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Uma empresa fantasma pode estar operando no 
Velório Municipal de Ribeirão Pires. De acordo 
com investigação realizada pelo DiárioRP, a em-
presa em questão estaria atuando, mesmo sem 
existir oficialmente, por ter doado alguns carros à 

prefeitura. Veja Mais.
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Cada país tem o político que merece
 É muito comum em 
nosso país ouvir diversas 
pessoas criticando os po-
líticos por eles serem cor-
ruptos, 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, automati-
camente se torna um cor-
rupto.
 O mais engraçado 
é que este tipo de ataque 
preconceituoso vem das 
pessoas que elegem os 
políticos que estão no po-
der, muitas vezes em troca 
de cargos públicos, ces-
tas básicas, para furar fila 
em atendimentos médicos, 
como já denunciado pelo 
Diário de Ribeirão Pires na 
semana passada, entre di-
versos 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 desblo-
queia todos os canais em 
vez de gastar dinheiro todo 
mês pagando e empresa 
transmissora? Reclamam 
que a administração públi-
ca não limpa as vias públi-
cas, mas é o próprio cida-
dão que joga o lixo na rua 
e descarta entulhos em lo-
cais impróprios. É o próprio 
cidadão que mente na hora 
de apresentar o Imposto de 
Renda para pagar menos 
imposto, pega um atesta-
do médico mesmo não es-
tando 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 brasilei-
ro. É muito simples atacar 
o próximo, mas não olhar 
para o próprio umbigo, pois 
muitos de nós, caro leitor, 
cometemos essas corrup-
ções.
 A política, nada mais 
é do que um grupo que re-
presenta as diversas clas-
ses da sociedade, inclusive 
os corruptos. Se grande 
parte deles está a represen-
tar esse grupo, é porque 
é maioria esmagadora de 
nosso país, e os políticos 
são apenas um reflexo dis-
so. Aceite ou não, o Brasil 
só vai mudar quando nós 
mesmos mudarmos. Nós 
somos o problema.

Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
Tiragem: dez mil exemplares.
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Foto Denúncia
Poucos dias após a 
inauguração, a pista de 
skate de Ribeirão Pires 
já apresenta falhas. 
Praticantes da moda-
lidade reclamam da 
qualidade do material 
utilizado na reforma do 
local. Buracos e gradil 
soltando são as maio-
res falhas apontadas 
pelos skatistas. 



3 LAZER E CULTURA
Museu municipal é opção Cultural em RP

Por Letícia Rós

 O Centro de Expo-
sições e História Ricardo 
Valeriano Nardelli foi inau-
gurado 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 visi-
tantes, com um acervo his-
tórico coordenado pelo Se-
cretário 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 Docu-
mentação Histórica (CDH) e 
a Pinacoteca Municipal Gui-
lherme de Carvalho Dias”, 
conta Marcílio.
 A diretora do Museu, 
Claudete Soares é respon-
sável pela organização e 
análise dos objetos. O es-
paço recebe de munícipes, 
artigos que componham a 
história da cidade. “A gente 
faz o levantamento de ano, 
identificação e valor históri-

co”, diz Claudete.
 O local possui his-
toriadores e profissionais de 
arquitetura que contribuem 
na pesquisa, ambientação e 
mapeamento da exposição. 
Uma das maiores conquis-
tas do Centro foi a recupe-
ração da Pinacoteca Munici-
pal. “Nós tiramos ela de um 
ostracismo de mais de 20 
anos. Foi uma iniciativa da 
Guadalupe Rocca, que em 
meados dos anos 80 deci-
diu montar essa Pinacoteca 
com o apoio do prefeito Val-
dírio Prisco. Só que ela ficou 
abandonada infelizmente, e 
nós recuperamos as obras. 
Temos duas coleções de 
igrejas e paisagens históri-
cas”, conta Marcílio.
 O prédio fica na Rua 
Miguel Prisco, 286 – Centro, 
Ribeirão Pires. E está aber-
to para visitação de terça à 
sexta das 8h às 17h. E nos 
sábados e domingos das 
10h às 16h. A entrada é gra-
tuita.

Um compilado de disse me disse da região

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

Ninguém vai com 
a minha cara?

Se arrependimento 
matasse...

BUXIXOS DA ESTÂNCIA

Dizem que após ter um de seus 
assessores flagrado distribuindo 
encaminhamentos médicos, a Ve-
readora Cléo Moura está muito pre-
ocupada com a repercussão da de-
núncia e com o seu futuro político. 
Teria até chorado algumas vezes.

