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EMPRESA FANTASMA OPERA
NO VELÓRIO MUNICIPAL
| Página 10

Uma empresa fantasma pode estar operando no
Velório Municipal de Ribeirão Pires. De acordo
com investigação realizada pelo DiárioRP, a empresa em questão estaria atuando, mesmo sem
existir oficialmente, por ter doado alguns carros à
prefeitura. Veja Mais.
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OPINIÃO
Cada país tem o político que merece

É muito comum em
nosso país ouvir diversas
pessoas criticando os políticos por eles serem corruptos, só pensar em sí
próprios, e não no coletivo,
entre outras queixas. São
taxados como a pior parte
da sociedade, como se, por
padrão, qualquer um que
entre na política, automaticamente se torna um corrupto.
O mais engraçado
é que este tipo de ataque
preconceituoso vem das
pessoas que elegem os
políticos que estão no poder, muitas vezes em troca
de cargos públicos, cestas básicas, para furar fila
em atendimentos médicos,
como já denunciado pelo
Diário de Ribeirão Pires na
semana passada, entre diversos outros benefícios.

Em nosso país o
bonito é ser “espertão” e
sempre levar a melhor. Pra
que pagar pela Tv a cabo se
você pode puxar o “gato”
do vizinho ou pagar uma
única vez por um sistema
automático que desbloqueia todos os canais em
vez de gastar dinheiro todo
mês pagando e empresa
transmissora? Reclamam
que a administração pública não limpa as vias públicas, mas é o próprio cidadão que joga o lixo na rua
e descarta entulhos em locais impróprios. É o próprio
cidadão que mente na hora
de apresentar o Imposto de
Renda para pagar menos
imposto, pega um atestado médico mesmo não estando doente, apenas para
faltar no trabalho ou na aula,
entre diversos outras coisas

que, no dia a dia de nossa
sociedade é comum, aceito,
e muitas vezes elogiado.
É por isso que eu
digo que o problema do
Brasil é o próprio brasileiro. É muito simples atacar
o próximo, mas não olhar
para o próprio umbigo, pois
muitos de nós, caro leitor,
cometemos essas corrupções.
A política, nada mais
é do que um grupo que representa as diversas classes da sociedade, inclusive
os corruptos. Se grande
parte deles está a representar esse grupo, é porque
é maioria esmagadora de
nosso país, e os políticos
são apenas um reflexo disso. Aceite ou não, o Brasil
só vai mudar quando nós
mesmos mudarmos. Nós
somos o problema.

Rafael Ventura é Jornalista e Editor Chefe do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
Poucos dias após a
inauguração, a pista de
skate de Ribeirão Pires
já apresenta falhas.
Praticantes da modalidade reclamam da
qualidade do material
utilizado na reforma do
local. Buracos e gradil
soltando são as maiores falhas apontadas
pelos skatistas.
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LAZER E CULTURA

Museu municipal é opção Cultural em RP
Ricardo Ribeiro/DiárioRP

Por Letícia Rós

Coluna Publicitária

O Centro de Exposições e História Ricardo
Valeriano Nardelli foi inaugurado em maio de 2015
e fica localizado ao lado do
Paço Municipal, no Centro
de Ribeirão Pires. O local já
recebeu mais de 12 mil visitantes, com um acervo histórico coordenado pelo Secretário Adjunto de Cultura,
Marcílio Duarte.
“Aqui o munícipe encontra
o Museu Histórico Municipal

Família Pires, o Centro de
Apoio Técnico ao Patrimônio
(CATP), o Centro de Documentação Histórica (CDH) e
a Pinacoteca Municipal Guilherme de Carvalho Dias”,
conta Marcílio.
A diretora do Museu,
Claudete Soares é responsável pela organização e
análise dos objetos. O espaço recebe de munícipes,
artigos que componham a
história da cidade. “A gente
faz o levantamento de ano,
identificação e valor históri-

Andar pelas ruas
a pé ou em um veículo em qualquer parte
de uma cidade a qualquer hora seguramente,
sem se preocupar com
uma possível ameaça
ou deixar a porta de um
comércio aberta se preocupando apenas em
vender um produto de
qualidade, sem medo de
que entre alguém armado e leve tudo, deveria
ser a realidade.
Pena que não
é isso que vivemos no
nosso dia a dia. O medo
se tornou algo presente
nas nossas vidas. E o

que fazer para melhorar? Será que teríamos
que gastar milhões para
melhorar a segurança?
Uma opção para o jovem não entrar no mundo da criminalidade, ou
uma iluminação melhor
na cidade, câmeras de
monitoramento nas principais saídas... São coisas simples que estão
faltando. Será que não
fazem o básico pois é
difícil ou não fazem simplesmente pelo fato de
não trazer voto? Precisamos mudar essa história, ou vamos continuar reféns do crime.

co”, diz Claudete.
O local possui historiadores e profissionais de
arquitetura que contribuem
na pesquisa, ambientação e
mapeamento da exposição.
Uma das maiores conquistas do Centro foi a recuperação da Pinacoteca Municipal. “Nós tiramos ela de um
ostracismo de mais de 20
anos. Foi uma iniciativa da
Guadalupe Rocca, que em
meados dos anos 80 decidiu montar essa Pinacoteca
com o apoio do prefeito Valdírio Prisco. Só que ela ficou
abandonada infelizmente, e
nós recuperamos as obras.
Temos duas coleções de
igrejas e paisagens históricas”, conta Marcílio.
O prédio fica na Rua
Miguel Prisco, 286 – Centro,
Ribeirão Pires. E está aberto para visitação de terça à
sexta das 8h às 17h. E nos
sábados e domingos das
10h às 16h. A entrada é gratuita.

