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GCM prende bandidos que roubaram loja no Centro
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Após vaias, Zé Nelson 
cancela sessão da Câmara
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Prefeitura e Rodoviária funcionam 
sem extintores e alvará dos Bombeiros

O Paço Municipal, Terminal 
Rodoviário e outras repartições 
públicas estão funcionando sem 

o AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros). O 

laudo certifica que os locais 
estão preparados caso um 

incêndio aconteça. No caso do 
terminal de ônibus, a situação 
é ainda mais preocupante: os 

extintores do local estão vencidos 
e a última vistoria deveria ter sido 
efetuada em Maio de 2014 (foto). 

Homem cai do telhado 
da Fábrica de Sal
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Revanchismo
 O alto escalão polí-
tico da Prefeitura de Ribei-
rão Pires cisma em con-
tinuar com revanchismo 
contra todos aqueles  que 
divergem dos seus pensa-
mentos ou não compactu-
am com atitudes que acre-
ditam ser erradas.
 Na última semana, 
um fiscal foi até a redação 
do Diário de Ribeirão Pires 
com uma autuação já pre-
enchida e o mais engra-
çado é que o fiscal sequer 
sabia o número do CNPJ 
da empresa. Após mostrar 
toda a documentação, que 
estava em dia, o fiscal afir-
mou que, de qualquer for-
ma, teria que deixar a au-
tuação, pois estava apenas 
cumprindo ordens, mesmo 
com cópia da documenta-

ção nas mãos. O Sindicato 
dos Jornalistas do Estado 
de São Paulo (SJSP) e a 
Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) já foram ofi-
cialmente informadas sobre 
o caso e já observam toda 
a situação de perto.
 O mais engraçado 
é que a Prefeitura da cida-
de fica com essa briguinha 
de ensino médio contra 
veículos de comunicação 
e se esquece de cumprir 
sua verdadeira função, que 
é cuidar da cidade, ou até 
mesmo do próprio prédio 
estrutural da prefeitura e das 
repartições públicas.  
 Desde novembro do 
ano passado, por exemplo, 
o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB) está 
vencido. Os extintores do 

prédio público também. Em 
outras repartições públicas 
a situação chega a ser ain-
da pior. Na Rodoviária, os 
extintores estão completa-
mente vazios. Hidrante e 
sirenes, totalmente destru-
ídos. A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), nem a 
licença expedida teve, dife-
rente do trailer de cachorro 
quente, que funciona do 
outro lado da rua, em fren-
te a unidade. Um exemplo 
para os administradores da 
cidade! Está com a licença 
totalmente em dia. 
 Será que não é hora 
do senhor Prefeito parar de 
pirraça, deixar os jornalis-
tas cumprirem seu papel e, 
quem sabe, talvez, também 
cumprir o seu e começar 
administrar uma cidade?

Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
Tiragem: dez mil exemplares.
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DENUNCIE!!!
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Charge da Semana
Por Raphael Bettega

Foto Denúncia
A banca de jornais na rua Miguel 
Prisco está abandonada. O local 
ameaça a população pelos peda-
ços de ferro soltos, além das telhas 

quebradas acumularem água. 



3 LAZER E CULTURA
Espetáculo de Elvis acústico 

é atração em SBC no domingo

Metodista faz seletiva de 
handebol neste sábado(20)

  O combate ao 
Aedes Aegypti, mosqui-
to transmissor da Den-
gue,  Chikungunya e 
Zika Vírus, tem que ser 
feito por todos, sem ex-
ceção. 
 A cada semana, 
os números de casos 
apontados nos noticiá-
rios nos assustam mais. 
 Por outro lado, é 
importante todos sabe-
rem que atitudes simples 
e práticas no dia a dia já 
ajudam muito no com-
bate a este mal. 
 Por exemplo: 
manter a caixa d’água 

sempre fechada, não 
deixar a água da chuva 
acumular sobre a laje, 
ou outras superfícies, 
encher de areia os prati-
nhos dos vasos, guardar 
garrafas de cabeça para 
baixo, fazer o descarte 
correto de pneus etc. 
 Além de colo-
car em prática todas as 
ações citadas, lembre-
se de orientar os familia-
res, amigos e vizinhos a 
fazerem o mesmo. 
 Ribeirão Pires é 
um exército de 120 mil 
soldados que podem 
ajudar nesta guerra. 

