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OPINIÃO
Dedé, o novo Benevides de Ribeirão

Já não é mais
segredo
para
ninguém
que Dedé (PPS) e Saulo
Benevides(PMDB)
estão
juntos com o interesse de
levar a prefeitura da cidade
este ano, o que confirma
que a imprensa estava certa
desde o começo da eleição,
quando
assessores do
atual prefeito confirmaram
que ele e Dedé se uniriam
para, novamente, tentar
conquistar a prefeitura da
cidade.
Eles deixam para o
último segundo, na tentativa
de não haver tempo hábil
para a população se
posicionar sobre o caso.
No entanto, a velocidade
da informação não é mais
como antigamente. Hoje,
em poucos minutos, todos
estão sabendo de uma
determinada informação.

No último debate
eleitoral, produzido pelo
Diário de Ribeirão Pires,
foi possível ver que ambos
os candidatos já estavam
extremamente
bem
alinhados e com verdadeiras
torcidas organizadas, o que,
inclusive, resultou em uma
pancadaria total.
O que venho vendo
nas últimas semanas é
que, assim como Saulo,
Edinaldo de Menezes não
sabe ouvir criticas, com sua
síndrome de Bebê chorão,
se magoa com todos que
o criticam. Algo muito
parecido com seu novo
parceiro, Saulo Benevides,
que tem a síndrome de
“Todo mundo odeia o Cris”,
e não consegue de jeito
nenhum receber críticas. É
inadmissível que um político
seja uma pessoa mimada, é

preciso saber lidar com as
críticas e crescer com elas.
Eu, por exemplo, muitas
vezes sou criticado por meus
posicionamentos, mas não
tenho problemas em recebêlas, pelo contrário, São com
as críticas que amadureço e
busco evoluir cada vez mais.
Cabe agora, ao
candidato, aprender que
política não se faz mais
como antigamente. Não
estamos em um coronelismo
ou ditadura. Estamos em
uma democracia onde todos
têm os mesmos direitos.
É hora de amadurecer,
Dedé, ou você vai acabar
esquecido e rejeitado, assim
como seu novo parceiro,
Benevides, por conta de
sua administração pífia e
mentalidade retrógrada que
mantêm. Cuidado ou você
será o novo Benevides.

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

Foto Denúncia
Centro Alto às escuras.
Moradores da rua Virgílio Golla reclamam da
falta de manutenção da
iluminação que tem deixado a região sem luz e
colocando os munícipes
em risco.

VOCÊ TAMBÉM
PODE SER NOSSO
REPÓRTER!
ENVIE SUA
DENÚNCIA PARA
contato@diariorp.com.br

O Diário de Ribeirão Pires é um veículo de comunicação
eletrônico, com notícias diárias na internet. Esta publicação é um
resumo com as principais notícias da semana.
Veja mais no site.
Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Tiragem: 10 mil exemplares.
Jornalista Responsável: Rafael Ventura MTB 80983
O Diário de Ribeirão Pires não se responsabiliza pela opinião de seus
colunistas e anunciantes. Apenas veiculamos seu conteúdo.
CNPJ: 24.236.255/0001-16
Rua Rio Grande da Serra, 168 - Centro, Ribeirão Pires
(11) 4827-5757

contato@diariorp.com.br
www.diariorp.com.br

EXPEDIENTE

Rafael Ventura
Editor Chefe
rafaelventura@diariorp.com.br

Guilherme Duarte
Diretor Audiovisual
guilhermeduarte@diariorp.com.br

Ricardo Ribeiro
Redator Chefe
ricardoribeiro@diariorp.com.br

Ygor Andrade
Repórter
ygorandrade@diariorp.com.br

Mel Ravásio
Repórter
melravasio@diariorp.com.br

Tiago do Prado
Comercial
tiagodoprado@diariorp.com.br

3

CIDADES

Vem aí a 2 ª Corrida “Asas para Isabela” ANUNCIE NO DIÁRIO!
Divulgação

Por Ygor Andrade

No final de outubro,
mais especificamente no dia
30, acontece a 2ª Corrida e
Caminhada Asas para Isabela. A ação tem por objetivo juntar dinheiro para que
a pequena Isabela faça tratamento no Chile por conta
de uma paralisia cerebral.
Os
interessados
em participar da ação be-

neficente já podem se inscrever nos postos físicos
ou no pelo site www.ativo.
com. As inscrições estão
sendo feitas na Secretaria
do Ribeirão Pires Futebol
Clube, Gabi Plantas, Vira
Virou, EVS da Lu, Sorveteria
Manquea, Depósito Ribeirão Pires, Academia Brasil
Company, Sport Fitness e
Postural Alamed.
A pequena Isabela foi diag-