BUXIXOS DA ESTÂNCIA
Um compilado de disse me disse da região

Se arrependimento
matasse...
Dizem que após ter um de seus
assessores flagrado distribuindo
encaminhamentos médicos, a Vereadora Cléo Moura está muito preocupada com a repercussão da denúncia e com o seu futuro político.
Teria até chorado algumas vezes.

Ninguém vai com
a minha cara?

Parece que vereadores que fazem
oposição ao governo do Prefeito Saulo Benevides (PMDB) estão
sendo excluídos de algumas reuniões da Câmara Municipal, já que
não estariam apoiando as propostas do Chefe do executivo.

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

Divulgação

CIDADES
Prefeitura de Rio Grande
oferece cursos gratuitos

Da Redação

Tentar voltar para o
mercado de trabalho nunca
foi tarefa fácil, muito menos
agora que a crise está obrigando empresas a cortarem
gastos, demitir funcionários
e até acumular funções aos
funcionários remanescentes. Pensando nisso, a Secretaria de Cidadania passou a disponibilizar cursos
para o cidadão de Rio Grande da Serra. 450 famílias
são beneficiadas.
De acordo com uma
lista disponibilizada pelo
serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
(SCFV), pertencente à Secretaria de Cidadania, há

para todos os interessados
os cursos de corte e costura, garçom, manicure,
maquiagem, depilação, artesanato, bordado, padaria
artesanal, cabeleireiro e inglês básico. Cerca de 450
moradores são atendidos
por mês.
A responsável pela
Pasta, Helenice Arruda, comentou o sucesso da ação.
“Nosso objetivo é auxiliar
as famílias. Principalmente,
agora neste momento de
crise, os cursos podem ser
uma maneira de voltar ao
mercado de trabalho executando uma nova função”,
disse.
Além dos cursos
profissionalizantes, a Cida-

dania oferece aulas de dança, zumba e ginástica para
a Melhor Idade. “A qualidade vida de nossa população
está sempre em primeiro
lugar”, comentou o Prefeito de Rio Grande da Serra,
Gabriel Maranhão. Uma das
participantes das aulas da
Secretaria de Cidadania é
Aparecida Souza Lima dos
Santos. “É uma alegria interagir com as outras pessoas
e fazer parte deste grupo”,
comentou.
A Secretaria é responsável pelos serviços à
população mais carente.
Além dos cursos do SCFV,
a secretaria é responsável
pelos programas Renda Cidadã, Ação Jovem e Amigo
do Idoso em que mais de
250 pessoas são atendidas,
mensalmente, no município.
Além disso, outras 2.500
famílias carentes da cidade
são beneficiadas todos os
meses com ajuda de custo
por meio do Programa Bolsa
Família. Os interessados em
cursos profissionalizantes e
outras informações podem
ligar para a Secretaria no
número 4820-8200.

APRESPI realiza Mutirão da Saúde neste sábado
Em parceria com
a Secretaria da Saúde de
Ribeirão Pires e o Instituto
Apoio Brasil, a vice-prefeita
Leonice Moura, junto à superintendente da APRAESPI, Lair Moura, oferecem as
instalações da associação
para receber a equipe do Dr.
William Saad, que realizará
um mutirão da saúde e cidadania, neste próximo sábado
(25), com diversos atendimentos médicos gratuitos.

“Com o atendimento
que será feito pelo Dr. Saad,
o primeiro médico a realizar
transplante de fígado no Brasil, a população poderá realizar procedimentos médicos
na hora e sem ter que pagar
pela consulta”, diz Leo Moura.
Dentre as especialidades, serão oferecidos
atendimentos de fonoaudiologia,
otorrinolaringologia,
cardiologia, oftalmologia, en-

tre outros. Além de exames
audiológicos, teste da orelhinha, teste do olhinho e pressão arterial.
O evento acontecerá das 9h às 16h, na própria
sede da APRAESPI, localizada na Rua José Alvarez, 84
– Centro, Ribeirão Pires. O
mutirão ainda promoverá palestras sobre o tema saúde,
disponibilizará um espaço
para as crianças e cantina no
local.

