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Quando adolescentes dão o exemplo que você deveria
 Na última semana, 
Ribeirão Pires passou por 
uma experiência surreal, algo 
que, na minha curta história, 
nunca presenciei na cidade. 
Diversos jovens ocuparam a 
Câmara Municipal de Ribei-
rão Pires pedindo a abertura 
de uma CPI que investigue 
possíveis irregularidades na 
saúde da cidade.
    Foi lindo ver esse grupo, 
em sua maioria formado 
por adolescentes de até 17 
anos, mas com um pensa-
mento e um senso crítico 
muito mais apurado que 
muitos que se dizem poli-
tizados por aí. Em nenhum 
momento desrespeitaram o 
ambiente legislativo, mas, 
ao contrário do que alguns 
‘politizados’ diziam por aí, 
mantiveram o local em com-
pleta ordem.
    O Conselho de seguran-

ça, formado pelas polícias 
militar e civil, conseguiu re-
alizar uma reunião sem ne-
nhum impedimento. Como 
disse um dos jovens: “Vo-
cês também fazem parte do 
povo. Jamais poderíamos 
impedir que vocês se reunis-
sem aqui”, ganhando apoio 
até mesmo dos que discor-
davam.
    Ao receber a decisão da 
Juíza Maria Carolina Mar-
ques Caro Quintiliano, or-
denando que os jovens dei-
xassem o local, vimos mais 
um show de democracia, 
ordem e respeito. Eles nem 
aguardaram o prazo final, 
mas devolveram o local com 
duas horas de antecedên-
cia. Na saída, um banho 
de lágrimas, tanto dos que 
ocupavam, quanto dos que 
assistiam e dos profissionais 
de imprensa, que também 

não deixaram a emoção pra 
dentro. Diversas rosas, entre 
abraços carinhosos e o sen-
timento de dever cumprido 
tomaram conta da casa de 
leis.
    Me lembrei dos meus 16 
anos, quando mais ativa-
mente que hoje, participava 
como voluntário do Gre-
enpeace, ONG ambienta-
lista que até hoje respeito e 
admiro. Acreditei, mesmo 
que por um segundo, que 
tudo pode ser melhor.
    Aos jovens, meu muito 
obrigado por me fazer lem-
brar que o mundo ainda tem 
esperança, e que, sem um 
único ato de agressão ou 
depredação, podemos sim, 
ser a mudança que quere-
mos na sociedade, basta 
levantar da cadeira e fazer 
acontecer. Meu mais sincero 
obrigado! 

Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. Tiragem: dez mil exemplares.

O Diário de Ribeirão Pires é um veículo de 
comunicação eletrônico, com notícias diárias na 

internet. Esta publicação é um resumo com as 
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3 LAZER E CULTURA
Entrevista: Quando a música 

se torna um estilo de vida
Por Letícia Rós

 Wellington Araújo, 
mais conhecido como “Tom 
Araújo” é um músico e in-
térprete de 26 anos, que in-
gressou no mundo artístico 
em Ribeirão Pires, e hoje, 
se destaca no país. Com 
apresentações em bares e 
restaurantes em Monte Ver-
de, no Sul de Minas Gerais, 
o artista nos contou como 
fez para tornar a sua paixão 
pela música, um estilo de 
vida.
 Desde criança Tom 
se encantava pela música, 
era fascinado por bateria, 
mas foi no violão que o ar-
tista se encontrou, após 
ganhar um de presente do 
pai. Aos 12 anos fez aulas 
de canto em Ribeirão e foi 

com os professores da cida-
de que as técnicas no ins-
trumento foram aprendidas. 
“As aulas de violão eram ex-
celentes, a primeira música 
que aprendi a tocar e cantar 
foi Sonífera Ilha, dos Titãs”, 
conta.
 Antes de ser artista, 
Tom atuou na área admi-
nistrativa e formou-se em 
técnico em química. Mas 
foi aos 17 anos, a partir de 
uma apresentação na ETEC 
de Ribeirão Pires que deci-
diu levar a arte como pro-
fissão “A música começou 
a acontecer na medida em 
que os compromissos fugi-
ram do controle e eu acabei 
optando pela emoção de 
fazer algo dinâmico e que 
me proporcionasse prazer a 
qualquer momento”, disse.