nosticada, ainda bebê, com
uma má formação no coração, e com apenas 10 dias
de vida foi submetida a uma
importante cirurgia em decorrência de agravamento
em seu estado de saúde.
Com o Complexo Ayrton Senna escolhido
como ponto de partida, a
próxima Corrida terá seis
quilômetros de percurso,
passando pela Estrada do
São Caetaninho, enquanto
a Caminhada, com 2,5 km,
será feita em volta do Rio Ribeirão Pires.
As inscrições têm
custo de apenas 40 reais e
os participantes terão que
doar um quilo de alimento
não perecível para a retirada
do kit, no Ribeirão Pires Futebol Clube.
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POLÍTICA

MP abre investigação contra Cléo Meira ANUNCIE NO DIÁRIO!
Diário de Ribeirão Pires

Por Ricardo Ribeiro

O caso de distribuição de guias médicas por
funcionários do Gabinete da
vereadora Cléo Meira ainda está repercutindo. Agora, o Ministério Público vai
investigar o caso. O órgão
público aceitou a denúncia
contra a parlamentar e vai
abrir um inquérito civil para
apurar as irregularidades e
um possível envolvimento
de Cléo na distribuição dos

atestados.
Em junho deste ano, o Diário de Ribeirão Pires recebeu uma denúncia de que
as guias médicas estavam
sendo distribuídas no gabinete da legisladora para
a realização de exames na
campanha “Carreta Mulheres de Peito”.
O jornal mandou
uma atriz contratada, com
uma câmera escondida, até
o gabinete, na Câmara dos
Vereadores, onde a mesma

solicitou a funcionários da
legisladora uma guia para
a realização de exames. Os
funcionários entregaram o
documento à atriz. Antes de
deixar o local, o então, chefe de gabinete, Simei disse:
“Você já vota? Vota na Doninha”, completado por outra
funcionária: “Na Cléo.”
A denúncia causou
repercussão na política do
município. O Conselho de
Saúde entrou com um pedido de cassação do mandato de Cléo Meira, no entanto, até hoje o documento
não foi votado na Casa de
Leis. Caso seja condenada,
a parlamentar pode perder
o cargo no Legislativo e,
além disso, ficar inelegível
por 8 anos.

LIGUE: 4827-5757
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Mulher invade CCZ e causa mortes

Reprodução

DiárioRP

O Diário de Ribeirão
Pires recebeu uma ligação
anônima e em seguida inúmeras fotos de uma invasão que aconteceu no Canil
Municipal na noite da última
segunda-feira, 26. A informação foi confirmada por
outras fontes próximas ao
setor, que foram informadas
do ocorrido pelo caseiro do
Canil.
De acordo com essas informações, a invasão
aconteceu na madrugada de
segunda para terça-feira, e
teria tido início pelos fundos
da propriedade, onde um
dos portões fora arrombado. Após conseguir entrar,
os responsáveis começaram abrir os portões das
baias onde ficavam os cães.
“Quando chegamos no local,
havia bastante sangue, quatro animais mortos e percebemos que seis haviam fugido”, comentou a fonte que
não quis ser identificada. No
total foram dez baias arrombadas, segundo as informações. Ainda segundo as fontes do DiárioRP, os culpados
pela invasão só não foram
além das baias dos fundos
do terreno, pela proximidade da residência do caseiro.
“Eles usaram pedras para
arrombar algumas fechaduras, e por se tratar de material metálico, o barulho deve
ter assustado essas pessoas

que não foram além dessas
dez baias”, disse o informante.
Ao liberar os animais,
que eram mantidos separados de acordo com a agressividade e outros padrões
veterinários, uma briga generalizada aconteceu, gerando a morte de pelo menos 4
animais. Outros 5 estão desaparecidos.
Havia informações
de que uma vizinha, com histórico de ter causado outros
problemas para o Canil, seria
a responsável por ter invadido e libertado os animais.
Em sua página no Facebook,
ela confessou que invadiu o
local, soltou os cães e disse
que “agora estão correndo
felizes por todo canto”. Intitulada como “De Paula Luzia”
em seu perfil, ela reclamou
sobre problemas causados
por obras no Canil, além do
barulho, das más condições
em que os animais estavam

e disse “aguardar ser presa
pela polícia por suas ações”.
Luzia já teria sido presa por
ação semelhante.
Luzia ainda menciona em seus comentários
que ela entrou no Canil sem
arrombar nada, pois o lugar
já estava com os portões
arrebentados e que os responsáveis pelo local haviam
deixado os animais soltos e
brigando. “Eles deixaram um
monte de cachorros soltos e
brigando, se matando e uns
presos nas baias de cavalos.
Eu entrei lá porque o portão
é quebrado, isso por que foi
feito agora”, enfatizou a responsável por soltar os animais.
Segundo
informações recebidas, a acusada
será ouvida nesta quarta-feira, dia 28, e após seu depoimento, a acusada será
indiciada por depredação do
patrimônio Público e maus
tratos a animais.