Coluna Publicitária
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Mais uma vez
nos deparamos com
servidores municipais
de Ribeirão Pires paralisando as atividades,
em especial, profissionais da área da Educação que anunciaram
para hoje, quarta-feira,
manifestação voltada
a garantir o pagamento do reajuste salarial,
que este ano não passou de reposição inflacionária. 11,8% no pagamento do dia 30 de
Maio. Como justificativa receberam a informação de que a quebra do acordo ocorreu

por problemas financeiros e um estudo de
impacto orçamentário
estaria em andamento para analisar a viabilidade do reajuste,
como se isso, fosse
garantia para quem
precisa pagar água, luz
e aluguel. Venho deixar público meu apoio
ao movimento desses
servidores e continuarei lutando para o pagamento do benefício
previsto em Lei, inclusive, legislação proposta
pelo atual prefeito. O
mesmo que agora não
paga o que é de direito.
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POLÍTICA

Justiça determina que Câmara de RGS demita funcionários
Arquivo Diário de Ribeirão Pires

Por Ygor Andrade

No último dia 10 de
junho, a Juíza Juliana Moraes Corregiari Bei emitiu outra
decisão que mexeu com os
nervos dos políticos de Rio
Grande da serra.
Depois de apontar que 240

pessoas deveriam ser exoneradas de cargos comissionados da Prefeitura da cidade, agora a Juíza expediu
ordem para demissão de 22
pessoas em cargo de confiança no Poder Legislativo.
Esta situação faz com que
sejam cumpridas as deter-

minações para favorecer os
funcionários de carreira, que
têm por direito 50% das vagas, restando, aos comissionados, apenas 30% dos
cargos. A Casa, ainda tem
quinze dias para cumprir a
ordem.
Em contato com a
Câmara de RGS, fomos informados que não haveria
manifestação a respeito do
assunto, no entanto, o presidente da Casa, Manoel Messias (PV), conversou com
o DiárioRP e se mostrou
bastante confiante em um
redirecionamento do caso.
Messias disse que, pelo seu
entendimento, a decisão
não pede exclusivamente a
exoneração dos funcionários e sim, a readequação
dos cargos comissionados
dentro do Poder Legislativo.
“Foi isso que entendi. Agora
estou, juntamente com o Jurídico da Câmara, tentando

Kiko diz ser alvo de perseguição por adversários

Depois de ser alvo
de denúncias sobre seu domicílio eleitoral, o pré-candidato à Prefeitura de RP, Adler
Kiko Teixeira (PTB) seria alvo
de perseguição por conta de
adversários ao Paço.
De acordo com o
ex-Chefe do Executivo de
RGS, o detetive particular
Florisvaldo Abdon da Silva
foi contratado por rivais para
investigar sua vida particular

e tentar manchar a sua imagem. Flagrado em uma das
ações, o investigador teria
dito a Kiko que apenas “estava fazendo seu trabalho e
que não era ele quem queria
acabar com a vida do político”.
A investigação foi utilizada por um blog da região
que divulgou imagens de
Adler Teixeira em uma residência no bairro de Moema

e fazendo denúncias contra
o pré-candidato, afirmando
que o mesmo não morava
em RP, onde alegou ser seu
domicílio eleitoral. As informações foram contestadas
por Kiko, que ainda acusou a
reportagem de ter cometido
crimes como falsidade ideológica, calúnia, entre outros.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.

encontrar uma maneira para
que o nosso recurso, que
deve ser enviado em poucos
dias, tenha sucesso diante
da ação”, disse.
Mesmo se mostrando bastante confiante com
relação a uma decisão diferente, Messias não descarta
exonerar os funcionários comissionados. “Se não conseguirmos reverter a decisão
da Juíza Juliana, infelizmente
não poderemos tomar outra
providência a não ser demitir
esse pessoal. Uma decisão
judicial como essa não se
pode ignorar”, lamentou.
Em entrevista com o

DIárioRP, o vereador Claurício Bento (DEM), membro
da base aliada, se mostrou
preocupado com a decisão
da juíza: “Precisamos, primeiramente e com urgência,
de uma reforma administrativa; não só na Câmara, mas
também no Poder Executivo. É primitivo demais para
nós, vereadores de uma cidade com quase cinquenta
mil habitantes, não termos
assessores para nos auxiliar
em nossas demandas”, criticou Claurício, que acredita
ter como resolver a situação
sem prejudicar nenhum servidor público.
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CIDADES

Diretora de escola é acusada de
Assédio Moral contra professores

ANUNCIE AQUI!
Seu retorno garantido!
-100 mil acessos mensais na web
-10 mil exemplares impressos

Ligue já: 4827-5757
contato@diariorp.com.br

Por Ygor Andrade

O Diário de Ribeirão
Pires recebeu uma denúncia contra integrantes da
Rede Municipal de Educação. Desta vez a acusada
é a diretora Sirlene Cristina
Ramos, diretora da Escola
Municipal Comendador Abdalla Chiedde, localizada no
Jardim Guanabara.
As acusações variam
entre assédio moral, maus
tratos a professores, funcionários, alunos e desrespeito
a pais de alunos, como contou uma professora, que pediu sigilo quanto à sua identidade. “Vários professores
sofrem com o autoritarismo
dela. Todos os dias estamos sujeitos a sofrermos
assédio moral, somos desrespeitados,
maltratados,
mas o problema é que ela
desmente tudo e quem deveria tomar as devidas providências acaba por acreditar
nela”, comenta a professora,
relembrando, por exemplo,
episódio em que a diretoria teria batido com a porta
“na cara” de um pai de aluno. Por telefone, ao Diário
RP, a diretora desmentiu a
ação, afirmando que ape-