 Para ele, a questão 
familiar é dificultada quando 
se opta pelo caminho incer-
to. “No início recebi apoio 
da família, mas hoje enxer-
go o que fizeram, e ainda 
fazem pela minha carreira. 
A palavra profissão é levada 
muito a risca e faz com que 
eles exerçam muito controle 
sobre os filhos, que leva a 
um aumento descontrolado 
de pessoas insatisfeitas em 
suas escolhas”, falou.
 Tom pretende lançar 
um CD com versões inter-
nacionais dos seus artistas 
preferidos, e apesar do pro-
jeto, a fama para ele é uma 
consequência. “Nunca ga-
nhei uma premiação e não 
a busco. Acredito que a vida 
me premia todos os dias 
com algum conhecimento, 
e essa é a maior conquista 
que um ser humano pode 
alcançar”, disse.

Um compilado de disse me disse da região

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

Tudo combinado?Leva e traz

BUXIXOS DA ESTÂNCIA

Parece que, no fim das contas, 
quem causou a briga entre os ve-
readores José Nelson e Silvino de 
Castro foi a fofoquinha da Vereado-
ra Cléo Meira, que teve que contar 
ao aliado, que nem prestava aten-
ção no que o colega discursava.

Na última sexta-feira, enquanto o 
vereador Renato Foresto discursava 
e dizia estar confiante de que a CPI 
da saúde seria aberta pela mesa 
diretora da Câmara, dizem que o 
vereador Jorginho da Auto escola 
teria virado para um outro colega e 
dito: “Não vai não”.
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 Estima-se que 
no mundo, 208 milhões 
de pessoas consumam 
drogas ilegais. Você 
provavelmente conhece 
alguém que tenha sido 
afetado pelas drogas, 
direta ou indiretamente.
 Os jovens hoje 
estão expostos mais 
cedo do que nunca às 
drogas. 45% dos estu-
dantes em todo o mun-
do já beberam álcool, e 
19,7% já fumaram ma-
conha durante o período 
de um mês.
 Mas e como aca-
bar com as drogas? A 
primeira questão que o 

governo precisa desco-
brir, para obter sucesso 
no combate ao uso e 
ao tráfico de drogas, é 
saber quem é causa e 
quem é consequência.
 A questão prin-
cipal é: usa-se drogas 
porque elas estão à ven-
da? Ou vende-se drogas 
porque existe a procura?  
Se o governo descobrir 
e concentrar os esfor-
ços diretamente sobre 
as causas, as consequ-
ências também cessa-
rão. Melhor do que ser a 
causa ou a consequên-
cia, é ficar de fora desse 
mundo.



4 POLÍTICA
Paço é acusado de criar jornal 

para difamar adversários

Por Ricardo Ribeiro

 Um jornal da região 
que teria sido criado com 
finalidades políticas, está 
sendo acusado de fazer ata-
ques pontuais a adversários 
políticos da atual gestão de 
Ribeirão Pires. Os rivais na 
corrida eleitoral ao Paço em 
2017 têm sido alvo de cons-
tantes ataques.
 Recentemente, o 
ex-prefeito de Rio Grande 
da Serra e pré-candidato 
ao Paço Municipal, Adler 
Kiko Teixeira, foi filmado em 
uma residência no bairro de 
Moema, em São Paulo, que 
segundo a publicação, o 
imóvel pertenceria ao antigo 
chefe do executivo riogran-

dense. A denúncia é recha-
çada por Kiko que garante 
residir em Ribeirão Pires.
 No entanto, no vídeo 
que foi entregue à Polícia 
Civil, foi identificado que os 
exemplares do periódico, 
são entregues na residência 
que seria do ex-Secretá-
rio de Administração, Koiti 
Takaki, atual presidente do 
diretório de Ribeirão Pires 
do PT do B e braço direito 
de Benevides.
 Nas imagens foi pos-
sível constatar que o furgão 
que realiza as entregas do 
jornal estaria descarregando 
as edições com ataques a 
Kiko e outros rivais políticos. 
Após a constatação dos fa-
tos o veículo da empresa foi 

