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Atletas se unem em 
corrida beneficente ‘Asas 

Para Isabela’

Caminhão transportava roupas  e materiais para vi-
trines. Este é o sexto caso de roubo de cargas em 

menos de um ano
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Sessão da Câmara  
acontece na  
quinta-feira
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2 POLÍTICA
Sessão da Câmara de RP é adiada para quinta

Por Ricardo Ribeiro

 A sessão da Câmara 
dos Vereadores de Ribeirão 
Pires teve a data alterada. 
A assembleia foi adiada de 
terça-feira para quinta-feira 
(3) às 14h, mesmo dia em 
que boa parte dos funcioná-
rios da Prefeitura Municipal 
retornam ao trabalho 
 No site oficial do 
Legislativo ribeirão-pirense 
consta apenas um infor-
mativo alertando sobre o 
adiamento, mas não há ne-
nhuma explicação sobre o 
motivo da troca de datas. 
 Dentre os Projetos 
de que devem ser votados 
na assembleia desta sema-
na, estão o Shopping, Pro-

grama de Parcelamento e 
Quitação de Débitos, Utili-
zação de água de reuso em 
condomínios, clubes, con-
juntos habitacionais, entida-
des, entre outras propostas.
 Espera-se que o 
proposta para a construção 
de um centro de compras 
em parte do terreno que 
abriga o Complexo Ibrahim 
Alves de Lima, enfim, seja 
votado. Na última sessão, 
o projeto foi alvo de ques-
tionamentos e de acordo 
com o líder do governo no 
Plenário, Hércules Giarola 
(PMDB) a proposta deve ser 
apreciada.  “Para que o pro-
jeto do Shopping seja vota-
do, nós precisamos que a 
comissão responsável as-

sine 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 vo-
tada na próxima sessão”, 
esclareceu.
 Nos corredores do 
Parlamento, circulam ru-
mores de que dificilmente 
o projeto seria aprovado, 
caso a votação realmente 
aconteça. Alguns governis-
tas teriam dito que a pro-
posta é contrária à vontade 
da poulação, e este seria o 
principal motivo para que o 
Shopping Center, um dos 
principais projeto do Prefei-
to Saulo Benevides (PMDB) 
ficasse somente no papel. 
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Os moradores do Jardim 
Luso convivem noturna-
mente com a falta de luz 
em frente à UBS do bair-
ro. Pedidos já foram feitos 
à empresa responsável, 
mas até o momento nada 
foi feito. 
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3 POLICIAL

Carga é roubada na Humberto de Campos
Por Ygor Andrade

 Na última quarta-fei-
ra, (26), mais um roubo de 
carga aconteceu em Ribei-
rão Pires, na Av. Humberto 
de Campos. O veículo, um 
Renault Trafic, que carregava 
roupas e materiais para vitri-
nes, foi seguido, abordado e 
teve a mercadoria roubada.
 Dois rapazes se 
aproximaram em uma mo-
tocicleta vermelha, de pe-
queno porte e, armados, 
anunciaram o assalto. O mo-
torista do veículo foi instruí-
do a permanecer de cabeça 
baixa e fora dito a ele que o 
“interesse é na mercadoria. 
Não queremos nada com 
você e nem com o carro”.
 Dito isso, eles o con-
duziram para um local pouco 
movimentado, quando outro 
veículo com apenas uma 

pessoa se aproximou. Então 
os três homens esvaziaram 
o furgão e foram embora 
com a última entrega do dia. 
O funcionário relata que, ao 
perceber que não havia mais 
ninguém por ali, desceu e 
verificou que todo o restante 
da carga havia sido levado.
 De acordo com rela-
tos do motorista, o valor total 
da mercadoria roubada está 
estimado em quase sete mil 
reais. A Polícia Civil investiga 
o caso.
Outros Casos
 Nos últimos meses, 
ao menos seis casos de rou-
bos à cargas foram noticia-
dos pelo Diário de Ribeirão 
Pires. Em uma das ocasi-
ões, um dos carregamentos 
pertenciam a uma das em-
presas mais conhecidas da 
região. O motorista de um 
caminhão da indústria iria re-

alizar entregas em Mogi das 
Cruzes e Suzano. Porém, 
enquanto passava na Rodo-
via Índio Tibirçá, um Focus 
interceptou o veículo e obri-
gou o motorista a entregar a 
carga. Os criminosos conse-
guiram escapar. 
 Em outro caso, o 
motorista do caminhão fOI 
mantidos como reféM du-
rante toda a ação criminosa, 
que acontece na Estrada do 
Sampopemba, no bairro da 
Quarta Divisão. Os funcio-
nários foram levados a um 
lugar ermo, onde então fo-
ram obrigados pelo suspeito 
a descerem do caminhão e 
subirem um morro próximo. 
As duas vítimas voltaram a 
ser rendidas por um segun-
do homem, e foram manti-
dos como reféns por duas 
horas. Os bandidos fugiram 
e ainda estão foragidos..

