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Maquiagem de palhaço
 O ano eleitoral tem 
criado desespero em várias 
pessoas com intenção em 
disputar alguma vaguinha 
nas eleições deste ano. Na 
Prefeitura da cidade tam-
bém não é diferente. 
 Um exemplo disso é 
a quantidade de obras sen-
do inauguradas em 2016. 
Até aí tudo bem, seria muito 
bom para cidade e eu seria 
o primeiro a elogiar. No en-
tanto, grande parte dessas 
obras não estão realmente 
prontas, como é o caso do 
prédio que deveria abrigar o 
Hotel Escola.
 Em um evento 
cheio de puxa saquismo e 
melancolias que atacam a 
diabetes de qualquer pes-
soa sensata, a Prefeitura de 
Ribeirão Pires inaugurou o 

novo Centro Cultural da ci-
dade. Acontece que apenas 
uma parte do prédio está 
realmente pronta e, de acor-
do com relatos de alguns 
funcionários da Prefeitura, já 
estava  pronto e só faltava 
terminar a colocação dos vi-
dros de algumas janelas. De 
acordo com a Prefeitura, o 
espaço deverá contar com 
aulas de Ballet, danças, etc.
 No entanto a obra 
está inacabada, como di-
versas outras por aí. A ad-
ministração Pública desta 
cidade insiste em inaugurar 
obras que não estão con-
cluídas. Foi assim com o 
parquinho da Vila do Doce, 
com a própria Vila do Doce, 
com a Avenida Prefeito Val-
dírio Prisco, sem contar as 
diversas ruas de bairros que 

a Prefeitura só asfaltou um 
pedaço.
 Em plena era digi-
tal, os políticos insistem nas 
mesmas técnicas de 20, 30 
anos atrás para tentar ludi-
briar os eleitores e conquis-
tar seus votos. No caso da 
Prefeitura, instalando várias 
placas de obras, que na ver-
dade não estão sendo feitas 
e com propagandas de uma 
cidade perfeita.
 A verdade é que Ri-
beirão Pires está um caos. A 
saúde está doente, as obras 
estão paradas, e segurança 
é um assunto que nem me 
atrevo a tocar. Não to aqui 
para falar de político A ou 
B. Seja quem for o próximo 
Prefeito, só desejo que te-
nha mais respeito por nossa 
cidade.
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Charge da Semana

Foto Denúncia
Escadão da rua Bertoldo, 

no bairro Colônia, está tomado 
pelo matagal. Moradores já re-
lataram inclusive a presença de 

cobras no local. 
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  Impeachment é a 
palavra da vez na políti-
ca brasileira. Mas você 
realmente sabe o que é 
isso? O impeachment é 
um processo instaura-
do com base em uma 
denúncia de crime de 
responsabilidade con-
tra uma autoridade do 
poder executivo ou ju-
diciário. Mas não é de 
uma hora para outra 
que ele acontece, exis-
te um processo, muito 
longo, aliás. No caso da 
presidente Dilma Rous-
seff (PT), o pedido está 
numa fase intermediária 

e após a formação da 
comissão de deputa-
dos, a presidente terá 
sua defesa. Depois, a 
comissão elabora um 
parecer, que será vo-
tado novamente pelos 
parlamentares.  
 Caso aprovado, é 
a vez do Senado avaliar. 
Se absolvido no Senado, 
a autoridade reassume o 
cargo. Caso contrário, o 
vice assume.
 E fica a dica: ma-
térias jornalísticas expli-
cativas podem te ajudar 
a entender mais sobre 
todo esse processo.

ANUNCIE AQUI!

-3 mil acessos diários em nosso site.
-10 mil exemplares semanais no impresso.

Ligue já: 4827-5757
contato@diariorp.com.br

Seu retorno garantido!