Por Caio dos Reis

 Os amantes de Elvis 
Presley e rock do Grande 
ABC terão a oportunidade 
de acompanhar um show 
inédito no próximo domingo 
(21). Adam Roman, de 26 
anos, interpreta o astro ame-
ricano nos anos 60, na épo-
ca da roupa de cor preta, no 
espetáculo “Elvis Acústico - 
voz, violão e piano”, no Tea-
tro Elis Regina, em São Ber-
nardo. É a primeira vez que 
o artista irá se aprensentar 
em uma cidade da região.  
 “É uma grande res-
ponsabilidade fazer um co-
ver do Elvis Presley. Temos 

uma preocupação não ape-
nas com o lado dele, mas 
também das músicas e do 
rock como um todo. Iremos 
recriar um show de 1968, 
com a famosa roupa de cor 
preta”, explicou Roman. 
 Premiado na catego-
ria anos 50/60 em campeo-
nato oficial mundial de 2014 
nos EUA “Images of the 
King” Memphis/TN, primei-
ro lugar na categoria Gospel 
do campeonato oficial SP 
Elvis Festival 2014 que reu-
niu candidatos de todo Bra-
sil e em turnê por diversas 
cidades do país e atuando 
como cover do cantor ame-
ricano há 10 anos, Roman 

explicou o desafio de fazer 
um show acústico em São 
Bernardo. “Sempre trabalhei 
como cover do Elvis, mas 
atuar em um show acústico 
é um desafio e mais do que 
isso, inédito. Além disso, é 
um espetáculo lúdico, onde 
é feito uma releitura român-
tica e intimista dos grandes 
sucessos do rei do rock”, 
disse. 
 Além de aulas de 
canto, foi necessário prepa-
ro profissional de interpreta-
ção para garantir a seme-
lhança de forma geral.
 Os ingressos para o 
show estão à venda na loja  
Esportes Cassettari (R. Mal 
Deodoro, 1626 - Centro - 
SBC - Tel. 4125-3232), inter-
net (por meio do site www.
compreingressos.com) e 
pelo telefone 2358-5880. 
 A entrada custa R$ 
60 (inteira) e R$ 30 (meia). 
Até sábado (20), todos os 
ingressos têm preço único: 
R$ 30. O Teatro Elis Regina 
fica na Av. João Firmino, 900 
- Assunção - São Bernardo. 

 As crianças e ado-
lescentes nascidos entre 
2000 e 2005 terão a opor-
tunidade de buscar uma 
vaga nas equipes feminina 
e masculina  da Metodista/
São Bernardo de handebol, 
principal potência do espor-
te no país e maior detentor 
de títulos nacionais. 
 A seletiva acontece 
no próximo sábado (20), no 

ginásio do Baetão, localiza-
do na av. Armando Ítalo Set-
ti, s/n, no Baeta Neves, em 
São Bernardo. 
 No naipe feminino, 
serão três horários: às 9h 
para  categoria Mirim (nas-
cidos em 2004 e 2005), às 
9h45 para categoria Infantil 
(nascidos em 2002 e 2003) 
e às 11h15 para a categoria 
Cadete (nascidos em 2000 e 

2001). Na categoria masculi-
na, a grade é a seguinte: 9h 
para Mirim, 10h30 é a vez do 
Infantil e o Cadete fecha o dia 
de seletivas às 12h. 
 Para mais informa-
ções, ligue (11) 4366-5539. 
 O handebol é um dos 
esportes mais praticados 
nas escolas de todo o Brasil 
e é uma das esperanças de 
Ouro nas Olimpíadas 2016. 

