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Um grupo de assaltantes efetuou um elaborado 
assalto a um posto de gasolina, na madrugada de 

domingo (1º), em Ribeirão Pires. Depois de  explodir 
o cofre para levar o dinheiro do interior, os bandidos 
ainda atearam fogo no escritório administrativo do 

comércio. Veja mais.
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E a perseguição continua...
 Até enche o 
saco ter que escrever 
- de novo - sobre esse 
tipo de acontecimento, 
mas pessoas continu-
am sendo perseguidas 
apenas por ter um po-
sicionamento político di-
ferente do Prefeito Saulo 
Benevides (PMDB).
 Na última sema-
na, um grupo que faz 
visita à UPA, levando 
alegria para as crianças 
doentes, foi ameaçado 
de perder o acesso à 
unidade, caso não eli-
minasse pessoas que 
estão filiadas em parti-
dos políticos que fazem 
oposição ao Governo 
de Benevides. Por outro 
lado, aqueles que for-
mam a chapa do Prefei-
to têm acesso total ao 
que precisar dentro da 

administração pública 
municipal.
 Um exemplo dis-
so, é o próprio Gerson 
Constantino, que usou 
SIM o hospital São Lu-
cas para fazer uma ci-
rurgia estética particu-
lar. Após a polêmica, 
Constantino pagou a 
capa de um jornal da 
cidade, conhecido por 
publicar qualquer coisa, 
sendo verdade ou não 
(desde que paguem), 
para desmentir a ma-
téria publicada pelo Di-
ário de Ribeirão Pires e 
Diário do Grande ABC. 
Na mesma publicação, 
o jornal afirmou que os 
vereadores tentaram 
entrar na sala de cirur-
gia de Constantino. O 
que posso afirmar que 
é mentira, já que eu es-

tava lá e, pessoalmen-
te, presenciei (e gravei) 
toda a situação.
 Enquanto alguns 
são beneficiados pela 
“parceria”, outros são 
punidos por criticar a 
atual gestão, cá entre 
nós, com toda razão! O 
grupo que faz a expo-
sição de carros antigos 
denunciou ao DiárioRP 
que está sendo boicota-
da, também por ter uma 
posição política contra o 
chefe do executivo.
 Querido Saulo, 
aprenda ouvir críticas 
e a melhorar com elas. 
Não há nada pesso-
al contra você, apenas 
contra o prefeito, cargo 
que você quis assumir. 
Não é culpa da popula-
ção se você é péssimo, 
cresça um pouco, vai!

Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. Tiragem: dez mil exemplares.

O Diário de Ribeirão Pires é um veículo de 
comunicação eletrônico, com notícias diárias na 

internet. Esta publicação é um resumo com as 
principais notícias da semana. 

Veja mais no site.
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Foto Denúncia
Moradores da Rua Orestes Del Corto, na 
Vila Suíssa, reclamam que o mato invadiu 

as calçadas e os pedestres são obrigados a 
andarem pela via, denunciam também a falta 
de manutenção do local que está cheio de 

buracos.
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Primeira Vila Portuguesa pode 

ter sido em Ribeirão Pires
Por Letícia Rós

 Levantamentos his-
tóricos realizados pelo Ar-
tista e Historiador, Mestre 
Robson Miguel em parceria 
com o Museólogo, Júlio Abe 
Wakahara, apontam que o 
primeiro vilarejo português 
da região foi localizado ao pé 
da Igreja do Pilar, em Ribei-
rão Pires.
  São Paulo nasceu no 
dia 25 de janeiro de 1554, 
enquanto Santo André da 
Borda do Campo, foi funda-
da no dia 8 de abril de 1553, 
quase um ano antes. Fato 
no qual passa despercebido 
pelos historiadores da cida-
de, segundo relatos do Mes-
tre Robson.
  O artista e historia-
dor justifica que a cidade de 
Santo André era composta 
por toda a região na qual 

pertencia às sesmarias de 
Brás Cubas, na época. Ou 
seja, toda a região das sete 
cidades. Alguns historiado-
res acreditavam que a pri-
meira Vila de Santo André 
estaria nas imediações da 
trilha, e levava à Aldeia Pi-
query, de João Ramalho e 
sua esposa Bartira, filha do 
Cacique Tibiriçá.
  “Pelo mapa de Te-
odoro Sampaio, que foi um 
dos sócios fundadores do 
Instituto Histórico e Geográ-
fico de São Paulo, que hoje 
sou membro, o português 
posiciona Santo André exa-
tamente onde está localizada 
Ribeirão Pires. Com evidên-
cias de que a trilha passava 
entre a Igreja do Pilar”, relata 
Robson Miguel.
  O historiador possui 
a ATA de fundação da pri-
meira vila portuguesa, loca-

