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Mas quem é o responsável pela segurança?

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

 Não é de hoje 
que a criminalidade 
vem sendo um proble-
ma em nossa cidade. 
Aliás, não é um proble-
ma único de nossa ci-
dade, mas nós que mo-
ramos aqui, podemos 
perceber que há picos 
de aumento na crimina-
lidade, e muitas vezes, 
parece que não há o 
que fazer para que isso 
acabe, ou que, muitas 
vezes, a polícia não faz 
o seu papel. Outra coi-
sa muito comum é jo-
gar a culpa em pessoas 
mais próximas, como o 
prefeito da cidade ou 
vereadores.
 No entanto, a 
responsábilidade pela 

segurança vem do Go-
verno do Estado, não 
do municipal. É claro 
que, por muitas vezes, 
a Guarda Civil Munici-
pal faz um trabalho ex-
celente que sequer é de 
sua obrigação, mas por 
ausência do Estado, o 
município “assume a 
bronca” e faz um gran-
de trabalho contra a cri-
minalidade.
 O que pode-
mos ver, no entanto, 
é um estado que não 
investe na segurança, 
trata os policiais civis 
e militares como traba-
lhadores de segunda 
classe, e se focam em 
questões mais imedia-
tistas, como obras.

 As polícias de 
nossa cidade estão em 
situação de calamida-
de, as viaturas em sua 
maioria estão quebra-
das ou deterioradas, 
o número de efetivo é 
medíocre, salário mais 
medíocre ainda, e as 
condições de trabalho 
nem se fala.
 Na delegacia 
de nossa cidade, por 
exemplo, o número de 
investigadores só cai, 
em contrário à deman-
da, que sobe a cada 
dia mais, o que acaba 
sobrecarregando os 
policiais, que muitas ve-
zes têm um número de 
trabalho muito superior 
ao que é o padrão de 

trabalho.
 Em contraparti-
da, vemos policiais com 
um perfil muito diferen-
te de outras cidades do 
estado, são pessoas 
que estão próximas da 
comunidade, moram 
em nossa cidade, e 
muito além do “apenas 
trabalhar”, querem uma 
real melhoria para Ri-
beirão Pires.
 O que vemos é 
um completo abando-
no do Governo Estadu-
al em nossa região, na 
questão da Segurança 
Pública. Enquanto isso, 
nossa Guarda, Polícia 
Militar e Civíl, se escra-
visam em nome de uma 
cidade mais segura.

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

Repórter: Pedro Pinto 
pedropinto@diariorp.com.br
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Poupatempo chega à região

 A Estância Tu-
rística de Ribeirão Pires 
está recebendo o aten-
dimento do Poupatem-
po móvel. Os serviços 
estão sendo ofereci-
dos desde a manhã da 
última terça-feira (12) e 
o atendimento vai até 
o dia 16. A Base mó-
vel localizada no Com-
plexo Ayrton Senna 
– Avenida Prefeito Val-
dírio Prisco, 193 – Jar-
dim Itacolomy, atende 

das 9h às 16h.
 Em Rio Gran-
de da Serra, o serviço 
chega no próximo dia 
19 (terça-feira) e fica 
até o dia 23 (sábado), 
das 09h até às 15h30, 
na Praça da Bíblia, Rua 
Prefeito Carlos José 
Carlson, s/nº.
 Serão ofere-
cidos os serviços de 
emissão de carteira 
de identidade (RG), e 
serviços eletrônicos 

3

 Nas últimas se-
manas, a Prefeitura de 
Ribeirão Pires intensifi-
cou os trabalhos de re-
vitalizações e manuten-
ções de alguns locais 
no centro da cidade, vi-
sando uma melhor apa-
rência para a Estância 
e procurando suprir as 
necessidades de todos 
munícipes.
 Um dos pontos 
que está recebendo 
manutenções é o Ter-
minal Rodoviário que, 

há alguns meses, esta-
va sendo alvo de muitas 
críticas dos moradores. 
As reformas iniciaram 
pela parte externa. A 
via que é utilizada para 
saída da Rodoviária 
está sendo restaurada, 
visto que os munícipes 
reclamavam dos des-
níveis contidos nela. A 
Prefeitura afirma que 
também planeja refor-
mar os banheiros, o te-
lhado e a segurança do 
Terminal.