Foto: Divulgação
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Por Ricardo Ribeiro

 O projeto de lei que 
autoriza a doação do terre-
no da antiga Fábrica de Sal 
para a construção de um 
Shopping Center tem causa-
do polêmica. Uma Audiência 
Pública foi marcada para a 
próxima quinta-feira (18), às 
19h, na Câmara.  

4 POLÍTICA

 Renato Foresto (PT) 
é o maior defensor da reali-
zação de uma reunião com 
a população. “Um terreno 
público não pode ser doa-
do para a construção de um 
Shopping antes de discutir o 
assunto com a população, 
com os comerciantes de Ri-
beirão Pires, com o Patrimô-
nio Histórico e outras asso-

ciações”, disse.
  Na semana passa-
da, um laudo elaborado pela 
Defesa Civil pede a demoli-
ção da Antiga Fábrica de Sal 
e alega que a estrutura do 
prédio estaria comprometi-
da. Porém, ainda de acordo 
com Foresto, o Condephaat, 
proíbe a destruição de locais 
que já estão em processo de 
tombamento histórico.
  O Presidente da Câ-
mara José Nelson (PSD), 
garantiu que a audiência 
irá acontecer. Porém, após 
as confusões que levaram 
o Parlamentar a cancelar a 
Sessão da última terça-fei-
ra, Zé Nelson afirmou que o 
mesmo pode acontecer na 
quinta-feira. “Se não houver 
respeito e começarem a se 
manifestar durante a audiên-
cia, eu vou cancelar.”

BOCHICHOS DA ESTÂNCIA
Um compilado de disse-me-disses da região

Limpa como?

Dizem por aí que alguns Vere-
adores  estão com medo de 
aprovar determinados pro-
jetos enviados pelo execu-
tivo, que estão na Câmara 
Municipal. Se indispor com 
a população de Ribeirão Pi-
res ou com o alto escalão da 
Prefeitura? Eis a questão. 

Dizem por aí que os funcio-
nários da Câmara Munici-
pal estão na pior. Falta luz e 
até  mesmo papel higiênico 
em alguns gabinetes do lo-
cal. Além disso, os banheiros 
também se encontram em 
um estado nada agradável. 
O jeito é limpar com jornal...

O DIÁRIO DE RIBEIRÃO PIRES NÃO ATESTA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, POIS SÃO APENAS BOATOS.

Meda!

Foto: Ricardo Ribeiro/DiárioRP

 Essa semana fui 
saber mais sobre o as-
sunto Cidade Turística. 
Fiquei curioso pois para 
uma cidade ser consi-
derada turística ela tem 
que ter alguns requeri-
mentos básicos, muitos 
deles sendo de beleza 
natural como mar, ca-
choeiras, florestas etc. E 
outras coisas feitas pelo 
homem, como estátuas, 
por exemplo. 
 Mas o que me 
deixou pensativo foi sa-
ber do dinheiro que uma 
cidade com esse título 
recebe. Ai eu fiquei pen-

sando: Minha cidade 
tem esse título então re-
cebe essa verba. E por 
qual motivo moradores 
e visitantes não podem 
usufruir das coisas que 
têm na cidade? 
 O pouco que tem 
está em total abandono! 
Sem condições nenhu-
ma de uso. Para fazer 
qualquer atividade te-
mos que sair de nossa 
cidade para visitar ou-
tra. Má administração? 
Uso errado do dinheiro? 
Bom, eu não sei. Sei 
que estou cansado e 
quero mudanças.