lizada na aldeia Piquery, em 
1553. A certidão não exis-
te nem mesmo na Câmara 
Municipal de Santo André. 
Outro argumento do artista 
é o fato da chegada do Pe. 
Leonardo Nunes, em 1549, 
que construiu uma pequena 
Ermida em devoção à San-
to Antônio, no mesmo local 
da atual Igreja do Pilar, refor-
mada por Correia de Lemos, 
em 1677.
  “Não só a Igreja do 
Pilar como a de Santo An-
tônio, são as mais antigas 
construções religiosas do 
projeto Paulista, pois foi fun-
dada antes de São Paulo. 
Lembrando que a constru-
ção da Igreja da Sé, come-
çou em 1558, enquanto a 
Ermida de Santo Antônio 
existia desde 1549, pelo Pe. 
Leonardo Nunes.”, defende 
Mestre Robson.

Um compilado de disse me disse da região

Nem notei

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

Quebradeira

BUXIXOS DA ESTÂNCIA

 Um boato que rola por aí 
é que o Prefeito Saulo Benevides 
anda cada dia, emocionalmente 
pior, depois que as próprias pesqui-
sas, contratadas por ele, começa-
ram a apontar que sua alta rejeição 
é realidade. Alguns dizem que, em 
um ataque de raiva, ele chegou a 
quebrar tudo em sua casa. Será?

 Parece que Benevides tam-
bém não está bem visto no meio de 
autoridades. Na última semena, em 
um evento da Polícia Militar, ao ser 
chamado, ninguém o aplaudiu, nem  
o tinham notado. Ao perceber, a 
mesa do prefeito ( que estava lotada 
de assessores) tentou puxar aplau-
sou, mas não deu muito certo...
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Vereadores voltam a criticar Constantino

Por Ricardo Ribeiro

 A cirurgia estética 
que o Secretário de Saúde, 
Gerson Constantino, teria 
realizado de maneira irregu-
lar no Hospital e Maternida-
de São Lucas, ainda gera 
polêmica na Casa de Leis. 
Os Parlamentares elabora-
ram uma moção de repúdio 
ao Chefe da Pasta na ses-
são realizada na última se-
gunda-feira (2).

Foto: Folha de Ribeirão Pires

 Autora do requeri-
mento, a Vereadora Diva do 
Posto (PR), explicou os mo-
tivos que levaram-na a ela-
borar o documento. “Eu fiz 
esse requerimento de repú-
dio pelo o que aconteceu na 
semana passada no São Lu-
cas. Eu recebi uma denúncia 
anônima sobre o que estava 
acontecendo, então, peguei 
meu carro e fui até o hospi-
tal, onde já se encontrava a 
imprensa. Quando perguntei 

para as funcionárias, só pelo 
olhar delas, a gente já perce-
bia que era verdade”, disse 
a Vereadora, que ainda co-
mentou que teve problemas 
com uma funcionária que a 
impediu de entrar em algu-
mas áreas do hospital, mes-
mo sendo uma Legisladora.
 Diva ainda criticou 
um jornal da região que in-
formou que um Vereador 
tentou invadir a sala de ci-
rurgia. “Eu queria que esse 
jornal explicasse quem foi o 
ou a Parlamentar que tentou 
entrar no local. Nem eu, nem 
o Rubão e muito menos o 
Eduardo Nogueira tentamos 
entrar no centro cirúrgico”, 
criticou Diva.
 Reforçando a fala da 
colega, Eduardo Nogueira 
(SD), também criticou a ati-
tude de Gerson Constanti-
no. “O que a gente mais fica 
indignado é que uma mulher 
em trabalho de parto chega 
ao São Lucas e não tem um 
anestesista e muitas têm de 
se deslocar para Mauá. Na 

Sessão da Câmara muda de horário, de novo

minha opinião, isso é abuso 
de poder, de usar uma uni-
dade pública de saúde sem 
conhecimento do Diretor Clí-
nico e sem o conhecimento 
do Prefeito”, falou. O Verea-
dor ainda criticou o Chefe da 
Saúde por ter acusado os 
Vereadores injustamente.
 “Ele disse que um 
vereador tentou invadir o 
centro cirúrgico, fato que 
não aconteceu. Nós pedi-
mos ao Diretor Clínico que, 
ao término da operação, que 
a equipe médica responsá-
vel viesse falar conosco. No 
entanto, eles foram embora 
e não nos atenderam. Por 
que não falaram com a gente 
quando pedimos? Ninguém 
é louco de entrar na sala de 
cirurgia”, explicou Eduardo.
 Alguns Vereadores, 
mais uma vez, pediram que 
a CPI da Saúde, que foi 
aprovada por unanimidade 
em setembro de 2015, fosse 
instaurada na cidade. Presi-
dindo a sessão no momento, 
Jorge da Auto-Escola (DEM), 

