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MP INVESTIGA ESQUEMA COM
CADÁVERES EM RIBEIRÃO PIRES

O Velório Municipal pode
ter sido alvo de um golpe.
A Procuradoria da Prefeitura denunciou possíveis

fraudes no sistema funerário
da cidade. Duas empresas
do mesmo dono, estariam
prestando serviços além do

Conheça
quem são os
secretários
do Governo
Kiko
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acordado na licitação, lesando os cofres de Ribeirão
Pires. Em junho de 2016, o
DiárioRP já havia denuncia-

do que o local seria alvo de
esquemas fraudulentos. O
Ministério Público investiga
o caso.
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Jd. da Paz é
abandonado em
Ribeirão Pires

|Página 5

Índices de Gran Farma
Criminalidade inaugura
voltam a subir Farmácia de
na região Manipulação
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Bem-vindo ao novo DiárioRP

Quando começamos
o DiárioRP, queríamos um
veículo de comunicação que
fosse independente de vínculos políticos e atendesse
o real anseio da população.
Nesta edição, iniciamos o
terceiro ano do DiárioRP com
a certeza de que este desejo
está muito mais do que realizado.
Agora, mais do que
uma boa intenção, também é
necessária ter boa aparência,
boa escrita, boa apuração e
bons profissionais. Pensando nisso, desde dezembro
do ano passado, estamos
reformulando nossas estratégias internas e a estética do
jornal impresso também não
poderia passar em branco
por essa reforma estrutural.
Apresento para vocês o novo
jornal impresso do Diário de
Ribeirão Pires. Agora, ainda
mais jovem, mais organiza-

do, esteticamente bonito e
visualmente agradável. Para
fazermos um jornal que você
tenha ainda mais gosto de
ler. Sabemos o quanto nossos leitores são exigentes ( E
gostamos disso!). Portanto,
oferecemos um jornal mais
agradável aos olhos.
Por conta disso, paramos toda a circulação do
impresso no mês de janeiro,
para que dessa forma, toda
a nossa equipe focasse na
melhoria estética do design.
Agora, estamos de volta
também para as mãos de
nossos leitores, e podem ter
certeza que nosso senso crítico e faro investigativo e, acima de tudo, nossa independência, que nos fez ser a sua
principal fonte de notícias, vai
continuar em 2017.
Além disso, nosso
site que já conta com cerca
de 170 mil acessos únicos

por mês, o mais acessado da
região, continuará com notícias todos os dias para que
o morador de Ribeirão Pires
tenha acesso a notícia assim que ela acontece. Esse
é o nosso jeito de fazer jornalismo. Um jornalismo sério
e comprometido com a verdade, e acima de tudo, com
profissionais capacitados e
que realmente conhecem a
cidade, doa a quem doer.
Particularmente, estou extremamente feliz que,
da minha forma, possa ter
realizado o meu sonho de
menino, fazendo um mundo
melhor. Talvez não o mundo
inteiro, mas com a certeza
que, juntos, lutamos para
uma Ribeirão Pires ainda
mais bonita denunciando erros, mas também apontando
soluções. BEM VINDO AO
NOVO DIÁRIO DE RIBEIRÃO
PIRES!!!!!!

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
Moradores do Pq.
Aliança reclamam do estado
do escadão localizado na rua
Frederico Mazziero. O local
serve como acesso à Escola Estadual Mario Leandro,
crianças e adolescente passam pelo acesso que está
com ferragens soltas e segundo moradores, não recebe
nenhuma manutenção há 4
anos. À noite, o escadão fica
às escuras, arriscando a segurança de muitos estudantes
e trabalhadores que moram
na região. O Paço, por meio
de nota, esclarece que o escadão vai passar por vistorias
das manutenções necessárias
para que o espaço esteja em
perfeitas condições de uso e
será inserido em um cronograma de revitalização.
EXPEDIENTE
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.
Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Tiragem: 10 mil exemplares.
CNPJ: 24.236.255/0001-16
O Diário de Ribeirão Pires não se responsabiliza pela opinião de seus
colunistas e anunciantes. Apenas veiculamos seu conteúdo.

Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983)
rafaelventura@diariorp.com.br
Diretor Audiovisual: Guilherme Duarte
guilhermeduarte@diariorp.com.br
Redator Chefe: Ricardo Ribeiro
ricardoribeiro@diariorp.com.br

Repórter: Ygor Andrade
ygorandrade@diariorp.com.br
Repórter: Mel Ravásio
melravasio@diariorp.com.br
Comercial: Raíssa Braga
raissabraga@diariorp.com.br

Envie comentários, sugestões e denúncias para:
contato@diariorp.com.br | whatsapp (11)947834128

Rua Rio Grande da Serra, 168 - Centro, Ribeirão Pires | www.diariorp.com.br | (11) 4827-5757 | contato@diariorp.com.br

CIDADES

01 DE FEVEREIRO DE 2017
WWW. D IAR I O R P .C O M . B R

3

Meninos serão vacinados contra HPV Pezão vence mais uma no UFC
Divulgação / Portal Brasil

Por Ygor Andrade
A Prefeitura de Ribeirão Pires está promovendo a
campanha de vacinação contra o HPV em meninos entre
12 e 13 anos. Os adolescentes podem ser vacinados na
rede municipal de Saúde da
cidade.
A dose da vacinação protege contra câncer
de pênis, garganta e outros
problemas que podem ser
causados pelo vírus. Anteriormente, somente as meni-

nas entre 9 e 13 anos eram
vacinadas. As adolescentes
que ainda não foram vacinadas contra a doença, devem
receber a medicação.
Ribeirão Pires tem
cerca de 1,9 mil meninos entre 12 e 13 anos e 4,4 mil meninas entre 9 e 13 anos. Destes, a Prefeitura trabalha para
que 80% sejam vacinados.
As doses serão aplicadas de
segunda a sexta-feira, das
8h às 15h30. Na UBS Central, as aplicações vão até às
16h30.
No Brasil, a vacinação de meninos contra o
vírus HPV é novidade e os
resultados ainda tendem a
demorar um pouco mais para
aparecer. Em outros países,
onde a inclusão de garotos
para receber a vacina já era
feita, números apontam para
uma diminuição considerável
em relação ao surgimento de

outras doenças, como, por
exemplo, câncer de colo de
útero e vulva. Isso mostra
que a vacinação de meninos
é extremamente eficaz, fazendo com que a circulação
do vírus diminua consideravelmente.
O país é o sétimo no
mundo a incluir a vacinação
para meninos, a mesma usada nos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto
Rico e Panamá. Adicionar a
vacinação de meninos contra
o vírus segue recomendações de algumas sociedades
médicas brasileiras, como,
por exemplo, a Sociedade
Brasileira de Imunizações
(SBIm), e a Sociedade Brasileira de Pediatria. A faixa etária dos meninos que podem
receber a vacina será ampliada gradualmente até 2020,
quando ela estará disponível
para meninos de 9 a 13 anos.

Representando Ribeirão Pires no octógono
do Ultimate Fighting Championship (UFC), o meio-pesado Marcos Rogério de
Lima, o “Pezão”, conquistou
mais uma vitória na competição. O brasileiro derrotou
o norte-americano, Jeremy
Kimball, por nocaute técnico
logo no primeiro round.
Pezão precisou apenas de 12 golpes para derrotar o adversário, que estreava no UFC. Pouco mais
de dois minutos para o fim
do primeiro assalto, Marcos
acertou um soco no queixo
de Kimball, que cambaleou

e foi para lona. O ribeirão-pirense foi para cima e não
deixou o adversário respirar.
Então, o árbitro do Ultimate
paralisou a luta por avaliar
que o adversário não tinha
mais chances de continuar
no octógono.
Através da redes sociais, o lutador comemorou
muito a vitória. “E aí, Brasil.
Mais uma vitória pra gente”,
enalteceu Pezão. Com a vitória, o brasileiro chegou ao
quarto triunfo em seis lutas
pelo UFC, e soma 15 vitórias,
5 derrotas e um “sem resultado” em 21 lutas na carreira
como lutador profissional.
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Conheça os novos secretários do governo Kiko