Parece que vereadores que fazem 
oposição ao governo do Prefei-
to Saulo Benevides (PMDB) estão 
sendo excluídos de algumas reu-
niões da Câmara Municipal, já que 
não estariam apoiando as propos-
tas do Chefe do executivo.
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 Andar pelas ruas 
a pé ou em um veícu-
lo em qualquer parte 
de uma cidade a qual-
quer hora seguramente, 
sem se preocupar com 
uma possível ameaça 
ou deixar a porta de um 
comércio aberta se pre-
ocupando apenas em 
vender um produto de 
qualidade, sem medo de 
que entre alguém arma-
do 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 melho-
rar? Será que teríamos 
que gastar milhões para 
melhorar a segurança? 
Uma opção para o jo-
vem não entrar no mun-
do da criminalidade, ou 
uma iluminação melhor 
na cidade, câmeras de 
monitoramento nas prin-
cipais saídas...  São coi-
sas simples que estão 
faltando. Será que não 
fazem o básico pois é 
difícil ou não fazem sim-
plesmente pelo fato de 
não trazer voto? Preci-
samos mudar essa his-
tória, ou vamos continu-
ar reféns do crime.

Ricardo Ribeiro/D
iárioRP



4 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 obri-
gando empresas a cortarem 
gastos, demitir funcionários 
e até acumular funções aos 
funcionários remanescen-
tes. Pensando nisso, a Se-
cretaria de Cidadania pas-
sou a disponibilizar cursos 
para o cidadão de Rio Gran-
de da Serra. 450 famílias 
são beneficiadas.
 De acordo com uma 
lista disponibilizada pelo 
serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), pertencente à Se-
cretaria de Cidadania, há 

para todos os interessados 
os cursos de corte e cos-
tura, garçom, manicure, 
maquiagem, depilação, ar-
tesanato, bordado, padaria 
artesanal, cabeleireiro e in-
glês básico. Cerca de 450 
moradores são atendidos 
por mês.
 A responsável pela 
Pasta, Helenice Arruda, co-
mentou 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 exe-
cutando uma nova função”, 
disse.
 Além dos cursos 
profissionalizantes, a Cida-

dania oferece aulas de dan-
ça, zumba e ginástica para 
a Melhor Idade. “A qualida-
de vida de nossa população 
está sempre em primeiro 
lugar”, comentou o Prefei-
to 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 inte-
ragir com as outras pessoas 
e fazer parte deste grupo”, 
comentou.
 A Secretaria é res-
ponsável pelos serviços à 
população mais carente. 
Além dos cursos do SCFV, 
a secretaria é responsável 
pelos programas Renda Ci-
dadã, 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.

 Mais uma vez 
nos deparamos com 
servidores municipais 
de Ribeirão Pires para-
lisando as atividades, 
em especial, profissio-
nais da área da Edu-
cação que anunciaram 
para hoje, quarta-feira, 
manifestação voltada 
a garantir o pagamen-
to do reajuste salarial, 
que este ano não pas-
sou de reposição infla-
cionária. 11,8% no pa-
gamento do dia 30 de 
Maio. Como justificati-
va receberam a infor-
mação de que a que-
bra do acordo ocorreu 

por problemas finan-
ceiros e um estudo de 
impacto orçamentário 
estaria em andamen-
to para analisar a via-
bilidade do reajuste, 
como se isso, fosse 
garantia para quem 
precisa pagar água, luz 
e aluguel. Venho dei-
xar público meu apoio 
ao movimento desses 
servidores e continua-
rei lutando para o pa-
gamento do benefício 
previsto em Lei, inclusi-
ve, legislação proposta 
pelo atual prefeito. O 
mesmo que agora não 
paga o que é de direito.

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 su-
perintendente da APRAES-
PI, Lair Moura, oferecem as 
instalações da associação 
para receber a equipe do Dr. 
William Saad, que realizará 
um mutirão da saúde e cida-
dania, neste próximo sábado 
(25), com diversos atendi-
mentos médicos gratuitos.