 Após ser adia-
da por conta de falta 
de energia elétrica oca-
sionada pelo temporal 
da última segunda-feira 
(15), a Sessão da Câ-
mara dos Vereadores 
foi marcada para terça-
feira (16).  Por conta do 
protesto de populares, 
a reunião foi cancelada.  
Os Parlamentares vol-
tam a se reunir na pró-
xima sessão Ordinária, 
marcada para segunda-
feira (22), às 14h. 
  Depois de al-
guns questionamentos 
e suposições levanta-
das pelo Vereador Re-
nato Foresto (PT), logo 
no início da Sessão, o 
Presidente da Câmara, 
José Nelson (PSD), dis-

curçou para esclarecer 
que o projeto de lei do 
Shopping de Ribeirão 
Pires não estava na pau-
ta. Outros políticos tam-
bém queriam rebater as 
suposições levantadas 
por Foresto. Durante as 
declarações, populares 
que acompanhavam a 
assembleia, começaram 
a vaiar Zé Nelson, o que 
o forçou a adiar a Reu-
nião até a próxima se-
gunda-feira. 
  “Enquanto hou-
ver tumulto e desres-
peito, a Sessão não vai 
acontecer”, explicou o 
Parlamentar, que ainda 
ameaçou chamar a Po-
lícia Militar caso novas 
manifestações ocorram 
dentro da Casa de Leis. 

Ap ó s  v ai a s ,  Z é  Nel s on 
c an c el a  s e s s ã o  d a  C âm ar a

Audiência Pública é marcada 
para debater shopping





6 CIDADE

Paço e Rodoviária não têm alvará do CB
Por Ricardo Ribeiro

 O Paço Municipal, 
Terminal Rodoviário Turístico 
e outras repartições públicas  
de Ribeirão Pires estão des-
preparadas para eventuais 
acidentes. Alguns não apre-
sentam sequer o Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). O laudo, emitido pela 
comporação, serve para cer-
tificar que edificações pos-
suem condições de seguran-
ça contra incêndios. 
 A descoberta das fa-
lhas aconteceu após a equi-
pe do Diário de Ribeirão 
Pires ter constatado que 
todos os extintores do Termi-
nal Rodoviário estavam ven-
cidos. Olhando mais a fundo, 
percebemos que a situação 
vai ainda além: Dos quatro 

alarmes de incêndio, dois es-
tavam sem a tela de proteção 
e outros dois, completamen-
te desmontados e com os 
fios danificados. 
 Ainda existem várias 
sinalizações de extintores em 
pilares do local, mas os ins-
trumentos de combate a in-
cêndio não estão colocados 
onde deveriam.

 Para avaliarmos a si-
tuação do local, levamos o 
Bombeiro Civil e Técnico em 
Segurança Patrick França. 
Além de observar as falhas, 
ele testou alguns extintores. 
Para nossa surpresa, todos 
estavam vazios. “Isso é uma 
grave deficiência em caso 
de um princípio de incêndio. 
Há grande concentração de 

pessoas em horário de pico 
e também é um espaço co-
mercial, que possuem vários 
materiais inflamáveis. As pes-
soas não sabem o perigo a 
que estão expostas”, expli-
cou França.
 Mesmo se não esti-
vessem vazios, pelo menos 
seis extintores estão ven-
cidos há mais de um ano e 

meio, desde maio de 2014. 
Os alarmes  de incêndio do 
local também estão danifica-
dos. 
 O AVCB ficou em evi-
dência na mídia brasileira em 
2013, quando um incêndio 
matou 242 pessoas na boate 
Kiss, no Rio Grande do Sul. 
O local não tinha o laudo ex-
pedido pelo Corpo de Bom-
beiros. Sendo assim, muitas 
mortes poderiam ter sido evi-
tadas caso os profissionais 
tivessem feito uma vistoria. 
Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, o 
AVCB do Paço está vencido 
desde 29/11/2015, Enquan-
to os  da Upa e Rodoviária, 
sequer constam no sistema 
da corporação. 
 A Prefeitura não se 
pronunciou sobre o caso. 

