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Pai é acusado
de estuprar 
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Paróquias
celebram
Finados

RP terá
festival 
de Rock

Os últimos meses da gestão de Saulo Benevides na administração da 
cidade têm gerado polêmica. Agora, uma munícipe denunciou que, 

mesmo após ordem da Justiça, a prefeitura não vem fornecendo
medicamentos para seu filho, que sofre de Epilepcia.
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Defender o indefensável
 Desde de que o atu-
al prefeito de Ribeirão Pires 
assumiu a liderança no exe-
cutivo da cidade, é muito 
comum vermos diversas pes-
soas defendendo o que ele 
faz. Por diversas vezes, Saulo 
Benevides (PMDB), com suas 
desculpas mais ilusórias que 
os contos da Disney, jogou a 
culpa na própria população, 
afirmando que não entende-
ram a sua proposta de ges-
tão.
 Os únicos que de-
fendiam a sua gestão eram 
aqueles que dependiam dela 
para sobreviver e ganhar sa-
lários. Os mesmos sangues-
sugas que agora cercam os 
novos governantes recém 
eleitos, Kiko (PSB) e seu vice 
Gabriel Roncon (PTB). Ou 
seja, pessoas que apenas de-
fendem seu próprio umbigo e 
esquecem da cidade.

 A verdade é que a 
cidade está um verdadeiro 
caos, Saulo Benevides e toda 
sua equipe não souberam 
gerenciar os problemas de 
Ribeirão Pires, e a cada dia 
que passa, afundam ainda 
mais nossa querida cidade. É 
um grupo político que pensa 
apenas nos próprios interes-
ses, como no caso de uma 
denúncia realizada em nossa 
última edição, onde o ex-pre-
sidente do partido de Saulo 
fechou uma rua pública, des-
matou toda a área e represou 
um córrego para regar sua 
plantação. Isso é um absur-
do!
 Desde sua fundação, 
o DiárioRP vem denuncian-
do diversas irregularidades e 
crimes deste governo autori-
tário e inconsequente, como 
o caos na saúde municipal, 
desvio de verbas, como no 

caso do IMPRERP, e a falta 
de capacidade para a criação 
de projetos, como no caso 
do Teleférico, que por conta 
da incapacidade da prefeitu-
ra municipal, teve o processo 
extinto e não tem autoriza-
ção para continuar. Mesmo 
assim, o prefeito Saulo Be-
nevides, convocou coletiva 
de imprensa para afirmar 
que sempre teve as licenças, 
mesmo com os Órgãos Es-
taduais desmentindo-o. Em 
que país esse cara vive?
 A verdade é que essa 
gestão é a pior que Ribeirão 
Pires já teve, e que vai ficar 
marcada na história de nossa 
cidade como uma mancha 
negra. Uma fase que, no fu-
turo, as pessoas vão preferir 
não se lembrar. Vergonha de 
quem, algum dia, defendeu 
os erros dessa administra-
ção, defendeu o indefensável.
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Foto Denúncia

Moradores do Planalto 
Bela Vista reclamam das 
condições do bairro e dos 
carros abandonados, que 
em épocas de chuvas, 
representam um risco à 
saúde da população. 
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DiárioRP bate novo recorde de acessos

Por Ricardo Ribeiro

 Com pouco mais de 
dois anos de vida, o Diário 
de Ribeirão Pires já fez muito 
pela cidade e também pela 
região. Matérias investigati-
vas, denúncias, levantamen-
tos dos problemas em bair-
ros, tudo isso foi feito com 
o máximo de empenho para 
levar ao cidadão a melhor in-
formação possível.
 Em 2016, conquista-
mos o posto de portal mais 
acessado da região, com 

grande vantagem sobre ou-
tros portais que atuam na 
região há décadas. Somente 
nos primeiros 15 dias de ou-
tubro, o DiárioRP já ultrapas-
sou os 150 mil acessos, um 
recorde para o portal. Já no 
ano, teve a média de mais de 
70 mil acessos mensais.  O 
segundo colocado tem cerca 
de 22 mil. Para o Editor Che-
fe do DiárioRP, esses núme-
ros demonstram a confiança 
da população no trabalho do 
jornal.
 “Mesmo com ata-