 “Com o atendimento 
que será feito pelo Dr. Saad, 
o primeiro médico a realizar 
transplante de fígado no Bra-
sil, a população poderá rea-
lizar procedimentos médicos 
na hora e sem ter que pagar 
pela consulta”, diz Leo Mou-
ra.
 Dentre as especia-
lidades, serão oferecidos 
atendimentos de fonoaudio-
logia, otorrinolaringologia, 
cardiologia, oftalmologia, en-

tre outros. Além de exames 
audiológicos, teste da orelhi-
nha, teste do olhinho e pres-
são arterial.
 O evento acontece-
rá das 9h às 16h, na própria 
sede da APRAESPI, localiza-
da na Rua José Alvarez, 84 
– Centro, Ribeirão Pires. O 
mutirão ainda promoverá pa-
lestras sobre o tema saúde, 
disponibilizará um espaço 
para as crianças e cantina no 
local.
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Por Ygor Andrade

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

Justiça determina que Câmara de RGS demita funcionários 

pessoas deveriam ser exo-
neradas de cargos comis-
sionados da Prefeitura da ci-
dade, agora a Juíza expediu 
ordem para demissão de 22 
pessoas em cargo de con-
fiança 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 va-
gas, restando, aos comis-
sionados, apenas 30% dos 
cargos. A Casa, ainda tem 
quinze dias para cumprir a 
ordem.
 Em contato com a 
Câmara de RGS, fomos in-
formados que não haveria 
manifestação a respeito do 
assunto, no entanto, o presi-
dente da Casa, Manoel Mes-
sias (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 funcioná-
rios e sim, a readequação 
dos cargos comissionados 
dentro do Poder Legislativo. 
“Foi isso que entendi. Agora 
estou, juntamente com o Ju-
rídico da Câmara, tentando 

A
rquivo D

iário de Ribeirão Pires

POLÍTICA

encontrar uma maneira para 
que o nosso recurso, que 
deve ser enviado em poucos 
dias, tenha sucesso diante 
da ação”, disse.
 Mesmo se mostran-
do bastante confiante com 
relação a uma decisão dife-
rente, Messias não descarta 
exonerar os funcionários co-
missionados. “Se não con-
seguirmos 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 Clau-
rício Bento (DEM), membro 
da base aliada, se mostrou   
preocupado com a decisão 
da juíza: “Precisamos, pri-
meiramente e com urgência, 
de uma reforma administra-
tiva; não só na Câmara, mas 
também no Poder Executi-
vo. É primitivo demais para 
nós, vereadores de uma ci-
dade com quase cinquenta 
mil habitantes, não termos 
assessores para nos auxiliar 
em nossas demandas”, cri-
ticou Claurício, que acredita 
ter como resolver a situação 
sem prejudicar nenhum ser-
vidor público.

Kiko diz ser alvo de perseguição por adversários
 Depois de ser alvo 
de denúncias sobre seu do-
micílio eleitoral, o pré-candi-
dato 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 ima-
gem.  Flagrado em uma das 
ações, o investigador teria 
dito a Kiko que apenas “es-
tava fazendo seu trabalho e 
que não era ele quem queria 
acabar com a vida do políti-
co”.
 A investigação foi uti-
lizada por um blog da região 
que divulgou imagens de 
Adler Teixeira em uma resi-
dência 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 infor-
mações foram contestadas 
por Kiko, que ainda acusou a 
reportagem de ter cometido 
crimes como falsidade ideo-
lógica, calúnia, entre outros.
O caso está sendo investiga-
do pela Polícia Civil da cida-
de.
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Diretora de escola é acusada de 

Assédio Moral contra professores

Por Ygor Andrade

 O Diário de Ribeirão 
Pires recebeu uma denún-
cia contra integrantes da 
Rede Municipal de Educa-
ção. Desta vez a acusada 
é a diretora Sirlene Cristina 
Ramos, diretora da Escola 
Municipal Comendador Ab-
dalla Chiedde, localizada no 
Jardim Guanabara.
 As acusações variam 
entre assédio moral, maus 
tratos a professores, funcio-
nários, alunos e desrespeito 
a pais de alunos, como con-
tou uma professora, que pe-
diu sigilo quanto à sua iden-
tidade. “Vários professores 
sofrem com o autoritarismo 
dela. Todos os dias esta-
mos sujeitos a sofrermos 
assédio moral, somos des-
respeitados, maltratados, 
mas o problema é que ela 
desmente tudo e quem de-
veria tomar as devidas provi-
dências acaba por acreditar 
nela”, comenta a professora, 
relembrando, por exemplo, 
episódio em que a direto-
ria teria batido com a porta 
“na cara” de um pai de alu-
no. 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 professo-
ra. “Quando solicitado que 
voltasse em outro momen-
to, o pai simplesmente me 
desrespeitou, dizendo que 
queria conversar com o dire-
tor, quando foi avisado que 
eu era a diretora, insistiu em 
conversar com o diretor”, 
esclareceu Sirlene.
 A professora co-
mentou também que Sirlene 
implantou sistema de ponto 
eletrônico sem consultar o 
Conselho de Pais e Mes-
tres 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 Sir-
lene. “O sistema (de ponto 
eletrônico) foi instalado de 
maneira legítima; temos ATA 
que comprova isso, gosta-
ria até que vocês viessem 
aqui para verificar”, detalhou 
a diretora. Sobre as acu-
sações de assédio moral, 
Sirlene disse desconhecer 
todas elas. “Eu nunca soube 
de nenhuma dessas acu-
sações, desconheço todas 
elas”, comentou.
 Outras informações 