pediu que todos os Parla-
mentares se reunissem com 
Zé Nelson (PMDB) para tra-
tar da investigação. “Eu su-
giro que todos os Vereado-
res se dirijam à sala do José 
Nelson, assim que a sessão 
acabar para tratarmos desse 
assunto”, ponderou.
 Autor do requerimen-
to da comissão de inquérito, 
Renato Foresto (PT), elogiou 
a Vereadora Diva pelo docu-
mento e ainda alertou para 
o que vem acontecendo na 
saúde da cidade. “Eu vejo 
diariamente vários casos de 
desmandos na saúde públi-
ca. Ele cometeu um crime, 
pois usou o cargo dele para 
se beneficiar. Nós como fis-
calizadores, temos de le-
var as coisas muito a sério. 
Peço aos Parlamentares que 
façam um boletim de ocor-
rência sobre o que aconte-
ceu no São Lucas para nós 
anexarmos ao processo que 
eu abri no Ministério Público 
sobre as denúncias na saú-
de da cidade”, disse.

 Na última sessão 
(2), os Vereadores aprova-
ram um requerimento que 
altera a data e o horário da 
sessão da Câmara. Agora, 
as assembleias acontecem 
todas às terças-feiras, às 
14h. O projeto foi aprovado 
por 15 Vereadores, Renato 
Foresto (PT) e Cléo Meira 
(PTN) foram contrários a 
mudança.
 Eduardo Nogueira 
(SD), explicou o motivo da 
alteração do dia da sessão 

da Casa de Leis. “Como a 
sessão acontece às segun-
das-feiras, muitos funcio-
nários da Câmara precisam 
fazer hora extra aos sába-
dos para preparar toda a 
documentação necessária 
para que a reunião aconte-
ça normalmente”, explicou.
 Entretanto, No-
gueira alertou que, mesmo 
tendo votado à favor da 
mudança, ele é contrário 
ao novo horário. “Eu vo-
tei favorável por conta dos 

funcionários, mas o correto 
seria que a sessão aconte-
cesse no período da noite 
para que a população pos-
sa comparecer e acompa-
nhar o que acontece na ci-
dade. Muitos me falam que 
por conta do trabalho não 
conseguem vir até aqui, 
mas que gostariam de es-
tar presentes nas sessões”, 
disse. 
Foresto também criticou a 
mudança. “O horário preci-
sa atender a população. O 

correto seria passar a ses-
são para a noite”, explicou. 
 Sempre marcada 
para às 14h, as assem-
bleias dificilmente come-
çam no horário. Os atrasos 
de alguns Vereadores já 
são costumeiros e viraram 
motivos de críticas e até de 
conformismo entre os po-
pulares que sempre estão 
na Câmara às segundas. 
Em algumas oportunida-
des, a sessão teve início 
com uma hora e meia de 

atraso. 
 “Eu espero que com 
essa mudança, o horário da 
sessão passe a ser respei-
tado. Eu sempre estou na 
minha cadeira às 14h, mas 
a sessão começa às 15h. 
Então, tinha que ser res-
peitado também, porque 
muitas pessoas que vem 
acompanhar a sessão, che-
gam aqui às 14h. Eu falei 
com o Presidente para que 
as sessões aconteçam no 
horário”, criticou Eduardo. 
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Por Ricardo Ribeiro

O evento que reúne aficio-
nados e admiradores de 
carros clássicos, “Antigo 
dos Amigos”, está sem um 
lugar adequado para realizar 
a próxima edição em Ribei-
rão Pires. Segundo relatos 

Exposição de carros antigos enfrenta dificuldades em RP

dos organizadores, o local 
cedido pela Prefeitura para 
realizar a exposição, toda 
última quarta-feira do mês, 
teria sempre algum obstácu-
lo que impede a devida rea-
lização.
 O organizador e Pre-
sidente do evento, Ricardo 

Moreira, diz que os partici-
pantes estão sofrendo um 
‘boicote’ da Prefeitura, devi-
do ao descaso sofrido quan-
do vão ao local para reunir 
os veículos antigos, na ten-
da Multicultural no complexo 
Ayrton Senna. “Ou tem ôni-
bus atravessado lá na fren-
te ou está trancado. Nessa 
última quarta-feira, vieram 
28 carros, inclusive de fora 
e quando chegamos lá, o 
portão estava trancado e as 
luzes apagadas”, comentou.
 Ainda segundo Ri-
cardo, ele já tem um ofício 
autorizando a realização do 
encontro, porém diz que, 
apesar disso, os problemas 
são recorrentes. “Toda vez 
a gente tem que ficar se 
humilhando pra fazer e isso 

