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OPINIÃO
O poder da internet

A internet é algo relativamente novo no Brasil.
Com isso, muitas pessoas
ainda a utilizam da forma
que querem, sem perceber o
poder que ela tem, ou sem
ao menos acreditar que possam ser punidos por possíveis crimes que venham a
cometer na rede.
Em Ribeirão Pires, já
vimos várias denúncias de
pessoas que, se utilizando
dessa ferramenta, criam perfis falsos para denegrir outras pessoas, compartilham
imagens e vídeos de outros,
seja em estado vergonhoso
ou não.
De acordo com a jurisdição da Justiça Brasileira,
você pode ser condenado
apenas por curtir uma postagem que esteja denegrin-

do alguém ou expondo a
pessoa em alguma situação
de vexame ou caluniosa.
Para a justiça, quando você
curte uma publicação é sinal
de que você está de acordo
com o que foi escrito/compartilhado. Além disso, por
você ter curtido, a publicação também aparecerá para
seus amigos, mesmo que
eles não estejam diretamente ligados com a pessoa que
publicou.
O artigo 17 do Código Civil Brasileiro diz que,
nem o nome de uma pessoa
pode ser publicado com finalidade vexatória: “O nome
da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações
que a exponham ao desprezo público, ainda quando

não haja intenção difamatória.”
É preciso tomar muito cuidado com o que se
faz na internet, pois sempre
existe um vestígio que levará
ao autor e, depois de feito,
não tem como voltar atrás e
se arrepender, pois se espalhará na rede para o mundo
inteiro e, dificilmente, será
possível apagar.
Sempre que for fazer alguma publicação sobre alguém, pense se você
gostaria que algo parecido
fosse feito com você. É sempre bom nos colocarmos no
lugar do outro, nem que só
em pensamento, para, quem
sabe, conseguir tomar algumas atitudes melhores em
respeito ao próximo. Bom
senso sempre!

Charge da Semana
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LAZER E CULTURA

Casa do Hip Hop tem
cursos gratuitos em RP

Foto: Divulgação

Por Ricardo Ribeiro

Com inscrições abertas para o período de aulas
de 2016, a Casa do Hip Hop
e Juventude oferece oficinas
de arte, dança, capoeira,
grafite, break e muitas outras modalidades. Criada há
quatro anos, o centro cultural atrai várias pessoas não
só de Ribeirão Pires, mas
também de toda a região do
Grande ABC.
Willians Freire, o “Preto”, coordenador da Casa do
Hip Hop, falou das expectativas para o ano de 2016. “A
gente acredita que nesse ano
nós daremos um salto ainda
maior. Apesar de os cursos

serem gratuitos, prezamos
muito pela qualidade”, afirmou.
O preconceito é um
dos pontos que ainda afetam o Hip Hop. As pessoas
enxergam de uma maneira
errada, mas para o coordenador, a modalidade ensina
e ajuda várias pessoas. “Hip
Hop é um movimento que foi
e ainda é marginalizado. Aos
poucos estamos conseguindo mostrar para todos que é
um estilo que não prega coisas ruins, mas sim que educa. Por exemplo, se um garoto quer ser um DJ ele vai ter
de aprender a contagem dos
compassos. Se ele quiser ser
bom de grafite, ele tem que

conhecer arte. Se quiser ser
um rapper, vai precisar conhecer muito bem a língua
portuguesa”, afirmou.
Além de ensinar várias modalidades, o local
ajuda jovens que estão em
processo de ressocialização
e para Willians este é um
dos pontos mais importantes da Casa. “Os jovens LAs
(liberdade assistida) já vem
do CREAS pra nós. A gente
fala a língua desses jovens,
então, eles se sentem mais
acolhidos. As vezes, eles
passaram por situações vexatórias, mas na Casa do Hip
Hop não acontece isso. A
gente insere eles nas conversas, nos eventos e queremos
as ideias deles para ajudar
a contribuir com o espaço.
Eles se sentem acolhidos e
nós vemos as mudanças”,
disse.
A Casa do Hip Hop
fica localizada na Avenida
Santo André, 1013, Centro
Alto. Para realizar a matrícula,
basta levar RG, CPF e comprovante de residência, todos com original e cópia. Informações, ligue 4825-5310.