 O CEFORPE 
(Centro de Formação 
de Profissionais da Edu-
cação) abriu inscrições 
para novas turmas nos 
cursos de braile e ofici-
nas. Os cursos são vol-
tados aos professores, 
demais profissionais da 
rede municipal de ensi-
no e ao público em ge-
ral que estiver interes-
sado. São 260 vagas. 
 As inscrições 
começaram na última 
segunda-feira (15) e se-
guem até o dia 26 de 
fevereiro. 

C E F OR PE  abre  2 6 0  v a g a s  p ar a 
oito  c u r s o s  em  R ib ei r ã o  Pi re s

 O início dos 
cursos está progra-
mado para o mês de 
março. As aulas serão 
aplicadas no próprio 
centro, localizado na 
avenida Valdírio Prisco, 
193, Jardim Itacolomy 
– no Complexo Ayrton 
Senna, ao lado do Tea-
tro Euclides Menato. 
 Os cursos dis-
poníveis são os seguin-
tes: Braile (Módulos I e 
II), Arteterapia (módulo I 
e II), oficina psicopeda-
gógica – jogos e oficina 
psicopedagógica – a 

Fotos: Ricardo Ribeiro/DiárioRP

 Não sou contra o 
desenvolvimento, princi-
palmente no Centro Alto, 
área que resido e luto por 
melhorias, tanto que in-
diquei a área da Siporex 
para futura implantação 
de uma unidade da Coop 
em nossa região. Não sou 
contrário ao shopping no 
Centro Alto, e sim, a de-
molição da Fábrica de Sal 
e a concessão gratuita de 
área nobre para o setor 
privado, já que foi desa-
propriado com a finalida-
de de levar lazer e cultura 
para população. Ponde-
remos a vinda de um sho-

pping. Temos um comér-
cio fragilizado pela crise 
econômica, necessitando 
de incentivos e ações do 
Poder Público, o que não 
ocorre, e me preocupo 
com a estabilidade do 
comércio, em especial da 
região central. 
 Precisamos de-
bater o tema, convido a 
todos para nesta quinta-
feira (18), às 19 horas. 
Compareçam a Câmara, 
para através de audiência 
pública, encontrarmos o 
melhor caminho para o 
desenvolvimento da nos-
sa cidade.

relação entre o desenho 
e a escrita. 
 No curso de 
Braile, os alunos serão 
capacitados profissional-
mente na escrita e leitura 
braile. As aulas são vol-
tadas para profissionais 
que atuam direta ou indi-
retamente com deficien-
te visuais. São 50 vagas, 
sendo 10 por turma. A 
carga horária é de 30 
horas. 
 Para mais infor-
mações sobre os cursos 
e horários, acesse o site 
www.diariorp.com.br. 



7 POLICIAL

Homem cai do segundo 
andar da Fábrica de Sal

Por Ricardo Ribeiro

 A ROMU, equipe da 
Guarda Civil Municipal cap-
turou dois bandidos acusa-
dos de roubarem funcioná-
rios de uma perfumaria no 
Centro da cidade. 
 A apreensão acon-
teceu um dia após o crime, 
e um dos pertences rouba-
dos foi recuperado.
 Por volta das 16h30 
da última sexta-feira (12), 
dois indivíduos entraram no 
estabelecimento comercial 
e anunciaram o assalto. 
 Portando arma de 
fogo, um dos criminosos 
pediu às funcionárias que 
celulares fossem entre-
gues. Após o roubo, os 
dois bandidos fugiram.

 Em ronda realiza-
da pelo Jardim Alvorada e 

Jardim Iramaia, já sabendo 
das possíveis característi-
cas dos indivíduos, equi-
pes da ROMU acabaram 
localizando os criminosos. 
Com eles, foi encontrado o 
celular de uma das vítimas 
e revelaram onde a arma, 
utilizada para roubar a loja, 
poderia ser encontrada. 
 Seguindo as infor-
mações, os oficiais foram 
até Mauá e localizaram um 
simulacro de arma de fogo 
na residência de outro indi-
víduo.
 Os criminosos fo-
ram reconhecidos pelas 
vítimas. Um deles é menor 
de idade. Os maiores fo-
ram presos e o menor se 
encontra à disposição da 
justiça.

