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Água vai ficar
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RP e RGS

Zé Nelson 
volta a ameaçar 

jornalistas
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Três anos exercendo o seu direito de saber

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

 Há três anos, 
dois jovens recém for-
mados, analisavam a 
situação do jornalismo 
regional. Eu  e um advo-
gado, meu amigo desde 
a época do ensino mé-
dio, fizemos duras críti-
cas à situação na épo-
ca. Até que pensamos: 
“Porque não tentar fazer 
algo pra ajudar?” Foi aí 
que tive a ideia de mon-
tar um site de notícias, 
onde os moradores não 
teriam que esperar dias 
para receber uma infor-
mação. Surgia o Diário 
de Ribeirão Pires.
 A ideia era que 
diariamente, publicás-
semos notícias na inter-
net e ajudássemos as 
pessoas, principalmen-
te as que,  diariamente, 
eram vítimas de injus-

tiças. Com o espírito 
de luta, fomos atrás de 
toda a construção do 
que fosse necessário. 
Pouco menos de seis 
meses, também já tí-
nhamos nossa primeira 
edição impressa pela 
cidade. Lembro que na 
época, rodei como lou-
co para conseguir distri-
buir por toda a cidade. 
Tivemos várias ajudas 
de amigos próximos 
para ajudar na logística 
e fazer com  que a edi-
ção impressa chegasse 
no maior número de 
bairros possíveis. 
 Hoje, com ape-
nas três anos, o Diário 
de Ribeirão Pires já se 
consolidou como im-
portante veículo de co-
municação da região. 
Apenas nos últimos 12 

meses já foram mais 
de  um minhão de aces-
soas em nosso portal 
da internet. Atualmen-
te são mais de 100 mil 
acessos por mês em 
nosso site que é atu-
alizado com diversas 
notícias todos os dias. 
Nas quartas feiras, te-
mos a edição impressa 
com 10 mil exemplares 
distribuídos em mais de 
400 pontos em Ribeirão 
Pires e Rio Grande da 
Serra.
 Nesses três 
anos, sempre apoia-
mos o senso crítico dos 
moradores de nossa re-
gião, não nos curvamos 
a atitudes autoritárias, 
nem nos rendemos às 
ameaças, que sofremos 
diariamente por aqueles 
que temem a verdade. 

Sempre levamos a in-
formação de forma lim-
pa e transparente para 
o leitor, e muitas vezes 
enfrentamos pessoas 
pelo bem maior de nos-
sa sociedade.
 Muito obrigado 
a todos por estarem ao 
nosso lado, por toda a 
audiência e apoio pres-
tado. Posso garantir 
que a nossa essência 
continuará a mesma, 
sempre agindo de for-
ma transparente, e sem 
pensar em interesses 
próprios, levando a in-
formação com quali-
dade técnica excelente 
e tratando os morado-
res de nossas cidades 
como um leitor de pri-
meira linha, que merece 
e deve ser respeitado. 
Muito Obrigado!

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br
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CBF inaugura projeto em Ribeirão Pires SABESP anuncia novo aumento na água

Na última sexta-feira 
(06), a Confederação 
Brasileira de Fute-
bol (CBF), realizou um 
evento na cidade para 
instalar, oficialmente, 
o projeto social Gol do 
Brasil, que visa contem-
plar crianças e jovens 
da cidade com a opor-
tunidade de construção 
de um futuro melhor.
 Em parceria 
com a prefeitura da ci-
dade e apoio da WTC, 
através da CBF Social, 
serão atendidos pelo 
projeto 200 alunos da 
rede municipal de en-

 Após receber 
autorização da agência 
reguladora do Estado 
para mais um aumen-
to - dessa vez de 7,9% 
- na conta de água, a 
Companhia de Sanea-
mento Básico de São 
Paulo (SABESP) infor-
mou que haverá, de 
fato, esse aumento. A 
notificação, de grande 
relevância, chegou na 
noite da última sexta-
-feira (06).
 Sobre a região 
do ABC paulista, os 

Feldman, secretário 
geral da CBF, explicou 
o porquê do campo de 
Ribeirão Pires ter sido o 
primeiro escolhido pela 
entidade para sediar o 
projeto: “Não foi esco-
lhido por acaso, é um 
campo ótimo em ques-
tões geográficas, climá-
ticas, facilitará muito a 
implantação do proje-
to’’.
 Em outro mo-
mento, exaltou o traba-
lho em conjunto com o 
prefeito Kiko (PSB): “De 
todos os gestores pú-
blicos pelos quais cru-
zei, ele foi o que mais 
correu atrás de fazer 
acontecer, nada disso 
teria sido implantado 
sem ele me cobrando 
todos os dias pratica-
mente”. Assista o vídeo 
em nosso site.