Festival do Chocolate ainda não tem local
Maior atração turística e cultural da cidade, o
Festival do Chocolate não
tem um novo local e nem datas definidas. Na última edição, cerca de 300 mil pessoas passaram pelo evento.
Segundo a assessoria do Paço, um novo planejamento para a festa está
sendo elaborado. “A Secretaria de Desenvolvimento Eco-

nômico e Turismo já trabalha
com um novo projeto, porém
ainda não há uma resposta
concreta com a definição do
evento desta próxima edição”, esclareceu.
Em janeiro, o Diário
já havia entrado em contato
com a Prefeitura para saber
como estava o processo de
produção do Festival, fomos
informados que a previsão

para definir as datas e locais
do evento aconteceria ao final de fevereiro. “Em janeiro
deu-se início à pré-produção do Festival do Chocolate
deste ano e está em estudo
um novo layout e a possibilidade de um novo local para a
realização do evento. A previsão é que em fevereiro sejam
definidos o formato e o local
do festival”, informou.
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Todos sabemos
que a atual situação
econômica do Brasil
não está das melhores.
O desemprego está aumentando e o poder de
compra diminuindo.
É nessa hora que
todos apertam os freios
e tentam economizar ao
máximo, mas também
deve ser a hora de nos
unirmos pela micro economia de nossa cidade.
Porque não dar
preferência para comerciantes de Ribeirão Pires, que são os reais responsáveis pela criação

de novos empregos na
cidade e movimentação
da nossa economia?
Na hora de comprar um sapato, uma
roupa, sair para jantar,
ou até mesmo sair para
tomar uma cerveja com
amigos, é importante
que nós demos preferência para os comerciantes locais. dessa
forma, ajudamos a gerar renda para a cidade,
melhorar a estrutura comercial e até mesmo da
própria cidade, já que a
arrecadação de impostos também aumenta.
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POLÍTICA

Após denúncia do Diário, Prefeitura
envia R$70 mil para Guarda Municipal

Foto: Rafael Ventura/DiárioRP

A Prefeitura de Ribeirão Pires solicitou à
Câmara dos Vereadores
a aprovação de R$ 70 mil
destinados à Guarda Civil Municipal da cidade. A
verba vem de um processo
de realocação de recursos
apresentado pelo Paço na
última sessão, realizada na
segunda-feira (29).
A justificativa da Secretaria de Segurança Pública para a solicitação é o

reaparelhamento da GCM.
De acordo com o documento, os oficiais não possuem
pistolas automáticas, somente revólveres calibre 38.
O pedido foi assinado pelo Secretário Tales
Aramis Ferreira em 24 de
fevereiro de 2015, mesma
data que o Diário de Ribeirão Pires publicou na
edição semanal uma denúncia sobre o sucateamento
da Guarda Municipal. Um
oficial, que preferiu não se
identificar, afirmou que tudo

Hoje em dia o que
mais se vê são pessoas
reclamando e pedindo
mudanças por dias melhores. Mas muitas delas
esquecem que a verdadeira mudança está em
nós mesmos!
Nada muda se
você não mudar. Saia
do comodismo, faça sua
parte como ser humano,
como cidadão! Em uma
cidade onde estamos
vivendo um caos que
parece não ter fim, pequenas atitudes fazem
diferença. Juntos somos
mais fortes que nossos

administradores, juntos
podemos fazer uma cidade linda. Uma cidade
de pessoas educadas
que se importam verdadeiramente com o bem
estar da população.
Saia para fazer
o bem, para ajudar seu
próximo. Não peça nada
em troca, faça por amor.
O mundo não precisa
de pessoas que ficam
numa tela se lamentando, reclamando e criticando. O mundo precisa
que você saía do seu
celular e entre na vida de
alguém para mudar.