apontam também para pro-
fissionais da educação que 
estariam enfrentando pro-
blemas de saúde por conta 
da constante pressão exer-
cida pela diretora. “Há pro-
fessores que foram diagnos-
ticados com síndrome do 
pânico. Isso não pode conti-
nuar”, ressaltou a professora 
denunciante.
 A Secretaria de Edu-
cação informou que sobre 
o ponto eletrônico, não há 
irregularidade alguma, ten-
do como prova a ATA do 
Conselho, como mencio-
nou a diretora. Em relação 
às acusações sobre assé-
dio moral, a Secretaria dis-
se que o assunto “causa 
estranheza pois vez alguma 
se teve qualquer relato ou 
reclamação neste sentido. 
Para comprovar-se, dispo-
nibiliza-se o livro de ocorrên-
cias da escola, onde não há 
qualquer menção a assédio 
moral, sobretudo, a maus-
-tratos”, diz a Pasta, enfati-
zando que o assunto parece 
ser tratado, pelos acusado-
res, com levianidade e im-
prudência, onde sequer há 
informações específicas dos 
fatos prejudicando a respos-
ta cabível.
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Por Ricardo Ribeiro

 Na semana passa-
da, o Conselho Municipal 
de Saúde de Ribeirão Pires 
anunciou que iria protocolar 
um pedido de cassação con-
tra a Vereadora Cléo Meira 
(PTN), por conta das denún-
cias feitas pelo Diário de Ri-
beirão Pires, após a divulga-
ção de uma gravação onde 
o ex-Chefe de Gabinete, 
Simei Nascimento, pedia vo-
tos para a Parlamentar, após 
entregar guias para realizar 
exames na Carreta Mulheres 
de Peito. A medida foi apro-
vada por unanimidade pelos 
membros do conselho.
 A Secretaria do Con-
selho está elaborando um 
documento para pedir que 
a Câmara tome as medidas 
cabíveis contra a Parlamen-
tar. “De acordo com as de-
núncias foi constatado que 
utilizaram um instrumento 
público para pedir votos e 
isso não pode acontecer. Tal 
ato se caracteriza como que-
bra de decoro. Nós vamos 
encaminhar o pedido à Casa 
de Leis para que a situação 

Documento pede Cassação
do mandato de Cléo Meira

seja analisada”, disse Carlos 
Lima, integrante do Conse-
lho 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 públi-
cos em benefício próprio em 
ano eleitoral.
 Além do Conse-
lho Municipal de Saúde, o 
PPL (Partido da Pátria Livre) 
protocolou na tarde de ter-
ça-feira (21), pedido para 
investigação das ações do 
Gabinete da Vereadora Cléo 
Meira, a respeito das denún-
cias 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 antecipa-
da 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 Saú-
de vá a votação na casa de 
leis.
 Em entrevista ao Di-
ário do Grande ABC, a Par-
lamentar 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 ‘Do-
ninha’”, uma funcionária do 
gabinete diz: “Na Cléo”.

Entenda o caso
 Na segunda-feira 
(13), a reportagem do jor-
nal recebeu uma denúncia 
sobre o gabinete da Verea-
dora estar entregando guias 
para realização de exames 
na Carreta Mulheres de Pei-
to. Para apurar a veracidade 
dos fatos, foi enviada uma 
atriz contratada, com câme-
ra escondida, até a Câmara 
dos Vereadores. No local, 
a intérprete questionou so-
bre os pedidos para exame. 
Além de fornecer os ates-
tados, Simei ainda orientou 
como o documento deveria 
ser preenchido e ao final da 
conversa pediu votos para a 
Parlamentar.
 Em seguida, a repór-
ter Mel Ravasio entrevistou 
Cléo que negou conhecer os 
fatos e afirmou que ninguém 
em seu gabinete estava au-
torizado a fornecer as guias 
para a realização de exames, 
quanto mais pedir votos. No 
entanto, em outra parte da 
gravação, ainda não divul-
gada,  Simei convida a atriz 
para conhecer a vereadora. 
Se condenada, ela pode per-
der o mandato e ficar inelegí-
vel por oito anos.