nas pediu que o pai voltasse
em horário apropriado para
conversar com a professora. “Quando solicitado que
voltasse em outro momento, o pai simplesmente me
desrespeitou, dizendo que
queria conversar com o diretor, quando foi avisado que
eu era a diretora, insistiu em
conversar com o diretor”,
esclareceu Sirlene.
A professora comentou também que Sirlene
implantou sistema de ponto
eletrônico sem consultar o
Conselho de Pais e Mestres da escola. “Ela deveria
ter consultado o Conselho,
além do que, este tipo de
sistema só é implantado em
escolas grandes”, acusou a
professora, rebatida por Sirlene. “O sistema (de ponto
eletrônico) foi instalado de
maneira legítima; temos ATA
que comprova isso, gostaria até que vocês viessem
aqui para verificar”, detalhou
a diretora. Sobre as acusações de assédio moral,
Sirlene disse desconhecer
todas elas. “Eu nunca soube
de nenhuma dessas acusações, desconheço todas
elas”, comentou.
Outras informações

apontam também para profissionais da educação que
estariam enfrentando problemas de saúde por conta
da constante pressão exercida pela diretora. “Há professores que foram diagnosticados com síndrome do
pânico. Isso não pode continuar”, ressaltou a professora
denunciante.
A Secretaria de Educação informou que sobre
o ponto eletrônico, não há
irregularidade alguma, tendo como prova a ATA do
Conselho, como mencionou a diretora. Em relação
às acusações sobre assédio moral, a Secretaria disse que o assunto “causa
estranheza pois vez alguma
se teve qualquer relato ou
reclamação neste sentido.
Para comprovar-se, disponibiliza-se o livro de ocorrências da escola, onde não há
qualquer menção a assédio
moral, sobretudo, a maus-tratos”, diz a Pasta, enfatizando que o assunto parece
ser tratado, pelos acusadores, com levianidade e imprudência, onde sequer há
informações específicas dos
fatos prejudicando a resposta cabível.
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POLÍTICA
Documento pede Cassação
do mandato de Cléo Meira

Por Ricardo Ribeiro

Na semana passada, o Conselho Municipal
de Saúde de Ribeirão Pires
anunciou que iria protocolar
um pedido de cassação contra a Vereadora Cléo Meira
(PTN), por conta das denúncias feitas pelo Diário de Ribeirão Pires, após a divulgação de uma gravação onde
o ex-Chefe de Gabinete,
Simei Nascimento, pedia votos para a Parlamentar, após
entregar guias para realizar
exames na Carreta Mulheres
de Peito. A medida foi aprovada por unanimidade pelos
membros do conselho.
A Secretaria do Conselho está elaborando um
documento para pedir que
a Câmara tome as medidas
cabíveis contra a Parlamentar. “De acordo com as denúncias foi constatado que
utilizaram um instrumento
público para pedir votos e
isso não pode acontecer. Tal
ato se caracteriza como quebra de decoro. Nós vamos
encaminhar o pedido à Casa
de Leis para que a situação

seja analisada”, disse Carlos
Lima, integrante do Conselho de Saúde. O Conselheiro
ainda informou que o órgão,
que fiscaliza a situação da
saúde na cidade, vai entrar
com um pedido no Ministério
Público Eleitoral por conta do
uso de equipamentos públicos em benefício próprio em
ano eleitoral.
Além do Conselho Municipal de Saúde, o
PPL (Partido da Pátria Livre)
protocolou na tarde de terça-feira (21), pedido para
investigação das ações do
Gabinete da Vereadora Cléo
Meira, a respeito das denúncias feitas pelo Diário RP, de
que, no Gabinete da citada
Parlamentar, estariam sendo
distribuídas guias médicas
para a Carreta Mulheres de
Peito, e ainda, sendo feita
campanha eleitoral antecipada de forma irregular.
A reportagem do
DiárioRP conversou com
alguns Vereadores sobre a
situação de Cléo Meira. Os
companheiros da Casa de
Leis mostraram-se a favor
da cassação da Parlamen-

tar, caso o pedido feito pelo
Conselho Municipal de Saúde vá a votação na casa de
leis.
Em entrevista ao Diário do Grande ABC, a Parlamentar negou que Simei
tenha pedido votos para ela,
mas sim para outra pessoa.
No entanto, na gravação
feita pelo DiárioRP, após o
ex-Chefe de Gabinete dizer
“Você já vota? Vota na ‘Doninha’”, uma funcionária do
gabinete diz: “Na Cléo”.