Reprodução

POLÍTICA

Câmara funciona sem Dpto. Jurídico

desgasta. A turma está per-
dendo a motivação. Então 
nós estamos indo pra fora, 
e levando o nome da cidade 
para outros lugares”, frisou 
o organizador, que comple-
ta dizendo que inclusive já 
procurou o Prefeito Saulo 
Benevides (PMDB), mas que 
os problemas não foram so-
lucionados.
 O vereador do muní-
cipio, Gabriel Roncon (PTB), 
foi à tribuna durante sessão 
da Câmara na segunda-feira 
(2), e também criticou as di-
ficuldades enfrentadas pelos 
organizadores, também cha-
mou o ato da Prefeitura de 
‘boicote’ e disse que pode 
haver motivação política. 
“Dentro da Prefeitura falaram 
ao Presidente que não iriam 

ceder o espaço por ele ser 
de oposição. Por não fazer 
parte de partidos coliga-
dos ao atual governo”, dis-
se.
 O evento “Antigo 
dos Amigos” reúne diver-
sos colecionadores de car-
ros antigos clássicos com 
o intuito de expor seus ve-
ículos para o público, pro-
porcionando mais uma op-
ção de lazer nas cidades 
em que passam.
 Nossa reportagem 
tentou entrar em contato 
com a Prefeitura da cidade 
para esclarecer sobre os 
problemas enfrentados pe-
los participantes, porém, 
até o fechamento desta re-
portagem, não obtivemos 
resposta.

 As últimas sessões 
da Câmara dos Vereado-
res estão ocorrendo sem 
que haja um procurador do 
Departamento Jurídico.  As 
duas representantes jurídi-
cas da Casa de Leis estão 
em licença médica e não 
há uma terceira pessoa 
para dar um parecer legal 
sobre os projetos ou em 
eventuais dúvidas dos Par-
lamentares.
 Em contato com 
Carlos Lima, marido da 
Dra. Rosana Figueiredo, 
ele esclareceu a situação 
da advogada. “Ela está se 
tratando em Ribeirão Pires 
e fora da cidade porque 
aqui não possui estrutura 
necessária. A Dra. Rosana 
tem uma doença grave e 

precisa se tratar. Ela está 
em tratamento intensivo 
há mais de um mês.”, es-
clareceu.
 Lima ainda expli-
cou que segundo parecer 
do Tribunal de Contas do 
Estado, qualquer órgão 
administrativo precisa ter 
um terceiro representante. 
“Quando houver eventuali-
dades como estas, que as 
duas procuradoras estão 
ausentes, é preciso que 
haja uma terceira como 
determina o TCE. A Dra. 
Rosana inclusive já enviou 
à Presidência da Câmara 
um pedido para que se 
abra um Concurso Públi-
co para a contratação de 
mais um advogado”, falou.  
 Em alguns casos, 

as assembleias correm o 
risco de serem anuladas, 
mas para o Vereador Re-
nato Foresto (PT), não há 
risco. “As sessões só po-
dem ser anuladas caso 
haja dúvida dos parlamen-
tares em relação a legali-
dade dos projetos, se não 
descumpre o Plano Dire-
tor da cidade ou se não 
fere a Constituição Fede-
ral. Nas reuniões mais re-
centes, todas elas tinham 
parecer do jurídico da 
Prefeitura, então, não há 
nenhum problema quanto 
a legalidade. O que pode-
ria ser feito é a contrata-
ção de alguém em caráter 
emergencial para suprir 
estas ausências”, explicou 
o Legislador.



A Capitã  Graziella Bazzili, o Jornalista Rafael Ventura, o 
Delegado Titular Evandro Lima e a Repórter Mel Ravasio no evento da PM

O Delegado Titular de Ribeirão Pires, Evandro Lima, ao lado do Tenente  
Coronel Evandro, do 30º Batalhão da Polícia Militar.

O  oficial Fábio, junto de familiares, instantes após receber
condecoração.

A Capitã  Graziella Bazzili posa ao lado do jovem Thadeu Leite.

O Prefeito Saulo Benevides com parte de sua equipe e o Vereador Jorge. Gabriel Roncon, Kiko, Gabriel Maranhão, Rubão, Rafael Ventura e 
Guilherme Duarte na Solenidade da inauguração do novo teatro em RGS.
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Batalhão da PM comemora 16 anos na região

Ricardo Ribeiro / D
iárioRP

CIDADES

Conseg traz novas viaturas para RP

Por Ricardo Ribeiro

 Na última quinta-
-feira (3), o 30º Batalhão da 
Polícia Militar responsável 
pelos municípios de Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Gran-
de da Serra comemorou 
16 anos em operação. Na 
comemoração, policiais da 
região foram homenagea-
dos.
 Os Vereadores de 
Ribeirão Pires, Diva Bar-
tolo (PR) e Jorge Moraes 
(DEM), além do Prefeito 
Saulo Benevides (PMDB) e 
outras personalidades da 
cidade, representaram o 
município durante a sole-
nidade. O Chefe do Paço, 
entre outras personalidade 
política, foi escolhido para 
prestar homenagens aos 
Policiais. 
 Os oficiais recebe-
ram medalhas por serviços 
prestados à população. 
Familiares e representantes 
políticos marcaram pre-
sença e condecoraram os 
militares. O evento também 