ques feitos por um ex-candi-
dato ao Paço Municipal, tam-
bém proprietário de jornal na 
região, a população continua 
confiando em nosso traba-
lho. Os números que atingi-
mos nos dão mais motivação 
para ajudarmos a cidade a 
continuar crescendo e fazer 
um trabalho com seriedade,” 
ressaltou Rafael, que ainda 
lembrou que o site, todos os 
dias, posta assuntos diver-
sificados, como tecnologia, 
games, lazer e cultura. “Nós 
seguimos o que os grandes 
portais do Brasil fazem, que-
rendo levar ao nosso público 
o melhor conteúdo sempre”, 
finalizou.
 Com notícias diárias 
na internet, o DiárioRP tam-
bém possui jornal impresso 
com um resumo dos prin-
cipais acontecimentos da 
semana. O impresso circula 
sempre às quartas em Ribei-
rão Pires e R G da Serra.

D
ivulgação
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falam que vão reparar os 
problemas, mas nunca fa-
zem isso”, contou um mo-
rador que preferiu não se 
identificar, mas que mora 
no local há 15 anos.
 O munícipe ainda 
reclamou de outros pon-
tos da via e da falta de 
apoio do poder público. 
“Nós não temos calçadas 
para andar, só tem mato. 
Somos obrigados a andar 
no meio da rua, correndo 
perigo.
 Sobre os proble-
mas, o Paço informou 
que a via faz parte do pro-
grama de pavimentação, 
mas que aguarda repas-
ses Federais para realizar 
as obras e ainda citou que 
outras ruas da região de-
vem passar por manuten-
ção.

 Um dos bairros que 
mais aparecem nas edições 
do Diário de Ribeirão Pires 
quanto a problemas estru-
turais é a Quarta Divisão. 
Mais uma vez, moradores 
da região procuraram pelo 
jornal para denunciar falta 
de condições, mas desta 
vez, na rua Constantinopla.
 “Os carros não 
conseguem subir a rua. 
Tem muitos buracos, é di-
fícil de trafegar por aqui. A 
situação é muito ruim. A 
Prefeitura asfaltou só um 
pedaço a rua. Eles sempre 

Ribeirão terá festival de Heavy Metal
entre instituições beneficen-
tes. O evento terá início às 
15h, na Praça Central ao 
lado da Vila do Doce.

Outros eventos
A cidade este ano não re-
alizou o tradicional Festival 
do Chocolate. A Administra-
ção informou que foi devido 
à crise financeira e falta de 
verba para o evento. Entre-
tanto, este será o segundo 
evento realizado, em um 
único dia, que proporcio-
na lazer, cultura e diversão 
à população, com poucos 
recursos. Recentemente, 
justamente pela falta de pa-
gamento dos artistas locais, 
que se apresentaram no 10º 
Festival do Chocolate, uma 
noite de shows com ban-
das locais foi realizado. Nas 
redes sociais, o sucesso foi 
garantido e munícipes até 
questionaram quando seria 
a próxima atração.

cks, mas a principal atração 
é a banda The Best Maiden, 
que faz cover do Iron Mai-
den, renomada e memorável 
banda nascida na década 
de 1975.
 O evento é gratuito e 
terá um sorteio de brindes. 
CDs e camisetas serão sor-
teados entre os presentes 
que, além de curtir um som 
diferente do habitual da Pra-
ça, poderá colaborar com 
uma campanha de arreca-
dação de brinquedos, ra-
ções e alimentos que serão, 
posteriormente, distribuídos 

 Indo na contramão 
da falta de atividades cultu-
rais em Ribeirão Pires, No 
próximo sábado, na Praça 
Central da cidade, aconte-
ce o October Rock Festival, 
que reunirá seis bandas de 
heavy metal para dar aque-
la diversificada nas atrações 
da cidade.
 Idealizado pela par-
ceria entre a A.R.S Even-
tos e a Rádio Pérola FM, o 
October Rock Festival terá 
as bandas Bravôx, Eyes of 
Beholder, More Than Us, 
Quarto Lados e Kilauea Ro-

Moradores da Quarta reclamam de rua
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Disputa continua nas Câmaras da região

Por Ygor Andrade
 
 As Eleições 2016 
ainda não terminaram em 
muitas cidades da região, 
como, por exemplo, Mauá 
que terá segundo turno dis-
putado por Átila Jacomussi 
(PSB) e Donisete Braga (PT). 
No entanto, para RP e RGS, 
ainda há muito que ser dis-
putado; as cadeiras de pre-
sidente das Câmaras das 
duas cidades já estão em 
disputa.

