pires. Os da-
dos são do Serviço da 
Atenção Especializada 
(SAE), órgão da Secreta-
ria de Saúde Municipal 
especializado no trata-
mento, aconselhamen-
to e acompanhamento 
dos casos de Infecções 

Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs).
 Em 2017 fo-
ram 22 novos casos de 
pessoas contaminadas 
pelo vírus do HIV. To-
dos tinham idade entre 
18 e 30 anos. Em 2018, 
28 pessoas foram con-
taminadas, um leve 
aumento de seis novos 
casos, cerca de 27%. 
No entanto em 2019, 
já foram 40 novas pes-

soas contaminadas 
pelo vírus causador da 
AIDS. Um aumento de 
43% nos casos. Destes, 
50% são de homens 
que mantêm ou man-
tiveram relação sexual 
com outro homem e 
50% de heterossexuais.
 Ao todo, 360 
pessoas fazem acom-
panhamento por conta 
do HIV na rede muni-
cipal, mas estima-se 

que, pelo menos ou-
tros 100 pacientes se 
tratem fora da cidade 
por vergonha ou medo 
do preconceito. A in-
fecção com o HIV não 
tem cura, mas tem tra-
tamento e pode evitar 
que a pessoa chegue ao 
estágio mais avançado 
de presença do vírus 
no organismo, desen-
volvendo a síndrome 
conhecida como AIDS. 
 A transmis-
são do HIV se dá por 
meio da troca de flui-
dos corporais como, 
por exemplo, sangue, 
sêmen, secreções vagi-
nais e leite materno. 
Ela não acontece por 
meio de interações 
comuns do dia a dia 
como abraçar e beijar.
 Nos últimos 
anos, novas estratégias 
de prevenção surgiram 
como ferramentas 

complementares no 
enfrentamento da epi-
demia de HIV e outras 
ISTs. Elas ampliam a 
gama de opções que os 
indivíduos têm para se 
prevenir contra o vírus 
e oferecem mais alter-
nativas cientificamen-
te eficazes em relação 
aos preservativos mas-
culinos e femininos. 
Entre as novas estraté-
gias para a prevenção 
da transmissão do HIV 
destacam-se o uso da 
Profilaxia Pós-exposi-
ção (PEP) e a Profilaxia 
Pré-exposição (PrEP). 
Todas essas novas es-
tratégias devem ser 
vistas e consideradas 
como opções no leque 
de estratégias que hoje 
denominamos preven-
ção combinada do HIV.
 Outra IST que 
tem preocupado os 
profissionais de saúde 

é a Gonorreia, que teve 
um aumento de 300% 
em novos casos na ci-
dade. No ano passado 
foram 5 casos registra-
dos da doença. Neste 
ano, 20 novos casos já 
foram diagnosticados 
em Ribeirão Pires. Os 
casos de Sífilis tiveram 
uma leve queda e so-
mam 40 casos novos 
este ano, contra 48 do 
ano passado, mas de 
acordo com a Prefei-
tura, ainda é possível 
que este número au-
mente até o final deste 
mês, ultrapassando o 
ano anterior.
 O Serviço de 
Atenção Especializada 
fica localizado na Ave-
nida Francisco Montei-
ro, 205, Centro, e fun-
ciona das 8h às 17h. 
Para mais informações 
através do telefone: 
4828-4441.

Melhor forma de prevenção continua sendo a camisinha. (Foto: Arquivo/DiárioRP)