Polícia Militar prende foragido em RGS

Por Ricardo Ribeiro

 Durante a sema-
na, uma viatura da Polícia 
Militar realizava um patru-
lhamento de rotina em Rio 
Grande da Serra, quando 
avistaram um jovem com 

atitudes consideradas 
suspeitas. Ao perceber a 
aproximação da polícia, o 
rapaz de 26 anos tentou 
se esconder, mas foi ra-
pidamente impedido pela 
PM.
 Revistando o sus-

peito, os policiais encon-
tram um celular com a tela 
quebrada e a quantia de 
R$67. O celular no entan-
to, estava impossibilitado 
de uso, ou seja, havia sido 
bloqueado, o que levantou 
as suspeitas de se tratar 

de produto de furto. Os 
policias solicitaram apoio 
ao sistema para averigua-
ção dos dados do telefo-
ne, e rapidamente con-
firmaram se tratar de um 
aparelho roubado.
 Após verificação 
dos dados no sistema, os 
PM’s foram informados 
que o rapaz estava sen-
do procurado pela Jus-
tiça, onde um mandado 
de prisão de 30 dias havia 
sido expedido contra ele, 
pela 3ª Vara da Família. O 
procurado disse que com-
prou o aparelho celular de 
“um parça”, não citando 
nomes, e admitiu estar 
ciente do pedido de prisão 
contra ele. A Polícia Militar 
encaminhou o capturado 

até a Delegacia de Polícia 
de Ribeirão Pires, onde foi 
ouvido e detido. A compa-
nheira dele foi informada 
da ação.
 No último dia 18, a 
Guarda Civil Municipal de 
Ribeirão Pires havia apre-
endido outro foragido. Na 
ocasião, o criminoso foi 
preso após enfermeiras 
da UBS Central terem co-
municado que um índiví-
duo estava alterado e teria 
dado socos em uma porta 
de vidro, machucando a 
mão. O homem se escon-
deu em uma padaria pró-
xima à unidade de saúde. 
O criminoso teria saído no 
indulto do feriado de 12 de 
outubro e não teria retor-
nado ao cárcere. 
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4
Atletas se unem em corrida 

beneficente ‘Asas para Isabela’

Por Ygor Andrade
 No último domingo, 
(30), aconteceu em Ribeirão 
Pires a 2ª Corrida e Cami-
nhada “Asas para Isabela”, 
que tem como intuito arre-
cadar fundos para custear 
o tratamento da pequena 
Isabela, que, por conta de 

uma paralisia cerebral, teve 
os movimentos das pernas 
comprometidos. O trata-
mento da pequena, é reali-
zado no Chile.
 “A Isa, da última 
vez que esteve aqui, com 
vocês, na corrida, ficou o 
tempo todo nos meus bra-

ços. Hoje, graças ao apoio 
e ajuda que vocês têm 
dado à nós, a Isa já foi a 
batedora oficial da corrida, 
pedalando e isso nos deixa 
extremamente felizes por 
vocês serem anjos na vida 
da minha menina”, disse o 
emocionado pai, Alexandre 
Sueiro, acompanhado da 
esposa Vanesa Scomparim 
Sueiro.
 Havia, no Complexo 
Multicultural Ayrton Senna, 
aproximadamente 2000 
pessoas, de acordo com a 
organização do evento, en-
tre organizadores, compe-
tidores e colaboradores. A 
medalhista pan-americana, 
Adriana Aparecida da Silva, 
madrinha da ação, também 
esteve presente ao evento e 
comemorou o fato do “amor 
e compreensão ao próximo 
conseguirem realizar algo 
tão importante na vida 
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 A partir de hoje, 1 
de novembro, as multas de 
trânsito ficarão mais caras. 
O reajuste foi sancionado 
pela ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT), em maio 
deste ano. A tarifa que 
mais sofrerá mudanças 
nos valores, será a rela-
cionada às infrações leves 
que terão reajuste de 66%, 
passando de R$53,20 
para R$88,38. Já as mul-
tas consideradas gravís-
simas sofrerão reajuste 
de 53%, passando de 
R$191,54 para R$293,47.
Dirigir ao celular, bem 
como estacionar em local 
exclusivo, passarão orien-
tações para multas consi-
deradas gravíssimas. Só 
em São Paulo, do início, 
até julho deste ano, foram 
aplicadas mais de 300 mil 

multas divididas entre as 
duas categorias.
 Outra novidade é em 
relação aos pontos na CNH 
(Carteira Nacional de Habi-
litação). Agora, os direitos 
serão suspensos por seis 
meses, e não apenas um 
mês, caso o condutor atinja 
o número de infrações que 
comprometa os pontos.
 Vale lembrar que a 
desde o final de outubro, 
a lei que determina o uso 
do farol baixo em estradas 
voltou a valer. No entanto, 
as rodovias precisam estar 
sinalizadas para alertar aos 
condutores sobre a medida. 
O Ministério das Cidade no-
tificou os órgaos responsá-
veis de cada estado sobre a 
nova regra. Quem cometer 
a infração, leva multa de R$ 
85,13

Multas ficam mais caras

Evento orienta sobre câncer de mama

Por Ricardo Ribeiro
  O câncer de mama 
é a causa mais frequen-
te de mortes em mulheres 
que desenvolvem a doença. 
Sabendo dos riscos e de 
muitas dúvidas que cercam 

o público feminino, a vere-
adora Diva do Posto (PR) 
promoveu um evento com 
palestras para conscientizar 
as mulheres sobre este mal.
 “Nós queremos 
mostrar ao público feminino 

que é possível derrotar esta 
doença. Com as palestras 
nós conseguimos tirar mui-
tas dúvidas e conscientizar 
ainda mais sobre o câncer 
de mama. Mesmo a doen-
ça sendo bastante difundida 
nos últimos anos, precisa-
mos reunir todas as mulhe-
res e esclarecermos alguns 
pontos”. contou Diva..
 As palestras visa-
vam mostrar experiências 
de vida e também ajudavam 
com dicas sobre como au-
mentar a auto-estima femi-
nina. Com várias mulheres 
na plateia, o evento também 
contou com apresentações 
artísticas.
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