contou com a orquestra da 
PM que tocou o hino da 
corporação. A Festa ainda 
homenageou os primórdios 
da corporação no Estado 
de São Paulo.
 Capitã da 2ª Com-
panhia do 30º Batalhão, 
Graziela Bazilli falou sobre 
a importância do evento 
para os policiais. “Muitas 
vezes a vida do PM com a 
família é muito sacrificada. 
O policial sempre tem de 
estar na rua e isso afasta 
um pouco da esposa ou do 
marido e dos filhos. Esse 
evento foi muito importante 
para os oficiais, pois con-
seguiu reunir todos e ver os 
policiais sendo homenage-
ados pelos serviços presta-
dos”, contou.
 Para a Capitã, a 
presença de várias perso-
nalidades políticas mostra 
a importância e a qualidade 
dos serviços prestados 
pela PM. “Muitos represen-
tantes políticos compare-
ceram ao evento e também 
puderam homenagear os 

militares. Isso mostra que 
estamos sendo reconheci-
dos pela qualidade do ser-
viços que nós prestamos 
ao povo da região. Muitos 
políticos são nossos ami-
gos e isso foi muito impor-
tante para nós”, declarou.
 Para o Parlamentar 
Jorginho, a Polícia Mili-
tar presta ótimo serviço, 
mas precisa de melhores 
condições para continuar 
ajudando a população. “Eu 
fiquei muito lisonjeado por 
ter sido convidado para o 
evento. A PM presta um 
serviço excelente para a 
população de Ribeirão Pi-
res. Nós precisamos ajuda-
-los e conquistar melhores 
condições de trabalho para 
eles”, disse o Vereador. 
 Também presente 
ao evento, a Vereadora 
Diva do Posto (PR) elogiou 
bastante não só o even-
to, mas também a PM da 
região. “Nós recebemos 
um carinho muito grande 
de toda a PM da cidade. 
A Capitã Graziela sempre 

está disposta a nós ajudar. 
Eu fiquei muito feliz por ter 
sido convidada. O evento 

foi muito bonito e todos 
os oficiais mereceram as 
homenagens”, enalteceu.

O CONSEG (Conselho Co-
munitário de Segurança), 
trouxe novas viaturas para 
as policias Civil e Militar. 
Os novos carros já rondam 
pela cidade desde feverei-
ro, quando foram entregues 
pelo governo do estado, em 
evento que reuniu represen-
tantes de toda a região do 
ABC.
 Os novos veículos 
contam com uma viatura 
descaracterizada, para ope-
rações policiais, e outros 
quatro novos automóveis 
comuns para circularem em 
diversos bairros.
 A Presidente do 
CONSEG de RP, Carla So-
ares, diz que insistiu através 
de ofício e audiência com o 
Secretário de Segurança do 
Estado, Alexandre Moraes, 

para solicitar novas viatu-
ras, mas ainda quer mais. 
“Mês passado, fui ao Se-
cretário Alexandre, solicitar 
mais estrutura, efetivo para 
a cidade, tanto para a GCM 
quanto à PM e uma Delega-
cia da Mulher”, comentou.
 Carla afirmou que 
a ação para trazer as me-
lhorias na segurança, partiu 
apenas do Conselho, e que 
não contou com o apoio 
da Prefeitura, mas diz que 
o Prefeito, Saulo Benevi-
des (PMDB), disse que te-
ria créditos pela melhoria. 
“Segunda, Saulo esteve no 
São Caetaninho. Quando 
ele disse que trouxe as no-
vas viaturas, o pessoal falou 
‘foi o CONSEG que trouxe’, 
então ele ficou sem graça”, 
completou.
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Posto de Gasolina é assaltado no centro de RP

Por Leonardo Neves

 Um grupo de assal-
tantes efetuou um elabora-
do assalto a um posto de 
gasolina, na madrugada de 
domingo (1º), em Ribeirão 
Pires. Depois de levarem o 
dinheiro do cofre, os bandi-
dos ainda atearam fogo no 
escritório administrativo. Os 
criminosos continuam fora-
gidos.
 A ação criminosa 
ocorreu de madrugada, por 
volta das 4h, quando o pos-
to localizado entre as ave-
nidas Francisco Monteiro e 
Prefeito Valdírio Prisco, esta-
ria fechado e sem a presen-
ça de funcionários. Segun-
do relatos, a quadrilha teria 
subido em  um dos postes 
de energia elétrica próximo 
ao local, e desligado um dos 
transformadores, cortando a 
força e interrompendo a gra-