A nova composição
de Secretários Municipais
foi anunciada pouco antes
da virada do ano. Em coletiva de imprensa realizada em
um restaurante da cidade, o
Prefeito eleito Kiko Teixeira
(PSB), ao lado de seu vice,
Gabriel Roncon (PTB), anunciou os nomes que compõem agora, o novo grupo
responsável por fazer com
que a cidade “caminhe”.
Nomes conhecidos
como, por exemplo, os dos
Secretários Ricardo Carajeleascow, atual responsável
pela Pasta da Saúde, que já
teve passagem pelo mesmo

setor no Governo petista da
ex-prefeita Maria Inês, e do
atual Secretário de Governo, Paulo de Tarso, responsável também pela mesma
Pasta nas gestões de Clóvis
Volpi e Saulo Benevides, foram convidados para retomar o trabalho. Novidades,
como o Secretário de Habitação Rogério Castilho, Flávia Banwart, Secretária de
Educação e Flávia Doto, do
Fundo Social de Solidariedade, formam, ao lado de Elza
da Silva (Políticas Comunitárias Institucionais), Eduardo
Nogueira (Gestão e Planejamento), Diogo Manera (Infraestrutura), Roberto Tukuzumi

(Meio Ambiente), José Luiz
Martins Navarro (Segurança
Pública), Takahara Yamahuchi (Obras), Sargento Adão
(Trânsito) e Jorginho da Autoescola (Ouro Fino), os novos
responsáveis pelos setores

chefes da cidade.
“Acreditamos no trabalho e no potencial de cada
um deles, e nos esforçamos
para escolher somente os
melhores”, comentou o Prefeito Kiko Teixeira.

Os Secretários foram
entrevistados pelo DiárioRP,
todas as entrevistas você
pode conferir no site www.
diariorp.com.br. Veja abaixo
um pouco do que pretendem
a frente de cada Secretaria.

Navarro – Secretaria de
Segurança – “Vamos descentralizar e ampliar o poder de cobertura de nossos agentes; valorizar e
capacitar todos para realizarmos um ótimo trabalho
na cidade.”

Flávia - Secretaria de Educação – “Vamos humanizar a Educação de Ribeirão Pires. Vamos trazer o
professor para perto das
decisões, pois só eles sabem como funciona o dia
a dia.”

Elzinha - SPCI – “O jovem
será sempre pauta em
nossas discussões. Todas as nossas ideias terão
cunho social muito forte.
A juventude merece saber
sua parcela de contribuição na sociedade.”

Eduardo Nogueira - Gestão e Planejamento – “Vamos ser o elo entre as Secretarias. Vamos colocar a
casa em ordem, e colocar
em prática todo o planejamento feito pelo Governo
ao lado da população.”

Paulo de Tarso – Governo – “Nossa prioridade é
fazer com que a cidade
volte a funcionar, e funcionar bem. O trabalho a ser
realizado, deve ser prioritariamente pelo bem-estar
da população.”

Rogério – Habitação –
“Nossos desafios passam
pela reorganização do setor. Vamos trabalhar para
que todos os processos
sejam feitos com transparência e com rigorosidade.”

Diogo– Infraestrutura –
“Nossa prioridade é fazer
com que a cidade esteja
habitável. Vamos trabalhar
duro para que todas as
demandas sejam atendidas e o mais rápido possível.”

Tukuzumi – Secretaria
do Meio Ambiente – “O
que pretendemos, é fazer
funcionar o setor. Ribeirão Pires tem potencial, e
vamos trabalhar esse potencial com responsabilidade.”