Novo delegado, 
velho conhecido

Por Caio dos Reis

 Delegado titular da 
Delegacia de Ribeirão Pires 
desde dezembro de 2015, 
Evandro Augusto Vieira de 
Lima já é um velho conheci-
do entre a população ribei-
rão-pirense. 
 Na polícia há 28 
anos, sendo 23 como dele-
gado, Evandro tem passa-
gens pelos departamentos 
de Mauá, São Bernardo, 
Santo André e Diadema. 
Agora, além de atuar como 
delegado em Ribeirão Pires, 
acumula expediente em Rio 
Grande da Serra. “Fiz boa 
parte da minha carreira em 
São Bernardo e depois ro-
dei alguns distritos da re-
gião e capital”, explicou o 
delegado. 
 A ligação de Evan-

dro com a cidade de Ri-
beirão Pires, porém, é mais 
antiga. Evandro Evaldir de 
Assis Lima, seu pai, tam-
bém atuou como delegado 
no município e é homena-
geado com uma foto na 
sala do atual chefe da polí-
cia. “Cheguei aqui em 1973 
quando meu pai assumiu 
a titularidade em Ribeirão 
Pires. Nessa época a dele-
gacia ainda ficava na parte 
de cima da cidade. Depois 
ele passou um tempo em 
Mauá, rodou por outras ci-
dades do ABC e em mea-
dos de 1986 ele retornou 
para este prédio, mais es-
pecificamente nesta minha 
atual sala”, disse. 
 Na sessão solene 
em comemoração aos 62 
anos da cidade, realizada 
na sexta-feira (18), Evandro 

foi homenageado e rece-
beu o título de cidadão ri-
beirão-pirense. “Já conhe-
ço muita gente aqui. E é 
legal ver as pessoas, tanto 
os mais idosos quanto os 
mais novos, vindo aqui falar 
comigo não apenas sobre a 
polícia”. 
 Segundo o novo 
delegado, agora é a hora 
de dar um novo dinamis-
mo à delegacia da cidade 
de Ribeirão Pires. “Muitos 
servidores daqui eu já co-
nhecia, então é uma ale-
gria até para eles a minha 
vinda para cá. Temos que 
trabalhar com satisfação 
e alegria, caso contrário o 
serviço não rende. Já es-
tamos trabalhando com re-
novação e inclusive temos 
montado novas equipes”, 
afirmou.

Foto: Letícia Leão
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 Recentemente, 
este periódico publicou 
o aumento nos índices 
de roubos na Estância, 
um problema sério que 
precisa ser enfrentado 
por todos os poderes.
 Indiquei ao pre-
feito, nosso projeto que 
institui em regiões de 
Ribeirão Pires, a Guar-
da Civil Comunitária, 
ou seja, a instalação de 
base e a presença de 
guardas municipais com 
motos para rondas em 
regiões específicas. 
 A população re-
ceberia um número de 

telefone para promover 
denúncias sobre atos 
suspeitos, acionando 
mais rapidamente as 
autoridades policiais. 
 Entendo que terí-
amos uma guarda mais 
próxima e integrada à 
população dos bairros, 
agilizando o atendimen-
to e auxiliando na queda 
da criminalidade. Mas 
até o momento, o pre-
feito não acatou nossa 
sugestão. 
 Fiquem certos 
que continuaremos lu-
tando para instalação 
da Guarda Comunitária.

Carros abandonados ainda causam 
problemas em Rio Grande da Serra

Por Ygor Andrade

 Uma Lei de 1992 es-
teve até 2013, basicamente 
sem ser cumprida. A Lei que 
determina a retirada imedia-
ta de carros abandonados 
nas ruas da cidade de Rio 
Grande da Serra, só passou 
a ter mais valor depois que 
o Vereador Claurício Bento 
(DEM) requereu o cumpri-
mento de tal Lei na cidade. 
Jornais da região já fizeram  
algumas reportagens sobre 
o assunto. Em algumas ma-
térias, chegaram a mostrar 
que alguns veículos eram 
utilizados como dormitório 
por alguns cidadãos em si-
tuação de rua.
 Passados três anos 
desde que o problema co-
meçou a incomodar os 
moradores da cidade, o 
Vereador Claurício conce-
deu entrevista ao Diário 
de Ribeirão Pires e fa-
lou do efeito negativo que 
isto ainda exerce sobre a 
população. “Eu posso afir-
mar que no mínimo 300 ve-
ículos estão abandonados 

