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Sobre o que esperar em 2017, 18, 19...? 
 Essa é a primeira vez 
que tenho a oportunidade es-
crever o artigo de opinião do 
Diário de Ribeirão Pires. 
Confesso que tive muitas dú-
vidas sobre o assunto que 
deveria tratar aqui; se político, 
se relacionado à Educação 
ou outro assunto qualquer.  
 Se o texto envolveria 
apenas um olhar mais crítico, 
ou mais humano sobre a ci-
dade. Tentei enquadrar inú-
meras opiniões a respeito da-
quilo que enxergo necessário 
ser realizado na cidade, mas 
acabei opitando por “falar um 
pouco mais do mesmo”.
 Pode até parecer 
meio sonolento falar lago que 
todo mundo está cansado de 
repetir; seja um “Feliz 2017”, 
ou uma frase de efeito qual-
quer, mas gostaria de, além 
de desejar tudo isso que es-
sas frases têm a dizer, dei-

xar um simples recado: Faça 
2017 valer a pena.
 O que esperar de um 
ano, que teve como anteces-
sor, um período tão carrega-
do como o que se passou? É 
incrivelmente difícil enxergar, 
em muitas oportunidades, 
uma luz no fim do túnel, mas 
acredito que o que transfor-
ma uma cidade, é a esperan-
ça e a vontade de mudá-la.
 Ouvi um amigo e co-
lega de trabalho dizer: “A ci-
dade não é feia, ela está as-
sim”,  e concordo com ele em 
todos os sentidos. 
 Me lembro quan-
do visitei Ribeirão Pires pela 
primeira vez, há quase dez 
anos. O clima, as ruas, o es-
tilo de vida me encantaram 
e, aquele menino do interior 
teve certeza de que seria aqui 
o lugar para fincar suas esta-
cas.

 Hoje, quase cinco 
anos depois que me mudei 
para cá, percebo como o 
peso dos desmandos des-
gastou a cidade e seus filhos. 
Linda como deve ser uma 
Pérola da Serra, Ribeirão Pi-
res ainda tem um potencial 
gigantesco para se tornar o 
destino de muitos outros so-
nhadores como eu.
 As oportunidades es-
tão aí,  nas mãos de uma 
nova gestão, que precisará 
de muita sabedoria e paciên-
cia para reerguer e recolocar 
a cidade naquilo que um dia 
foi. 
 Que ao invés de es-
perarmos por um 2017 me-
lhor, possamos fazer dele o 
recomeço para todos. 
 Muita paz e luz a 
todos vocês. E então, o 
que esperar para 2017, 18, 
19...?
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VOCÊ TAMBÉM 
PODE SER NOSSO 

REPÓRTER!
ENVIE SUA 

DENÚNCIA PARA 
contato@diariorp.com.br

Foto Denúncia

A população segue fazen-
do denúncias nas redes 
sociais, em relação aos 
problemas que encontram 
na cidade. 
Mato alto e falta de es-
paço para os pedestres 
ainda são pontos críticos 
a serem trabalhados para 
melhorar e facilitar a vida 
do cidadão.



3 CIDADES
Ribeirão Pires corre para evitar acúmulo de lixo na cidade

Por Ygor Andrade

 Desde meados de 
novembro de 2016, há in-
formações de que dívidas 
da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Pires, com a em-
pesa Lara, responsável por 
recolher o lixo na cidade, 
provocariam um acúmulo 

em determinados pontos da 
cidade.
 O DiárioRP fla-
grou no centro da cidade, 
e em alguns bairros, que 
realmente o acúmulo está 
acontecendo. No entanto, 
a atual Administração, por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente vem realizando 

uma revisão do contrato e, 
com isso, a coleta vem sen-
do parcialmente feita pela 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana.
Segundo a Comunicação 
da Prefeitura, “O contrato 
com a empresa Lara, res-
ponsável pela coleta de 
lixo na cidade, está sendo 