Entenda o caso
Na
segunda-feira
(13), a reportagem do jornal recebeu uma denúncia
sobre o gabinete da Vereadora estar entregando guias
para realização de exames
na Carreta Mulheres de Peito. Para apurar a veracidade
dos fatos, foi enviada uma
atriz contratada, com câmera escondida, até a Câmara
dos Vereadores. No local,
a intérprete questionou sobre os pedidos para exame.
Além de fornecer os atestados, Simei ainda orientou
como o documento deveria
ser preenchido e ao final da
conversa pediu votos para a
Parlamentar.
Em seguida, a repórter Mel Ravasio entrevistou
Cléo que negou conhecer os
fatos e afirmou que ninguém
em seu gabinete estava autorizado a fornecer as guias
para a realização de exames,
quanto mais pedir votos. No
entanto, em outra parte da
gravação, ainda não divulgada, Simei convida a atriz
para conhecer a vereadora.
Se condenada, ela pode perder o mandato e ficar inelegível por oito anos.

Sindicato desmente
afirmações de Geladeira
Na última semana, o Pré-candidato a
prefeito de Rio Grande
da Serra e ex-vereador
da cidade, Claudinho da
Geladeira (PT), afirmou
em entrevista cedida ao
DiárioRP que, enquanto
o partido esteve à frente da Administração, jamais deixou de realizar
os ajustes salariais aos
servidores públicos. No
entanto, as afirmações
de Geladeira foram rebatidas pelo Presidente do
Sindicato dos Servidores
Municipais de Rio Grande da Serra, em contato
ao Jornal.
Hilon Fernandes
Olivares, presidente do
sindicato, ressaltou que
não houve ajustes salarial, apenas o repasse
do valor. “Fazendo uma
comparação com o Go-

verno do PT, nos três
anos e meio do atual prefeito, Maranhão, tivemos
7,85% de aumento real.
Foi, sem comparação,
melhor para os servidores”, destacou Hilton.
Os índices apontados pelo presidente
mostram ampla valorização do Governo de Gabriel Maranhão (PSDB) à
classe. De acordo com os
dados do Sindicato, em
2013 o reajuste salarial foi
de 10%; no ano seguinte
foi de 6%; já em 2015, foi
de 9% e, este ano, o índice foi de 11,68%. “Nos
últimos anos tivemos um
aumento real e também a
manutenção do convênio
médico, além do reajuste
da Cesta Básica, conquistas estas significativas para toda a categoria”, finalizou Olivares.
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Por Letícia Rós

Na tarde de segunda-feira (20), dois homens
foram presos após realizar
assaltos no centro de Ribeirão Pires. Além das operações cometidas na cidade,

também foram constatadas
ações criminais no bairro
Cidade Tiradentes, em São
Paulo.
Conforme denúncia recebida pela Romu, foi
dada a informação de que
criminosos estariam pra-

ticando assaltos na Rua
Padre Marcos Simone, no
Centro de Ribeirão Pires.
A equipe foi até o local e
encontrou um carro modelo Fiesta, que tentou fugir
quando a viatura se aproximou.
Com a abordagem,
foi encontrado antecedentes criminais que justificam
a denúncia recebida. Além
dos possíveis crimes cometidos em Ribeirão Pires,
a dupla teria realizado diversos assaltos no bairro
Cidade Tiradentes, em São
Paulo. Os meliantes foram
encaminhados até a Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires, onde foram reconhecidos pela vítima e foi dada
a voz de prisão.

Homem é preso após fazer refém em RP
Na tarde da última
quinta-feira (16), por volta
das 15h30, um homem
de 35 anos armado com
uma faca, teria entrado
em uma residência localizada no Centro Alto, em
Ribeirão Pires, e fez de refém uma faxineira, durante
duas horas. O rapaz teria
rendido a funcionária até
que a dona da casa chegasse do trabalho.
O homem estaria
insatisfeito com o término
do relacionamento que
mantinha com a proprietária da residência, uma
mulher que trabalha como
coordenadora de uma
ONG localizada no bairro
Ouro Fino, o mesmo local
onde reside.

Segundo relatos da
vítima, o homem, identificado como Jeferson Pereira
dos Santos, foi até a residência da senhora, e portando uma faca de açougue, rendeu a funcionária na
sala da casa, onde permaneceu cerca de duas horas,
até que a dona retornasse
do serviço.
Por volta das 17h,
a proprietária da residência
chegou ao local e foi abordada pelo ex-companheiro,
que começou a fazer diversas ameaças, entre elas de
morte, caso ela não reatasse a relação. Por descuido
do rapaz, a faxineira acabou
se livrando da rendição e
buscou por socorro pelo telefone.

Logo após o incidente, um conhecido da
mulher chegou à residência e junto aos policiais,
o rapaz foi rendido com o
uso de algemas, por conta da agressividade e foi
encaminhado até a Delegacia, onde prestou depoimentos. Jeferson já
possuía passagens pela
polícia e alegou ter agido
desta maneira por estar inconformado com o término
do relacionamento.
Na Delegacia, foi
apreendida a faca utilizada
pelo rapaz, que recebeu
voz de prisão, e foi encaminhado até a Cadeia Pública
de Santo André. O caso foi
registrado na Delegacia de
Polícia de Ribeirão Pires.