 Na manhã da última 
segunda-feira (15), um ra-
paz caiu do segundo andar 
da Fábrica de Sal. O ho-
mem teve diversas fraturas 
e foi atendido pela Defesa 
Civil, sendo encaminhado 
ao Hospital Nardini, em 
Mauá.
 A Defesa Civil rece-
beu uma ligação informan-
do sobre um homem que 
estava caído no chão do 
local. Ao chegar, a equipe 
do órgão constatou que 
o rapaz havia entrado no 
prédio para usar drogas e 

acabou caindo de apro-
ximadamente oito metros 
de altura. Devido a queda, 

ele teve fratura exposta em 
membros superiores do 
corpo e lesionou a região 
pélvica. 
 Neste mês, a equi-
pe do Diário de Ribeirão 
Pires divulgou uma matéria 
em vídeo sobre o estado 
da antiga construção. 
 O prédio está aban-
donado e qualquer pessoa 
pode entrar e sair do local. 
Ainda foram encontrados 
indícios de que moradores 
de rua utilizariam o local 
como abrigo, além de pre-
servativos.

 Estamos em uma 
época complicada para 
as cidades pelas fortes 
chuvas. Na última segun-
da-feira (15), por exemplo, 
um forte temporal atingiu 
Ribeirão Pires e municí-
pios vizinhos, como Mauá 
e São Bernardo, influen-
ciando não apenas no 
trânsito de veículos, mas 
também no de pessoas. 
Isso porque a chuva ala-
gou boa parte dos trilhos 
das estações de Mauá e 
Santo André da CPTM 
(Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos). 

 Mas introduzi esse 
assunto para falar de ou-
tro problema preocupan-
te e sempre abordado em 
minha coluna: a manuten-
ção em vias públicas em 
Ribeirão Pires. 
 Pensando nisso, 
encaminhei ofício ao Pre-
feito para manutenção 
na Estrada dos Cinco 
Pinheiros, no Ouro Fino 
Paulista. 
 Tal solicitação se 
faz necessária por recla-
mações dos moradores 
alegando que a rua está 
intransitável.

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação/Defesa Civil

ROMU prende bandidos 
que roubaram loja no Centro

 Um cidadão 
pode ter escapado de 
um golpe em uma agên-
cia bancária em Ribeirão 
Pires. O fato aconteceu 
no último sábado (16). A 
polícia conseguiu intervir 
antes de que os possí-
veis criminosos praticas-
sem o roubo.
  Por volta das 9h, 
um homem de 41 anos 
tentava sacar dinheiro 
em um caixa eletrônico, 
porém, encontrava di-
ficuldades para utilizar 
o sistema de biometria. 
Dois homens se apresen-
taram para auxiliá-lo na 
transação. Ao observar 
a cena, a empresa que 
faz o monitoramento do 
local, estranhou a ação e 

decidiu comunicar a Polí-
cia Militar do ocorrido. Os 
PMs conseguiram che-
gar ao local antes de que 
o procedimento bancário 
fosse executado.
  Aos serem ques-
tionados, informaram 
que estavam na agência 
para sacar dinheiro, mas 
não conseguiram realizar 
a operação por conta da 
chegada dos oficiais.   
 Como não foi 
constatado nenhum cri-
me, foram liberados. No 
BO, os militares ainda 
informaram que uma 
terceira pessoa estaria 
aguardando os rapazes 
do lado de fora do ban-
co, mas este fugiu após 
a chegada dos policiais.

Ap ó s  at i tu d e  su sp eit a , 
P M  i mp e d e  roub o