POLÍTICA

 Na última sema-
na, 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 fren-
te da Administração, ja-
mais deixou de realizar 
os ajustes salariais aos 
servidores públicos. No 
entanto, as afirmações 
de Geladeira foram reba-
tidas pelo Presidente do 
Sindicato dos Servidores 
Municipais de Rio Gran-
de da Serra, em contato 
ao Jornal.
 Hilon Fernandes 
Olivares, presidente do 
sindicato, ressaltou que 
não houve ajustes sa-
larial, apenas o repasse 
do valor.  “Fazendo uma 
comparação com o Go-

verno do PT, nos três 
anos e meio do atual pre-
feito, Maranhão, tivemos 
7,85% de aumento real. 
Foi, sem comparação, 
melhor para os servido-
res”, destacou Hilton.
 Os índices apon-
tados pelo presidente 
mostram ampla valoriza-
ção do Governo de Ga-
briel 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 ín-
dice foi de 11,68%. “Nos 
últimos anos tivemos um 
aumento real e também a 
manutenção do convênio 
médico, além do reajuste 
da Cesta Básica, con-
quistas estas significati-
vas para toda a catego-
ria”, finalizou Olivares.

Sindicato desmente
afirmações de Geladeira

Ygor A
ndrade/D

iárioRP
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Por Letícia Rós

 Na tarde de segun-
da-feira (20), dois homens 
foram presos após realizar 
assaltos no centro de Ribei-
rão Pires. Além das opera-
ções cometidas na cidade, 

Dupla é presa em flagrante 
no centro de Ribeirão Pires

também foram constatadas 
ações criminais no bairro 
Cidade Tiradentes, em São 
Paulo.
 Conforme denún-
cia 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 mode-
lo Fiesta, que tentou fugir 
quando a viatura se aproxi-
mou.
 Com a abordagem, 
foi encontrado anteceden-
tes criminais que justificam 
a denúncia recebida. Além 
dos possíveis crimes co-
metidos em Ribeirão Pires, 
a dupla teria realizado di-
versos assaltos no bairro 
Cidade Tiradentes, em São 
Paulo. Os meliantes foram 
encaminhados até a Dele-
gacia de Polícia de Ribeirão 
Pires, onde foram reconhe-
cidos pela vítima e foi dada 
a voz de prisão.

POLICIAL

 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 loca-
lizada no Centro Alto, em 
Ribeirão Pires, e fez de re-
fém uma faxineira, durante 
duas horas. O rapaz teria 
rendido a funcionária até 
que a dona da casa che-
gasse do trabalho.
 O homem estaria 
insatisfeito com o término 
do relacionamento que 
mantinha com a proprie-
tária 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, identifica-
do como Jeferson Pereira 
dos Santos, foi até a resi-
dência da senhora, e por-
tando uma faca de açou-
gue, rendeu a funcionária na 
sala da casa, onde perma-
neceu cerca de duas horas, 
até que a dona retornasse 
do serviço.
 Por volta das 17h, 
a proprietária da residência 
chegou ao local e foi abor-
dada pelo ex-companheiro, 
que começou a  fazer diver-
sas ameaças, entre elas de 
morte, caso ela não reatas-
se a relação. Por descuido 
do rapaz, a faxineira acabou 
se livrando da rendição e 
buscou por socorro pelo te-
lefone.

 Logo após o inci-
dente, um conhecido da 
mulher chegou à residên-
cia e junto aos policiais, 
o rapaz foi rendido com o 
uso de algemas, por con-
ta da agressividade e foi 
encaminhado até a Dele-
gacia, onde prestou de-
poimentos. Jeferson já 
possuía passagens pela 
polícia e alegou ter agido 
desta maneira por estar in-
conformado com o término 
do relacionamento.
 Na Delegacia, foi 
apreendida a faca utilizada 
pelo rapaz, que recebeu 
voz de prisão, e foi encami-
nhado até a Cadeia Pública 
de Santo André. O caso foi 
registrado na Delegacia de 
Polícia de Ribeirão Pires.