Por Ricardo Ribeiro

estava sucateado e que os
GCMs precisam ter outro
trabalho para conseguir se
sustentar. Curiosamente, na
mesma data o pedido de
verba para reaparelhamento
foi elaborado.
O documento sobre
a realocação de quantias
gerou muita discussão na
Câmara. No Projeto de Lei,
constam R$ 500 mil para a
Secretaria de Governo, po-

rém, em nenhum momento informa onde e como o
dinheiro será utilizado. Na
mesma solicitação, ainda constava R$ 1,8 milhão
destinado à pasta de Saúde
que posteriormente será repassado à Apraespi. Vereadores contestaram a medida. O parlamentar Renato
Foresto (PT) elaborou uma
emenda para que a aprovação das verbas fossem vo-

tadas separadamente. Porém, 10 vereadores foram
contrários à proposta.
O remanejamento
de verba foi aprovado por
16 votos a 1. Berê do Posto
(PMN), Diva do Posto (PR),
Eduardo Nogueira (SD),
Flávio Gomes (PPS), Gabriel Roncon (PR) e Rubão
(PMDB) criticaram o projeto,
mas votaram a favor para
não prejudicar a Apraespi.

Vereador de Mauá critica ações de Saulo Benevides
Foto: Reprodução Youtube

Vereador Cachorrão não gostou da publicação feita por Benevides.

Em 15 de fevereiro, a região do ABC foi
castigada pelas chuvas.
Mauá, Santo André e São
Bernardo do Campo tiveram vários pontos de alagamento. Por conta das
enchentes a circulação
de trens entre Mauá e Rio
Grande da Serra foi interrompida porque a estação
mauaense foi tomada pelas águas.
O Prefeito Saulo

Benevides vendo a situação, publicou um texto em
sua página no Facebook
dizendo que Ribeirão Pires
não veria tais cenas por
conta de obras preventivas feitas pela Prefeitura. A
publicação foi duramente
criticada por moradores e
políticos da região. Posteriormente a publicação foi
apagada.
O Vereador de Mauá,
Adelto “Cachorrão” (PP),

enviou, no último dia 29,
uma Moção de Repúdio
contra Saulo Benevides
pelas declarações feitas
em relação as enchentes
e o acusou de denegrir a
imagem do município vizinho. “O Sr. Saulo Mariz
Benevides denegriu tanto
ao Chefe do Executivo de
nossa cidade, quanto a todos os membros do Poder
Legislativo e em toda sua
totalidade os cidadãos de
Mauá”, afirmou.
Cachorrão
também fez crítica pela falta de
sensibilidade e dignidade
pela forma como os fatos
ocorridos foram expostos
e finalizou o texto protestando contra a pessoa e
também contra o Prefeito.
“Diante do exposto, firmamos aqui nossos mais
sinceros e honestos protestos ao Sr. Saulo Mariz
Benevides tanto na qualidade de ser humano e
quanto de Chefe do Executivo de Ribeirão Pires”,
finalizou.
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Secretário é acusado de machismo
Foto: Rafael Ventura/DiárioRP

Foto: Ricardo Ribeiro/DiárioRP

Mulheres protestaram contra publicação de Thiago Quirino.
Por Ricardo Ribeiro

Uma publicação do
Secretário de Comunicação,
Thiago Quirino, no Facebook
foi alvo de críticas por parte de alguns Vereadores, na
sessão que aconteceu na
segunda-feira (29). Na postagem, ele criticou a presença
de mulheres seminuas na Fábrica de Sal.
Quirino afirmou que o
Paço queria dar uma destinação mais digna ao espaço e
acusou o grupo que ocupa o

prédio de inversão de valores,
ao publicar uma gravação
das moças sentadas na janela.
Segundo o Coletivo
“Sal da Terra”, as mulheres
fazem parte de um grupo que
faz ensaios artísticos em prédios históricos e não tinham
relação com as intervenções.
Durante a assembleia, alguns
vereadores criticaram o posicionamento de Thiago. “Fui
com o meu neto e pulei, saí
correndo atrás dele e foi tudo
muito bom. É desnecessário

fazer comentários absurdos,
eu acho que cada um tem
de ter a dignidade de sair
de trás de um computador e
procurar o que fazer”, criticou
Berê do Posto (PMN). Renato
Foresto (PT) e Diva do Posto
(PR) também reprovaram a
atitude do secretário.
Vanessa Rodrigues,
jornalista e ativista do movimento feminista reprovou as
atitudes do Secretário. “Me
parece um absurdo que o
Secretário não tenha nenhum
pudor em expor duas mulheres assim, na tentativa de
desmoralizar os movimentos
sociais que estão protestando pelo tombamento do
moinho. Além da divulgação
de imagens sem autorização
das moças, ainda promove
“slutshaming”, como se o
fato de elas estarem posando
de roupas íntimas fosse carta
branca pra tratá-las com desrespeito”, criticou.