Ricardo – Secretaria deSaúde – “Defendemos o
planejamento para investir
com qualidade e conhecimento. A Saúde está sucateada e teremos muito
trabalho à frente da Pasta.”

Takaharu – Secretaria de
Obras – “Nosso foco será
o bem-estar da população. Vamos continuar
com algumas coisas, e
trabalhar para que novos
projetos sejam erguidos
na cidade.”

Sgto. Adão – Trânsito –
“Temos trabalhos interessantes para executarmos.
Vamos trabalhar com foco
na reeducação dos nossos motoristas. Serão
projetos muito interessantes.”

Jorginho – Ouro Fino –
“Somos
basicamente
uma subprefeitura. Temos
muito trabalho a ser feito,
é um bairro grande e vai
demandar tempo, mas
vamos conseguir acertar
todos os detalhes.”

Flávia Doto - Fundo de
Solidariedade – “Vamos
resgatar o Fundo Social.
Queremos que ele funcione em sua totalidade, com
princípios e despertar nas
pessoas a vontade de ajudar o próximo.”

Por Ygor Andrade

Sessões da Câmara de RP retornam na próxima terça-feira
Após um 2016 turbulento, a Câmara dos Vereadores retorna às atividades na
próxima terça-feira, dia 7 de
fevereiro. A sessão acontece
no mesmo horário do que no
ano passado, 14h.
O projetos de lei que
serão apreciados pelos Ve-

readores ainda são desconhecidos, contudo dois itens
devem ser analisados na próxima semana. Remanescentes da última legislatura, dois
vetos do então Prefeito Saulo
Benevides (PMDB) referentes
ao Estatuto do Idoso e também ao atendimento prefe-

rencial a pessoas com câncer.
Outro projeto que
deve figurar e causar até certa
polêmica na Câmara é uma
possível diminuição no salários dos Parlamentares, mas
ainda não se sabe qual seria a
redução. No ano passado, os
Vereadores aprovaram o con-

gelamento dos vencimentos
dos legisladores por quatro
anos.
Nos bastidores, rolam
boatos de que as assembleias
podem ser levadas para um
novo dia e horário, medida
que é defendida desde o ano
passado.
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Bairro de RP está abandonado

Por Rafael Ventura

Não é difícil andar
pelas regiões periféricas de
Ribeirão Pires e notar que
a situação dos bairros está,
há tempos, em uma situação
crítica. No entanto, o Bairro
Jardim da Paz, região próxima da represa, é o que mais
pode exemplificar o completo
descaso das administrações
que passaram pela nossa cidade.
Nos postes, que os
próprios moradores paga-

ram, não existe iluminação
pública. Na rua, o barro impede até que os moradores
consigam sair de casa nos
dias de chuva e por conta de
todo esse abandono, o bairro passou a ser utilizado para
descarte irregular de entulho,
e de cadáveres.
“Há pouco tempo atrás uma
senhora estava andando alí
embaixo e encontrou um corpo no chão”, informou uma
moradora da região.
Procurada por nos-

sa equipe, a Prefeitura de
Ribeirão Pires informou que,
através da nova gestão, já
está estudando a implatação
de melhorias para o bairro,
como construção de cestos
de lixo comunitários em pontos estratégicos, já que o caminhão de lixo não consegue
adentrar em todas as ruas do
bairro. Informou também que
já solicitou à empresa responsável pela Iluminação pública,
que faça os reparos necessários, e estuda o asfaltamento.