 Na Estância, a briga 
promete ficar entre os vere-
adores Rubens Fernandes 
da Silva, o Rubão, eleito 
com 969 votos e o estreante 
Humberto D’Orto Neto, ou 
como é conhecido, Amigão 
D’Orto, eleito com 849 vo-
tos. A disputa promete ser 
bastante apertada, tendo 
em vista que a oposição, 
ainda não declarada, mas 
de fácil reconhecimento, 
tende a ter três vereadores 
a mais que a situação, que 

elegeu sete nomes.
 Em RGS, a disputa 
promete ser entre os dois 
vereadores mais votados 
deste pleito. Agnaldo de 
Almeida (PSDB) e Claurício 
Bento (DEM), são os nomes 
fortes para disputar a presi-
dência da Casa de Leis de 
RGS. A diferença de votos 
entre os dois foi muito pe-
quena. Apenas 15 votos se-
param Agnaldo, em primeiro 
de Claurício, na segunda 
posição.
 Desde o ano pas-
sado, Claurício já vinha si-
nalizando interesse em ser 
o presidente da Câmara no 
primeiro biênio da nova le-
gislatura, caso conseguisse 
retornar à Câmara. Com a 
vitória nas urnas, Claurício já 
articula sua chapa com seus 
colegas de bancada. Am-
bos governistas disputam a 
confiança dos vereadores. 
As votações acontecem em 
1º de janeiro, logo após a 
posse oficial.

A
rquivo D

iárioRP

Câmara promete votar shopping na terça

 De semana em se-
mana, o projeto que visa a 
construção de um Shopping 
Center, em parte do terre-
no que atualmente abriga o 
Complexo Ibrahim Alves de 
Lima, permanece na pauta 
da Câmara.

Mas, ao que parece, na pró-
xima sessão que deve acon-
tecer no dia 1º de novembro, 
o Shopping, finalmente, deve 
ser votado. Renato Foresto 
(PT), questionou os moti-
vos que levavam a proposta 
não ser apreciada, então, o 

líder do governo na Câma-
ra, Hércules Giarola (PMDB) 
esclareceu a situação. “Para 
que o projeto do Shopping 
seja votado, nós precisamos 
que a comissão responsável 
assine a proposta, no entan-
to, nenhum integrante quer 
assinar. Então, na próxima 
semana, devo estar como 
relator e assim, assinarei a 
proposta, que deve ser vota-
da na próxima sessão”, es-
clareceu.
 O que deve aconte-
cer com o Shopping é um as-
sunto recorrente na Câmara. 
Ao menos 8 parlamentares 
já se mostraram contrários 
ao projeto, número suficiente 
para vetar a construção do 
centro de compras.

Ygor A
ndrade / D

iário de Ribeirão Pires

TCE manda câmara cortar gastos
 Ao longo do ano, o 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo vem pedindo 
para a Câmara de Ribeirão 
Pires corrigir algumas irregu-
laridades. Meses atrás, o TCE 
solicitou à Casa de Leis que 
fossem colocadas normas 
para utilização dos carros 
parlamentares, o que causou 
certa polêmica entre os vere-
adores.
 Agora, o tribunal so-
licitou que novos cortes fos-
sem realizados, e novamente, 
gerou insatisfação. A primeira 
medida que chegou a para-
lisar a sessão ordinária por 
longos minutos, orientava 
que o parlamento devolves-
se dois carros ao Executivo 
Municipal, ficando com ape-
nas seis veículos em 2017. 
Alguns vereadores chegaram 
a reclamar dizendo que agora 
seriam três carros para cada 
legislador, enquanto, outros 
preferiram apoiar a medida e 
afirmaram que jamais utiliza-
ram os veículos. A resolução 
foi aprovada por 15 vereado-
res. Arnaldo Sapateiro (PSB) 