Após denúncia, Prefeito pune servidores
Foto: Rafael Ventura/DiárioRP

Por Caio dos Reis

Por Rafael Ventura

Servidores que denunciaram as condições precárias na cesta-básica dos
Servidores Municipais e o
possível assédio moral por
parte de funcionários do alto
escalão da prefeitura foram
punidos na última semana.
Por conta das denúncias, desde julho de 2015
os servidores são réus em
um processo administrativo
aberto pela ex-secretária de
Assistência e Desenvolvimento Social, Sônia Garcia,
que gerou na condenação de
3, dos 4 envolvidos. Quem
decide se é condenado ou
não e qual a pena, é o pró-

prio prefeito da cidade.
Na condenação mais
grave, o servidor que levou
sacos de feijão para a uma
sessão da Câmara e os entregou aos veredores, foi
condenado a ficar 3 meses
afastado e sem o direito de
receber salário, o que despertou a atenção do advoga-

Partido da Mulher
quer Leo ao Paço

do de defesa: “Meus clientes
usaram a Câmara para sua
função. Além disso, Se todos
foram condenados supostamente pelos mesmos atos,
como pode só um deles ter
recebido uma pena muito
mais grave que os demais?
90 dias sem remuneração?
Isso é indigno.”, concluiu.
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arquivamento
do
O
da Muprocesso
do
Teleférico
de
lher Basileira (PMB), que
Ribeirão
Pires pela CETESB
foi recentemente
criado
(Companhia
como intuito de
de Tecnologia
fotalecer
de
Saneamento
a igualdade
entreAmbiental),
homens
noticiado
com
exclusividade
e mulheres chegou a Ripelo
de no
Ribeirão
beirãoDiário
de olho
Paço
Pires,
oco2wrreu
porvice
falno próximo ano. A
ta
de
documentos
compleprefeita e ex secretária
mentares
que Leo
mostrariam
de Educação,
Mouao
órgão,
ligado
à
ra, é o principalSecretaria
nome
Estadual
de Meioa Ambiente,
para disputar
cadeira
as áreas
de intervenção,
do
executivo.
através imóda
veis
(públicos
e
particulares)
sigla.
envolvidos
plantas
Leono projeto
pertence
a
fazendo do
referência
traçachapa
atual ao
prefeito
do real
do Teleférico
e planta
da
cidade,
Saulo Benevide
supressão
de
vegetação.
des (PMDB) mas sempre
O Diário de Ribei

teve desentendimentos
com o Peemedebista.
Recentemente foi exonerada da pasta da educação por não concordar
com possíveis casos de
irregularidades na gestão
de Benevides.
O Partido deve
lançar Leo em um evento que será realizado
na próxima semana, na
Câmara Municipal da cidade, no mesmo dia em
que é comemorado o Dia
Internacional da Mulher 8 de março, próxima terça-feira, às 18:30h.
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Roncon sofre com ataque de animais
Por Rafael Ventura

Moradores do bairro
Roncon, há anos, enfrentam
um problema de saúde pública na região. Alguns anos
atrás, duas senhoras, que
segundo os moradores, aparentam possuir transtornos
mentais, ocuparam um terreno da principal via do bairro
e, desde então, vêm acumulando objetos e animais.
De acordo com os
moradores, os animais são
violentos e atacam qualquer
um que passe na frente da
Propriedade. “Uma vez, eu
estava voltando da escola
com minha filha de 1 ano e
eles vieram nos atacar. Consegui pegar minha filha no
colo para proteger ela, mas
eles me atacarame até rasga-

Foto: Caio dos Reis/DiárioRP

ram minha calça”, disse uma
das moradoras, enquanto
mostrava as cicatrizes deixadas em suas pernas pelos
animais.
Outra senhora reclama: “O médico disse que
eu preciso fazer caminhada,
mas como que vou fazer se
até pra passar alí na frente eu
preciso pegar ônibus por um
quarteirão só para não passar ne frenta”.