vação de imagens do circui-
to interno do comércio.
 Os criminosos en-
tão foram à parte de trás 
do posto, onde estouraram 
a janela de tijolos vazados e 
entraram pelo buraco aberto 
que sai diretamente no es-
critório administrativo, onde 
fica o cofre, que no momen-
to, tinha a quantia de dinhei-
ro que havia sido acumulada 
durante o expediente do fi-
nal de semana.
 Depois de levarem 
todo o dinheiro do cofre e 
antes de fugirem, os bandi-
dos atearam fogo na sala, 
queimando documentos, 
cheques de clientes, boletos 
bancários, e o estoque de 
alimentos da loja de conve-
niências. Além disso, a cen-
tral de vigilância, onde ficam 
estocadas as imagens gra-
vadas pelas câmeras, tam-
bém foi perdida em meio as 

chamas.
 Por volta das 6h, ho-
rário de abertura do posto, 
o funcionário que chegou 
para abrir o local, reparou a 
fumaça e logo viu o fogo que 
ainda consumia o escritório, 
felizmente, o frentista conse-
guiu apagar o incêndio antes 
que se espalhasse e o calor 
atingisse uma das bombas 
de combustível.
 O dono do posto se 
diz indignado com o assalto 
e critica a segurança públi-
ca dos arredores. “Não tem 
segurança. Como você vai 
investir em um lugar que vai 
ser assaltado? A seguran-
ça é pouca. Quase todos 
fecham as 18h por conta 
disso”, disse o empresário 
que já cogita até vender o 
comércio. Um BO foi aberto 
na Delegacia de Polícia de 
Ribeirão Pires, que ainda in-
vestiga o caso.

POLICIAL

 Um homem foi pre-
so na noite de quinta-feira 
(28), no Centro de Ribeirão 
Pires, depois de tentar rou-
bar o celular de duas pes-
soas. O indivíduo estaria 
efetuando assaltos a pé na 
região, junto de um com-
parsa. O segundo suspeito 
continua foragido.
 Uma das vítimas 
andava pela rua Padre Mar-
cos Simoni, por volta das 
18h30, quando foi aborda-
da por dois indivíduos a pé, 
que ordenaram a moça a 
passar o celular. A mulher 
se negou a entregar o apa-
relho para os criminosos e 
saiu correndo. Os bandi-

dos, surpreendidos com a re-
ação, foram embora do local 
sem levar nada.
 Porém, não satisfei-
tos, os dois homens aborda-
ram outra mulher instantes 
depois, apenas algumas ruas 
de distância de onde tenta-
ram o primeiro assalto. Dessa 
vez, a vítima não tentou reagir 
e entregou o celular para os 
bandidos.
 Um casal notou a 
movimentação dos indivídu-
os e interviram na ação, para 
ajudar a mulher. Os dois sus-
peitos tentaram fugir, porém 
um deles foi pego pelos po-
pulares, que o detiveram mo-
mentos depois do assalto.

 A GCM foi acionada 
e quando chegaram na rua, 
os agentes viram o casal, o 
bandido detido e as duas 
vítimas. O suspeito identi-
ficado como Vinicius Nor-
berto da Costa, de 20 anos, 
negou os crimes quando foi 
questionado, porém, as víti-
mas o reconheceram como 
o autor do delito e ele rece-
beu voz de prisão.
 O celular roubado 
não foi encontrado, já que 
estava com o segundo me-
liante, que conseguiu fugir. 
O caso foi registrado na De-
legacia de Polícia de Ribei-
rão Pires e continua sendo 
investigado.

Homem é preso após assaltos
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Por Letícia Rós

 “Ser mãe é sentir 
meu coração fora do corpo, 
é mágico e transformador”, 
afirma a professora e mãe, 
Édila Oliveira, que teve a fi-
lha no Hospital Ribeirão Pi-
res.
 O dia das mães traz 
reflexão sobre as materni-
dades, por meio de uma 
denúncia anônima, foi cons-
tatada uma carência nos 
serviços hospitalares, tanto 
públicos quanto particula-
res da cidade, que não ofe-
recem alojamento conjunto, 
conforme rege a lei.
 Segundo a portaria 
nº 1016, de 26 de agosto 
de 1993, o Ministério de 
Saúde do Estado, afirma 
que o alojamento conjunto 
contribui no incentivo à lac-

tação, aleitamento materno, 
favorecimento na relação 
mãe e filho e diminuição do 
risco de infecção hospitalar.
 Conforme o Estatu-
to da Criança e do Adoles-
cente no Capítulo I, Art. 10, 
por meio do inciso V, “Os 

RP não cumpre normas para recém-nascidos
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hospitais e demais estabe-
lecimentos de atenção à 
saúde de gestantes; públi-
cos e particulares, são obri-
gados a manter alojamento 
conjunto, possibilitando ao 
neonato a permanência jun-
to à mãe”.