Homem é preso após fazer refém em RP
D

ivulgação

 A sociedade pre-
cisa andar junto do po-
der público para virar-
mos esse jogo. O povo 
precisa andar de mãos 
dadas com seus repre-
sentantes para mudar-
mos uma situação que 
ocorre há anos em Ri-
beirão Pires e no Brasil.
 O bom adminis-
trador público tem que 
saber como usar o di-
nheiro público. A popu-
lação cada vez menos 
pede por obras gran-
diosas, como vemos 
em nossa cidade. Entre 
teleférico e saúde, acre-
dito que o povo ribei-
rão-pirense prefira, sem 

sombra de dúvidas, a 
segunda opção. Mas 
nosso Prefeito pensa 
de maneira diferente. 
 Todos nós temos 
que pedir por mudan-
ças e a sociedade não 
pode se omitir. Lado a 
lado temos que mos-
trar aos governantes o 
que a cidade precisa de 
verdade: Saúde, trans-
porte, infraestrutura, 
tudo o que nosso muni-
cípio deve e merece ter. 
Unidos, nós podemos 
e vamos conquistar e 
fazer de Ribeirão Pires 
uma cidade digna e 
ainda melhor de se mo-
rar.
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Assassino  de esposa é preso 
em Ribeirão Pires

 Na tarde da última 
quarta-feira (15), um se-
nhor de 75 anos foi cap-
turado pela Polícia Civil de 
Ribeirão Pires. O homem 
cometeu um assassina-
to em abril, na cidade de 
Iguape, interior de São 
Paulo e estava morando 
no bairro Parque Aliança.
 O crime foi presen-
ciado por um dos filhos do 
suspeito. De acordo com 
a testemunha, foram ouvi-
dos gritos da vítima, que 
ferida, relatou o culpado 
do crime antes de morrer.
 A mulher foi encon-
trada pelos policiais e já es-
tava morta com marca de 
facas no peito. A arma uti-
lizada estava no quarto do 

casal e o homem teria fugi-
do 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 Ri-
beirão Pires receberam 
denúncias para a inves-
tigação do suspeito, que 
estaria morando na cida-
de. 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 Pú-
blica de Santo André, onde 
se encontra preso a dispo-
sição da justiça.
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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 de-
partamento têm feito ron-
das noturnas para ajudar 
os cidadãos em situação 
de rua.
 De acordo com o 
responsável pelo Depar-
tamento, Luiz Miguel, co-
merciantes também têm 
colaborado com doações 
de pães, leite, canela en-
tre outros alimentos para 
serem distribuídos. “Nós 
saímos quase todas as 
noites; nosso trabalho 
tem sido bem recebido e 
temos percebido que, du-
rante os dias que fizemos 
estas rondas, os cidadãos 

passaram a procurar abri-
go para não ficarem nas 
ruas”, comenta Miguel 
que comemora também, 
a presença de outros mu-
nícipes que têm se dispo-
nibilizado a fazer o mesmo 
nas madrugadas. “Muitos 
cidadãos têm se compa-
decido e ajudado nossos 
irmãos. Muitos têm trazido 
sopas, roupas e isso só 
fortalece o trabalho”, co-
memorou.
 Miguel também 
enfatizou que há um espa-
ço para instalação de uma 
barraca onde qualquer 
cidadão pode ir doar ou 
retirar agasalhos na Rodo-
viária Municipal. Segundo 
Miguel, em cinco horas 
foram entregues mais de 
2500 peças de roupa.

Por Ygor Andrade

 O prefeito de Ribei-
rão Pires, Saulo Benevides 
(PMDB) tem aproveitado os 
últimos meses para entregar 
algumas obras em diversos 
bairros da cidade. As obras 
variam de instalação de aca-
demias 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 ir-
ritados, como relatou o se-
nhor Hinderburgo Sabino 
Alves, residente à rua Gre-
gório de Matos Guerra.
 Segundo Alves, a 
rua em questão não tinha 
problemas. “Alguns mora-
dores solicitaram a concre-
tagem do escadão para evi-

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 be-
nefício, mesmo que apenas 
uma casa tenha sido benefi-