Gran Farma inaugura unidade de manipulação

Há 40 anos atuando na região, a Gran Farma trouxe
mais uma novidade para Ribeirão Pires. Além das tradicionais drogarias instaladas,
a empresa agora trouxe sua

experiência em laboratórios
de manipulação para a cidade, na última quarta-feira
(24). Atuando como Diretor
do setor de Manipulação, o
Farmacêutico Murilo Felix
conta quais são as inovações que a empresa oferece
aos munícipes.
“Além do laboratório
de Manipulação nós investimos em algo de diferente
para a cidade. Temos vários produtos ortopédicos
e também uma linha com
vários produtos orgânicos
e suplementos. São coisas
incomuns em nosso muni-

cípio e como observamos
esta escassez oferecemos
mais uma opção aos moradores de Ribeirão Pires”,
contou e ainda ressaltou
que em Janeiro e Fevereiro, a Gran Farma, no ramo
de manipulação, irá cobrir
qualquer orçamento dos
concorrentes e ainda disse
que para os próximos meses mais novidades serão
apresentadas.
A nova Gran Farma
fica localizada à rua Dr. Felício Laurito, 28, Centro. O
atendimento é 24h na drogaria (antigo Cartório).
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Padaria é interditada na Vl. Aurora
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Ygor Andrade / DiárioRP

Na semana passada, a Defesa Civil de Ribeirão Pires interditou uma padaria na Vila Aurora, região
do Centro Alto de Ribeirão
Pires. As primeiras informações apontavam para
rachaduras
encontradas
nas paredes do estabelecimento, no entanto, após
algumas averiguações, o
DiárioRP foi informado que,
além das rachaduras nas
paredes, o chão do prédio
havia cedido devido infiltrações causadas por ligações

de água clandestinas.
Uma equipe de reportagem foi até o local e
constatou que as rachaduras nas paredes são reais.
O local, inclusive, estava
fechado e com o seguinte
aviso: “Fechamento temporário. Motivo: Rompimento de tubulação de águas
pluviais”. Segundo informações, a casa, onde provavelmente mora o dono do
estabelecimento, também
foi interditada.
Em contato com a

Defesa Civil de Ribeirão Pires, o DiárioRP foi informado que o local não passava por reparos há mais de
quarenta anos, quando fora
construído. As Secretarias
de Infraestrutura e Obras
também informaram que um
levantamento topográfico já
foi feito para a realização da
intervenção que desviará a
água acumulada. Tentamos
contato com os donos do
estabelecimento, mas até
o fechamento desta edição
não foi possível localizá-los.

Moradores do Jd Luso pedem ajuda
Ygor Andrade / DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

O DiárioRP segue
relatando os problemas enfrentados pelo moradores
dos bairros de Ribeirão Pires.
Esta semana, moradores do
Jardim Luso relataram os
problemas enfrentados com
a falta de manutenção das
vias públicas. São buracos e
mato alto que atrapalham os

pedestres e até mesmo dificultam a vida dos motoristas.
Na rua Maria C. Roncon, por exemplo, os moradores reclamam dos buracos
que, inclusive, já foram tampados com pedaços de bloco, areia e até madeira para
tentar diminuir a dificuldade
com os carros. Moradores já
relataram pequenos acidentes, tropeçando nesta mes-

ma esquina.
Na rua Aurora Mendes Roncon, a reclamação
se refere um dos pontos de
ônibus, que está totalmente
deteriorado. Neste em especial, a dificuldade, é o mato
alto que cobre a visão dos
moradores. “Já aconteceu
de ter que ir para o meio da
rua ver se ele (ônibus) já estava chegando”, conta dona
Maria Eulália.
Em contato com a
Secretária de Infraestrutura,
o DiárioRP foi informado que
“o Jardim Luso já consta no
cronograma de ações para
receber melhorias na próxima semana. Lembrando que
as equipes de manutenção
dependem das boas condições climáticas para que o
organograma de ações corra
sem alterações”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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O Vereador Amaury, no primeiro mês de mandato, realizou reuniões com empresários da região e atendeu
no gabinete cerca de 100
munícipes, além da criação
do Gabinete Online. Protocolou mais de 60 ofícios,
se reuniu com professores
municipais, e com o projeto
Gabinete Itinerante, visitou
diversos bairros da região.
Também participou da reunião do Conselho Municipal
de Saúde e elaborou dois
projetos de Lei, o primeiro de
reciclagem de garrafas PET e
o de alteração do horário da
Sessão da Câmara das 14h
para às 19h30.