cadas no Diário Oficial 
do Estado de São Pau-
lo, passando a vigorar 
após 30 dias da publi-
cação. Pelo menos é o 
que diz a SABESP.
 Com o aumen-
to, o valor da conta 
de água e esgoto para 
clientes residenciais 
que consomem até 10 
mil litros por mês (54% 
do total) subirá de R$ 
44,76 para R$ 48,29.
 Na Estância Tu-
rística de Ribeirão Pi-
res, muitos munícipes 
têm reclamado cons-
tantemente da falta de 
água na parte da noite, 
chegando a alegarem 
que a empresa estaria 
cortando a água du-
rante o período, faltan-
do, assim, água para 
as necessidades bá-
sicas dos moradores 
que necessitam.

sino que cursam fun-
damental I (1° ao 5° 
ano). O Centro Espor-
tivo Vereador Valentino 
Redivo, na Vila Gomes, 
sediará as aulas.
 O curso espor-
tivo será realizado por 
professores capacita-
dos pela própria CBF. 
A capacitação ocorreu 
dos dias 6 a 8 desse 
mês, tendo os profis-
sionais já recebido os 
diplomas e estando 
aptos para o início das 
aulas.
 Em entrevis-
ta ao DiárioRP, Walter 

aumentos e valores 
atualizados serão re-
passados aos morado-
res de São Bernardo, 
Diadema, Rio Grande 
da Serra e Ribeirão Pi-
res, cidades que são, 
atualmente, atendidas 
pela estatal. Os demais 
municípios que formam 
o ABC são contempla-
dos por distribuição 
municipal, não sendo 
afetados pelo aumen-
to.
 As novas tabe-
las e tarifas serão publi-



Zé Nelson volta a se envolver em polêmica, e dessa vez ameaça jornalistas

 O vereador 
José Nelson de Barros 
(PMDB) não para de 
atrair polêmicas negati-
vas à sua imagem. Na 
tarde da última quinta-
-feira (05), durante ses-
são ordinária, Zé Nelson, 
como é conhecido, vol-
tou a ameaçar jornalistas 
que estavam presentes 
na Câmara Municipal 
assistindo a sessão par-
lamentar.
 Em fala de Ru-
bens Fernandes, o Ru-

ameaça jornalistas, o 
vereador já atacou até 
mesmo o apresentador 
Datena, visto que o caso 
de atropelamento tomou 
proporção nacional. Em 
agosto do ano passa-
do, o vereador chegou 
a chutar um outro repór-
ter e ameaçá-lo dizendo 
que “daria um jeito nele”.
 Além disso, tam-
bém não existe apenas 
um caso de atropela-
mento na vida pública 
de Zé Nelson. Em junho 
do ano passado, o par-
lamentar chegou a avan-
çar contra militantes da 
União da Juventude So-
cialista (UJS) durante um 
protesto que pedia a CPI 
da Saúde. O vereador 
chegou a derrubar um 
adolescente, na época, 
com 14 anos, que ficou 
ferido.

dos momentos, chegou 
a dizer que dentro da 
Câmara Municipal ele era 
vereador mas que as coi-
sas iriam ser resolvidas 
fora, dizendo até mesmo 
“na Quarta Divisão as coi-
sas são diferentes”.  Dis-
se ainda que a paciência 
dele estava acabando, e 
que quando acabasse, 
as pessoas “iriam ver”. 
e que deveriam “rir dele 
na rua”. “Aqui dentro sou 
vereador, mas lá fora sou 
homem. quero ver rir de 
mim lá fora”.
 Quando ques-
tionado, após o término 
da sessão, novamente o 
vereador chegou a ame-
açar um terceiro repórter. 
“Eu falo o que eu quiser, 
toma cuidado, é melhor 
você tomar cuidado com 
a sua vida”. Não é a pri-
meira vez que Zé Nelson 

bão (PSD), destacando a 
urgência de acabar com 
acidentes de trânsito na 
cidade Zé Nelson – que 
está que se envolveu em 
recente acidente de trân-
sito onde atropelou uma 
mãe com sua filha, com 
possíveis sinais de em-
briaguez – dizendo: “Os 
acidentes têm que aca-
bar né, Zé?”.
 Após isto, o ve-
reador pediu a fala em tri-
buna e desferiu as ame-
aças e ataques. Em um 
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 A mais recente 
polêmica do vereador foi 
a sua fala dizendo que 
as coisas iriam demorar 
para mudar na política 
de Ribeirão Pires, e que 
ele estava conformado. 
“Estou neste mandado 