Munícipes reclamam de obras entregues pela Prefeitura
Reprodução

ciada de verdade”, comenta 
o morador. Mas a reclama-
ção não é bem sobre o cal-
çadão, mas sobre a rua que 
leva até ele. Ainda de acor-
do com o senhor Hinderbur-
go, a rua que era asfaltada, 

também tinha uma lixeira 
comunitária que foi retira-
da para dar início às obras. 
“Eles vieram, colocaram 
esse asfalto aqui e tiraram 
nossa lixeira; agora o asfal-
to que eles colocaram está 

despedaçando, causando 
um monte de problemas 
pra gente, a lixeira não vol-
tou para o lugar dela, acu-
mulando lixo no chão e ain-
da colocou uma placa aqui 
como se tivesse feito mais 
do que sua obrigação”, en-
fatizou.
 A Prefeitura des-
mentiu o morador afirman-
do que a rua citada não 
recebeu recapeamento 
recente, citando as ruas 
Eça de Queirós, Alvares de 
Azevedo, Cecilia de Mei-
relles, Casimiro de Abreu 
e Cassiano Ricardo, como 
contempladas. Quanto ao 
totem, a Administração dis-
se que o departamento de 
Trânsito averiguará se a si-
tuação está de acordo com 
a legislação vigente.

 RP vive uma crise na 
saúde e isso não é novida-
de para ninguém. Durante a 
semana, vimos que a Rede 
Globo fez uma reportagem 
abordando justamente esta 
questão. Os cidadãos mos-
traram 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 po-
demos brincar com a vida e 
com o bem estar da popu-
lação.
 A Prefeitura deve-
ria fazer uma pesquisa nos 
postos de saúde e verificar 

quais são os remédios que 
as pessoas mais necessi-
tam e fazer parcerias com 
laboratórios especializados 
para que os medicamentos 
não faltem, e não falte qua-
lidade de vida. Informatizar 
o sistema de controle de re-
médios ajudaria no controle 
do estoque de medicamen-
tos e mostraria a real situa-
ção.
 É a nossa popula-
ção que move esta cidade. 
Os políticos devem prezar 
para que seus chefes, os 
munícipes, possam sobre-
viver de forma digna e sem 
passar por necessidade.
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 Com a chegada 
do frio, temos proble-
mas com os morado-
res em situação de rua. 
Muitos acabam morren-
do por conta das baixas 
temperaturas.
 A Defesa Civil de 
Ribeirão Pires faz belas 
ações ao longo das se-
manas, levando cober-
tores, dando comida e 
todo o suporte necessá-
rio para que estas pes-
soas possam ter uma 
noite mais confortável e 
sobreviver.
 Porém, muitos 
moradores de rua pre-
ferem ficar ao lados 
dos seus animais de 

estimação do que irem 
para abrigos. Afinal, 
não querem abandonar 
a companhia do dia a 
dia, aqueles que não os 
deixam sozinhos em ne-
nhum momento.
 Por isso peço 
que a Prefeitura olhe 
bem para esta situa-
ção e monte tendas ou 
construa lugares para 
abrigar não só os mo-
radores em situação de 
rua, mas também seus 
cachorros. Temos de 
cuidar de todos, não so-
mente de nós humanos. 
Afinal, estamos falando 
de vidas e merecem res-
peito.

10 CIDADE

Empresa fantasma opera no velório de RP
Por Ricardo Ribeiro

 O Velório Municipal 
de Ribeirão Pires pode es-
tar envolvido em um golpe. 
Pessoas que precisaram 
dos serviços funerários pú-
blicos da cidade, reclamam 
que pagam por um tipo de 
caixão e acabam receben-
do um muito diferente.
 Um denunciante, 
em conversa com o Diá-
rioRP, contou que passou 
por uma situação incomum 
no velório. “Por conta da 
morte de um familiar, eu 
acabei pedindo por um cai-
xão, 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.

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

da do público, até preço ela 
chegou a negociar comi-
go”, relatou.
 Em áudio obtido 
com exclusividade pelo jor-
nal, a funcionária conta que 
a empresa realiza os dois 
tipos de operações. “Nós 
temos uma parceria, por-
que foi a empresa que doou 
os carros para a Prefeitura. 
Então, ela está autorizada 
a realizar todos os transla-
dos. Os carros que a gen-
te utiliza aqui são da Fra-
telli. A empresa doou para 
o público para podermos 
trabalhar, porque a gente ti-

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

Educação garantem não se-
rem convidados à conversar 
com o prefeito Saulo Be-
nevides (PMDB), a respeito 
do dissídio anual da classe. 
A Lei do Dissídio foi criada 
pelo próprio Benevides en-
quanto 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 des-
caso com que estamos sen-
do tratados”, disse.
 Em nota, a Prefei-
tura de Ribeirão Pires disse 
lamentar a postura do Sine-
duc que prejudica os pais e 
alunos da cidade, e que in-
vestiu cerca de 32% do or-
çamento total em Educação, 
e comemora as tratativas 
com o Sindserv, outro órgão 
representante de classe do 
funcionalismo público.