apreendido na região central 
da cidade.
 Um outro ponto que  
chamou a atenção dos poli-
ciais, além da supostas irre-
gularidades expostas nesta 
matéria, é o fato de o jornal 
não ser supervisionado por 
nenhum jornalista, o que é 
obrigado pela Constituição 
Federal. Outra possível ir-
regularidade, seria quanto 
a tiragem. Durante a apre-
ensão, foram constatados 
mais de 25 mil exemplares, 
no entanto, a tiragem divul-
gada é de 10 mil.
 Em 2012, o ex-vice 
prefeito de Ribeirão Pires, 
Edinaldo de Menezes tam-
bém entrou com um proces-
so contra o atual prefeito, 
acusando o mandatário de 
utilizar um jornal para distri-
buir material de campanha. 
Em seguida Dedé voltou 
atrás, e retirou o processo 
contra Benevides.
 Procurado por nos-
sa equipe, o secretário de 
Comunicação, Thiago Qui-
rino, negou as acusações 
e afirmou que as alegações 
são por conta do ano eleito-
ral e estritamente políticas.

 Ribeirão Pires 
assistiu a ocupação 
da Câmara por jovens 
liderados pela União 
da Juventude Socia-
lista (UJS), favoráveis 
a abertura de CEI para 
investigar possíveis irre-
gularidades na saúde. 
Atividade legítima que 
merece o reconheci-
mento de todos nós
 Meu apoio vem 
pela atitude, organi-
zação e determinação 
desse grupo que co-
brou posição e clareza 
no trato público. A indi-
cação a CEI foi votada 
em setembro de 2015, 
pedida por um grupo 
de vereadores, inclusi-

ve eu, para investigar 
o setor que acumula 
problemas. O requeri-
mento aguarda desde 
então, a indicação dos 
membros. Os nomes 
que irão compor a CEI 
são de exclusividade do 
presidente da Casa, se-
gundo o Regimento In-
terno. 
 Cobro semanal-
mente a instalação da 
CEI, mas não sou aten-
dido. Espero que com 
a repercussão do caso, 
possamos finalmen-
te investigar o setor e 
descobrir os motivos da 
recorrente falta de me-
dicamentos, médicos, 
exames e outros itens.

Ary Toledo se apresenta em RGS este final de semana
 O mais novo teatro 
de Rio Grande da Serra, Zul-
mira Teixeira Jardim, locali-
zado na avenida Dom Pedro 
I, s/n, recebe durante todo o 
mês de junho diversas atra-
ções culturais. Entre as mais 
esperadas está a apresen-
tação do comediante Ary 
Toledo que, com mais de 50 
anos de carreira levará seu 
show à cidade, e a eleição 
da garota mais bonita da ci-
dade.

 No mês passado, 
por exemplo, foram reali-
zadas diversas atrações, 
como por exemplo, ‘O Ma-
caquinho que não gostava 
de bananas’, apresentada 
em dois dias e em dois ho-
rários diferentes devido à 
grande procura. Apresenta-
ções de danças e até bata-
lhas de MC.
 A próxima apresen-
tação será, do já, citado 
comediante Ary Toledo, no 

sábado, dia 18 de junho às 
20h. No domingo, a peça 
infantil ‘As princesas’ com-
pleta a programação do fim 
de semana. Nos seguintes, 
dias 24 e 26 de junho acon-
tecem respectivamente a 
eleição da Miss Rio Grande 
da Serra e o Encontro de 
Dança, às 18h, com a par-
ticipação da escola João 
Roncon, de Ribeirão Pires.
Confira toda a programação 
no site diariorp.com.br .
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Por Ricardo Ribeiro

 A Guarda Civil Muni-
cipal, responsável por guar-
dar o patrimônio público e 
prestar apoio à população e 
também à Polícia Militar e Ci-
vil, pode entrar em greve. Os 
oficiais pedem por melhores 

Guardas Municipais podem entrar em greve

condições de trabalho.
 Vários GCMs, para 
conseguir sustentar a família 
de maneira digna, precisam 
ter outros empregos, por 
conta do baixo salário que a 
categoria recebe. Com o se-
gundo turno de trabalho, os 
guardas ficam desgastados 

para a rotina do dia a dia.
 Para melhorar a si-
tuação da classe, os oficiais 
prometem se reunir nesta 
quarta-feira (8) para eleger 
uma comissão que vai tra-
tar de várias propostas de 
melhoria para a classe com 
o Prefeito Saulo Benevides 
(PMDB). Caso o Chefe do 
Executivo se negue a dar 
aumento para os GCMs, os 
trabalhadores ameaçam pa-
ralisar os serviços de manei-
ra imediata.
 “Tem pessoas ten-
tando coibir o movimento 
dos guardas, insinuando 
que o ato é político, que é 
ilegal. Nós estamos fazendo 
isso pelos GCMs, tanto que 
não estamos com o Sindi-
cato que está defendendo 
a Prefeitura e esquecendo 
de quem eles deferiam de-
fender de fato. Vamos tentar 
conversar com o Prefeito, 
caso não sejamos atendi-