 Outro local que 
está recebendo ma-
nutenção são os arre-
dores da Estação de 
Trem, na área próxima 
ao Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(PAT), que recebeu um 
novo jardim, valorizan-
do a estética do lugar. 
Trabalhadores também 
estão podando árvo-
res situadas na Aveni-
da Francisco Monteiro,  
próximo ao centro.
 Diversos bairros 
também estão sendo 
observados pela pre-
feitura. Exemplo disso 
é a  Estrada da Colô-
nia, principal via que 
dá acesso para a UPA 
Santa Luzia. As calça-
das da estrada esta-
vam tomadas pelo ma-
tagal, fazendo com que 
os pedestres tivessem 
que andar na pista.

RP recebe melhorias estruturais

de Atestado de Ante-
cedentes Criminais, 
Boletim de Ocorrência 
Policial, Consulta de 
Créditos do Programa 
Nota Fiscal Paulista, 
formulário do Rena-
vam, serviços relacio-
nados a Infração de 
Trânsito, 2ª via de con-
tas, e outros diversos 
atendimentos que se-
rão oferecidos durante 
os dias da carreta na 
cidade.
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Diva do posto entra para base de Kiko

 A ex-vereadora 
Diva do Posto fará parte 
do Partido do atual vice-
-prefeito da cidade, Ga-
briel Eid Roncon, o PTB.  
 Até então, Diva 
estava desfiliada de 
seu antigo partido, o 
PR, e disse que, há al-
gum tempo, “namora-
va” o PTB, chegando a 
tomar a decisão após 

Prefeito Adler Teixei-
ra, o Kiko (PSB), atual 
mandatário da cidade.  
 Na última elei-
ção, Diva do Posto teve 
541 votos, represen-
tando 0,85%, mas não 
chegou a ser eleita, fi-
cando como suplente. 
 “Fico muito feliz 
pela nova parceria com 
o Prefeito Kiko e o vice 
Gabriel. Creio que, jun-
tos, poderemos tornar 
Ribeirão Pires cada vez 
melhor e eu espero con-
tribuir muito para esse 
crescimento.”

diversas investidas de 
Marlene Campos Ma-
chado, que também é 
integrante do Partido. 
 Agora, a tam-
bém ex-candidata pela 
coligação de Dedé da 
folha (PPS), derrota-
do nas urnas nas últi-
mas eleições munici-
pais, faz parte da base 
aliada de governo do 

 Na última ses-
são ordinária dos mu-
nicípios, os vereadores 
das cidades de Ribeirão 
Pires, Rio Grande da 
Serra e Mauá votaram 
a favor da concessão 
do 13° salário. Ribei-
rão Pires e Rio Grande 
da Serra votaram para 
que o atual mandato 
recebesse o benefício. 
Entretando, o Tribunal 
de Contas do Estado 
(TCE) anunciou que irá 
rejeitar o pedido dos 
políticos para a atual le-
gislação.
 Em contraparti-

da, na última sexta-feira 
(8), os parlamentares 
da cidade de Mauá de-
cidiram adotar a lei só 
para o ano de 2021, 
quando se inicia o pró-
ximo mandato de vere-
adores e prefeitos.
 Conforme o 
comunicado escrito 
pela Secretaria-Direto-
ria-Geral, as “eventu-
ais leis autorizadoras 
de concessão do 13º 
salário à vereança, ba-
seadas em decisão do 
Supremo Tribunal Fe-
deral, deverão observar 
o princípio da anteriori-

dade, previsto no artigo 
29, inciso 6º da Cons-
tituição Federal”, que 
proíbe que vereadores 
decidam sobre o pró-
prio salário, e apenas 
autoriza que decidam 
sobre o tema para os 
próximos mandatos.
 Em Rio Grande 
da Serra, a concessão 
foi aprovada com maio-
ria de votos e, além do 
prefeito e vereadores, 
também foi estendi-
da para os secretários 
do município, que são 
considerados agentes 
municipais.  