há mais de 20 anos, e 
nunca mudou. Não é 
com vocês que haverá 
mudança”, sendo critica-
do até por colegas par-
lamentares. Enquanto 
isso, envergonhado Zé 
ria da situação.
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O vereador Archeson Tei-
xeira (Rato) atendeu dia-
riamente os munícipes em 
seu gabinete, onde foram 
discutidos diversos as-
suntos da cidade. Durante 
toda esta semana visitou 
vários bairros da cidade 
e esteve também na re-
gião de Ouro Fino, onde 
acompanhou realização 
de manutenções e limpe-
zas, além de outros servi-
ços solicitados através de 
ofícios protocolados pelo 
vereador junto a diversas 
Secretarias. Visitou alguns 
bairros e realizou visitas 
ouvindo as reivindicações 
dos moradores que solici-
taram serviços de melho-
rias na cidade.

Recebeu munícipes em 
seu gabinete, visitou a Es-
cola Lavínia e o espaço 
da Antiga Fábrica de Sal, 
visando buscar melhorias 
para o local. Participou de 
um encontro com lideran-
ças de bairros juntamente 
com o vice-prefeito Ga-
briel e a Secretária Prof. 
Elzinha. Participou da reu-
nião da CONSEG e visitou 
alguns bairros com os mu-
nícipes que solicitam me-
lhorias. Foi na cerimônia 
do projeto Gol do Brasil e 
encaminhou ofícios e re-
querimentos ao executivo 
para solicitar serviços de 
melhorias para a cidade e 
participou da sessão ordi-
nária.

Rubão esteve em um ato 
de protesto pelas mortes 
ocorridas na Estrada do 
Sapopemba. Além disso, 
conversou com cabelei-
reiras da cidade sobre o 
projeto do Outubro Rosa, 
onde alguns salões de 
Ribeirão vão arrecadar 
lenços e quem cortar o 
cabelo e for mais de 20 
cm pode doar. O vereador 
ainda andou pelas ruas da 
cidade entregando laços 
símbolo da campanha e 
conversando com muníci-
pes sobre a importância do 
autoexame e aproveitando 
essa campanha, solicitou 
à deputada Leci Brandão 
Emenda para compra de 
um mamógrafo.

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 focado em ana-
lisar os dados de custos 
e gastos municipais e 
também na elaboração de 
novos projetos que serão 
anunciados em breve para 
beneficiar toda e Estância 
Turística de Ribeirão Pi-
res. O vereador também 
aproveitou esta coluna 
para dar os parabéns ao 
jornal Diário de Ribeirão 
Pires pela sua centésima 
edição impressa que irá 
sair no dia 11 de Outubro. 
“Aproveito o espaço para 
parabenizar o Diário de 
Ribeirão Pires pela 100ª 
edição publicada”, com-
pletou o vereador Amigão 
Humberto D’orto

Amaury abriu seu gabinete 
para atender os munícipes 
de Ribeirão Pires, onde 
discutiu diversos assuntos 
acerca dos bairros. Visitou 
alguns bairros para ver as 
necessidades da popula-
ção, seguindo assim os 
pedidos que os munícipes 
estão lhe fazendo. Parti-
cipou do conselho muni-
cipal de saúde e também 
do CONSEG. O parla-
mentar esteve presente na 
Estrada da Sondália para 
vistoriar a manutenção 
que está ocorrendo nes-
ta via da cidade. Amaury 
Dias também marcou pre-
sença na sessão ordinária 
da última quinta-feira (28), 
em Ribeirão Pires. 

Elaborou alguns requeri-
mentos para melhorias em 
locais da cidade, além de 
também ter recebido em 
seu gabinete munícipes de 
Ribeirão Pires, onde diver-
sos assuntos sobre a cida-
de foram abordados para 
possíveis melhorias. Ainda 
durante a semana referida, 
Anselmo Martins foi até a 
inauguração do Projeto 
Gol do Brasil, firmado en-
tre a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) e 
Ribeirão Pires. Também 
fez uso da Tribuna Livre 
na última Sessão Ordiná-
ria para argumentar sobre 
a importância do Outubro 
Rosa para a prevenção do 
câncer de mama.
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Forças de Segurança realizam Blitz no Sapopemba

 Devido os 
constantes acidentes 
que vêm ocorrendo na 
Estrada do Sapopem-
ba, que liga a Santa 
Luzia à Quarta Divisão, 
forças de segurança se 
uniram no último sába-
do (07) para uma gran-
de operação surpresa 
durante a madrugada.
 Na ocasião, 
equipes da Polícia Mi-
litar, da ROMU, da Po-
lícia Rodoviária e agen-