A
rquivo D

iário de Ribeirão Pires

CIDADES

dos, iremos entrar em gre-
ve”, contou um oficial que 
preferiu não se identificar.
 De acordo com o 
guarda municipal, uma ala 
dos guardas acaba sofren-
do mais pressão por pes-
soas que seriam ligadas 
ao Executivo. “Os chefes 
do plantão geralmente são 
comissionados e eles são 
orientados a nos pressionar, 
mas não funcionou como 
eles esperavam. Nós vamos 
buscar os nossos direitos”, 
alertou o denunciante.
 Ainda segundo o 
denunciante, alguns guar-
das sofrem perseguição por 
lutarem por melhores con-
dições de trabalho. “Tem 
muitos oficiais que gostam 
de trabalhar na rua, mas são 
deslocados para ficar inter-
namente, para ficar atrás de 
uma mesa o dia todo. Toda 
essa situação desmotiva 
muitos oficiais”, explicou.

 Essa não é a primei-
ra vez que os GCMs esta-
riam sofrendo nas mãos de 
pessoas ligadas ao Paço 
Municipal. Em março deste 
ano, o DiárioRP denunciou 
que alguns guardas muni-
cipais estariam sendo alvos 
de perseguição dentro da 
companhia. Um funcioná-
rio que havia se ausentado 
por conta de problemas de 
saúde, foi avisado por um 
superior que quem tinha se 
ausentado, seria transferido 
para outras áreas. Outros 
servidores de outras áre-
as do Executivo também 
denunciaram que estavam 
sendo perseguidos e trans-
feridos para outros departa-
mentos.
 Na ocasião, a Pre-
feitura de Ribeirão Pires não 
se posicionou sobre o caso, 
entretanto, convocou uma 
reunião com os funcionários 
para tratar a situação.
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TCE determina devolução de 

R$ 7 mi aos cofres públicos de RP

Por Ygor Andrade

 O Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo 
emitiu no último dia 17 de 
maio uma decisão exigindo  
a devolução de pouco mais 
de R$7 milhões aos cofres 
da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Pires, depois de 
processo impetrado contra 
o Instituto Illuminatus, res-
ponsável por gerir a Saúde 
do Município entre 2010 e 
2011, quando foi um dos la-
dos envolvidos em suposto 
esquema de desvio de ver-
ba da Saúde.
 O Illuminatus foi alvo 
de processo de investigação 
após a Administração do 
ex-prefeito Clovis Volpi en-
contrar problemas na pres-
tação de contas do Instituto. 
O parecer pela devolução de 
R$7.220.527,64 a Ribeirão 
Pires se deve ao fato de não 
haver documentos suficien-
tes para provar a regularida-
de da prestação de contas 
do Instituto. O prazo legal 
para a devolução do dinhei-
ro é de 30 dias úteis, sendo 
cabíveis acréscimos legais.
 Mesmo depois de 
tanto tempo, no documento, 
a Illuminatus continua sus-

tentando as acusações “de 
ter sido vítima de esquema 
fraudulento de desvio de 
verbas públicas, razão pela 
qual o contrato de gestão 
se tornou inviável”.
“Nestes autos o que se 
apresenta é a total ineficiên-
cia da gestão dos recursos 
públicos e caracterização 
de disputa de responsabili-
dade entre os envolvidos”, 
completa a decisão.
 Entramos em con-
tato com a Prefeitura Muni-
cipal da cidade, que disse 
apenas não ter sido infor-
mada a respeito do assun-
to, mas que, no momento 
em que fosse notificada so-
bre a decisão do TCE, emi-
tiria nota oficial.