A equipe do Diário de
Ribeirão Pires constatou que
seriam cerca de 50 animais
vivendo sobre a custódia
das suas senhoras, que trabalham recolhendo produtos
recicláveis para sobreviver.
Ao visitar o local, nossa equipe também constatou que
os animais realmente atacam
diversas pessoas ou veículos
que passam pelo local.
Ao perceber a pre-

sença de nossa equipe, moradores começaram a aplaudir festejando, e vinham, aos
montes, reclamar da situação, que há anos, ainda não
foi resolvida.
		
Para a diretora do Centro e Controle de
Zoonoses de Ribeirão Pires
(CCZ), a situação é grave,
mas pode não ter o resultado que a população espera.
“É preciso deixar bem claro

que não temos como recolher todos aqueles animais.
Faremos uma seleção dos
animais mais violentos para
recolher, mas o CCZ não
comportaria todos eles. Já
estamos com nossa capacidade máxima”, informou.
Procurada, a diretora
do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social),
Margarete Paulino, informou
que já conhece o caso e, em
parceria com a Vigilância Sanitária, já tentou realizar acordo amigável com as duas
senhoras, o que não foi bem
sucedido. Ainda em entrevista à nossa equipe, Paulino
também informou que apenas com uma ordem judicial
poderá intervir no local, o
que, segundo ela, já estaria
em andamento, concluiu.

BUXIXOS DA ESTÂNCIA
Um compilado de disse me disse da região

Quem poderá me
defender?
Dizem que a crise de baixa autoestima do prefeito de Ribeirão
Pires, Saulo Benevides, continua. Com grande rejeição entre os munícipes e sendo constantemente alvo de críticas na
internet, Saulo teria dado uma
nova função aos comissionados: Defendê-lo na internet.

Faíscas no Legislativo
Parece que Jorginho e o vereador Renato Foresto (PT) não
andam se bicando ultimamente. Pela segunda semana seguida, os parlamentares trocaram farpas durante a sessão.
O motivo? Dizem que Jorginho
queria passar por cima do regimento interno novamente.

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

Hoje quero falar de planejamento e respeito na
questão pública ou a
falta delas. Como exemplo, dois dos pontos de
Ribeirão Pires, o Parque
Municipal e o Complexo
Ayrton Senna. Locais de
lazer e cultura da população. Hoje, servindo
de canteiro de obras do
Teleférico, projeto ambicioso e inviável para o
momento econômico e
social. Uma obra para
atrair turistas, em uma
cidade que desconfigura
seus potenciais. Vejo o

Parque Municipal fechado e a frente do Teatro
Municipal ocultado por
tapumes. E as obras?
Essas caminhando a
passos de tartaruga.
Falta planejamento aos
que comandam a nossa cidade, falta respeito
para com a população.
Na Câmara faço o meu
papel, luto contra esses
desmandos, sem ser
ouvido. Espero que as
obras terminem rapidamente, para que os espaços sejam devolvidos
a nós, moradores de RP.
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Roubos aumentam quase 100% em RP

Por Caio dos Reis

O número de roubos teve um aumento de
97,7% comparando janeiro de 2013, primeiro ano
da gestão Saulo Benevides
(PMDB), e janeiro de 2016.
Em 2013, foram registrados
44 roubos. Já neste ano, no
mesmo período, o número subiu para 87 casos. O
aumento também acontece
quando comparamos 2015
e 2016. Neste caso, o crescimento foi de 67,7%, sendo
que janeiro do ano passado
registrou 52 casos. Os dados foram divulgados pela
Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo.
O significativo aumento não afetou apenas
o número de roubos. Os
número também apontam
crescimento nos casos de

Foto: Rafael Ventura/DiárioRP

roubos de veículos. Em janeiro de 2013 foram 17
roubos de veículos. Nos
dois anos seguintes, houve
queda, e foram registrados
12 e 13 casos, respectivamente. Já em 2016, a
contagem voltou a ter incremento, subindo para 20
casos. Ou seja, aumento de
17,6% comparando janeiro
de 2013 com o mesmo período de 2016.
O
aumento
de