TCE barra 13° de vereadores
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O Vereador da Estância 
Turística de Ribeirão Pi-
res, Archeson Teixeira 
(Rato), durante toda esta 
semana esteve visitando 
diversos bairros da ci-
dade de Ribeirão Pires, 
sempre buscando ouvir 
todos os munícipes para 
propor melhorias, além 
de outros serviços solici-
tados através de ofícios 
protocolados pelo ve-
reador junto aos outros 
políticos da bancada. 
O Parlamentar também 
participou da sessão or-
dinária e extraordinária 
onde discutiu e propôs 
projetos buscando me-
lhoria para a Cidade de 
Ribeirão Pires.

O vereador Rogério Luiz 
esteve presente na ses-
são extraordinária, rece-
beu munícipes em seu 
gabinete para ouvir pro-
blemas da cidade e visi-
tou lideranças de bairros, 
como também visitou 
alguns bairros buscando 
atendimento as deman-
das. Durante a semana 
prestigiou a certificação 
do aluno nota 10 e profes-
sor destaque no Ribeirão 
Pires FC, fez visita na upa 
Santa Luzia para verificar 
como anda o atendimen-
to aos munícipe e parti-
cipou de uma reunião do 
Rotary clube e na reunião 
do conselho e visitou em-
presários da cidade.

O vereador de Ribeirão 
Pires, Rubens Fernan-
des(Rubão), esteve du-
rante a semana nos bair-
ros da Vila Guerda, Jardim 
Luzo e Jardim Santa Rosa 
para ver problemas re-
latados por moradores 
desses locais e tentar 
resolve-los. O parlamen-
tar da cidade também 
enviou solicitações à se-
cretaria responsável para 
que fossem feitos reparos 
nas ruas Gago Coutinho e 
Virgílio Roncon, no bairro 
Roncon. Rubão também 
esteve na Guarda Civil 
Municipal (GCM) conhe-
cendo a Central de Mo-
nitoramento existente na 
cidade.

O Vereador Danilo da 
Casa da Sopa, atendeu 
muitos munícipes em seu 
gabinete para fazer me-
lhorias na Estância Turís-
tica. Durante a semana 
fez visitas nos bairros da 
cidade de Ribeirão Pires 
para achar problemas 
e propor concerto na 
câmara. O Vereador de 
Ribeirão Pires também 
solicitou limpeza, ca-
pinação e manutenção 
para as ruas, praças e 
escadão da Vila Sueli, e 
também pediu e acom-
panhou a manutenção 
e tapamento do buraco 
na rua Frei Gaspar com a 
Paineira, no Bairro Barro 
Branco.

O vereador de Ribeirão 
Pires Amigão D’Orto rece-
beu o Prêmio Destaques 
2017, promovido pelo Di-
ário de Ribeirão Pires e a 
Aciarp, esteve presente à 
cerimônia de entrega do 
prêmio Aluno Nota 10, 
além de marcar presença 
na reinauguração da Pra-
ça do Jardim Guanabara, 
que foi remodelada pelos 
munícipes e contou com 
apoio do vereador e da 
Prefeitura. Além disso o 
parlamentar da Estância, 
esteve reunido com repre-
sentantes da política re-
gional afim de trocar ideias 
para a elaboração de no-
vos projetos que serão 
apresentados em 2018.

