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O Papel do Jornalista

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

Foto Denúncia
O Diário de Ribeirão 
Pires recebeu de-
núncias sobre dois 
grandes buracos na 
altura do bairro Santa 
Luzia, mais precisa-
mente na rua Copa-
cabana na Estância 
Turística de Ribeirão 
Pires.
Relatos de morado-
res do bairro dizem 
que ali já houveram 
diversos acidentes 
com carros de bai-
xa suspensão e que, 
por diversas vezes, 
já tentaram contato 
para melhorias no lo-
cal. Porém, não obti-
veram resposta.
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EXPEDIENTE

 Não é difícil 
ver muitos jornalistas, 
por diversas vezes 
serem achincalha-
dos por pessoas, na 
maior parte das ve-
zes políticos, por não 
concordarem com o 
que diz em uma ma-
téria. Uma já conhe-
cida frase dita por 
William Hearst, an-
tigo jornalista norte-
-americano diz que: 
“Jornalismo é tudo 
aquilo que alguém 
não quer se seja pu-
blicado. Todo o resto 
é publicidade”. Em 
minha trajetória pro-
fissional, sempre levei 
essa frase como um 
mantra para a minha 
carreira.

 O papel do 
jornalista, além de 
também informar, é 
questionar, indagar, 
denunciar e incomo-
dar. A imprensa tem 
um papel fundamen-
tal na sociedade. O 
famoso magistrado 
Darcy de Arruda Mi-
randa cita em uma de 
suas obras que: “A 
liberdade de impren-
sa é inquestionavel-
mente, a luz que ilu-
mina a democracia, 
o escudo dos fracos 
e oprimidos, a força 
impulsionadora dos 
direitos individuais, e 
é justamente por isso 
que se a qualifica 
como o 4º Poder do 
Estado. Sua força é a 

verdade. Sua coura-
ça, a responsabilida-
de”.
 Na última se-
mana, foi possível 
ver, que mais uma 
vez, um membro da 
antiga política da ci-
dade usou sua voz 
para fazer críticas a 
jornalistas. O verea-
dor José Nelson de 
Barros (PMDB) in-
siste que foi ‘vítima’ 
dos jornalistas e por 
diversas vezes ame-
açou os profissionais 
da imprensa.
 Sobrou até 
mesmo pro Datena. 
O apresentador foi 
um dos alvos do ve-
reador, que mais uma 
vez, utilizou sua fala 

na câmara apenas 
para falar besteira, 
como já está muito 
acostumado a fazer. 
Além disso, o ‘Zé’ 
ameaçou todos que 
publicaram a matéria 
e se vangloriou com 
o seu pseudo título 
de autoridade: “Que 
se dane, eu tenho 
o direito da palavra, 
sou vereador, sou au-
toridade”.
 É com esse 
perfil de coronel que 
temos que nos pre-
ocupar, não com o 
jornalismo. Já dizia 
minha falecida avó: 
“Quem não deve, não 
teme”. Precisamos 
é de menos ‘Zés’ na 
política.

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br

Texto republicado de 24/08/2017.
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Vereador pede melhorias em RGS RP inaugura centro poliesportivo

 O vereador Be-
nedito Araújo (PT) fez 
um requerimento no 
qual solicita reformas 
nas academias ao ar 
livre de Rio Grande 
da Serra, em especial 
na que fica situada na 
Rua Guilherme Pinto 
Monteiro. Após esta 
pauta ser levantada, 
o vereador “Jhol Jhol” 
(PSD) subiu até a tri-
buna para dar mais 
ênfase na fala de Be-
nedito, onde também 
pediu para que fossem 
realizadas essas me-
lhorias.
 “ B i b i n h o ” 
(PSDB) concordou 