Entenda o caso
 Há quatro anos Ri-
beirão Pires conviveu com 
um de seus maiores escân-
dalos por supostos desvios 
de verba da Saúde, ainda na 
gestão do ex-prefeito Clovis 
Volpi. À época, cerca de 40 
milhões de reais teriam sido 
desviados da Pasta. 
 As informações vie-
ram à tona depois que o 
proprietário da Illuminatus, 
Alfredo Antônio Del Nero 

Junior, foi processado pela 
Prefeitura Municipal de Ri-
beirão Pires, quando esta 
disse ter constatado irregu-
laridades na prestação de 
contas da empresa que ge-
ria à Saúde. O contrato en-
tre empresa e prefeitura du-
rou pouco mais de um ano.
Por conta disso, o Fred, 
como era conhecido, teria 
procurado Ministério Público 
e um jornal local para expor 
um suposto esquema de 
desvio de dinheiro da Saú-
de, envolvendo Clovis Volpi, 
o ex-secretário da Pasta, 
Jorge Mitidiero, o ex-secre-
tário Nonô Nardeli e os mé-
dicos Mauricio Gonçalves 
(dono da empresa CEMED) 
e Renata Lin, que seria o su-
posto pilar do “modus ope-
randi”. 
 Nessa época, o em-
presário disse que Clóvis 
recebia mensalmente cerca 
de 300 mil reais, e que du-
rante todo período que vigo-
rou o contrato entre as par-
tes, cerca de 4 milhões de 
reais teriam sido desviados.
 Tentamos entrar em 
contato com a empresa 
para questionar sobre a de-
cisão do TCE, mas não obe-
tivemos sucesso.

Reprodução internet

POLÍTICA
ANUNCIE AQUI!
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Por Ygor Andrade

 Na tarde de ontem 
a Defesa Civil recebeu uma 
denúncia sobre maus tratos 

Mais um animal é socorrido após maus-tratos

a animais. As informações 
da denúncia apontavam 
para um morador que es-
taria capturando cachorros 
nas ruas e jogando em seu 

quintal para que seus cães 
matassem estes animais. 
Duas equipes da Defesa Ci-
vil foram designadas ao local 
e confirmaram as denúncias. 
No quintal da casa havia um 
cachorro de aproximada-
mente um ano, segundo in-
formações, caído e sangran-
do muito. Após os membros 
da corporação forçarem a 
entrada na propriedade, o 
animal foi examinado e leva-
do a uma clínica veterinária 
próxima ao local.
 Lá, a profissional  ve-
terinária identificada apenas 
como Luciana, confirmou 
que o animal tinha várias 
lacerações pelo corpo e 
dos dois lados do pesco-
ço, focinho e patas, além de 
possível fratura do crânio. O 

POLICIAL

animal não resistiu aos feri-
mentos e morreu.
 Na casa, a Defesa 
Civil apreendeu três cães, 
dois da raça Pit Bull e outra 
de raça não identificada. O 
proprietário do imóvel não foi 
localizado no momento da 
ação, mas foi aberto boletim 
de ocorrência e a Polícia Ci-
vil realizará investigação.
 O Diário de Ribei-
rão Pires entrou em con-
tato com vários munícipes 
engajados na luta contra 
os maus tratos a animais. 
Em uma das ligações, uma 
mulher que pediu para não 
ser identificada, disse que 
já vinha há bastante tempo 
investigando o sumiço de 
alguns animais que ela, e 
outros membros da socie-

dade animal cuidavam. Ela 
informou que o homem, ain-
da não identificado, inclusive 
já foi pego em flagrante ar-
rastando um cachorro para 
sua casa, mas a intervenção 
de populares evitou que ele 
tivesse êxito. “Ele é doente. 
A ex-mulher dele confirmou 
que ele é esquizofrênico e 
que tem tentado interná-lo 
há muito tempo. Este se-
nhor precisa sair das ruas, 
caso contrário, temo que 
tais ações continuem ocor-
rendo”, disse a informante.
 Em menos de um 
ano, esta é a quarta denún-
cia de maus tratos a animais 
recebida pelo DiárioRP. Em 
uma delas uma senhora te-
ria dito para crianças jogar 
um gato ferido em um rio.

 Pelo menos cin-
co casos de assaltos em 
residência foram registra-
dos desde a última quar-
ta-feira (1º), em Ribeirão 
Pires. A maioria das casas 
foi invadida enquanto os 
moradores estavam fora. 
Dentre os objetos levados, 
os mais comuns são apa-
relhos eletrônicos.
 O primeiro caso 
aconteceu na madrugada 
de quarta-feira (1º), na Vila 
Aurora, no qual suspeitos 
teriam entrado na casa de 
uma senhora de 76 anos e 
levado uma televisão en-
quanto a proprietária não 
estava. No mesmo dia, 
pela manhã, o segundo 
crime aconteceu no Jd. 