e espalhados pela cidade. 
É sem dúvida um número 
bastante expressivo e que 
causa certo chateamento 
em todos nós”, comentou 
o Parlamentar, nomeando 
várias ruas que enfrentam o 
problema. “Na Vila Conde, 
nas ruas Mogi das Cruzes 
e Osasco. No Recanto das 
Flores, na Rua Icatuaçú. Vila 
Ota, na Rua Apolo e na Pre-
feito Cido Franco”, disse.
 Ainda de acordo 
com o Democrata, em 2013 
sua intenção era fazer com 
que a Lei fosse cumprida, e 
que a Prefeitura de Rio Gran-
de firmasse uma espécie de 

convênio com algum pro-
prietário de guincho, para 
que este levasse os veículos 
abandonados ao pátio. “Isso 
amenizaria o problema, não 
resolveria. Mas o fato já 
nos ajudaria a combater o 
problema, pois estes car-
ros largados por aí, podem 
facilmente se transformar 
em criadouros do mosquito 
transmissor da Dengue, Zika 
e Chikungunya, ressaltou.
 A equipe do Diário 
RP, circulou por algumas 
ruas e pode notar que al-
guns veículos estavam em 
situações precárias, e ou-
tros quase inutilizáveis. Até 

mesmo os veículos que pro-
vavelmente foram recolhidos 
e levados ao pátio da Prefei-
tura, estão esquecidos, ao 
lado de ambulâncias caindo 
aos pedaços.
 O autônomo Flávio 
Queiroz, 38, disse que uma 
senhora quase foi atropela-
da em uma rua por onde ele 

passava, por que um carro 
“velho, e que com certeza 
não andava mais”, estava 
sobre a calçada atrapalhan-
do quem quisesse andar. “É 
um absurdo, a gente paga 
IPTU pra ter condições de 
andar numa calçada, ai vem 
qualquer um e deixa o car-
ro lá, atrapalhando a gente. 
Nossas calçadas já não são 
boas, e isso acontece. É la-
mentável”, disse.
 Há duas semanas, 
o Diário de Ribeirão Pi-
res entrou em contato com 
a Secretaria de Comunica-
ção de Rio Grande da Serra 
solicitando esclarecimentos 
quanto ao que está sendo 
feito para a dimininuição 
deste problema, mas até o 
fechamento desta edição, 
não obteve resposta.

Fotos: Ygor Andrade/DiárioRP

Crise gera protesto de comerciantes

 A crise e a falta de 
segurança em Ribeirão Pi-
res causou um protesto 
inusitado entre os comer-

ciantes da cidade. Eles co-
locaram faixas pretas em 
frente aos estabelecimen-
tos protestando contra a 

situação econômica que o 
país e o município atraves-
sam. 
 Os comerciantes 
reclamam de diversos pro-
blemas ligados principal-
menta a falta de segurança 
e iluminação pública, o que 
aumenta o risco considera-
velmente no horário no qual 
estão fechando os estabe-
lecimentos.

Foto: Letícia Leão
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Por Caio dos Reis

 O novo centro cul-
tural de Ribeirão Pires foi 
inaugurado no último sába-
do (19), em comemoração 
ao aniversário de 62 anos da 
cidade. Entretanto, o local 
escolhido faz parte do pré-
dio construído originalmente 
para abrigar o Hotel Escola. 
 Ao lado do centro, as 
instalações de um provável 
auditório (foto) e outras sa-
las ainda estão em fase de 
obras. No local, pedaços de 
materiais de construção e pi-
chações, datadas até de se-
tembro de 2015, fazem parte 
do cenário. Apesar do perigo 

C entro cultural  é  inaugurado no prédio do Hotel  Escola
do material es-
palhado pelo 
chão, o prédio 
anexo é de fá-
cil acesso. 
 E m 
pauta na ci-
dade pelos 
menos desde 
2009, o Hotel 
Escola teve 
diversas datas 
de inaugura-
ção prometi-
das, mas nun-
ca foi realmente inaugurado. 
O novo centro cultural, loca-
lizado no Parque Pérola da 
Serra, poderá receber cerca 
de dois mil alunos mensal-

mente para aulas de dança, 
música e teatro. 
 Além disso, a expec-
tativa é que o centro ainda 
receba cursos de capacita-
ção de diversas áreas, semi-

nários e apresentações cul-
turais. 
 Na inauguração, o 
evento contou com apresen-
tações musicais da orques-
tra da cidade, exibições de 

danças de crianças e adul-
tos, além da fanfarra de alu-
nos da Escola Municipal En-
genheiro Carlos Rohn. 
 O Prefeito Saulo Be-
nevides (PMDB) esteve no 
evento mas se recusou a dar 
entrevista para o Diário de 
Ribeirão Pires.