foi o único contrário, Silvino 
Castro (PRB) não compare-
ceu por motivos de saúde.
 Outra situação im-
posta pelo TCE é quanto o 
número de funcionários co-
missionados na Casa de Leis. 
Hoje, a Câmara possui 96 
funcionários, destes apenas 
24 são efetivos e 72 são de 
cargos de confiança. Cada 
gabinete possui três funcio-
nários, um Chefe de Gabi-
nete, que precisa ter curso 
superior, e dois assessores. 
Com as medidas, cada ve-
reador terá de cortar um as-
sessor, exceção feita a José 
Nelson de Barros (PMDB), 
que possui seis funcionários, 
sendo três para cuidar de as-
suntos da presidência da Câ-
mara, e deve ficar com quatro 
assessores no total.
 A medida visa que a 
Câmara dos Vereadores res-
peite a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que determina 
que, no máximo, 70% do or-
çamento do Legislativo seja 
para pagamento de funcioná-
rios do órgão.
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Por Ricardo Ribeiro

 Um capotamento 
aconteceu na Estrada do 
Taquaral, em Ouro Fino, 
no último final de semana. 
Segundo informações não 
houve vítimas fatais, mas 
uma pessoa teria quebrado 
a perna.
 No local, a equipe 
da Defesa Civil que havia 
sido acionada para o aten-
dimento, constatou que os 

Capotamentos e colisões marcam FDS em RP e RGS

ocupantes do veículo já ha-
viam recebido atendimento 
de outras pessoas que esta-
vam próximas e resolveram 
ajudar.
 No capotamento, o 
veículo teve a frente total-
mente destruída, e acabou 
parando com as quatro ro-
das viradas para cima.
 A Polícia Militar, Am-
bulância do CRATE e as 
viaturas do Trânsito e Defe-
sa Civil colaboraram para o 

atendimento e liberação do 
tráfego no local.
 Outros acidentes 
também marcaram o final 
de semana. Dois caminhões 
perderam o controle e aca-
baram colidindo contra duas 
residências.
 O primeiro acabou 
perdendo o controle devido 
aos paralelepípedos esta-
rem extremamente escorre-
gadios por conta da garoa 
que caía no momento. O 

POLICIAL
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caminhão baú só parou de-
pois de colidir com o muro 
de uma casa. Não houve fe-
ridos.
 O segundo cami-
nhoneiro também sofreu 
com o mesmo problema da 
chuva e dos paralelos es-
corregadios. Também não 
houve feridos no acidente, 
mas o caminhão também só 
parou depois de colidir com 
o portão de uma residência 
e ficar preso na rampa de 
acesso do local.
 Ainda no mesmo 
assunto dos acidentes en-
volvendo caminhões, em 
Rio Grande da Serra um 
caminhão da empresa JBS 
acabou batendo em nove 
carros que estavam estacio-
nados em uma rua próxima 
a empresa ‘Massa Leve’. 
Segundo informações, o ca-
minhão foi deixado estacio-
nado, e teria ficado sem os 
freios e desceu a rua. Os da-
nos foram apenas materiais, 
não havendo vítimas.

 Foi registrado no últi-
mo sábado, (22), um suposto 
estupro de vulnerável. Uma 
criança de apenas oito anos 
teria sido molestada pelo pró-
prio pai, de acordo com o b.o 
registrado pela mãe da vítima.
 Segundo ela, sua filha 
teria agido de maneira estra-
nha perto do pai. Prestando 
atenção em como o marido 

se portava com a criança, dis-
se ter visto ele (o pai) repousar 
a mão da filha em suas partes 
íntimas, e que, em conver-
sa com a menina, a mesma 
teria dito “não aguentar mais 
aquela situação”.
 A mãe da garota não 
soube dizer se o pai chegou 
ao ponto de manter qualquer 
tipo de relação sexual com 

a menor, mas um exame de 
corpo de delito foi solicitado 
para melhor averiguação dos 
fatos.

Outros casos
Desde o começo do ano, até 
este mês de outubro, foram 
registrados pelo menos mais 
seis casos de estupro entre 
as cidades de Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra. Casos 
como este, onde o pai ou pa-
rente próximo são suspeitos 
são os mais comuns entre os 
já registrados na Delegacia de 
Polícia.
 Além de crianças e 
menores de idade, uma idosa 
de 79 anos também foi vio-
lentada e largada nua próxi-
mo a um posto de gasolina.