O vereador de Ribei-
rão Pires, o Professor 
Amaury Dias, esteve 
nessa semana na capital 
do nosso país, Brasília, 
onde o Vereador da Es-
tância Turística participou 
de diversas sessões e 
de algumas reuniões das 
comissões políticas. Du-
rante os dias no Distrito 
Federal, Amaury Dias 
esteve também conver-
sando com diversos de-
putados, senadores e 
secretários. No final da 
semana o vereador este-
ve atendendo munícipes 
em seu gabinete para 
debater problemas da 
cidade para serem resol-
vidos.

O vereador da Estância 
Turística de Ribeirão Pi-
res, Anselmo Martins, 
encaminhou ofícios e 
requerimentos à câmara 
dos vereadores e para 
a Prefeitura da cidade. 
O Parlamentar também 
esteve presente na Con-
fraternização do Ribeirão 
Truco. Além disso, ele re-
cebeu munícipes em seu 
gabinete para comparti-
lhar ideias e projetos de 
melhorias para a cidade, 
e esteve presente nas 
sessões ordinárias e ex-
traordinária, onde deba-
teu, votou e apresentou 
projetos aos vereadores 
presentes. Também visi-
tou bairros da cidade.





 Na noite desta 
terça-feira, cerca de 270 
moradores de Ribeirão 
Pires receberam certifi-
cado de conclusão de 
cursos de qualificação 
profissional ministrados 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade do município, 
em uma parceria bem 
sucedida com o Centro 
de Formação Profissio-
nalizante Professor Pau-
lo Freire. Acompanha-
dos de seus familiares, 
os alunos das turmas 
de segundo semestre 
entram para grupo de 
moradores que, com o 
apoio da Prefeitura, ga-
nharam novas perspec-
tivas de vida em 2017.
“Este foi um ano de mui-
to trabalho, mas tam-
bém de grandes con-
quistas. O Fundo Social 
da cidade e todas as 
nossas equipes se mo-

bilizaram para oferecer 
novas oportunidades 
aos moradores de Ribei-
rão Pires. A ampliação 
dos cursos de qualifi-
cação, o fortalecimento 
da rede de assistência 
social e o estímulo à par-
ticipação dos cidadãos 
nas ações solidárias, 
sem dúvida, são semen-
tes que nos trarão bons 
frutos em curto, médio e 
longo prazo”, declarou o 

prefeito Adler Teixeira, o 
Kiko.
 O grupo de for-
mandos participou de 
cursos da Escola da 
Beleza - Assistente de 
Cabeleireiro, Padaria 
Artesanal, Informática e 
Corte e Costura, além 
dos cursos extras de 
Boas Práticas em Mani-
pulação de Alimentos e 
Atendimento ao Cliente, 
em parceria com Fundo 

Social de Solidariedade 
do Estado, o Sipan/Ai-
pan e o SENAI.
 Ao longo deste 
ano, cerca de 500 mora-
dores aprimoraram seus 
conhecimentos e se pre-
pararam para o mercado 
nos cursos promovidos 
gratuitamente pelo Fun-
do Social da cidade no 
Centro de Formação. 
“Possibilitar mudanças 
positivas na vida de pes-

soas de bem é uma ex-
periência gratificante e 
que nos motiva a seguir 
adiante, buscando no-
vos projetos para aten-
der a população. Nesta 
caminhada, contamos 
com o apoio de institui-
ções que, assim como 
nós, estão comprome-
tidas com o desenvolvi-
mento social de Ribeirão 
Pires e de nossa região”, 
avaliou a presidente do 

Fundo Social de Solida-
riedade do município, 
Flávia Dotto.
 Além das turmas 
que receberam certifica-
ção, o Centro de For-
mação da cidade tam-
bém qualifica alunos em 
cursos realizados por 
meio de parceria com o 
CAMP SBC, que atende 
230 jovens pelo progra-
ma Jovem Aprendiz.
 As alunas do 
curso de Corte e Cos-
tura, ministrado pela 
professora Lucilene 
Claudino Nascimento, 
repetiram o sucesso do 
semestre passado e re-
alizaram desfile com as 
peças confeccionadas 
ao longo do módulo. 
“Ex-alunas já abriram 
seus negócios, oficinas 
de costura, e conse-
guem viver desta renda”, 
disse Lucilene.