 O decreto estabe-
leceu em média 180 dias 
para implantação do sis-
tema, desde a publicação, 
em 1993. E até hoje o ser-
viço não é oferecido pelas 
unidades públicas e priva-
das da cidade.
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 Durante as come-
morações dos 52 anos de 
RGS, o Prefeito Gabriel Ma-
ranhão destacou as con-
quistas do município duran-
te estes quase quatros anos 
em que está a frente do 
Paço, mas fez questão de 
frisar bem a construção da 
escola modelo que contará 
com o mais moderno Tea-

RGS inaugura Teatro Escola

CIDADES

tro escolar do Grande ABC. 
“Nenhuma escola particular 
tem um teatro como o nos-
so”, disse.
 Com um investimen-
to de 10 milhões de reais, 
a escola terá capacidade 
para 600 crianças, divididas 
em dois turnos. “Temos or-
gulho de poder entregar, no 
dia 8 de maio, um lugar que 

não será útil apenas para 
nossas crianças, mas para 
toda a população”, desta-
cou Maranhão, lembrando 
que um dos andares foi gra-
fitado por um dos artistas 
brasileiros mais conhecido 
no mundo. “O Kobra fez 
uma obra linda para mos-
trar que aqui, a arte preva-
lecerá”, finalizou.
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Primeira pista de Skate de RP passa por reformas 
12 CIDADES

Por Leonardo Neves

A pista de skate entre as 
avenidas Francisco Mon-
teiro e Prefeito Valdírio Pris-
co, em Ribeirão Pires, está 
passando por reformas. O 
local está interditado des-
de a primeira quinzena de 
abril e aguarda o fim das 
obras para voltar a receber 
os skatistas da cidade. A 
reforma foi uma demanda 
dos skatistas da cidade, 
que creem que uma revita-
lização do espaço incenti-
varia a prática do esporte.
 O skatista, Leandro 
Torres, de 32 anos, diz que 
espera que, além da refor-
ma, a Prefeitura invista em 
novos locais para praticar 
o skatismo e faz críticas à 
pista de Ouro Fino. “Ouro 
fino tem a pista lá e não é 
uma pista de qualidade. O 
que adianta fazer se vai fi-

car lá, praticamente para-
da, por não ter feito com 
qualidade. Um ou dois 
obstáculos legais não faz 
uma pista boa”, argumen-
tou.
 Leandro também 
reafirma o quão importante 
as pistas são para os ska-
tistas. “A importância da 

pista, é tipo, alguém quiser 
jogar bola e não ter qua-
dra, ou o cara praticar cor-
rida sem um tênis bom. A 
pista completa o esporte. 
Completa o skatista”, dis-
se.
 A multicampeã mi-
rim de skatismo, Victória 
Bassi, de oito anos, come-

mora as reformas e diz que 
agora não precisa mais 
sair da cidade para treinar 
para as competições. “Se-
ria muito legal haver mais 
pistas espalhadas pela ci-
dade, porque mais gente 
praticaria o esporte que eu 
amo”, completou a garota, 
que já conta com mais de 

40 premiações na modali-
dade.
 A pista de skate da 
avenida Francisco Montei-
ro, completou 10 anos de 
construção no último dia 
oito de abril (sexta-feira). 
A instalação foi a primeira 
na cidade para a prática 
do skatismo e a inaugu-
ração contou com a pre-
sença de alguns profissio-
nais do shape, como René 
Shigueto e Lucas Xaparral. 
Ribeirão Pires conta com 
apenas mais uma pista, no 
bairro de Ouro Fino Paulis-
ta.
 A reportagem do 
DiárioRP tentou entrar em 
contato com a Prefeitura 
para saber se há planos 
para a criação de novas 
pistas de skate pelo mu-
nicípio, mas, até o fecha-
mento desta reportagem, 
não obtivemos resposta.



UBS fornece remédios vencidos para criança em RP

Por Ricardo Ribeiro 
 
 Uma criança de três 
anos estava tomando me-
dicamento vencido na UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
Jardim Guanabara, na se-
mana passada, no Parque 
Aliança, em Ribeirão Pires. 
Segundo relata um parente 
do menino, os funcionários 
foram notificados de que 
o remédio estava vencido, 
mas eles apenas guardaram 

o frasco de volta na prateleira.
 O parente, que prefe-
re não ser identificado, disse 
que o garotinho deu entrada 
no posto de saúde, com cri-
se alérgica e durante três dias 
tomou o remédio vencido, 
Polaramine, em xarope, for-
necido pelos funcionários da 
unidade. “Ele não melhorava, 
apenas piorava. Quando eu 
fui reclamar, os enfermeiros 
apenas colocaram o medi-
camento de volta na prate-

leira, como se estivesse tudo 
normal e nem falaram nada 
quando trocaram o remédio”, 
comentou.
 Os medicamentos 
vencidos perdem o poder 
de eficácia, e o tratamento 
de uma pessoa pode perdu-
rar por mais dias. Em alguns 
casos, o remédio pode per-
der sua composição química 
que se torna instável após o 
vencimento, tornando-o po-
tencialmente nocivo ao con-
sumo humano.
 O DiárioRP pergun-
tou ao Paço Municipal se há 
um controle das datas de 
vencimentos dos medica-
mentos e quais medidas iria 
tomar caso fosse constatado 
o problema. No entanto, a 
Prefeitura de Ribeirão Pires, 
informou apenas que: não foi 
constatado fornecimento de 
medicamentos vencidos na 
referida UBS.