Criança pode ter sido abusada em RP



 A parlamentar Berê 
do Posto (PMN) solicitou 
à Prefeitura que tratasse 
com a Sabesp a desobs-
trução da rede coletora de 
esgoto, localizada à ave-
nida Francisco Momento, 
entre os números 183 e 
187, no Centro da cidade. 
Pois, no local, existe um 
vazamento em uma galeria 
a céu aberto, apresentan-
do risco à saúde da popu-
lação de Ribeirão Pires e 
a todos que passam pelo 
local. A vereadora também 
pediu que o documento 
que aponta os problemas 
seja encaminhado à dire-
toria da empresa de sane-
amento básico. 

Berê oficia Sabesp 
por vazamento 

em Rua
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 O vereador Gabriel 
Roncon (PTB) pediu expli-
cações ao Executivo Mu-
nicipal quanto ao número 
de Pediatras disponíveis 
nas escalas das unidades 
hospitalares da cidade.  
 O parlamentar ain-
da questionou se existe 
alguma dificuldade para 
manter um número su-
ficiente de profissionais 
de saúde nos hospitais e 
ainda pediu explicações e 
soluções caso haja algum 
empecilho. Roncon ainda 
questionou se não exis-
tem dificuldades, porque 
há ausências de médicos 
nos hospitais de Ribeirão 
Pires. 

Roncon solicita 
explicações por 
falta de médicos 

 Visando o bem 
estar e a melhora na saú-
de, o vereador Rubão 
Fernandes (PSB) solici-
tou ao Executivo Muni-
cipal, com cópia do do-
cumento para o prefeito 
Saulo Benevides (PMDB), 
a instalação de uma aca-
demia ao ar livre na rua 
João Batista de Campos, 
no bairro Rancho Gran-
de, próximo à quadra de 
areia que existe no local. 
A medida quer incentivar 
os moradores da região 
para praticarem exercí-
cios físicos, haja vista os 
benefícios que  as moda-
lidades trazem em ativi-
dades do dia a dia.  

Rubão solicita 
academia ao ar 

livre

 Com a falta 
de repasse 
pela Prefeitu-
ra da cidade 
às escolas 
municipais, 

a ordem, seria que os dire-
tores das escolas deveriam 
“se virar” para comprar itens 
básicos de higiene, como 
papel higiênico, por exem-
plo. A fala teria sido dita pela 
Secretária de Educação, 
Dalva dos Reis Sensato.

BOCHICHOS
DA

ESTÂNCIA
Um compilado de fofocas da cidade

Se vira! Vira casaca Quem deve, teme
 Com a derro-

ta nas urnas 
pelo atual 
prefeito, Sau-
lo benevides 
(PMDB), tem 

vereador, correndo atrás 
do prefeito eleito para tam-
bém fazer parte do próximo 
governo, que se inicia em 
janeiro do próximo ano. Ao 
que tudo indica, a mudan-
ça dos “vira-casacas” será 
grande no próximos meses.

Dizem que 
com a  pres-
são que o 
M i n i s t é r i o 
Público vem 
fazendo na 

atual gestão de benevides, 
há uma grande movimenta-
ção nos corredores da pre-
feitura com grande receio. 
Quem também está com 
medo é Dedé da Folha, que 
por pedido do MP, pode 
fica inelegível novamente.

O DiárioRP não confirma a veracidade dos fatos, pois essa coluna publica fofocas.
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Por Ricardo Ribeiro

 Os ribeirão-pirenses 
vivem uma verdadeira bata-
lha para ter os recursos bá-
sicos na Saúde da cidade. 
São várias as reclamações 
por falta de estrutura, aten-
dimento precário, falta de 
médicos e também de me-
dicamentos.
 Em março de 2016, 
uma moradora teve de pe-
dir ajuda para emissoras de 
televisão para conseguir re-
médios que a Prefeitura não 

fornecia fazia tempo. Celso 
Russomano, na época, che-
gou a cobrar o prefeito Sau-
lo Benevides (PMDB) ao vivo 
em rede nacional. Entretan-
to, mesmo com a “bronca”, 
o descaso não deixou de 
acontecer na cidade.
 O marido de Marina 
Faustino é epilético e preci-
sa de uma série de remédios 
para se manter vivo. Desde 
2009, ela possui um manda-
do de segurança para que 
os medicamentos sejam en-
tregues pelo poder público. 