Prefeitura amplia oportunidades e qualifica 500 moradores de RP
CIDADES8 13 DE DEZEMBRO DE 2017

WWW.DIARIORP.COM.BR 





 Munícipes de 
Ribeirão Pires reclamam 
há muito tempo sobre 
a segurança pública de 
Ribeirão Pires. No co-
meço dessa semana, as 
redes sociais novamen-
te foram inundadas por 
questionamentos, já que 
o último final de semana 
foi marcado, de novo, 
por diversos tipos de cri-
mes, das mais variadas 
naturezas, desde agres-
são física até casos de 
estupro.
 O Diário de Ri-
beirão Pires vem denun-
ciando, desde o começo 
do ano, os variados ca-
sos e alta frequência de 
crimes no município. Os 
principais alvos das críti-
cas e cobranças são as 
ruas Alferes Botacin, rua 
que fica nos arredores 
da Estação de Trem e 
que é palco, desde sem-
pre, de roubos, além de 
ser um ponto muito utili-

último final de semana 
foram registrados mais 
de quatro Boletins de 
Ocorrência com muníci-
pes relatando que foram 
vítimas de estelionato. 
Em todos os casos, os 
indivíduos se disfarçam 
de agentes bancários, 
e proporam ajudar as 
vítimas, quando a ajuda 
era aceita, os crimino-
sos trocavam os cartões 
bancários, efetuando 
saques sem que a víti-
ma perceba até que seja 
tarde demais. Em conta-

iniciou um maior policia-
mento na cidade. A Rua 
Alferes Botacim recebeu 
uma Base Comunitária 
Móvel, o Centro Alto co-
meçou a receber maior 
número de viaturas para 
rondas, e a região cen-
tral da cidade passou a 
ser mais frequentada, 
também, pela Polícia e 
Militar do município.
 Apesar das no-
táveis mudanças, as 
notícias ruins relacio-
nadas ao assunto não 
param de chegar. Neste 

crimes. Geralmente, 
padastros ou pessoas 
próximas à vítima são os 
acusados.
 Um policial en-
volvido em um acidente 
de trânsito e a morte de 
um jovem de dezeno-
ve anos, na região da 
Quarta Divisão, também 
comoveu os munícipes. 
Thiago Gomes Torres 
Lima, na hora de sua 
morte, segundo teste-
munhas oculares, esta-
ria andando próximo a 
Estrada do Sapopemba 
quando se envolveu em 
uma briga com um ou-
tro indivíduo. No calor 
do momento, acabou 
sendo golpeado com fa-
cadas na região do ros-
to, abdômen e pescoço. 
O jovem chegou a ser 
levado para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) da cidade, mas 
não resistiu aos ferimen-
tos e morreu.

zado, por causa de sua 
baixa iluminação, para o 
consumo de drogas ilíci-
tas. Além desta,  Centro 
Alto, no geral, também 
vem sendo alvo de criti-
cas por conta da falta de 
segurança. No começo 
deste mês, mais preci-
samente na sexta-feira 
(01), foram registrados 
mais de três assaltos na 
região.
 Com recorrentes 
assaltos e ocorrências 
do gênero, a Secretaria 
de Segurança Público 

to com uma das agên-
cias onde ocorreram os 
crimes, a equipe do Di-
árioRP não foi respondi-
da. Os golpes ultrapas-
sam a marca dos dois 
mil reais.
 Também neste 
último final de semana, 
foram registrados três 
casos de estupro, uma 
das vítimas tinha treze 
anos, a outra catorze e 
a última tinha dezessete. 
Novamente, os casos 
são iguais, alterando 
apenas os autores dos 

Final de Semana é marcado por diversos crimes em Ribeirão Pires
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