O Vereador Archeson Teixeira (Rato) atendeu diariamente os munícipes da cidade,
resolvendo e esclarecendo
questões sobre o município.
Todos pedidos tiveram como
resposta por parte do Vereador a realização de mais de
80 Ofícios para as Secretarias Municipais, pleiteando
prestação de serviços, tais
como: capinação, limpeza,
rede elétrica, recapeamento,
poda de arvores, limpeza de
bueiros, assistência Jurídica
e etc. Ainda destaca os reparos de algumas ruas de terra
em Ouro Fino devido as chuvas e os consertos na Rede
Elétrica.

O Vereador Amigão D’Orto
apresentou quatro projetos
de lei. O primeiro deles é a
proibição de fogos de artifícios financiados com dinheiro
público. O segundo é a criação de Bibliotecas Comunitárias nas recepções das UBSs
do município. Além destes, o
Parlamentar elaborou o projeto “Primeiro Emprego”, em
parceria com empresários da
cidade e com o Poder Público, para que os munícipes
trabalhem dentro da cidade.
E por último, a criação da
“Câmara Mirim”, trazendo os
estudantes para participar do
dia a dia do Poder Legislativo
de Ribeirão Pires.

O Vereador Rogério visitou
diversos bairros e conversou com representantes das
associações para debater
melhorias para cada região.
Diariamente, tem atendido
munícipes e está encaminhando ofícios aos órgãos
competentes. Além destes
pontos, o Parlamentar tem
visitado e conversado com
os novos Secretários municipais, visando melhorias no
atendimento e nas condições
da população de RP. No último dia 26, participou da reunião do Conselho de Saúde,
para ter melhor conhecimento da situação das unidades
hospitalares do município.

O Parlamentar Anselmo Martins realizou algumas visitas
em determinados bairros, e
junto a seus moradores identificou algumas de suas necessidades e prioridades. A
partir disso, elaborou, com
sua equipe, ofícios solicitando a resolução de tais instâncias; entre elas capinas e limpeza, tapamento de buracos
e corte de arvores com risco
iminente de queda ameaçando a segurança de moradores, entre outros problemas.
Além disso, também requisitou a autorização do uso da
quadra de esportes do Clube
Olaria para torneio e atividades de interação.

O Presidente da Câmara dos
Vereadores, Rubão Fernandes começou o mandato
anunciado a doação de toda
frota de carros à Prefeitura.
Se reuniu com Secretários
como o de Saúde e de Infraestrutura para pedir por melhorias nos setores. O Parlamentar ainda se reuniu com
o Secretário Geral, Regis
Dias, para resolver a situação
dos funcionários que foram
desligados da Prefeitura em
2016 e que ainda possuem
pendências com o Executivo
Municipal, e ainda conversou
com o Chefe da Pasta de
Obras, Taka Yamauchi sobre
obras que estão paradas.

O Parlamentar Danilo da
“Casa da Sopa” enviou ofícios à Secretaria de Infraestrutura pedindo atendimento
aos bairros mais abandonados, solicitando serviços de
limpezas, capinação e manutenção em vias. Alguns,
inclusive já foram atendidos.
Solicitou ao Secretário de
Saúde, Drº.Ricardo Carajeleascow, informações quanto a
regularização da entrega de
medicamentos nas Unidades
Básicas de Saúde e também
sobre a realização de exames
nos postos de saúde. Ainda
enviou ofícios à “Ribeirão
Luz” pedindo manutenção na
iluminação pública.
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No primeiro mês de mandato, o Vereador Paulo César
pediu a troca de lâmpadas
queimadas na região do Jardim Alvorada e do Jardim Panorama. Além disso, solicitou
que a rua Alda Prisco fosse
capinada e a limpeza do escadão que liga o Alvorada ao
Jardim Dois Melros, entre outros feitos em bairros como
o Jd. Santa Rosa. Reuniões
com membros do Executivo,
como o Secretário de Saúde
Drº.Ricardo Carajeleascow,
Secretário de Meio Ambiente
Roberto Tokuzumi e o Prefeito Kiko Teixeira para debater
sobre melhorias para o váriaos bairros do município.
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Índices de criminalidade voltam a subir