Contudo, desde 2015, ob-
ter os remédios virou uma 
verdadeira batalha.
 “Desde que o atual 
prefeito entrou, a situação 
piorou muito. Nós sempre 
recebemos as medicações 
de maneira picada. Mas, 
de uns meses para cá, tudo 
ficou ainda pior. Nós con-
seguimos nos manter por 
conta de doações de re-
médios”, contou a munícipe 
que ainda relatou descaso 
de funcionários da Saúde 
da cidade, que se referem 
aos medicamentos como 
“coisinha”.
 “Teve uma vez que 
liguei para saber se o me-
dicamento havia chegado 
e me disseram que sim. 
Quando fui buscar, fui infor-
mada que já havia acaba-
do”, criticou. Ela ainda con-
tou que procurou por jornais 
da região para contar sobre 
o que está acontecendo, 

Reprodução

Escolas não têm itens básicos de higiene

Por Ricardo Ribeiro

 A atual gestão sem-
pre anunciou que a educa-
ção de Ribeirão Pires estava 
entre as melhores da região 
e que estava à frente de ci-
dades vizinhas. Mas todo 
esse investimento anuncia-
do pela Prefeitura, não é o 
que parece na prática.
 De acordo com 

mães e pais que têm filhos 
matriculados em escolas 
municipais, desde o início 
do ano as unidades esco-
lares estão com falta de 
itens básicos, como sacos 
de lixo, fraldas e até mesmo 
papel higiênico. “Em muitas 
oportunidades, as crianças 
têm de levar alguns itens de 
casa. Como eles vão usar 
o banheiro se não tem pa-
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pel higiênico?”, questionou 
uma mãe.
 Ainda de acordo 
com munícipes, as direto-
ras precisam utilizar as ver-
bas da Associação de Pais 
e Mestres, que são repas-
ses do Estado, para com-
prar alguns destes itens. 
No documento que aponta 
as finalidades das verbas 
estaduais, constam ativida-
des para difundir a cultura, 
manutenção das escolas, 
compra de materiais esco-
lares, entre outros.
 O Diário de Ribeirão 
Pires questionou a Prefeitu-
ra quanto aos problemas, 
no entanto, até o fecha-
mento desta edição, não 
obtivemos qualquer res-
posta do órgão.

 Nos próximos dias 
3, 4 e 5 de novembro, Rio 
Grande da Serra recebe-
rá uma unidade móvel do 
PROCON, com o intuito 
de realizar diversos aten-
dimentos para esclarecer 
as principais dúvidas dos 
munícipes, orientá-los em 
relação às reclamações, 
além de prestar apoio em 
processos já em anda-
mento. Apesar da ação 
acontecer em RGS, a Uni-
dade Móvel do PROCON 
também atenderá muníci-
pes de Ribeirão Pires.
 Segundo informa-
ções da coordenadora 
Maria Ivone, a vinda da 
unidade é uma conquista 
do Prefeito Gabriel Ma-
ranhão. “O empenho do 

Rio Grande da Serra recebe 
PROCON Móvel 

Prefeito foi fundamental 
para que o cidadão que 
trabalha fora, e chega tarde 
na cidade, tenha a oportu-
nidade de dar continuidade 
aos processos de direito. A 
população só tem a ganhar 
com essa ação; serão três 
dias intensos e com cer-
teza, de muito sucesso”, 
disse a coordenadora, que 
acrescentou que “estamos 
fazendo um trabalho forte 
para que todos conheçam 
o seu direito de consumi-
dor”.
 O micro-ônibus 
do PROCON atenderá na 
Praça da Bíblia das 10h 
às 16h. Para outras infor-
mações, os interessados 
podem entrar em contato 
pelo telefone 4820-8206.

no entanto, foi informada 
que não poderiam publicar 
reportagem se não houves-
se uma posição oficial do 
Paço.
 Ciente da situação, 
o vereador Gabriel Roncon 
(PTB) alertou que vai levar o 
caso ao MP. “Mais uma vez 
vemos a população sendo 
mal tratada. Reuni todos os 
documentos necessários e 
vou levar este caso ao Mi-
nistério Público”, disse.
 Consultada, a Pre-
feitura esclareceu que “con-
forme reunião entre o Se-

cretário de Saúde, Gerson 
Constantino e os fornece-
dores, a previsão para nor-
malização completa do ser-
viço de medicamentos está 
prevista até dezembro. So-
bre a falta de medicamen-
tos, existem alguns atrasos 
com fornecedores e por 
conta disso, os remédios 
estão em falta, contudo, a 
reposição está sendo reali-
zada aos poucos, para que 
todos os munícipes possam 
ser atendidos.”, informou o 
órgão através de Nota à Im-
prensa.
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Por Ygor Andrade