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

da em Santa Catarina.
 Segundo o denun-
ciante, a empresa não for-
nece nota fiscal, não está 
registrada e não possui 
CNPJ, o que caracteriza-
ria a parceira da Prefeitu-
ra como uma instituição 
fantasma. O DiárioRP teve 
acesso a uma das notas fei-
tas pela Fratelli, não consta 
nenhum dado da empresa, 
como o CNPJ ou o endere-
ço.
 A equipe de reporta-
gem tentou entrar em con-
tato nos quatro telefones 
fornecidos pela empresa, 
mas sem sucesso. Ainda 
ligamos para a empresa de 
Santa Catarina, chamada 
Fratelli Indústria e Comér-
cio de Urnas, no entanto, 
a mesma negou que presta 
quaisquer serviços à Ribei-
rão Pires.
 Entramos em con-
tato 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 res-
posta.

D
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Ribeirão pode ter ‘Parada Segura’ para usuários de ônibus
 Seguindo as grandes 
cidades do Brasil e do Esta-
do de São Paulo, Vereadores 
de Ribeirão Pires criaram o 
Projeto de Lei “Parada Segu-
ra”, que visa dar maior pro-
teção às mulheres, idosos e 
pessoas com dificuldade de 
mobilidade.
 No texto, após às 
22h, os motoristas de trans-
porte 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 cri-
minalidade na região.
 Idealizador do proje-
to, Eduardo Nogueira (SD), 
contou os motivos da imple-
mentação da “Parada Segu-
ra” em RP. “Decidimos criar 
esta lei para preservar e dar 
mais proteção às mulheres, 
ainda mais agora com o au-
mento do número de casos 
de estupro. Neste projeto, o 

ônibus vai parar o mais pró-
ximo possível do destino da 
pessoa. Nós incluímos tam-
bém pessoas com deficiên-
cia e os idosos que são pes-
soas de alta vulnerabilidade 
física”.
 Assinaram a propos-
ta, os Parlamentares Diva Do 
Posto, Gabriel Eid Roncon 
(PTB), Renato Foresto (PT) e 
Rubão (PPS). O projeto está 
sendo analisado pela Comis-
são de Justiça e Redação. 

Por Ygor Andrade

 A Febraban, (Fede-
ração Brasileira de Ban-
cos) entrou com processo 
contra a Prefeitura de Ri-
beirão Pires, por conta da 
Lei Municipal 5.840/2014 
redigida pelo vereador Re-
nato Foresto (PT), e san-
cionada pelo Prefeito Saulo 
Benevides (PDMB). A Lei, 
basicamente, versa a res-
peito da composição de 
itens de segurança para 
os vigilantes que traba-
lham nas agências ban-
cárias locais, como, por 
exemplo, blindagem nos 
vidros, coletes a prova de 

bala e armamento adequa-
do.  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 inco-
erências e descumprimen-
tos à Leis Federais, mas a 
mesma Liminar foi revoga-
da pelo Juiz Walter de Oli-
veira Junior. 
 O vereador Rena-
to 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 fun-
cionário, mas também pelo 
cliente, que se sente mais 
seguro sabendo disso”, 
comentou Foresto.
 O Diário de Ribei-
rão Pires entrou em con-
tato com a Febraban que 
informou não comentar 
nenhum caso processual 
que esteja em andamen-
to, diferentemente da Ad-
ministração Municipal que 
afirmou que se insere nas 
competências da munici-
palidade prezar e legislar 
em favor do usuário de ser-
viços bancários, tais como, 
por exemplo, estabelecer 
tempo de atendimento ao 

público, instalação de sani-
tários nas agências e, tam-
bém, como rege o mote do 
processo, equipamentos 
de segurança, citando por-

tas de acesso, e finalizou 
que fará surtir efeito seu 
Poder de Polícia e fiscaliza-
rá as regras pré-estabeleci-
das na Lei em questão.

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

vimento dos bairros; um 
para cuidado de idosos 
e um pensando na qua-
lificação profissional em 
conjunto com a reabili-
tação de dependentes 
químicos. Todas as ideias 
foram pensadas para que 
o Poder Executivo possa 
realizar. Todos os proje-
tos 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.
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