  No último sába-
do (23) o centro polies-
portivo Vila Monteiro, 
no Parque Aliança, foi 
revitalizado. A obra es-
tava parada há 12 anos 
e foi entregue com total 
manutenção e promes-
sa de futuras melho-
rias.
 Com um custo 
total de 90 mil, foram 
feitas as manutenções 
do campo de futebol,  
dos vestiários - que 
agora contam com 
chuveiros de água 
quente e fria, manuten-
ção da quadra de bas-

com o pedido e tam-
bém salientou que um 
equipamento da aca-
demia que fica na Vila 
São joão estava que-
brado e quase machu-
cou uma pessoa que 
estava fazendo uso.
 Por fim, Claurí-
cio reforçou a fala de 
todos os vereadores, 
mas discordou de Jhol 
Jhol, que havia sugeri-
do cobertura em todas 
as academias para 
uma duração maior. “O 
próprio nome já diz, é 
uma academia ao ar li-
vre, então não tem que 
colocar cobertura”, fi-
nalizou Claurício.

quete, quadra de areia 
e pista de skate - essa 
última ainda está em 
processo de reforma.
 Em fala, o pre-
feito Kiko (PSB) disse: 
‘’Esporte é vida, espor-
te é saúde. Todo espa-
ço assim faz com que 
as pessoas se exerci-
tem e cuidem do seu 
corpo. Fico feliz em 
ter realizado essa obra 
para a população.’’
 ‘ ’ Te t i n h a ’ ’ , 
como é conhecido o 
representante do bair-
ro, também falou co-
nosco e explicou mais 

sobre a importância 
da revitalização para 
os moradores: ‘’A im-
portância é a união da 
família, nós virmos aqui 
com a nossa família no 
final de semana. Não 
só os daqui, como os 
de fora também. Isso 
pra nós é uma vitória!’’
 ‘’Anos atrás 
essa obra começou, 
colocaram uma placa 
de 280 mil para a obra, 
se eu não me engano. 
Colocavam um muro, 
derrubavam, e foi indo 
assim. No fim, ficamos 
sem área de lazer. Foi 
quando decidimos nos 
unir e começar a obra. 
O prefeito Kiko nos aju-
dou muito, em um mês 
desde que tomamos 
a decisão, a obra está 
sendo entregue’’, con-
cluiu o morador.

3



TRE adia processo de Kiko Vereadores entram em discussão em RGS

 O Tribunal Re-
gional Eleitoral adiou, 
na última quarta-feira 
(27), um processo que 
pede a cassação do 
diploma do atual pre-
feito da cidade, Adler 
Teixeira, o Kiko (PSB).
 Segundo o re-
lator do processo, de-
pois de ouvir a fala do 
Promotor do Ministério 
Público e dos advoga-
dos, ele decidiu mudar 
o seu voto sobre a de-

elas diversas ofensas de 
baixo calão. Também foi 
possível observar Clau-
rício chamando Cláudio 
de “puxa saco”, fazendo 
menção de ele ser líder 
do prefeito Gabriel Mara-
nhão (PSDB). Vereado-
res como Akira Auriani 
(PSB) e Marcelo Silva 
(PT) tentaram amenizar a 
situação, mas não con-
seguiram.
 Como na hora 
dos fatos o foco dos 
vereadores e do público 
presente era a discussão 
de um requerimento, 

muitas pessoas acaba-
ram não percebendo o 
ocorrido.
 Após o desen-
tendimento, um reque-
rimento de Claurício foi 
lido, então o parlamen-
tar pediu a palavra para 
ir até a tribuna, onde 
atacou Claudinho Mon-
teiro e o prefeito Gabriel 
maranhão. “Claudinho, 
você é líder de governo 
do prefeito, não meu!” e 
continuou. “E você Ma-
ranhão, não é assim que 
se faz política, se você 
quiser que eu continue 
na base, é só me cha-
mar pra conversar, caso 
contrário eu vou vir aqui 
e dizer tudo que está 
acontecendo de errado 
na cidade”, finalizou ex-
tremamente nervoso.
 Em seguida, 
Claudinho foi até a tribu-

na se defender. “Eu nun-
ca disse que sou líder de 
vereador nenhum aqui. 
Claurício, se você quiser 
pode virar líder de gover-
no, pois teve muito mais 
votos do que eu, né?!”, 
e continuou. “E outra, se 
você tiver alguma coisa 
pra falar da cidade é só 
vir e dizer, não fica jogan-
do pra galera não”.
Durante alguns momen-
tos foi possível ver am-
bos conversando com 
o parlamentar Bibinho 
(PSDB), sendo que uma 
hora foi possível notar 
Claudinho dizendo. “O 
Claurício é louco”.
 O desentendi-
mento confirma matéria 
que o Diário de Ribeirão 
Pires publicou recente-
mente, na qual dizia que 
a base do governo está 
começando a rachar.