Aimoré, onde os suspeitos 
foram vistos saindo da resi-
dência com o carro da víti-
ma, televisões e outros apa-
relhos.
O terceiro caso aconteceu 
na quinta-feira (2), no Par-
que do Governador, tam-
bém em Ribeirão Pires. Os 
suspeitos entraram enquan-
to não havia ninguém na 
residência, os criminosos 
levaram utensílios, eletrodo-
mésticos e mais dois carros 
que estavam na garagem. 
Um dos automóveis foi en-
contrado abandonado no 
bairro Taboão da Serra, em 
São Bernardo co Campo.
 Os dois últimos re-
gistros aconteceram na 
mesma quinta-feira, um de-

les pela manhã, no Jd. São 
Francisco, no qual dois 
criminosos armados inva-
diram uma casa e fizeram 
uma mulher de refém com 
suas filhas. Os suspeitos 
levaram televisões, note-
books e outros objetos. O 
outro caso foi uma tentativa 
de assalto, no bairro Par-
que do Governador, onde 
suspeitos foram vistos ten-
tando entrar em uma casa, 
mas foram impedidos por 
moradores da região.
 A onda de assaltos 
foi registrada na Delegacia 
de Ribeirão Pires e estão 
sob investigação para deter 
os possíveis suspeitos, que 
não foram identificados em 
nenhum dos casos.

Ribeirão Pires sofre com onda 
de assaltos em residencias

D
ivulgação

 O desemprego é 
uma das questões mais 
sérias que o Brasil pre-
cisa resolver com ur-
gência. Segundo IBGE, 
no primeiro trimestre de 
2016, o índice de bra-
sileiros desempregados 
é de aproximadamente 
11%, a maior marca já 
registrada pelo instituto.
 Em Ribeirão Pi-
res, estamos sentido 
os efeitos dessa crise. 
Passando pelo Centro, 
podemos ver lojas fe-
chadas, algumas que 
estavam há anos na-
queles locais. Isso é 
muito ruim para nossa 
cidade.  

 Diariamente, eu 
recebo vários cidadãos 
em meu gabinete pe-
dindo por um emprego 
ou me questionando 
se eu conheço alguém 
que esteja contratando. 
Sempre tento ajudar, 
mas dói ver pais e mães 
desesperados por um 
emprego. Toda esta si-
tuação é muito triste.
 Semanalmente, 
o PAT da cidade divulga 
vagas, mas que infeliz-
mente não atendem à 
demanda da população. 
O desemprego precisa 
ser tratado com urgên-
cia pelo Poder Municipal 
e Federal.
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Acidente grave deixa vítima 
presa nas ferragens

 Na manhã da últi-
ma terça-feira (6), um grave 
acidente na Rodovia Índio 
Tibiriçá, próximo ao KM 56 
deixou uma pessoa pre-
sa às ferragens. Um Celta 
e um ônibus colidiram de 
frente; o acidente destruiu 
parte do veículo particular.
 Segundo informa-
ções, o ônibus, logo depois 
de bater de frente com o 
outro veículo, ainda seguiu 
desgovernado e acabou 
colidindo no muro de uma 
residência, derrubando 
boa parte da estrutura. Na 
casa ninguém ficou ferido, 
no entanto, cinco pessoas 
se machucaram, mas sem 
gravidade. A situação que 
deixou todos os membros 
da Defesa Civil e do Corpo 

de Bombeiros mais apre-
ensivos, foi a condutora 
do carro celta, que ficou 
presa às ferragens, mas 
removida com segurança, 
no entanto com três fratu-
ras sem especificação de 
onde eram os ferimentos. 
A vítima foi levada com 
urgência para o Hospital 
Nardini em Mauá.
 Nas rede sociais 
inúmeras pessoas comen-
taram o assunto e com-
partilharam fotografias e 
vídeos do acidente. Estes 
comentários geraram dis-
cussões principalmente 
a respeito da velocidade 
empregada pelos condu-
tores, principalmente em 
dias chuvosos.