Fotos: Guilherme Duarte/DiárioRP
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Funcionários públicos denunciam 
irregularidades em Secretarias

Por Ricardo Ribeiro

 O funcionalismo pú-
blico está passando por um 
momento crítico. Vários ser-
vidores de diversas áreas da 
Prefeitura estão passando 
por situações críticas, como 
assédio moral, represálias e 
até ameaças.
 Um funcionário da 
Prefeitura, que faz parte da 
segurança pública, contou 
que ao se ausentar do tra-
balho por motivo de doença, 
foi repreendido e prejudicado 
no trabalho, mesmo tendo 
apresentado atestado mé-
dico. “No mês passado, eu 
tive de me ausentar do plan-
tão por estar doente. Um de 
nossos chefes nos comuni-
cou que recebeu uma ordem 
de serviço, avisando que 
quem havia se ausentado 
seria remanejado para outra 
área, criada somente para 
quem se ausentou, tendo 
apresentado o atestado ou 
não”, contou e ainda disse 

que a medida foi criada jus-
tamente contra os funcioná-
rios e que fere o estatuto dos 
servidores.
 “Um de nossos su-
periores, ainda afirmou que 
avaliaria cada atestado para 
ver se não havia nenhuma 
irregularidade. Mesmo al-
guns tendo se afastado por 
problemas de saúde, psi-
cológicos ou psiquiátricos 
e que foram avaliados por 
peritos do INSS. E ainda dis-
seram que estão estudan-
do contratar um médico da 
Prefeitura para avaliar se o 
pessoal está apto ou não a 
trabalhar”, disse.

Trocas de cargos e fal-
ta de estrutura
 Alguns servidores 
após exporem as possíveis 
falhas de algumas Secreta-
rias, foram afastados e te-
riam sido perseguidos por 
superiores. Alguns, devem 
ficar até três meses sem re-
ceber salários da Prefeitura. 

Os afastamentos renderam 
críticas por parte de Verea-
dores na Sessão realizada 
na última segunda-feira (21).
 “O funcionalismo 
perdeu sua credibilidade. 
Esse governo veio para opri-
mir os funcionários. Eu não 
tenho um uniforme, não te-
nho um equipamento desde 
o meu primeiro dia. Eu tra-
balho em um local insalubre, 
inclusive estou passando por 
problemas psicológicos por 
conta disso. A gente é per-
seguido por alguns superio-
res por pedir mais infraestru-
tura”, disse um funcionário 
que assinou o termo de pos-
se para uma vaga e acabou 
sendo transferido para outro 
cargo, o que segundo alguns 
servidores pode ser ilegal.
 Um outro emprega-
do da Prefeitura, reclama 
das mesmas coisas e ainda 
informa que foram pressio-
nados por chefes de Pastas. 
“Um Secretário já me pres-
sionou. Ele me disse: ‘Eu 

vou te transferir. Eu vou te 
prejudicar’, isso é um assé-
dio”, falou.

Acidente
 Um funcionário que 
trabalhava no setor tributário 
de Ribeirão Pires foi transfe-
rido para o Departamento de 
Trânsito. Segundo colegas 
de profissão, a repartição 
não tinha equipamentos de 
segurança que servissem no 
servidor e, enquanto acom-
panhava uma procissão, o 
funcionário acabou se aci-
dentando gravemente e ten-
do várias sequelas. A Prefei-
tura não teria dado nenhum 
suporte ao funcionário, que 
hoje sobrevive com doações. 

Trânsito
 Funcionários do De-
partamento de Trânsito ain-
da denunciaram que cinco 
viaturas estavam danificadas 
e que só haviam duas motos 
para realizar os patrulhamen-
tos. Ainda fomos informados 

de que a rede semafórica da 
cidade é antiga e sucateada, 
o que dificulta a manutenção 
dos equipamentos. 
 O DiárioRP foi in-
formado pelos trabalhadores 
de que haveria falta de ma-
teriais necessários para rea-
lizar obras de sinalização.
 No último sábado 
(19), novas viaturas do trân-
sito estavam presentes du-
rante a inauguração do novo 
Centro Cultural e estas, já 
estão realizando rondas pela 
cidade.