Assassino de esposa é preso
em Ribeirão Pires
Na tarde da última
quarta-feira (15), um senhor de 75 anos foi capturado pela Polícia Civil de
Ribeirão Pires. O homem
cometeu um assassinato em abril, na cidade de
Iguape, interior de São
Paulo e estava morando
no bairro Parque Aliança.
O crime foi presenciado por um dos filhos do
suspeito. De acordo com
a testemunha, foram ouvidos gritos da vítima, que
ferida, relatou o culpado
do crime antes de morrer.
A mulher foi encontrada pelos policiais e já estava morta com marca de
facas no peito. A arma utilizada estava no quarto do

casal e o homem teria fugido no matagal logo após o
incidente. De acordo com
depoimentos, o homem
teria agido desta forma por
conta de uma suspeita de
traição da esposa.
Os policiais de Ribeirão Pires receberam
denúncias para a investigação do suspeito, que
estaria morando na cidade. O senhor, identificado
como Oswaldo Ferreira
de Souza, foi abordado na
residência e levado até a
Delegacia, onde foi dada a
voz de prisão. Oswaldo foi
encaminhado à Cadeia Pública de Santo André, onde
se encontra preso a disposição da justiça.

A sociedade precisa andar junto do poder público para virarmos esse jogo. O povo
precisa andar de mãos
dadas com seus representantes para mudarmos uma situação que
ocorre há anos em Ribeirão Pires e no Brasil.
O bom administrador público tem que
saber como usar o dinheiro público. A população cada vez menos
pede por obras grandiosas, como vemos
em nossa cidade. Entre
teleférico e saúde, acredito que o povo ribeirão-pirense prefira, sem

sombra de dúvidas, a
segunda opção. Mas
nosso Prefeito pensa
de maneira diferente.
Todos nós temos
que pedir por mudanças e a sociedade não
pode se omitir. Lado a
lado temos que mostrar aos governantes o
que a cidade precisa de
verdade: Saúde, transporte,
infraestrutura,
tudo o que nosso município deve e merece ter.
Unidos, nós podemos
e vamos conquistar e
fazer de Ribeirão Pires
uma cidade digna e
ainda melhor de se morar.

Coluna Publicitária

Divulgação

POLICIAL
Dupla é presa em flagrante
no centro de Ribeirão Pires

9

CIDADES

Munícipes reclamam de obras entregues pela Prefeitura
Reprodução

Por Ygor Andrade

tar que a lama descesse a
rua e impedisse que alguns
conseguissem subir com
seus carros até suas casas.
Até ai tudo bem, é um benefício, mesmo que apenas
uma casa tenha sido benefi-

ciada de verdade”, comenta
o morador. Mas a reclamação não é bem sobre o calçadão, mas sobre a rua que
leva até ele. Ainda de acordo com o senhor Hinderburgo, a rua que era asfaltada,

Defesa Civil distribui
agasalhos na madrugada

A Defesa Civil de
RP tem trabalhado não
somente quando acionada
para auxiliar em acidentes,
ou onde competem suas
ações. Os agentes do departamento têm feito rondas noturnas para ajudar
os cidadãos em situação
de rua.
De acordo com o
responsável pelo Departamento, Luiz Miguel, comerciantes também têm
colaborado com doações
de pães, leite, canela entre outros alimentos para
serem distribuídos. “Nós
saímos quase todas as
noites; nosso trabalho
tem sido bem recebido e
temos percebido que, durante os dias que fizemos
estas rondas, os cidadãos

passaram a procurar abrigo para não ficarem nas
ruas”, comenta Miguel
que comemora também,
a presença de outros munícipes que têm se disponibilizado a fazer o mesmo
nas madrugadas. “Muitos
cidadãos têm se compadecido e ajudado nossos
irmãos. Muitos têm trazido
sopas, roupas e isso só
fortalece o trabalho”, comemorou.
Miguel
também
enfatizou que há um espaço para instalação de uma
barraca onde qualquer
cidadão pode ir doar ou
retirar agasalhos na Rodoviária Municipal. Segundo
Miguel, em cinco horas
foram entregues mais de
2500 peças de roupa.

também tinha uma lixeira
comunitária que foi retirada para dar início às obras.
“Eles vieram, colocaram
esse asfalto aqui e tiraram
nossa lixeira; agora o asfalto que eles colocaram está
Coluna Publicitária

O prefeito de Ribeirão Pires, Saulo Benevides
(PMDB) tem aproveitado os
últimos meses para entregar
algumas obras em diversos
bairros da cidade. As obras
variam de instalação de academias ao ar livre, a entrega
da reforma da pista de skate
e recapeamento de ruas. E
é justamente esta que tem
deixado os moradores do
Jardim Caçula bastante irritados, como relatou o senhor Hinderburgo Sabino
Alves, residente à rua Gregório de Matos Guerra.
Segundo Alves, a
rua em questão não tinha
problemas. “Alguns moradores solicitaram a concretagem do escadão para evi-

despedaçando, causando
um monte de problemas
pra gente, a lixeira não voltou para o lugar dela, acumulando lixo no chão e ainda colocou uma placa aqui
como se tivesse feito mais
do que sua obrigação”, enfatizou.
A Prefeitura desmentiu o morador afirmando que a rua citada não
recebeu
recapeamento
recente, citando as ruas
Eça de Queirós, Alvares de
Azevedo, Cecilia de Meirelles, Casimiro de Abreu
e Cassiano Ricardo, como
contempladas. Quanto ao
totem, a Administração disse que o departamento de
Trânsito averiguará se a situação está de acordo com
a legislação vigente.