Da Redação

 O Braseiro da Estân-
cia completa nove meses 
desde a mudança de sua di-
reção. Agora, um dos maio-
res restaurantes de Ribeirão 
Pires oferece ainda mais 
atrativos e melhor qualidade 
no atendimento aos clientes. 
“Acreditamos que a qualida-
de não deve ser negociada, 
e que os nossos serviços 
devem obedecer ao mote de 
‘Como Deve Ser’”, comenta 
o empresário José Bruno.
 O cardápio é varia-
do, tendo os principais pra-
tos paulistas a disposição do 
cliente, que também conta 
com inúmeros pratos de 
massas, com molhos exclu-
sivos escolhidos pelo cliente. 
“Você encontra à disposi-

ção no buffet da casa pra-
tos como escondidinho de 
salmão, lasanha de berinjela 
e cupim ao molho madeira. 
Um dos nossos diferenciais 
no atendimento ao cliente é 
proporcionar um momento 
de bem estar, não deixando, 

Braseiro da Estância é ótima opção em gastronomia
G
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por exemplo, que a fumaça 
invada o ambiente na hora 
da refeição”, enfatizou o Bru-
no falando a respeito do tra-
tamento de vapores e gases.
 Ainda de acordo 
com ele, o Braseiro garante 
uma experiência agradável 

tanto ao paladar, quanto ao 
prazer, conforto e seguran-
ça de seus clientes. Sema-
nalmente o estabelecimento 
passa por auditoria nutricio-
nal em seus processos para 
controle eficaz do armaze-
namento dos ingredientes 

utilizados em suas receitas, 
processos de higienização 
e rígido controle de datas. 
Além das saídas de emer-
gências e portas anti-esma-
gamento.
 Atrações culturais 
são constantes no Braseiro, 
contando já com a sétima 
edição, por exemplo, das 
apresentações de Stand Up 
Comedy, que acontecerá no 
dia 2 de julho. Para conferir 
as atrações e promoções da 
noite acesse o Braseiro no 
Facebook e faça sua reser-
va. 
O Braseiro da Estância fun-
ciona de segunda a do-
mingo, das 11:30 as 15h. 
Telefone para pedidos ou re-
servas especiais para festas 
e comemorações: 
4824 -6001.

Mais um animal é socorrido após maus-tratos

 A juventude está 
cada vez mais mostran-
do sua relevância. An-
tes, os jovens eram vis-
tos como inexperientes 
pelos mais velhos, hoje, 
essa visão está mudan-
do.
 Cada dia que 
passa, os jovens estão 
ficando mais engajados 
com a política e com a 
situação do Brasil. Não 
importa a idade, eles 
vieram para ficar e lutar 
pelos seus direitos. O 
Brasil, que tinha ficado 

adormecido, que aceita-
va tudo de boca fecha-
da, já não é mais assim. 
A juventude luta, ela re-
siste, ela quer um país e 
um futuro melhor.
 Nos últimos dias, 
tivemos uma prova dis-
so. Queria parabenizar 
os jovens, que na sema-
na passada ocuparam a 
Câmara dos Vereadores 
de nossa cidade. Eles 
estão lutando por uma 
Ribeirão Pires melhor e 
não podem parar. A luta 
precisa continuar.
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so entendimento, o conjunto 
de violações municipais e 
federais que o Prefeito vêm 
cometendo não pode ficar 
impune. Esta é uma atitude 
de descaso com a cidade, 
com a população e com o le-
gislativo, porque a lei é para 
ser cumprida, e esta sobre 
o dissídio, foi de autoria do 
próprio Saulo”, esclareceu. 
O documento ainda cita 
possíveis fraudes contra o 
FUNDEB (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação), afirmando 
que em reunião realizada no 
início de junho, Saulo teria se 
negado a fornecer, ao con-
selho do fundo, documentos 
que mostram a legalidade 
dos gastos dos recursos do 
FUNDEB.
 O texto foi lido pelo 
Vereador Eduardo Nogueira 
(SD), que apoiou os trabalha-
dores quanto a obtenção do 
dissídio, porém, não entrou 
no mérito quanto ao afasta-
mento do Prefeito. Após a 
leitura, os servidores da edu-
cação municipal começaram 
a gritar “fora Saulo” e foram 
apoiados por outros grupos 
presentes na casa.
 Sobre o pedido de 
impeachment de Saulo Be-
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Câmara tem briga e pedido de Impeachment

