
ABANDONO DO CEMITÉRIO
REVOLTA MORADORES EM RGS 

Três casos de estupro infantil
aconteceram em Ribeirão

Diário fará Cobertura exclusiva no 
Festival do Chocolate
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 Moradores do 
município de Rio Gran-
de da Serra denunciam 
o completo abandono 
em que se encontra o  
cemitério da cidade.
 As denúncias 
são diversas, como fal-
ta de manutenção e de 
organização, já que os 
corpos seriam enter-
rados em qualquer lu-
gar, além de denúncia 
contra os próprios fun-
cionários. Em um dos 
casos, uma família que 
iria enterrar um familiar 
no local teve que cavar 
a cova, pois o caixão 
não cabia no espaço. 
Veja Mais!



A luz no fim do túnel está acesa

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
 Moradores da 
cidade criticam a falta 
de fiscalização em ruas 
dos bairros da cidade. 
De acordo com os mu-
nícipes, diversos moto-
ristas têm estacionado 
em ruas estreitas, de 
ambos os lados da via, 
o que dificulta que ou-
tros veículos consigam 
transitar pelas vias. 
 No caso de 
ônibus, chega a ser 
ainda pior, já que pelo 
tamanho, muitas ve-
zes ficam impedidos 
de passar. A foto  re-
trata uma das ruas da 
cidade, mas o descaso 
acontece por todo o 
município.
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EXPEDIENTE

Uma das principais re-
clamações na gestão 
passada era referente 
a iluminação pública 
da cidade. Para quem 
não sabe, desde 2015, 
os municípios passa-
ram a ser responsáveis 
pela iluminação públi-
ca, que anteriormente 
cabia às distribuidoras 
de energia, em nossa 
cidade, por exemplo, 
à AES-Eletropaulo. 
 Desde então, 
iniciou-se um verda-
deiro caos em nossa 
cidade. A prefeitura 
contratou uma empre-
sa para que cuidasse 
da administração da 
iluminação pública. No 
entanto, por inúmeras 
vezes, deixou de pagar 
a empresa, que obvia-

mente, também deixou 
de prestar o serviço. 
Como resultado, a ci-
dade ficou na escuri-
dão por diversas ve-
zes. Em alguns bairros, 
até por semanas. Um 
completo abandono. 
Na rua em que resido, 
por exemplo, o apa-
gão chegou a 30 dias. 
 O mesmo acon-
teceu na última semana. 
Num sábado a noite, a 
iluminação de toda a 
rua apagou-se, geran-
do um completo breu. 
Aí veio o pensamento: 
“Lá vou eu ficar mais 30 
dias no escuro”. Para a 
minha surpresa, na se-
gunda-feira, as lâmpa-
das já estavam acesas. 
Confesso que fiquei 
completamente surpre-

so com a situação. Nós 
estamos tão acostuma-
dos com a péssimas 
prestação do serviço 
público, que ficamos 
surpresos, quando o 
que é público começa a 
funcionar corretamente. 
 Outro ponto 
surpreendente, é o fato 
de reacenderem as lu-
zes da escadaria que 
levam ao Mirante São 
José. O local é conhe-
cido por ser utilizado 
para o consumo de dro-
gas e até mesmo sexo 
entre jovens. Há muito 
tempo, os moradores 
do local pediam por 
ajuda. Parabéns à toda 
equipe da Secretaria 
de Infra Estrutura Urba-
na, que está realizan-
do um ótimo trabalho 

pela cidade. Claro que 
ainda tem muita coisa 
para melhorar, mas um 
passo de cada vez. Na 
questão do próprio es-
cadão, por exemplo, 
ainda é necessário que 
se melhore a seguran-
ça do local. Talvez ron-
das noturnas inibiriam 
ações como as que 
vinham acontecendo. 
Claro que a iluminação 
também já ajuda muito. 
 Uso esse local 
para fazer críticas quan-
do necessário, mas 
também não posso 
deixar de elogiar os que 
Vêm fazendo um ótimo 
trabalho pela nossa ci-
dade. Finalmente vejo 
que aquela luz no fim 
do túnel está se acen-
dendo novamente.