 Os vereadores 
Claurício Bento (DEM) 
e Claudinho Monteiro 
(PSB) tiveram uma dis-
cussão bem acalorada 
durante a sessão ordi-
nária de Rio Grande da 
Serra, na última quarta-
-feira (27).
 A sessão ocorria 
normalmente, até que 
durante a discussão de 
um requerimento, os ve-
readores começaram a 
conversar, mas após al-
guns desentendimentos, 
ambos iniciaram uma 
troca de ofensas, entre 

cisão.
 Não se sabe 
ao certo qual será a 
mudança que o relator 
deverá propor em seu 
voto, mas o Promotor 
responsável pelo caso 
chegou a dizer que de 
acordo com as forma-
lidades, “o processo 
nem deveria ser reco-
nhecido”.
 Ainda não se 
tem uma data para a 
próxima sessão.
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Durante a semana referi-
da, o vereador de Ribeirão 
Pires, Archeson Teixeira, o 
Rato, compareceu até a 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS), de Ouro Fino Pau-
lista. Sua presença foi para 
acompanhar a instalação 
dos equipamentos odon-
tológicos nesta unidade, 
aonde beneficiará os mu-
nícipes com o início dos 
atendimentos o quanto 
antes. O vereador da Es-
tância Turística de Ribeirão 
Pires também fiscalizou o 
local para observar como 
estava o andamento dos 
atendimentos prestados 
aos pacientes que vão ali 
para receber alguns pro-
cedimentos de saúde. 

O vereador Rogério Luiz re-
cebeu diversos munícipes 
em seu gabinete na última 
semana, onde foram abor-
dados muitos assuntos da 
cidade. O parlamentar da 
Estância Turística de Ribei-
rão Pires ainda diz que seu 
gabinete está aberto para 
toda a população. Rogério 
também visitou algumas 
secretarias da cidade para 
buscar informações com 
relação aos seus ofícios 
enviados que estão sendo 
feitos através da câmara. 
Também foi até a UBS do 
Jardim Luzo para fazer 
algumas fiscalizações de 
como está sendo realiza-
do o atendimento para os 
pacientes.

Rubens Fernandes esteve 
com o secretário de es-
portes, Iuquio Iwasaki, na 
escola municipal Mabel 
Cunha, a fim de reformar a 
quadra que está necessi-
tando de melhorias. Tam-
bém esteve com ele no 
campo do Furacão e num 
terreno onde será feito um 
parque. O vereador de Ri-
beirão Pires recebeu no 
gabinete o Matheus, que 
veio conhecer a Câmara 
Municipal, além do Junior, 
que é morador da Rua Dia-
mantina, que trouxe abai-
xo-assinado a respeito da 
paralisação das obras na 
rua onde ele mora, no qual 
tinha uma grande quanti-
dade de assinaturas.

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.

O vereador Amigão D’Or-
to esteve empenhado em 
fiscalizar a execução de 
requerimentos de sua au-
toria por parte da Prefei-
tura em diversos pontos 
da cidade de Ribeirão, 
além de questionar a não 
execução de obras como 
a reconstrução do muro 
da UBS da Vila Suely, 
obra essa que está sen-
do muito questionada por 
moradores da cidade e 
virou assunto nacional. O 
vereador de Ribeirão Pires 
também questionou mui-
tas situações que foram 
fiscalizadas, entre outros 
pontos, o Contrato com a 
ACIARP e a impressão do 
Diário Oficial. 