Por Ricardo Ribeiro

 A Sessão da Câma-
ra dos Vereadores da última 
terça-feira (07), foi marcada 
por confusões. Com vários 
manifestantes pedindo pela 
CPI da Saúde, pelo dissídio 
dos professores e por uma 
briga entre o Presidente 
da Casa, José Nelson de 
Barros (PMDB) e Silvino de 
Castro (PRB).
 Durante a sessão, o 
Sindicato dos Professores 
das Escolas Públicas Mu-
nicipais (SINEDUC) proto-
colou um pedido de impe-
achment contra o Prefeito 
Saulo Benevides (PMDB).  
No documento, o SINEDUC 
aponta possíveis irregulari-
dades cometidas pela atu-
al gestão, entre elas está 
o descumprimento à lei 
5.547/2011 de autoria de 
Benevides enquanto Verea-
dor, que garante a correção 
salarial de acordo com a in-
flação. A norma não fala so-
bre aumento salarial, ape-
nas sobre o dissídio.
 A Presidente do 
Sindicato, Perla de Freitas, 
esclareceu os pontos que 
levaram a classe a proto-
colar o pedido de impea-
chment do atual Chefe do 
Executivo. “Porque no nos-

nevides, por meio de nota, 
a Prefeitura negou todas as 
acusações. Ainda afirmou 
que a denúncia utiliza ele-
mentos inexistentes e sem 
fundamento lógico. Entre-
tanto, o Paço ainda infor-
mou que a regularização 
dos salários dos professores 
quanto a inflação está sendo 
estudada e que será conce-
dida aos servidores obede-
cendo a legislação vigente e 
que não acarrete em atrasos 
salariais por conta da baixa 
arrecadação.
 Outro ponto que 
chamou a atenção do pú-
blico presente foi o desen-
tendimento entre os verea-
dores José Nelson e Silvino 
de Castro. Durante fala na 
tribuna, o vereador do PRB 
estava falando sobre o pe-
dido de impeachment do 
Prefeito, quando um popu-
lar, também teria pedido o 
afastamento do Presidente 
da Câmara por conta das 
negativas em abrir a CPI da 
Saúde. Silvino aproveitou a 
falta do munícipe e fez breve 
menção sobre o atraso nas 
investigações, porém, a de-
claração foi mal interpretada 
e Zé Nelson foi informado de 
que o colega havia se mos-
trado favorável quanto ao 
seu afastamento.
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POLÍTICA

 Os dois começaram 
a bater boca e tiveram de ser 
afastados por outros Parla-
mentares. Após a discussão, 
o Presidente da Câmara sus-
pendeu a Assembleia, o que 
acabou gerando protestos 
por parte dos populares que 
voltaram a pedir o afasta-
mento dele.
 Questionado sobre a 
discussão, Silvino negou que 
tenha falado algo que pudes-
se prejudicar José Nelson. 
“Eu estava falando sobre o 
impeachment do Saulo, e 
em nenhum momento eu fa-
lei que o Zé Nelson deveria 
ser afastado. Avisei que não 
fui eu quem fez esta afirma-
ção, mas ele ficou com raiva 
de mim”, disse e ainda escla-
receu que era favorável ao 
impeachment de Saulo Be-
nevides.
 Ainda de acordo 
com Silvino, Zé Nelson teria 
dito durante a confusão que 
“se ele afundar, afunda todo 
mundo”, Silvino viu tal de-
claração como falta de pre-
paro do Presidente. “É um 
descontrole. Quem não deve 
não teme”, falou.

 Mais um ponto que 
chamou a atenção dos Par-
lamentares, foi um projeto 
de lei que altera o Projeto 
Orçamentário de 2016, en-
viado pelo Executivo Muni-
cipal. Na proposta, o Paço 
solicita que R$ 5 milhões da 
área da Saúde sejam des-
locados para outras áreas 
da administração municipal 
como, obras e instalações, 
material de distribuição gra-
tuita, aquisição de imóveis, 
entre outros.
 O DiárioRP entrou 
em contato com a Prefei-
tura da cidade, que por 
meio da Secretaria de Co-
municação, informou que a 
proposta foi mal interpreta-
da. Entretanto, no artigo 3º, 
informa que “ficam reduzi-
dos programas do Plano 
Pluarianual no exercício de 
2016”, entre eles estão os 
R$ 5 milhões de “Apoio à 
Saúde”. O projeto de lei não 
chegou a ser votado pelos 
Legisladores por conta da 
suspensão da Sessão oca-
sionada pelo desentendi-
mento entre José Nelson e 
Silvino de Castro.