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br
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Prefeitura ilumina escadão do São José Festival terá cobertura exclusiva

 Na última se-
mana, a Prefeitura de  
Ribeirão Pires  realizou 
a manutenção na famo-
sa escadaria do Morro 
São José, que leva até 
um dos principais mi-
rantes da cidade. O lo-
cal necessitava de mais 
iluminação já há algum 
tempo, e vinha sendo 

 Neste mês,  o 
11º Festival do Choco-
late terá início em Ri-
beirão Pires, prome-
tendo movimentar a 
cidade nos dois finais 
de semana de duração 
do evento.

alvo de diversas recla-
mações de munícipes  
da cidade sobre a falta 
de iluminação naquela 
região. De acordo com 
moradores, o local vinha 
sendo utilizado para a 
prática de uso de dro-
gas e até mesmo de 
atos sexuais.
 Para a morado-

 Assim como 
na última edição, em 
2015, o Diário de Ri-
beirão Pires fará uma 
cobertura especial do 
evento. Nossos leito-
res contarão com uma 
equipe que não per-
derá nenhum detalhe 
durante os sete dias de 
duração do Festival, 
incluindo sua abertu-
ra.
 O Diário terá 
um estúdio de trans-
missão ao vivo, onde 

ra da região, a senhora  
Maria José Macedo, de 
78 anos, esse período 
de falta de manutenção 
foi preocupante. “Minha 
filha chega tarde da fa-
culdade e eu sempre 
estava preocupada com 
esse trecho do caminho 
onde não tinha ilumi-
nação. Passamos, du-
rante todo esse tempo, 
solicitando reparos, mas 
justificavam que para re-
fazer a ligação era difícil. 
Finalmente fomos aten-
didos”, celebrou.

fará várias entrevistas 
com moradores e ar-
tistas que vão partici-
par do evento. Além 
disso, um site exclusi-
vo trará todos os deta-
lhes, atualizados mi-
nuto a minuto todos 
os finais de semana. 
Além disso, uma pro-
moção poderá levar 
moradores da cidade 
para conhecer o ídolo. 
Quer saber mais? Fi-
que de olho em nosso 
site: diariorp.com.br .
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Descaso com o cemitério revolta moradores de RGS

 Moradores de 
Rio Grande da Serra 
denunciam a atual si-
tuação do cemitério da 
cidade.
 Segundo infor-
mações de uma senho-
ra que esteve presente 
em um velório realizado 

trutura no local onde as 
pessoas são enterradas 
é grande, as gavetas 
onde os corpos são co-
locados depois de certo 
tempo também reque-
rem cuidados. O am-
biente onde os velórios 
acontecem são peque-
nos e sem o conforto 
necessário para receber 
um grande número de 
pessoas.
 A prefeitura da 
cidade ignorou nossos 
questionamentos

no local, a cova onde 
o caixão seria enterra-
do não estava funda o 
suficiente para cabê-lo. 
Com isso os familiares 
tiveram que cavar mais 
para que o buraco ficas-
se mais fundo, já que 
não havia funcionários 

no local.
 Outro fato que 
vem incomodando a 
população é a falta de 
manutenção do local. 
As covas são cavadas 
em qualquer lugar do 
terreno, e para cami-
nhar pelo local é preci-
so passar literalmente 
por cima delas. Além de 
existirem pessoas que 
não conseguem achar a 
sepultura de familiares, 
amigos ou conhecidos.
 A falta de es-
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Esteve visitando bairros e 
vilas para verificar como 
estavam ocorrendo as 
execuções de obras que 
ele solicitou em ofícios, in-
dicações e requerimentos.
O vereador da Estância 
Turística de Ribeirão Pires, 
Archeson Teixeira  (Rato), 
também marcou pre-
sença em alguns lugares 
que solicitou capinação, 
e constatou que algumas 
benfeitorias solicitadas de 
capinação foram realiza-
das, no entanto, algumas 
precisam ser refeitas pelo 
fato de que com os passar 
do tempo, o mato voltou a 
crescer e deixar as vias em 
condições que estão abai-
xo do adequado.