Invasora chegou a arrombar portão para entrar no local.

ANUNCIE NO DIÁRIO!
LIGUE: 4827-5757
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ELEIÇÕES 2016

Debate termina em pancadaria

O que era para ser
um debate propositivo, que
aumentaria o conhecimento e ajudaria a população a
conhecer melhor os candidatos ao Paço Municipal de
Ribeirão Pires, infelizmente,
não terminou como os munícipes esperavam.
Com oito dos nove
candidatos ao cargo de
Chefe do Executivo presentes, desde o início alguns
procuraram o tumulto. Uma
hora antes do debate se
iniciar, carros de som dos
prefeituráveis Dedé (PPS)
e Saulo Benevides (PMDB)
estacionaram os veículos
no lado de fora do Kaikan,
local onde o evento foi realizado, e com volumes acima do permitido, passaram
a tumultuar o local e infringir
a lei eleitoral. Pessoas ligadas ao popular socialista
ainda entraram no estacionamento do clube e ficavam
balançando as bandeiras,
incomodando a todos que
precisavam estacionar os
veículos.
A pergunta que iniciou a troca de ideias entre
os candidatos foi feita pelo
jornalista do DiárioRP, Ygor
Andrade, que questionou os
prefeituráveis sobre as obras
paradas na cidade. Exceção feita ao atual prefeito, a
maioria dos concorrentes ao
Paço disseram que é preciso uma auditoria para avaliar

os contratos feitos pela atual
gestão.
Quando o assunto
foi sobre os pontos turísticos da cidade, mais uma
vez Saulo se envolveu em
polêmica. “Nós temos de
parar de pensar pequeno.
Pedra do Elefante e Morro
Santo Antônio não vai levar
a lugar nenhum. Estamos
construindo um teleférico”,
disse o Chefe do Executivo
enaltecendo a principal obra
turística de seu mandato e
menosprezando a história
da cidade. As afirmações de
Benevides foram rebatidas
por Renato Foresto (PT).
“Se o senhor saísse do seu
gabinete, ia perceber que
a cidade precisa de coisas
muito mais importantes do
que uma Cidade Encantada. Quem pensa pequeno
é quem acha que teve uma
ideia iluminada e a coloca
em prática”, criticou o petista.
Em certo momento,
Dedé (PPS) acusou estar
sendo ameaçado por integrantes da plateia, e ainda
acusou que estavam dando
em cima de sua esposa” e
algumas pessoas estariam
armadas dentro do recinto,
causando alvoroço e preocupação na plateia. Pouco
tempo depois, um cidadão
que, segundo testemunhas,
estava alterado e disse: “Eu
vim para quebrar tudo!”, e

passou a agredir as pessoas
ao redor. Por conta da confusão o debate precisou ser
interrompido.
Mesmo com tais fatos, vários candidatos conseguiram expor as ideias, os
planos de governo e como
pretendem melhorar a cidade. O vídeo do debate pode
ser conferido no Facebook
do jornal.
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POLICIAL
Zé da Matta é acusado de agressão no centro de RP
Reprodução internet

Por Ygor Andrade

Um dos ex-assessores do vereador Eduardo Nogueira, e que está trabalhando na campanha eleitoral de
reeleição do parlamentar,
Luan Betega, foi agredido
enquanto organizava alguns
apoiadores do candidato. “Eu estava usando uma
placa, que penduramos no
pescoço, com o número do
nosso candidato a Prefeito,
quando um homem, que depois me disseram se chamar
Glauco, passou de carro me
xingando, e proferindo palavras de baixo calão. Ele parou o carro, desceu e me deu

dois socos, um no peito e o
segundo no rosto; acredito
em motivações políticas”,
enfatizou Luan, detalhando
que o rapaz que dirigia o carro desceu mostrando uma
arma na cintura. O segundo
homem que teria participado
do ataque a Luan, seria José
Donizete dos Santos, mais
conhecido como “Zé da
Mata”, candidato a vereador.
De acordo com testemunhas, Zé da Mata teria
repetido por várias vezes
que “você (Luan) não está
lidando com moleque”. O
candidato teria ido embora somente depois ter sido
reconhecido por uma das