Prefeitura
 O DiárioRP entrou 
em contato com o Executivo 
para saber o posicionamento 
do Paço sobre as denúncias, 
porém, até o fechamento da 
edição, não obtivemos ne-
nhuma resposta. De acordo 
com alguns funcionários, 
representantes da Prefeitu-
ra convocaram uma reunião 
com alguns servidores para 
tratar do assunto.

Foto: Arquivo/DiárioRP
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Um compilado de disse me disse da região

Apoio?!

Dizem por aí tem Vereador 
recebendo mensagens nada 
amistosas do Prefeito Saulo 
Benevides (PMDB) via What-
sApp. E mais, além de xinga-
mentos,  as mensagens tam-

bém estariam ameçando 
o Parlamentar...

Dizem por aí que o Verea-
dor Jorginho da Auto-Escola 
(DEM) irá apoior Adler Kiko 
Teixeira no pleito deste ano. 

O democrata já teria acertado 
o apoio com o Parlamentar 

Gabriel Roncon (PTB), número 
2 na chapa de Kiko. 

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

Ameaça no WhatsApp?!

BUXIXOS DA ESTÂNCIA

 Após sofrer com 
mais uma atitude autoritária 
do Prefeito Saulo Benevi-
des, o Diário de Ribei-
rão Pires repudiou a ati-
tude tomada pelo Chefe do 
Executivo no último sábado 
(19) durante inauguração do 
novo centro cultural da cida-
de. 
 No evento, o Prefeito 
bateu a porta na cara de um 
profissional do veículo. Não 
satisfeito, um segurança de 
Saulo ainda tentou intimidar 
a equipe de Jornalismo do 
periódico. 
 Em outra oportuni-
dade, um fiscal da Prefeitura 

foi até a sede do jornal – e 
sem ao menos saber o CNPJ 
da empresa – tentou multar, 
mesmo depois da entrega de 
toda a documentação.
 Uma nota de repúdio 
foi enviada a Benevides. Na 
carta, assinada pela direção 
do jornal, o noticiário desta-
cou que não tem vínculo com 
nenhum político.  “O Diário 
de Ribeirão Pires NÃO É UM 
JORNAL POLÍTICO. Nosso 
intuito é relatar o que acon-
tece na cidade, sempre de 
forma neutra”, enfatizou. 
 A nota na íntegra 
está disponível no site www.
diariorp.com.br. 

DiárioRP repudia atitude 
do Prefeito Saulo Benevides

Foto: Arquivo/DiárioRP
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 Um novo ciclo co-
meça no primeiro choro 
de um bebê, dali come-
ça uma nova geração e 
cabe aos pais ou respon-
sáveis educar, amar, cui-
dar e etc para que essa 
criança seja a diferença 
para nossa cidade, es-
tado, país e quem sabe 
para o mundo. 
 Por isso não de-
sistam das crianças, elas 
são o futuro de um mun-
do. A criança nada mais 
é que o espelho do que 
ela vive em casa, por isso 
transmitam coisas boas, 
façam elas absorverem 

amor, para que elas pos-
sam passar amor! Vamos 
dar o exemplo que elas 
precisam para serem feli-
zes lá na frente! 
 Quando cada um 
de nós aprender que é 
de um ser tão inofensivo 
que existe o segredo da 
felicidade, vamos encon-
trar a paz que tanto pro-
curamos! 
 Cada bebê que 
nasce é um antídoto 
para o mal, por isso não 
vamos desistir das nos-
sas crianças, não vamos 
desistir de um mundo 
melhor.