O vereador Rogério Luiz 
passou por uma cirurgia 
de retirada de hérnia no 
estômago, por isso ficará 
afastado do cargo por 60 
dias, mas o gabinete con-
tinua aberto às necessi-
dades da população, que 
deve conversar com os 
assessores para atender 
a todos. O telefone do ga-
binete é o 4827-1515, já 
o WhatsApp do gabinete 
94342-3502 e-mail ga-
bineterogerioluiz@gmail.
com. O vereador falou so-
bre a cirurgia na Tribuna Li-
vre da última sessão ordi-
nária na Câmara Municipal 
de Ribeirão Pires, citando 
que estará ativo nas redes 
sociais o máximo possível.

Marcou presença na Rua 
Diamantina, situada no 
Jardim Valentina, para ba-
ter um papo com os mora-
dores do local que há mui-
to tempo vem brigando 
para que a rua passe por 
diversas manutenções. 
Junto com o vereador de 
Rio Grande da Serra, Akira 
Ono Auriani, o vereador da 
Estância Turística de Ribei-
rão Pires, Rubens Fernan-
des, acompanhou os tra-
balhos para manutenção 
das vias no Parque do Go-
vernador e os trabalhos re-
alizados pela secretaria de 
Infraestrutura, que foram 
iniciados na última semana 
para melhorias nas vias do 
Jardim da Paz.

Reuniu-se com o Pre-
sidente da Câmara de 
Taboão da Serra, onde 
a principal discussão foi 
sobre alguns projetos 
de ambas as cidades. 
Fez uma solicitação para 
limpeza da rua e pintu-
ra das guias da Avenida 
Princesa Isabel, na Vila 
Gomes, além de também 
ter solicitado a limpeza 
da Rua Rosimeire Ipolito, 
situada no Jardim Alvo-
rada. O Professor Paulo 
Cesar também teve uma 
reunião com o coorde-
nador da UBS do Jardim 
Guanabara, para discutir 
sobre possíveis melhoras 
a serem feitas no local de 
saúde. 

Na semana que passou, o 
vereador atendeu muníci-
pes em seu gabinete para 
falar de possíveis melho-
rias na cidade. Também 
foi solicitado através de 
um requerimento a manu-
tenção da quadra de areia 
que existe no Bairro Barro 
Branco, na qual existem 
diversas reclamações. 
Houve a manutenção, na 
qual foi feita uma limpe-
za e também recolhidos 
objetos sem utilização na 
escola Monteiro Lobato, 
na Vila Sueli. O vereador 
apresentou ofícios nos 
quais solicita a limpeza e 
capinação em vias públi-
cas da Estância Turística 
de Ribeirão Pires.

Na última semana, o ve-
reador Amigão D’Orto es-
teve em diversas UBS da 
cidade para verificar pro-
blemas relatados por mu-
nícipes, como as da Santa 
Luzia e da Quarta Divisão. 
Nos locais, constatou 
problemas com o forneci-
mento de medicamentos 
e com o serviço de aten-
dimento. Ele também fez 
uma visita na Pedra do 
Elefante e constatou que 
o acesso encontra-se in-
transitável, o que torna 
quase inviável a presença 
de turistas e munícipes ao 
ponto turístico. Amigão irá 
cobrar medidas imediatas 
da Prefeitura para solucio-
nar todas as questões.

Esteve com o gabinete 
aberto para receber muní-
cipes e ouvir as demandas 
dos bairros. Também par-
ticipou da reinauguração 
do Hospital São Lucas. 
Também realizou uma vi-
sita na ETEC da cidade. E 
realizou uma reunião com 
líderes da Estância, for-
mando um grupo que se 
chama “Diferentes”, para 
que possam estar mu-
dando Ribeirão Pires em 
conjunto. Participou do 
CONSEG. Também apre-
sentou mais uma entrevis-
ta em seu programa “Em 
Destak”, desta vez com 
o Secretário de Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico, Marcelo Menato.