 Após denúncia feita 
pelo Diário de Ribeirão Pires, 
o ex-presidente do PMDB, 
Francisco Lucilio do Nas-
cimento, foi autuado pela 
Polícia Ambiental em duas 
situações. Primeiro, por ter 
represado um córrego, que o 
mesmo havia alegado ser uti-
lizado para regar uma planta-

ção nos fundos de sua casa. 
O problema, além do repre-
samento, é que a plantação 
a qual se refere ‘Seu Lucilio”, 
está em um local desmatado 
por ele, o que acarretou na 
segunda multa do PMA.
 De acordo com in-
formações da própria Polícia 
Ambiental, os documentos 
contendo todas as informa-
ções sobre o caso já foram 

Após denúncia, ex-presidente do PMDB é autuado pela PM
juntados e enviados ao Mi-
nistério Público de Ribeirão 
Pires, onde serão analisa-
dos; em seguida, o parecer 
do MP será encaminhado à 
Justiça para que as medidas 
cabíveis ao evento sejam to-
madas.
 Por meio de nota a 
Prefeitura de Ribeirão Pires 
disse que uma vistoria foi 
realizada no local, por equi-
pes do departamento de 
Meio Ambiente. Essa vistoria 
constatou, de acordo com a 
nota, apenas a irregularida-
de da construção do muro 
e colocação do portão no 
local, emitindo notificação 
(nº1104), estabelecendo o 
prazo máximo de trinta dias 
para a retirada da barreira. 
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Paróquias de RP celabram dia dos finados

 O Dia dos Fiéis De-
funtos, (que este ano será 
celebrado na quarta-feira), 
mais conhecido como dia 
de Finados, é comemorado 
anualmente em todo o país. 
Em Ribeirão Pires, há mais 
de 55 anos o Dia é lembra-
do fielmente e desta vez, um 
festejo diferente acontecerá 
durante todo o dia, com a 
celebração de quatro mis-
sas.
 Neste ano, o esta-
cionamento do Velório Mu-

nicipal foi solicitado pela 
equipe de organização, para 
que o evento seja assistido 
com total segurança e con-
forto para os participantes. 
As missas terão início às 8h, 
com a celebração do Padre 
Ewerton, da Paróquia Santa 
Luzia; às 10h, o evento fica 
por conta do Padre José Sil-
va, da Paróquia Santana. O 
Padre Jeferson da Paróquia 
São Juda Tadeu dá conti-
nuidade às missas a partir 
das 14h, enquanto o Padre 

Nivaldo da Igreja Matriz, en-
cerra as celebrações do dia 
às 16h. Aos interessados 
em participar, vale ressaltar 
que o evento contará com 
toda a estrutura necessária 
de som, palco e tendas para 
abrigar a população.
 “No dia de Finados, 
não festejamos a morte; 
seria ignorância e contradi-
ção de nossa parte. Cele-
bramos sim, a nossa fé na 
ressurreição e a esperança 
do encontro na morada que 
Jesus nos preparou no seio 
amoroso de Deus”, comenta 
o Padre José da Silva, coor-
denador Regional. Ainda de 
acordo com o Padre, “a co-
memoração dos fiéis defun-
tos é uma oportunidade ím-
par para agradecer a Deus 
pela existência daqueles 
que nos precederam e, de 
certa forma, participaram da 
construção de nossa própria 
história”, enfatizou o Padre e 
coordenador.

A nota também informa que 
o terreno em questão, é de 
propriedade particular e que 
a busca pelo dono está sen-
do feita para informá-lo do 
ocorrido.

Relembre o caso
 Há uma semana, o 
DiárioRP denunciou que o 
acusado estava cometen-
do inúmeras irregularidades 
em um terreno que faz fun-

dos com sua propriedade. 
Seu Lucilio além de repre-
sar um córrego e desmatar 
uma grande área, também 
queimou madeira, ajuntou 
entulhos e disse que “ainda 
iria regularizar a situação na 
prefeitura”. A Prefeitura ha-
via comentado que o terreno 
é particular, e a Polícia Am-
biental autuou o denunciado 
pelos crimes citados.
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