Por Ygor Andrade

Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra registraram aumento no número
de crimes nos últimos doze
meses. Só em Ribeirão Pires no ano de 2016, entre
homicídios dolosos (quando
há intenção de matar), homicídios culposos (quando
não há intenção de matar),
latrocínio (roubo seguido de
morte), estupros, roubos,
roubos de veículos, roubo
a banco, roubo de cargas,
furtos e furto de veículos,
foram registrados mais de
2200 boletins de ocorrência.
Os dados foram divulgados
pela Secretária de Segurança Pública do Estado de
São Paulo (SSP-SP)
As estatísticas se
tornam alarmantes, se levarmos em consideração,
que apenas 11 itens de uma
lista de 20 situações foram
citados no início da matéria.
Se formos comparar a totalidade dos anos de 2015 e

2016, o índice de criminalidade subiu uma média de
0.85%. Em 2015, foram registradas 2679 ocorrências
na Delegacia de Polícia da
cidade, enquanto em 2016,
2702 situações de crimes
aconteceram e foram registradas em Ribeirão Pires,
sem contar aquelas em que
as vítimas, por medo não
prestaram queixa.
Os dados se tornam
muito mais expressivos,
quando destacamos alguns
deles, como, por exemplo,
os casos de estupro. 2016
registrou 21 estupros confirmados, quatro a mais do
que o ano anterior. É importante frisar que os índices
que mais vezes colaboraram
para o aumento do percentual de crimes, foram os roubos e furtos. O furto de veículos é o terceiro da lista na
cidade.
Rio Grande da Serra
também entrou para as estatísticas com aumento no cenário. A cidade vizinha regis-

trou, em 2016, 676 crimes.
No ano anterior, foram 689
boletins de ocorrência, um
aumento de 1.92%. Apesar
do número expressivamente menor do que Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra
teve aumento proporcionalmente superior no número
de ações criminosas.
O item com maior
representatividade na lista
foi o de furtos. Foram 267
casos. Em 2015, esse mesmo ponto registrava cinco
ações a menos. Estupros
aconteceram 18 vezes em
2016 contra 14 em 2015.
Os roubos ocupam o segundo lugar de maiores infrações na cidade; neste
item é preciso analisar que
roubos a cargas foram inclusos. A mesma regra se
aplicou a Ribeirão Pires.
Os interessados em
obter mais detalhes sobre
os dados, podem ver a matéria com todos os índices
completos pelo site www.
diariorp.com.br.
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Homem é assassinado no centro de RP

Por Ygor Andrade

Na manhã da última segunda-feira (30), mais
um corpo foi encontrado
em Ribeirão Pires. A vítima,
um rapaz de 34 anos, estava na rua Ovídio Abrantes,
no Centro Alto da cidade.
Segundo informações da
GCM, que foi acionada e
chegou primeiro ao local,
havia sinais de apedrejamento; uma equipe do
SAMU também foi solicitada
para realizar os procedimentos de atendimento, mas os
ferimentos na cabeça do
rapaz acabaram por levá-lo
a óbito. José Alanquelson
Pascoal, morador do Barro
Branco, portava documen-

tos, mas mesmo assim foi
levado para o IML (Instituto
Médico Legal) de Santo André para reconhecimento.
Segundo
informações, a mãe do rapaz foi até
a Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires para informar a
respeito do desaparecimento dele, e acabou citando
como ele estava vestido. A
descrição feita pela mãe bateu com as características
do homem encontrado. Ainda há informações a respeito de um celular que deveria
estar com José, mas o aparelho não foi encontrado.

caso de assassinato. Pedro
Alves não aceitou a separação, e emboscou sua exmulher durante a madrugada, enquanto ela saia para
trabalhar. Celuta de Castro
da Silva Alves foi assassinada a facadas. Mais tarde, o
assassino também cometeu
suicídio.
Ainda há informações extraoficiais de um
possível terceiro assassinato, onde um vídeo teria
sido enviado ao irmão da
vítima, também de Ribeirão
Pires. No vídeo, pessoas
não identificadas estariam
degolando o irmão do deOutros casos
nunciante. O vídeo teria sido
No início deste ano, apresentado à Polícia, que
Ribeirão Pires registrou outro investiga o caso.