Mais de 1/3 troca de partido em janela
Por Caio dos Reis e Ygor Andrade

 A janela partidária 
provocou mudanças de par-
tidos em quase um terço dos 
Vereadores da Câmara Muni-
cipal de Ribeirão Pires. Seis 
Parlamentares aproveitaram 
a brecha na Legislação elei-
toral aprovada no ano passa-
do e mudaram de legenda. A 
migração foi feita sem o ris-
co de perda de mandato e o 
prazo terminou no dia 19 de 
março. 
 Apesar da perda de 
aliados na Casa de Leis, o 
Prefeito Saulo Benevides 
(PMDB) trouxe dois Parla-
mentares para sua legenda. 
O presidente do Legislativo, 
José Nelson de Barros, o Zé 
Nelson, e Hércules Giarola, 
líder do governo na Câmara, 
deixaram PSC e PR, respec-
tivamente, e migraram para o 
partido do Chefe do Executi-
vo ribeirão-pirense. 
 Rubens Fernandes, o 
Rubão, deixou o PMDB e foi 
para o PSD. Gabriel Roncon 
deixou o PR para ingressar 
na chapa encabeçada por 
Adler Kiko Teixeira (PSB), 
pré-candidato à Prefeitura. 
Roncon migrou para o PTB 
e deve ser compor a chapa 
com Kiko como vice-Prefeito. 
 Ex-Presidente do 
PDT local e, até então, co-
tado para ser pré-candidato 
ao Paço pelo partido, Edson 
Savietto, o Banha, deixou a 
legenda e se juntou ao PPS. 
José Geraldo, o Gê do Alian-
ça, também trocou de agre-
miação, foi do SD para o 
PSC.  
 Outras mudanças 
devem acontecer. Os Parla-
mentares podem ingressar 
em novos partidos até o dia 

2 de abril, já que a Legisla-
ção Eleitoral permite trocas 
no período de até seis meses 
antes da eleição. No ABC, 
dos 142 Vereadores, 39 
aproveitaram a janela para 
migrar de legenda.

Rio Grande da Serra
 Em 2016, cinco Ve-
readores optaram por deixar 
seus partidos, em busca de 
novas oportunidades em ou-
tras legendas. O Vereador 
Ébio Viana de Oliveira, o Bi-
binho, deixou o PSC para in-
tegrar o partido do Governo 
Municipal, o PSDB. No mes-
mo sentido foi o Vereador 
João Batista Dias, o João Mi-
neiro, que acabou migrando 
para o PSDB deixando para 
trás o PTB. O vereador Israel 
Mendonça Cunha, ex-PDT, 

agora integra a base de Par-
lamentares do PMN.
 O ex-petista Cleson 
Alvez, agora está no PMB e 
o ex-Presidente da Câmara 
de Rio Grande, o Vereador 
Edvaldo Guerra, deixou o PV 
para se tornar Vereador do 
PMDB. Cleson e Guerra são 
pré-candidatos ao Paço em 
2016. 
 De acordo com Guer-
ra, o apoio do PV ao atual 
Prefeito, Gabriel Maranhão 
(PSDB), fez com que sua 
saída fosse inevitável. “Eu já 
deveria ter deixado de apoiar 
o Gabriel Maranhão há muito 
tempo, mas por ter sido fiel 
aos compromissos do parti-
do, e também por ter dado 
créditos a ele, acabei come-
tendo o erro de ficar na base 
aliada”, comentou Guerra.

 Já Cleson Alvez, atri-
buiu a saída do PT à falta de 
possibilidade de crescimen-
to político. “O partido estava 
me congelando, fui colocado 

como suplente e isso enges-
sou, congelou meu cresci-
mento político, mesmo eu 
tendo três mandatos impe-
cáveis na cidade”, disse. 

CÂMARA 
DE 

RIBEIRÃO PIRES

CÂMARA 
DE 

RIO GRANDE DA SERRA

Arnaldo Pereira de Souza - PSB
Berê do Posto - PMN
Cleo Meira - PTN
Diva do Posto - PR
Eduardo Nogueira - SD
Flávio Gomes - PPS
Gabriel Roncon - saiu do PR para o PTB
Hércules Giarola - saiu do PR para o PMDB
Jorginho da Auto-Escola - DEM
José Geraldo - saiu do SD para o PSC
Zé Maria Adriano - PMDB
Paixão - PPS
Zé Nelson - saiu do PSD para o PMDB
Edson Savietto ‘Banha’ - saiu do PDT para o PPS
Renato Foresto - PT 
Rubão - saiu do PMDB para o PSD
Silvino de Castro - PRB