O vereador da Estância 
Turística de Ribeirão Pires, 
Anselmo Martins, marcou 
presença na inauguração 
do Hospital e Maternida-
de São Lucas. Llém de ter 
conversado com camelôs 
para possíveis medidas 
que devem ser tomadas 
para sua regularização, 
também caminhou pelo 
centro da cidade, onde 
constatou a falta de aces-
sibilidade nas calçadas, o 
que traz dificuldades de 
locomoção aos cadeiran-
tes, fato esse que será 
estudado pelo vereador e 
sua equipe, onde desejam 
fazer a manutenção dos 
locais para melhorar a mo-
bilidade dos cadeirantes.
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Caminhoneiro foge após causar acidente RP tem três casos de estupro infantil

 No final do últi-
mo mês, Monique Silva, 
29 anos, moradora de 
São Paulo que traba-
lhava em Ribeirão Pires, 
acabou falecendo após 
se envolver em um aci-
dente no Viaduto Enge-
nheiro Alberto Brada, 
que liga a marginal Tie-
tê aos bairros da Zona 
Leste de São Paulo.
 O acidente en-
volveu quatro carros, 
três motos e um cami-
nhão. Segundo teste-
munhas, o caminhão es-
tava em alta velocidade 

 Este mês acon-
teceram dois casos de 
estupro infantil em Ri-
beirão Pires. O primeiro 
deles aconteceu na últi-
ma semana contra duas 
crianças. Uma senhora 
de 52 anos juntamente 
com uma representante 
do conselho tutelar, se 
dirigiram até a delegacia 
da cidade para registrar 
queixa de um possível 
estupro contra duas 
crianças. Uma menina 
de nove anos e um ga-
roto de sete.
 Segundo a se-
nhora, seus netos es-
tavam se queixando de 
dores nas partes inti-
mas, e questionados 
por ela, acusaram um 
tio de ter realizado atos 
sexuais com ambos. 
Em seguida, a avó das 
vítimas questionou o su-

e bateu nos carros que 
estavam em sua frente, 
tendo logo em seguida 
um dos carros invadido 
a pista do sentido con-
trário e colidido com a 
moto em que estava 
Monique e seu namora-
do. Em seguida, a moto 
bateu em um muro de 
proteção do viaduto e 
foi jogada na pista de 
baixo, de uma altura de 
aproximadamente 30 
metros.
 O helicópte-
ro águia foi até o local 
para fazer o resgate da 

posto autor, que é seu 
filho. O homem confes-
sou o ato e fugiu logo 
em seguida. As crianças 
foram consultadas por 
um médico que cons-
tatou lesões nos órgãos 
genitais. O suspeito ain-
da está foragido.
 Um outro caso 
de estupro aconteceu 
nesta semana onde 
uma mulher, com uma 
representante do con-
selho tutelar, se dirigiu 
até a delegacia para dar 
queixa de um possível 
estupro realizado con-
tra uma menina de dois 
anos.
 A mãe da vítima 

vítima, que foi encami-
nhada para um hospital 
no Tatuapé para rece-
ber atendimento, mas 
devido a gravidade dos 
ferimentos, não resistiu e 
acabou morrendo.
 Segundo o mo-
toboy Danilo Adão, que 
presenciou toda a situ-
ação, mesmo após a 
queda, Monique ainda 
estava viva, mas em si-
tuação muito grave. “Ela 
caiu, ficou encolhida um 
tempão e depois come-
çou se debater muito até 
ser atendida pelo águia”.
 A polícia tenta 
encontrar o motorista do 
caminhão que, segundo 
testemunhas, fugiu do 
local após ter iniciado 
o acidente. Denúncias 
podem ser feitas pelo 
Disque Denúncia, pelo 
número 181. Não é ne-
cessário se identificar.

alega que levou a meni-
na ao banheiro durante 
a noite quando a criança 
afirmou à sua mãe que 
teria sido molestada nas 
partes intimas pelo seu 
pai, ambos divorciados. 
Logo em seguida a mu-
lher comunicou o con-
selho tutelar e se dirigiu 
ao hospital mais pró-
ximo com sua filha. O 
médico não encontrou 
nenhuma evidência no 
corpo da criança, po-
rém indicou a realização 
de um exame feito por 
um médico legista para 
mais detalhes. O caso   
ainda está sendo inves-
tigado.
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