 Segundo infor-
mações, a “blitz” de-
nominada “Operação 
Direção Segura” teve 
3 autuações munici-
pais, 2 carros foram 
flagrados com passa-
geiros sem o cinto de 
segurança, 1 veículo 
com excesso de pas-
sageiros, 4 motoristas 
dirigindo embriagados, 
3 tiveram a CNH reco-
lhida e 1 veículo para-
do estava com a docu-
mentação vencida.
Esta operação tem 
como principal obje-
tivo fazer com que os 
motoristas sejam mais 
conscientes para, as-
sim, diminuir o máximo 
os acidentes que vêm 
sendo recorrentes nes-
ta região.
 Recentemente, 

tes de trânsito ficaram 
na ligação da Avenida 
Mirô Atílio Peduzi com 
a própria Estrada do 
Sapopemba para efe-
tuar a parada dos veí-
culos. A via dá ligação 
com uma conhecida 
casa de shows da ci-
dade, sendo que na 
maioria das vezes as 
pessoas ingerem bebi-
das alcoólicas no local 
e depois dirigem bêba-
dos pela via.

a Estrada do Sapo-
pemba foi palco de di-
versos acidentes, sen-
do que em um deles 
dois irmãos vieram a 
falecer após colidirem 
enquanto pilotavam 
uma moto. Dias de-
pois, mais um acidente 
grave ocorreu na mes-
ma região, sendo que 
desta vez três veículos 
foram envolvidos, mas 
não houve vítimas fa-
tais.
 Há muito tem-
po a via é conhecida 
por sua enorme quan-
tidade de óbitos cau-
sados por acidentes 
de trânsito que, na sua 
grande maioria, acon-
tecem devido a algu-
mas falhas humanas, 
como dirigir após inge-
rir bebida alcoólica.

















Em três anos, DiárioRP se torna 1º em audiência
 O Diário de Ri-
beirão Pires sempre foi 
um veículo de informa-
ção jovem e moderno. 
É a principal caracterís-
tica do jornal. Por isso, 
jovens capacitados e 
especializados em di-
versas áreas trabalham 
para levar a informa-
ção de uma maneira 
que todos entendam e, 
principalmente, uma in-
formação cuidadosa e 
transparente.
 Somente em 
2016 o portal na inter-
net obteve um milhão 
de acessos, alcançando 
quase dois milhões em 
sua totalidade.
 Nesses três 
anos, o DiárioRP foi pio-
neiro em divulgar diver-
sas manchetes, como o 
caso em que o chefe de 

ólica.
 Anualmente, o 
DiárioRP realiza uma 
cobertura especial do 
Festival do Chocolate, 
tradicional festividade da 
cidade. A qualidade téc-
nica é a principal carac-
terística da cobertura.
 Em 2016, o 
portal do jornal atingiu 
a marca de 1 milhão 
de acessos. Este mês, 
chegou a marca de 2 
milhões, um recorde 
para a cidade. Além dis-
so, são mais de 100 mil 
acessos mensais no site 
e 10 mil exemplares da 
edição impressa, que é 
distribuída em Ribeirão 
Pires e Rio Grande da 
Serra, tornando o Diá-
rioRP, o principal veículo 
de comunicação e nú-
mero um em audiência.

Rubão Fernandes (PSD) 
foi agredido po um mu-
nícipe com um tapa no 
rosto.
 Outro flagrante 

polêmico 
foi o aci-
dente de 
t râns i to 
e n v o l -
vendo o 
vereador 
José Nel-
son de 
B a r r o s 
( P M D B ) 
no cen-
tro de 
Ribeirão 

Pires. Zé Nelson atrope-
lou uma mulher com seu 
filho. Na época muníci-
pes relataram que o ve-
reador aparentava estar 
alcoolizado. Ele assumiu 
ter ingerido bebida alco-

gabinete da então vere-
adora Cleonice Meira foi 
flagrado por uma câme-
ra escondida distribuin-
do Guias Médicas em 
troca de votoa à verea-
dora. O 
j o r n a l 
c h e -
gou a 
pautar 
g r a n -
des ve-
í c u l o s 
da im-
prensa 
nac io-
nal por 
d i v e r-
sas vezes em flagrantes 
realizados por nossa 
equipe de reportagem, 
como no caso da agres-
são ocorrida na Cãma-
ra Municipal da cidade, 
onde o atual presidente 
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Capa da primeira edição impressa.