Agnaldo de Almeida - PSDB
Ângela de Souza Nunes - SD
Benedito Rodrigues de Araújo - PT
Claurício Gonçalves Bento - DEM
Cleson Alves de Sousa - saiu do PT para o PMB
Ébio Viana de Oliveira - saiu do PSC para o PSDB
Edvaldo Guerra - saiu do PV para o PMDB
Israel Mendonça - saiu do PDT para o PMN
João Batista Anastácio - PT
João Batista Dias - saiu do PTB para o PSDB
Manoel Messias Lima - PV
Sílvio Menezes  - PMDB
Waldemar Asnar Perillo - PSDB
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Vereador propõe trazer universidade para Ribeirão 

Por Ricardo Ribeiro

 Com o projeto da 
construção de um shopping 
center paralisado por diver-
gências no projeto entre Pre-
feitura, alguns Parlamentares 
e parte da população, o Vere-
ador Eduardo Nogueira (SD) 
elaborou um requerimento 
que pode trazer ao município 
uma universidade pública.
 No documento que 
conta com o apoio de oito 
Vereadores, Nogueira propõe 
ao  Executivo a criação de 
um convênio com o Gover-
no Estadual ou Federal para 
que uma universidade seja 
implantada nos arredores da 
Fábrica de Sal. O requerimen-

to ainda pede a preservação 
do prédio histórico.
 “Acredito que uma 
universidade trará desenvolvi-
mento para a cidade. Alunos 
da região e de vários lugares 
do Brasil poderão estudar 
aqui, atraindo investimentos 
e gerando novos empregos”, 
disse.
 Previsto para ser vo-
tado na última sessão (21), 
o projeto do shopping foi re-
tirado da pauta a pedido do 
Executivo para que, segun-
do informações obtidas pela 
reportagem do DiárioRP, a 
proposta passasse por uma 
nova análise antes de ser 
apresentada aos Vereadores 
e à população.

Foto: Caio dos Reis/DiárioRP



  A castração é fun-
damental para todos os 
cães e gatos. 
 O objetivo é evitar 
infecção uterina e câncer 
de mama, evitar a gravi-
dez psicológica e suas 
consequências e evitar 
o cio para as fêmeas. Já 
para os machos, evita 
os tumores nos testícu-
los, minimiza demarca-
ção territorial e minimiza 
a agressividade devido à 
excitação sexual. 
 Além disso, evi-
ta a superpopulação de 
animais e diminui o nú-

mero de cães de rua.
 Em Ribeirão Pi-
res, o CCZ (Centro de 
Controle de Zoonoses) 
realiza castrações gratui-
tamente. Basta cadastrar 
o animal. 
 Em 2016, o obje-
tivo da Prefeitura é atingir 
duas mil castrações. Até 
então, foram dois dias de 
ação. 
 Para entrar em 
contato com o CCZ, li-
gue 4824-3748. O cen-
tro está localizado na rua 
Catarina Rios Giachelo, 
185, Centro.
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Briga entre familiares quase termina 
em morte em Ribeirão Pires

 Uma discussão fami-
liar quase acabou em tragé-
dia na rua Circular, no Par-
que das Fontes, em Ribeirão 
Pires, no domingo (20). Dois 
homens se desentenderam 
após uma discussão e am-
bos usaram facas para ata-
car um ao outro.
 Policiais Militares, 
por volta das 21h20, rece-
beram um chamado de uma 
briga familiar e foram até a 
residência para averiguar os 
fatos. 
 Ao chegarem no lo-
cal, encontraram Valdir Silva 
Souza, 47 anos, sangrando 
ao lado da esposa Rose-
meire Santos, 46 anos e de 
Alexsandra Sousa Batista, 
31 anos.  O agressor, Rafael 
Santos, 27 anos, estava na 
rua e com ele nada de ilegal 

foi encontrado.
 Souza e Santos in-
formaram aos militares que 
Santos havia iniciado uma 
discussão com a esposa 
Alexsandra. 
 Em certo momento, 