67,7% no número de roubos
entre janeiro deste ano e do
ano passado em Ribeirão
Pires foi o segundo maior
registrado nas cidades do
Grande ABC. Apenas Rio
Grande da Serra, que subiu de 5 para 11 casos, registrou um aumento maior.
A cidade de Mauá registou
aumento de 57,4% (254
para 400 casos), enquanto
Diadema subiu de 563 para
693 (23%). São Caetano foi

o único município que documentou diminuição. A cidade teve queda de 39,7% no
número de roubos.
No caso de roubos de veículos, Ribeirão
também ocupa a segunda
posição, com aumento de
53,8% (13 para 20 casos).
Apenas Rio Grande da Serra
teve aumento maior. Apesar do incremento de 120%
no número, o aumento não
é tão significativo em Rio
Grande, tendo em vista que
o número de roubos de veículos subiu de zero para
três. Nas outras cinco cidades do Grande ABC, o número foi inferior. Em Mauá,
por exemplo, foram 153
roubos em 2015 contra 155
em 2016, aumento de 1,3%.
São Caetano, novamente,
registrou o melhor resultado,
queda de 39,13% no núme-

ro de casos.
Procurada pela equipe do Diário de Ribeirão Pires, a Polícia Militar afirmou
que mantém diversas operações especiais sendo organizadas pelos Batalhões
das sete cidades da região,
com grande atenção para
as áreas com grande concentração e fluxo de pessoas. A PM também afirmou
que, apesar do aumento no
número de roubos, o batalhão respondeu de forma
positiva, levando em conta
que o número de flagrantes,
pessoas presas em flagrante
e veículos recuperados tiveram aumento.
A Prefeitura foi questionada sobre o aumento no
número de roubos e roubos
de veículos na cidade, mas
não retornou os contatos
feitos por nossa equipe.

Bandidos fazem caminhoneiro
de vítima na Sapopemba
Por Ricardo Ribeiro

Na última semana, um caminhoneiro foi
assaltado na Estrada do
Sapobemba em Ribeirão
Pires. De acordo com informações contidas no
Boletim de ocorrência,
três indivíduos armados
abordaram o caminhoneiro e o obrigaram a entregar o caminhão.
Por volta das 6h
de terça-feira (23), Edson
(28), passava com seu caminhão da marca IVECO
pela via. Quando, os crimi-

nosos em um Gol 3ª geração de cor azul interceptaram o caminhão. Um dos
indivíduos desceu do carro e obrigou o caminhoneiro a deixar seu veículo
em posse dos criminosos.
Os bandidos fuguram e,
até então, não se sabe o
paradeiro dos mesmos. A
vítima informou que o IVECO levava mesas de escritório, cadeiras, um sofá,
um cofre vazio, duas maletas de ferramentas, um
celular e duas bolsas contendo pertences pessoais.
Ainda segundo in-

formações que constam
no B.O, o meliante que
desceu do Gol para roubar Edson, tem aparentemente 25 anos, 1,70m,
cor parda, magro e utilizava uma touca. Qualquer
informação que possa levar a Polícia a encontrar
os bandidos pode ser comunicada através do Disk-Denúncia (181).
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo garante
sigilo absoluto sobre a
identidade de todos os
denunciantes.

A partir de agora
todas as mulheres de nossa cidade têm o direito ao
aleitamento materno em
todos os estabelecimentos de Ribeirão Pires.
A lei, que é de minha autoria, foi aprovada
na Câmara Municipal na
última segunda-feira, e
na prática, deverá trazer
mais respeito e dignidade
para as mães que precisam amamentar.
A amamentação
é indispensável nos primeiros 6 meses de vida
e recomendável até os 2

anos de idade. No leite
materno, existem diversos nutrientes e anticorpos que são necessários
para o desenvolvimento
do bebê.
Para as mães,
também é benéfico, pois
pode reduzir os riscos de
desenvolver câncer de
mama, câncer de ovário
e também diminui o risco
de fraturas em consequência da osteoporose.
Por conta disso, aprovamos a lei para
que as mães fiquem mais
tranquilas ao amamentar.