apoiadoras. “Eles tentaram
segurar ele pelo pescoço,
mas não deixamos. Quando
o reconheci, foram embora”.
Luan detalha que ao
irem embora “Glauco” e “Da
Mata” o teriam ameaçado,
dizendo que “o acertariam
depois”. Um vídeo feito por
uma das testemunhas confirma que um deles saiu dizendo a Luan que ele estaria
“mexendo com homens”.
Por telefone, Zé da
Mata negou as agressões
e disse que queria apenas
conversar com Luan. Disse
também que o homem que
o acompanhava é seu segurança particular,
“Não houve nada disso. Nós
queríamos conversar com
ele, apenas isso”, enfatizou
Zé da Mata
A vítima foi até a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência
contra os agressores. Um
exame de corpo de delito
também foi pedido para verificar a gravidade das lesões
sofridas pela vítima.
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Na reta final, Saulo e Dedé assumem “casamento”
Reprodução

O Candidato Dedé,
(PPS) e o até então candidato
à reeleição, Saulo Benevides
(PMDB) firmaram um acordo
para competirem juntos na
reta final das Eleições 2016.
De acordo com pessoas ligadas ao atual prefeito, Dedé teria prometido as Secretarias de
Saúde e de Infraestrutura para
Benevides, caso ele o apoiasse nessa reta final; Benevides
teria aceitado o convite para
apoiá-lo.

Para o grupo de Dedé,
Benevides trará os votos de
confiança que tem, já que por
conta da alta rejeição, vem tendo um desempenho medíocre
e sem nenhum avanço nas
últimas pesquisas. Por conta
disso, Benevides deu aval para
que seus vereadores e equipe
de campanha apoiem o candidato Dedé. Uma reunião inclusive chegou a acontecer na
noite de ontem (27), para que
o apoio ao candidato do PPS

fosse apresentado oficialmente aos colaboradores do Peemedebista e seus candidatos
já estão retirando a foto de
Saulo dos adesivos e materiais
de campanha e substituindo
pela de Dedé.
Não é a primeira vez
que a dupla se une. Na eleição
de 2012, Dedé foi impugnado
e no final da eleição, deu apoio
a Benevides, que foi eleito
Prefeito na época. Em 2012,
por conta de seus problemas
na Justiça Eleitoral, Dedé não
teve seus votos computados,
frustrando mais de 15 mil eleitores, dando praticamente de
bandeja, o título de Prefeito
de Ribeirão Pires à Saulo Benevides. No entanto, rumores
apontam que à época, Saulo e Dedé, teriam firmado um

acordo parecido como o que
aconteceu este ano. Dedé então foi responsável por indicar
o primeiro Secretário de Saúde
na Gestão Saulo Benevides.
Fernando Antônio Blandi, da
cidade de Diadema, e foi responsável pela Pasta por pouco
mais de quatro meses, quando após se envolver em polêmica sobre o fechamento das
portas UPA Santa Luzia, por
uma noite inteira, foi exonerado do cargo.
Saulo e Dedé tentaram refazer o acordo pouco
antes do início desta corrida
eleitoral, mas a rejeição do
atual prefeito foi demais para
Dedé que, mesmo com a confirmação da equipe de Saulo,
Dedé acabou negando o acordo entre as partes.
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Fora de polêmicas, Grecco se orgulha de campanha
DiárioRP

Troca de farpas, ataques e brigas em debates,
vários candidatos têm se
envolvido em diversas polêmicas às vésperas das eleições. Vendo os adversários
se atacando, Luiz Carlos
Grecco (PRB), demonstra

orgulho por se manter afastado das brigas.
“Acredito na política
limpa. Isso o que está acontecendo não leva ninguém
a nada e faz com que o cidadão se afaste ainda mais.
Nós temos de mostrar nos-

sas propostas, o que queremos fazer e o que já fizemos
por esta cidade. Temos de
pensar no povo e não em
brigas”, ressaltou o candidato ao Paço pelo Partido
Republicano Brasileiro.
Morador de Ribeirão Pires desde que nasceu,
Grecco reforça que Ribeirão
Pires precisa de melhores
cuidados. “A cidade tem os
equipamentos necessários,
o que precisa é de uma gestão que tenha compromisso com o município e com
a população. Os contratos
firmados pelo atual Executivo precisam ser auditados.
Nós vamos fazer com que
o cidadão tenha orgulho de
Ribeirão Pires novamente.”,
ressaltou.
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Ygor Andrade / DiárioRP

Maranhão mantém liderança isolada em RGS ANUNCIE NO DIÁRIO!
valdo Guerra (PMDB) está 28,7% enquanto o can-