RP vive uma crise na
saúde e isso não é novidade para ninguém. Durante a
semana, vimos que a Rede
Globo fez uma reportagem
abordando justamente esta
questão. Os cidadãos mostraram a real situação do
setor na cidade. Falta de
remédio para as pessoas
que mais precisam. Passar
por crises, todas as cidades
passam. Mas nós não podemos brincar com a vida e
com o bem estar da população.
A Prefeitura deveria fazer uma pesquisa nos
postos de saúde e verificar

quais são os remédios que
as pessoas mais necessitam e fazer parcerias com
laboratórios especializados
para que os medicamentos
não faltem, e não falte qualidade de vida. Informatizar
o sistema de controle de remédios ajudaria no controle
do estoque de medicamentos e mostraria a real situação.
É a nossa população que move esta cidade.
Os políticos devem prezar
para que seus chefes, os
munícipes, possam sobreviver de forma digna e sem
passar por necessidade.
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Empresa fantasma opera no velório de RP
Divulgação

Por Ricardo Ribeiro

O Velório Municipal
de Ribeirão Pires pode estar envolvido em um golpe.
Pessoas que precisaram
dos serviços funerários públicos da cidade, reclamam
que pagam por um tipo de
caixão e acabam recebendo um muito diferente.
Um
denunciante,
em conversa com o DiárioRP, contou que passou
por uma situação incomum
no velório. “Por conta da
morte de um familiar, eu
acabei pedindo por um caixão, mas acabei recebendo
um que não pedi, que tinha
revestimento de papel. O
que foi entregue a nós deve
ser o mesmo fornecido para
serviços públicos”, conta.

Com a chegada
do frio, temos problemas com os moradores em situação de rua.
Muitos acabam morrendo por conta das baixas
temperaturas.
A Defesa Civil de
Ribeirão Pires faz belas
ações ao longo das semanas, levando cobertores, dando comida e
todo o suporte necessário para que estas pessoas possam ter uma
noite mais confortável e
sobreviver.
Porém,
muitos
moradores de rua preferem ficar ao lados
dos seus animais de

Ainda de acordo
com o munícipe, a Fratelli
Funerária opera tanto o
serviço da Prefeitura quanto o particular. “O serviço
particular foi oferecido pela
mesma funcionária que cui-

estimação do que irem
para abrigos. Afinal,
não querem abandonar
a companhia do dia a
dia, aqueles que não os
deixam sozinhos em nenhum momento.
Por isso peço
que a Prefeitura olhe
bem para esta situação e monte tendas ou
construa lugares para
abrigar não só os moradores em situação de
rua, mas também seus
cachorros. Temos de
cuidar de todos, não somente de nós humanos.
Afinal, estamos falando
de vidas e merecem respeito.

da do público, até preço ela
chegou a negociar comigo”, relatou.
Em áudio obtido
com exclusividade pelo jornal, a funcionária conta que
a empresa realiza os dois
tipos de operações. “Nós
temos uma parceria, porque foi a empresa que doou
os carros para a Prefeitura.
Então, ela está autorizada
a realizar todos os translados. Os carros que a gente utiliza aqui são da Fratelli. A empresa doou para
o público para podermos
trabalhar, porque a gente ti-

nha aquelas peruas velhas”,
disse a funcionária.
A empresa informa
que o site oficial é www.
fratelli.com.br, entretanto,
o portal está em manutenção. Pesquisas feitas sobre
o domínio na internet, mostram que a página informada pertence, na verdade, à
TRE Fratelli Alimentos LTDA.
Também chama a atenção,
em breve pesquisa na internet, nenhuma menção à
prestadora de serviços em
Ribeirão Pires. A única Fratelli Funerária encontrada
pelo DiárioRP está localiza-

da em Santa Catarina.
Segundo o denunciante, a empresa não fornece nota fiscal, não está
registrada e não possui
CNPJ, o que caracterizaria a parceira da Prefeitura como uma instituição
fantasma. O DiárioRP teve
acesso a uma das notas feitas pela Fratelli, não consta
nenhum dado da empresa,
como o CNPJ ou o endereço.
A equipe de reportagem tentou entrar em contato nos quatro telefones
fornecidos pela empresa,
mas sem sucesso. Ainda
ligamos para a empresa de
Santa Catarina, chamada
Fratelli Indústria e Comércio de Urnas, no entanto,
a mesma negou que presta
quaisquer serviços à Ribeirão Pires.
Entramos em contato com a Prefeitura para
saber qual foi o acordo e o
contrato feito com a Fratelli
Funerária e se o Executivo
tem ciência das possíveis
irregularidades, mas não
obtivemos nenhuma resposta.