D
ivulgação

revisado pela Secretaria de 
Meio Ambiente, responsável 
por gerenciar. A demanda 
de recolha de lixo será colo-
cada para a empresa, assim 
que definido pela atual ad-
ministração quais os pontos 
precisam ser renegociados 
para atender com excelên-
cia todos os bairros”.
 Em contato com o 
Secretário de Infraestrutura, 
Diogo Manera, o DiárioRP 
foi informado que as ações 
estão feitas regularmente 
para evitar que o lixo acu-
mule no Centro da cidade, 
e cause, entre outros trans-
tornos, mal cheiro.
 “Nós estamos tra-
balhando em parceria com 
a Secretaria de Meio Am-
biente para que possamos 
resolver tudo da melhor ma-
neira possível. O contrato 
está sendo revisado, e isso 
demanda tempo. Mas a po-

pulação no geral, não deixa-
rá de ser assistida”, garantiu 
o Secretário.
 O responsável pela 
Pasta também comentou 
que é necessário bom sen-
so por parte da população, 
principalmente na região 
Central da cidade. Evitar 
colocar lixo nas calçadas 
durante o dia, ajuda tanto 
no visual da cidade, como 
em relação ao cheiro que os 
sacos podem exalar.
 “Não estamos cul-
pando as pessoas, só pe-
dimos que segurem um 
pouco mais para que o lixo 
seja colocado nos horários 
corretos”, comentou o Se-
cretário.
 É importante lem-
brar ao munícipe, que é 
contra Leis Municipais de-
positar lixo para coleta, an-
tes dos horários especifica-
dos pela legislação.
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4 POLICIAL
Homem mata esposa e depois comete suicídio

Por Ygor Andrade
 
 Na manhã desta 
quarta-feira (11), uma mulher 
foi assassinada pelo ex-ma-
rido, Pedro Alves, quando 

saia, às 5h da manhã, para 
trabalhar, na região de Ouro 
Fino. O crime aconteceu no 
bairro Rancho Alegre.
 Segundo informa-

ções obtidas extra-ofi-
cialmente, o homem não 
aceitava o fim do relaciona-
mento e perseguia a mulher 
na tentativa de reatar o rela-

Avô acaba atropelando neto em RP

 Na última sexta-feira 
(6), uma tragédia recaiu so-
bre uma família em Ribeirão 
Pires. Segundo informações 
do boletim de ocorrências, 
um senhor estaria mano-

brando o carro em uma chá-
cara, quando percebeu ter 
passado por cima de alguma 
coisa. O homem de idade 
e nome não revelados, não 
percebeu que seu neto de 

apenas um ano e nove me-
ses, brincava atrás do veícu-
lo. Ao andar com o carro, o 
homem acabou atropelando 
a criança, mesmo depois de 
ter dito para que os netos sa-
íssem de perto veículo.
 Assustados, o avô, 
a mãe da criança e uma tia, 
saíram rapidamente para 
uma UBS próxima à casa da 
família. Lá, uma unidade do 
SAMU foi chamada, mas ao 
chegar ao local, fora consta-
tado que a criança não havia 
resistido aos ferimentos.
 A Polícia Militar foi 
acionada e solicitou que o 
veículo fosse levado de vol-
ta para a cena do acidente, 
para que a perícia técnica 
fosse realizada.
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cionamento.
 Ainda de acordo 
com fontes do DiárioRP, não 
há sinais de briga no local. A 
vítima foi esfaqueada e aca-
bou não resistindo aos feri-
mentos, morrendo no local. 
 O ex-marido da ví-
tima, conhecendo a rotina 
da ex-companheira, teria 
aguardado até que ela saís-
se no mesmo horário costu-
meiro, para então emboscá-
-la.
 Pedro Alves, que se-
ria o autor do crime, fugiu do 
local. A PM, então, passou a 
procurar pelo suspeito.
 Horas mais tarde a, 
Polícia Militar foi acionada 
para atender uma ocorrên-
cia, de um possível suicídio 
em Ouro Fino. Informações 
apontavam que o corpo 
poderia ser do homem acu-
sado de ter assassinado a 

ex-esposa na madrugada 
desta quarta-feira (11), no 
Rancho Alegre.
 No local, os policiais 
militares confirmaram se tra-
tar de Pedro Alves, possível 
autor do crime, que se en-
forcou em uma árvore à bei-
ra de uma estrada.

Outros Casos
 Há pouco mais de 
dois meses, um caso se-
melhante aconteceu em Rio 
Grande da Serra. Um ho-
mem se enforcou após as-
sassinar a esposa nos fun-
dos de sua residência. Após 
passar um período em abs-
tinência de drogas, ele teria 
surtado por achar que esta-
va sendo traído pela mulher 
e cometeu o crime, e em 
seguida se matado. O casal 
deixou dois filhos. A mais 
velha acabara de ser mãe.