Rafael Ventura/D
iárioRP

CIDADES

 A dengue é um as-
sunto sério. Precisamos 
estar atentos e combater 
todos os focos de repro-
dução do mosquito Aedes 
Aegypti. Não vamos e não 
podemos ser vencidos por 
essa doença.
 Pensando no bem 
estar do povo, enviei um 
ofício ao Centro de Con-
trole de Zoonoses para 
que se realize uma vistoria 
na Rua dos Ipês, nº 47, no 
Jardim Serrano, pois, mo-
radores da região vieram 
até mim e me disseram 
que podem existir focos 

de transmissão da doen-
ça.
 Nos últimos me-
ses, muitas pessoas tive-
ram problemas com den-
gue, zika e chikungunya, 
e vimos outras tantas 
perderem suas vidas por 
conta destas lástimas. Só 
vamos poder sossegar 
quando tivermos a certeza 
de que a cidade está livre 
deste mosquito.
 Espero que o CCZ 
atenda ao meu pedido e 
que faça uma vistoria no 
local e que continue com-
batendo esta doença.

13



14 CIDADES
Rio Grande comemora 52 anos em grande estilo

Por Ygor Andrade

 Poderia ter sido 
apenas mais um Desfi-
le Cívico em comemora-
ção ao aniversário de Rio 
Grande da Serra, mas as 
escolas, instituições e ou-
tros participantes fizeram 
com que o dia 1 de maio 
ficasse marcado na histó-
ria da cidade. O município 
que completou 52 anos no 
dia 3, pode se orgulhar de 
ter entre seus filhos, talen-
tos musicais de extrema 
relevância, além de profis-
sionais da educação que 
se empenham para extrair 
dos alunos o máximo pos-
sível.

 As famílias presen-
tes deram o famoso jeiti-
nho brasileiro, utilizando 
até mesmo os muros do 
prédio da Delegacia de 
Polícia Civil como arqui-
bancada. “A gente se vira 
como dá. Meu filho vai se 
apresentar logo mais com 
a fanfarra da escola dele, 
e a gente não pode perder 
essa oportunidade”, disse 
o senhor Emanoel Souza, 
que trabalha como pedrei-
ro.
 Todos os partici-
pantes cumpriram à risca 
com a proposta de suas 
homenagens, no entanto, 
as fanfaras foram um show 
à parte. Shows pirotécni-

cos, sinalizadores, harmo-
nia entre os instrumentos 
e coreografias muito bem 
elaboradas, levaram ao 
delírio o público presente, 
que a todo instante gritava, 
comemoravam e aplaudia, 
principalmente a fanfarra 
da Escola Cora Coralina, 
que após seis anos voltou 
a se apresentar para a ci-
dade. “Estamos extrema-
mente felizes por poder 
ver o empenho e o de-
senvolvimento das nossas 
crianças. Esperamos que a 
cada ano este espetáculo 
seja ainda maior”, comen-
tou o prefeito Gabriel Ma-
ranhão (PSDB).
 Também estiveram 

presentes alguns vereado-
res. Claurício Bento (DEM), 
Valdemar Pirillo (PSDB), 
Cleson Alves (PMB), Be-
nedito Araújo (PT), Ânge-
la Nunes (PSDB), Edval-
do Guerra (PMDB), João 
da Psiu (PT), João Batista 
(PTB) e o presidente, Ma-
noel Messias (PV) compa-
receram às festividades.
 “Estamos bastante 
contentes com a presença 
do público, dessas famí-
lias que vieram ver e apoiar 
seus filhos, e claro, home-
nagear nossa querida cida-
de”, comentou o vereador 
Claurício Bento.
 O prefeito Gabriel 
Maranhão, em discurso, 

enalteceu a importância da 
participação das crianças 
e adolescentes em festivi-
dades como o desfile. “Ver 
nossas crianças, nossos 
adolescentes participando 
de uma homenagem como 
esta à nossa cidade é ex-
tremamente gratificante. 
Estão fora das ruas, fora 
da mira de situações que 
possam causar riscos à 
sua saúde e claro, nossa 
Administração priorizou a 
Educação, e isso é fruto 
dos nossos esforços”, dis-
se Maranhão.
 O DiárioRP gravou 
todo o evento em vídeo. 
Para assistir, acesse o nos-
so site: Diariorp.com.br .