Professores municipais de RP entram em greve
Na semana passada
os professores da rede municipal de ensino, respaldados pelo Sineduc (Sindicato
dos Professores das Escolas Públicas Municipais),
em assembleia realizada no
estacionamento do Paço
Municipal, decidiram pela
paralização total dos serviços pelo período de um dia,
que será hoje, quarta-feira
(22). A decisão foi tomada
porque os profissionais da

Educação garantem não serem convidados à conversar
com o prefeito Saulo Benevides (PMDB), a respeito
do dissídio anual da classe.
A Lei do Dissídio foi criada
pelo próprio Benevides enquanto vereador.
A representante do
Sineduc, Perla de Freitas,
disse que, “caso o prefeito
se negue a dialogar com os
professores, a greve será
estendida”. “Nós vamos

mostrar à população o descaso com que estamos sendo tratados”, disse.
Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Pires disse
lamentar a postura do Sineduc que prejudica os pais e
alunos da cidade, e que investiu cerca de 32% do orçamento total em Educação,
e comemora as tratativas
com o Sindserv, outro órgão
representante de classe do
funcionalismo público.
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RP terá novas regras de segurança para bancos

A Febraban, (Federação Brasileira de Bancos) entrou com processo
contra a Prefeitura de Ribeirão Pires, por conta da
Lei Municipal 5.840/2014
redigida pelo vereador Renato Foresto (PT), e sancionada pelo Prefeito Saulo
Benevides (PDMB). A Lei,
basicamente, versa a respeito da composição de
itens de segurança para
os vigilantes que trabalham nas agências bancárias locais, como, por
exemplo, blindagem nos
vidros, coletes a prova de

bala e armamento adequado. De acordo com a Lei,
o descumprimento destas
normas acarreta em multa
diária de mil reais para as
agências infratoras. Uma
liminar foi dada em favor
à Federação Brasileira de
Bancos, que alegou incoerências e descumprimentos à Leis Federais, mas a
mesma Liminar foi revogada pelo Juiz Walter de Oliveira Junior.
O vereador Renato Foresto, autor da Lei,
comemorou a derrubada
da liminar, por acreditar
na importância da Lei. “É
uma Lei que preza pela

segurança não só do funcionário, mas também pelo
cliente, que se sente mais
seguro sabendo disso”,
comentou Foresto.
O Diário de Ribeirão Pires entrou em contato com a Febraban que
informou não comentar
nenhum caso processual
que esteja em andamento, diferentemente da Administração Municipal que
afirmou que se insere nas
competências da municipalidade prezar e legislar
em favor do usuário de serviços bancários, tais como,
por exemplo, estabelecer
tempo de atendimento ao

Ribeirão pode ter ‘Parada Segura’ para usuários de ônibus
Seguindo as grandes
cidades do Brasil e do Estado de São Paulo, Vereadores
de Ribeirão Pires criaram o
Projeto de Lei “Parada Segura”, que visa dar maior proteção às mulheres, idosos e
pessoas com dificuldade de
mobilidade.
No texto, após às
22h, os motoristas de transporte coletivo deverão parar
os veículos fora do ponto de
ônibus para que as pessoas

tenham mais segurança no
percurso de volta para casa,
por conta do aumento da criminalidade na região.
Idealizador do projeto, Eduardo Nogueira (SD),
contou os motivos da implementação da “Parada Segura” em RP. “Decidimos criar
esta lei para preservar e dar
mais proteção às mulheres,
ainda mais agora com o aumento do número de casos
de estupro. Neste projeto, o

ônibus vai parar o mais próximo possível do destino da
pessoa. Nós incluímos também pessoas com deficiência e os idosos que são pessoas de alta vulnerabilidade
física”.
Assinaram a proposta, os Parlamentares Diva Do
Posto, Gabriel Eid Roncon
(PTB), Renato Foresto (PT) e
Rubão (PPS). O projeto está
sendo analisado pela Comissão de Justiça e Redação.

tas de acesso, e finalizou
que fará surtir efeito seu
Poder de Polícia e fiscalizará as regras pré-estabelecidas na Lei em questão.

Coluna Publicitária

Guilherme Duarte / DiárioRP

Por Ygor Andrade

público, instalação de sanitários nas agências e, também, como rege o mote do
processo, equipamentos
de segurança, citando por-

Estou há meses
conversando e ouvindo
as pessoas sobre a situação atual do nosso
município. Percebi nessa
caminhada a importância
da mulher na evolução
da cidade. Elas têm soluções simples e práticas
para o andamento de
Ribeirão Pires. Por isso
fiz um encontro e mostrei à elas propostas que
desenvolvi ao escutá-las.
Duas voltadas ao tema
da causa animal (com
apoio do deputado federal Ricardo Tripoli - PSDB/
SP); cinco para desenvol-

vimento dos bairros; um
para cuidado de idosos
e um pensando na qualificação profissional em
conjunto com a reabilitação de dependentes
químicos. Todas as ideias
foram pensadas para que
o Poder Executivo possa
realizar. Todos os projetos podem ser feitos com
mão de obra e verba do
próprio município e, se
executadas sem desvios
e corrupção, saem do
papel. Nada faraônico,
afinal a cidade precisa
de incentivo e propostas
para funcionar.