O Prefeito de Rio
Grande da Serra, Gabriel
Maranhão (PSDB), continua à frente nas pesquisas
eleitorais. Com 25,4% das
intenções
espontâneas,
Maranhão aparece 13,9%
a frente de seu principal
oponente nestas Eleições,
Claudinho da Geladeira
(PT) que tem 11,5%. Ed-

em terceiro lugar com
9,8%; em quarto aparece
o candidato Cleson Alves
do PMB com 2,5% das intenções de voto espontâneas.
Já nas intenções
estimuladas, o atual prefeito de Rio Grande da Serra, figura com 41% contra
26,2% do segundo colocado, o petista Claudinho da
Geladeira. Guerra e Cleson
aparecem em terceiro e
quarto lugares com 13,9%
e 7,4% respectivamente.
Quando o assunto
é rejeição, o candidato do
partido dos trabalhadores,
Claudinho da Geladeira lidera as pesquisas com

didato Gabriel Maranhão
está em segundo lugar
com 26,2%. Com 18,8%
aparece Edvaldo Guerra
em terceiro e Cleson Alves
em quarto lugar com 9%.
A pesquisa foi realizada pela empresa Perfil Pesquisas de Opinião
Pública e contratada pela
Data News. Foi registrado
no Tribunal Eleitoral sob
o número 08304/2016;
foram entrevistadas 488
pessoas entre os dias 6 e
7 de setembro. A margem
de erro é de 5% e o índice
de confiança de 95%.

Carla Soares se candidata pela Segurança de RP

Candidata a vereadora pelo Partido Socialista
Brasileiro, Carla Soares inicia sua entrevista declarando que: “Polícia sem estrutura é igual a cidadão sem
segurança”. Carla tem propriedade para falar sobre o
assunto Segurança afinal,
são 21 anos lutando por
melhorias no setor em RP.

Presidente licenciada do Conseg, Carla trabalhou voluntariamente desde
2007 até julho deste ano
para ouvir as demandas
da população em relação a
uma das principais necessidades das comunidades.
Entre suas maiores conquistas, ela destaca a volta da Força Tática às ruas,

depois que novas viaturas
chegaram ao município,
dando maiores ferramentas para o trabalho da PM.
“Estas realizações são frutos de um trabalho que fiz
e me permitiu lutar por uma
cidade melhor. Apresento
meu nome de forma humilde, pois vejo que a política
precisa de nomes novos
e mais compromissados
com a população”
Carla Soares conclui que seu compromisso
é com a cidade. “Me comprometo a tratar nossa população com a atenção e o
cuidado que merece, sendo uma vereadora capacitada e determinada para
promover melhorias na vida
do cidadão”.

LIGUE: 4827-5757

ANUNCIE NO DIÁRIO!
LIGUE: 4827-5757
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra Contratado: Guilherme Duarte Raphael
36987262896. Processo nº 007.06.16. Contrato:
nº 004/2016 – Objeto: Publicação de noticias e
atos oficiais da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra. Fundamento: Art. 24, inciso II, Lei
8.666/93 e demais alterações. Valor estima Global
R$ 45.000,00 ( Quarenta e cinco mil reais). Prazo 12 meses. Vigência 27/09/2016 a 26/09/2017.
Ver. Manoel Messias Lima – Presidente.
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Juntos, Dedé e Saulo preparam “panfletaço” ANUNCIE NO DIÁRIO!
Reprodução internet

A prática de Boca de
Urna é proibida pela Lei Eleitoral 9.504 de1997, e quem
for pego cometendo o ato
poderá ser preso e ficar detido de seis meses a um ano.
Também constituem crimes
eleitorais o uso de autofalantes, amplificadores de som,
e a entrega de qualquer tipo
de propaganda eleitoral do

partido ou do político; eleitores pegos em ação individual ou coletiva que não sejam
silenciosas, serão punidos
com as mesmas regras e
cumprirão as mesmas penas.
Mesmo com a proibição, é fato que no próximo
dia dois de outubro a propaganda ilegal será vista em

todos os colégios eleitorais
da cidade.
Fontes do Diário de
Ribeirão Pires ligadas a grupos políticos da cidade, informaram que em reuniões
fechadas os candidatos à
Prefeito Dedé da Folha (PPS)
e Saulo Benevides (PMDB)
acionaram seus respectivos
assessores para que no domingo, contratados e apoiadores estejam aos arredores das escolas entregando
panfletos e santinhos com
os números de suas candidaturas.
Algumas
informações apontam que os grupos, de Dedé e Saulo, devem se reunir para que a
“grande panfletagem” alcance números ainda maiores.

LIGUE: 4827-5757