Abriu o gabinete para aten-
der os munícipes e ouvir 
as demandas de alguns 
bairros da cidade. Foi até 
a Secretaria de Infraestru-
tura e de Segurança jun-
tamente com moradores 
do bairro Jardim Itacolomy 
para buscar informações. 
O vereador Amaury tam-
bém compareceu ao en-
contro nacional da juven-
tude do Partido Verde. Na 
próxima quinta-feira, seu 
projeto que proíbe o mo-
torista de dirigir e cobrar 
passagem será votado 
novamente após ficar mais 
duas semanas adiados a 
pedido de outros verea-
dores. Este projeto está há 
muito tempo em pauta.

O vereador recebeu em 
seu gabinete alguns muní-
cipes, aonde a intenção é 
conversar sobre assuntos 
da cidade. Ainda durante a 
semana, Anselmo Martins 
elaborou alguns requeri-
mentos que foram feitos 
após ele ter fiscalizado e 
recebido reclamações de 
alguns locais. O vereador 
da Estância Turística de 
Ribeirão Pires também 
foi até a UPA Santa Luzia 
para averiguar como esta-
va o andamento da unida-
de que, após a secretária 
da saúde ir até a câmara 
prestar esclarecimentos, 
foi prometido que todos 
os problemas seriam re-
solvidos o quanto antes.
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GCM prende ladrão no Centro AltoClientes de Banco são expostos a diversas fraudes
crédito.
 A vítima compa-
receu até a agência do 
banco para explicar o 
fato aos gerentes e re-
cebeu a notícia de que 
seria ressarcido. Ele 
relata que tentou pedir 
ajuda aos policias, mas 
nada foi feito.
 A mesma agên-
cia bancária já foi ex-
posta nas redes sociais 
recentemente em um 
vídeo que mostra al-
guns caixas eletrônicos 
fraudados e policiais 
explicando como fun-
cionava a tática utilizada 
pelos criminosos.
 Nossa equipe 
entrou em contato para 
mais informações. “O 
banco não vai comen-
tar o caso”, se limitou 
a dizer a assessoria do 
Banco do Brasil.

  Um senhor de 
idade entrou em con-
tato com o Diário de 
Ribeirão Pires para de-
nunciar que passou por 
um golpe de estelionato 
e ainda teve seu cartão 
roubado por um ho-
mem que estava dentro 
da agência que o crime 
ocorreu, no Banco do 
Brasil da Rua Miguel 
Prisco, em Ribeirão Pi-
res, no último sábado 
(23).

 A Guarda Civil 
Municipal, prendeu na 
noite da última quinta-
-feira (29), um homem 
acusado de furtar um 
veículo na região do 
Centro Alto, nas proxi-
midades de um Super-
mercado.
 De acordo com 
informações, os guar-
das avistaram um ho-
mem, que estaria em 
atitude suspeita. Ao 
abordar o rapaz, foi 
verificado que já ha-
via passado pela Polí-
cia diversas vezes. No 
entanto, por não estar 

 Na ocasião, o 
senhor que prefere não 
ser identificado, afirma 
que foi utilizar o cai-
xa eletrônico como de 
costume, mas ao inserir 
o cartão, ele ficou preso 
na máquina.
 Segundo a víti-
ma, após isso, um ho-
mem lhe ofereceu ajuda 
a todo custo e ele recu-
sou, mas em um mo-
mento de distração, o 
idoso virou as costas e 

procurado, foi liberado.
 Momentos de-
pois, moradores avi-
saram que o mesmo 
homem estava cami-
nhando  pela região. 
Ao voltar para a região, 
os guardas encontra-
ram novamente o ra-
paz, que após avistar 
a viatura, tentou fugir 
correndo. Os oficiais 
conseguiram alcançar 
o homem, que portava 
um aparelho de DVD 
portátil, que havia sido 
furtado de um veículo 
da região. O homem foi 
preso.

o rapaz que queria aju-
da-lo retirou o cartão e 
devolveu para ele, mas 
ao notar que se tratava 
de outro cartão. Ele ten-
tou questionar, mas o 
suspeito saiu correndo.
 Cerca de 10 mi-
nutos depois da ação 
o idoso efetuou o blo-
queio do cartão, no en-
tanto, os criminosos já 
haviam utilizado a quan-
tia de três mil reais entre 
transações de débito e 
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