Valdir, que é padrasto do 
rapaz de 27 anos, achou 
melhor intervir na briga para 
acalmar os ânimos de todos, 
porém, Rafael passou a dis-
cutir com o outro homem e 
lhe desferiu uma cabeçada 

na boca. 
 Então, Souza pegou 
um facão e partiu para cima 
de Santos, porém foi conti-
do pelas duas mulheres. Na 
hora, Santos pegou um pu-
nhal que estava na lavande-

ria da casa e atacou Valdir e 
Alexsandra, que fugiu para 
não ser agredida. Rosemei-
re, que é mãe do agressor, 
interveio e conseguiu impe-
dir que o filho continuasse 
com as agressões.
 De acordo com San-
tos, a discussão com Valdir 
por conta de ciúmes da es-
posa e ainda disse que jo-
gou o punhal fora e que não 
sabia onde o objeto estava. 
 A polícia militar não 
encontrou a arma branca 
utilizada por Rafael e apre-
endeu o facão utilizado pelo 
padrasto. 
 O agressor, que já 
tinha outras passagens pela 
polícia por tráfico de drogas, 
recebeu voz de prisão e vai 
responder por tentativa de 
homicídio qualificado e por 
feminicídio. 

Ciúmes motiva agressão de 
homem contra ex-namorada

Foto: Reprodução/Google Maps

 Uma tentativa de re-
atar um namoro terminou em 
agressão. Com ciúmes, um 
rapaz contou com a ajuda de 
outra mulher para agredir a 
antiga companheira. O crime 
aconteceu na noite do sába-
do (19), no Bairro Somma, 
em Ribeirão Pires.
 A vítima de 19 anos 
estava tentando reatar o na-
moro com Vinícius De Mello 
Martins, 18 anos, que havia 
terminando há dois meses.  
 Mello convidou a 
moça para almoçar na casa 
dele, convite que acabou 
sendo aceito. Mais tarde na-

quele dia, o rapaz convidou a 
mulher para irem a uma festa 
na “Chácara do Cowboy”, em 
Ribeirão Pires, e ela também 
concordou em ir ao evento.
 No local, a vítima foi 
cumprimentada por vários 
conhecidos, o que segundo 
ela, teria causado ciúmes 
em Vinícius. Após a festa, a 
moça e o namorado pega-
ram carona com um casal 
conhecido do rapaz. No car-
ro, Emilly Stefanny Lima, 23 
anos, passou a ofender víti-
ma, dizendo que ela não teria 
respeitado o ex namorado. 
Logo após as ofensas, Lima 

passou a desferir golpes 
contra a vítima, que acabou 
com o queixo machucado. 
Em seguida, Vinícius segurou 
a moça por trás e também 
passou a agredi-la, inclusive 
deu mordidas na nuca da an-
tiga companheira, deixando-
-a com lesões no local.
 A moça de 19 anos 
foi deixada na casa do agres-
sor, onde foi buscada pela 
sua mãe. A vítima recebeu 
os atendimentos necessários 
na UPA da Santa Luzia e foi 
orientada quanto as medidas 
protetivas da Lei Maria da 
Penha.
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C overs e  food trucks reúnem 8 mil  em Praça C entral

Por Caio dos Reis

 As comemorações 
do aniversário de 62 anos 
da cidade reuniram, segun-

do a prefei-
tura, mais de 

oito mil pessoas nos dois 
dias do evento. 
 Além de bandas co-
vers de Queen, Legião Ur-
bana, Cazuza e Raul Seixas, 
food trucks estiveram pre-
sentes oferecendo diferen-

tes opções de pratos.
 O número superou 
a expectativa do Paço, que 
esperava receber aproxima-
damente cinco mil pessoas 
nos dois dias. 
 “A energia do Raul 

Seixas pega de uma forma 
diferente e o público recebe 
demais a gente. A vontade 
era tocar muito mais para 
essa galera que veio pres-
tigiar”, afirmou o vocalista 
do grupo Ecologia, cover de 
Raul Seixas. 
 “Essa foi a primeira 
vez que estivemos em Ri-
beirão e depois desse show 
fantástico e energia incrível 
esperamos voltar o quanto 
antes para cá. Essa vibe e 
participação da platéia que 
faz o show ser muito legal”, 
disse o vocalista da Classi-
cal Queen, banda que fe-
chou as comemorações.

LAZER E CULTURA