Homem de 44 anos se suicida em RGS

Por Ricardo Ribeiro

Na manhã da última terça-feira (31), mais um
caso de suicídio foi registrado em Rio Grande da Serra.
Dorival de Oliveira Beraldo,
de 44 anos, foi encontrado
morto, pendurado por uma
corda em uma construção

na parte de cima da casa de
seus pais
Segundo
informações, o pai de Dorival, José
Beraldo, acordou por volta
das 7h para acompanhar o
filho em exames médicos.
Segundo José, seu filho
suspeitava ter contraído HIV.
“Quando eu subi, o vi pen-

durado, peguei uma faca e
cortei a corda, mas ele já
estava morto”, detalhou o
pai do homem. Uma equipe da perícia foi requisitada
pelos policiais militares que
acompanharam a ocorrência.
Ainda segundo informações do pai, Dorival
sofria de depressão e consumia bebidas alcoólicas;
este foi o segundo caso de
suicídio registrado na região
somente em 2017.
Informações extraoficiais apontam para um
segundo suicídio ocorrido
também na manhã da última
terça-feira, mas não houve
confirmação nem pela Polícia Militar nem pela Civil.
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MP investiga fraudes no cemitério
Rafael Ventura / DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro
Durante o ano de
2016, o DiárioRP fez diversas
denúncias sobre possíveis irregularidades que poderiam
estar acontecendo e lesando os cofres de Ribeirão Pires. Já em 2017, uma série
de novas fraudes podem ter
sido descobertas.
Desta vez, trata-se
do Serviço Funerário Municipal. Em boletim de ocorrência
registrado pela Procuradora
do Município, Maristela Antico Barbosa Ferreira, logo no
início do atual mandato foram
constatadas possíveis fraudes em licitações. De acordo
com o documento, a gestão
passada sob o comando
do então Prefeito Saulo Benevides (PMDB), contratou
serviços de seis veículos da
empresa “Juquitiba”, que
acabou ficando responsável
pela preparação para sepul-

tamento dos cadáveres.
Contudo, a empresa
passou a prestar outros serviços dentro do Velório Municipal, extrapolando o que teria sido acordado. Segundo a
Procuradora, em depoimento
à Polícia Civil, a “Juquitiba”
passou a tomar conta de
todo o setor, vendendo urnas
funerárias e a atender pessoas que procuraram pelos
serviços do local, com isso,
estariam lesando os cofres
públicos já que, tais serviços,
são de exclusividade do Executivo Municipal.
A Procuradora ainda vai além e aponta outras
possíveis irregularidades. A
empresa “EDEN” também
estaria prestando serviços
dentro do Velório Municipal,
entretanto, esta não teria nenhum vínculo contratual com
a Prefeitura, havendo indícios
de ambas empresas, EDEN e
Juquitiba, serem do mesmo

Ao que tudo indica o candidato derrotado nas urnas no
pleito do último ano, Dedé da
Folha, está cada vez mais isolado no cenário político regional. Até mesmo o PPS, partido que o ex-candidato ainda
preside na cidade, tem se
afastado dele e tenta desvincular a imagem de Edinaldo.

Até mesmo a Bancada do
partido tem agido contra a ordem do Presidente Municipal
da sigla, já que os vereadores
têm se declarado governista,
e em sua totalidade têm feito
parte da base aliada do atual
prefeito da cidade, Adler Kiko
(PSB), que derrotou Dedé nas
últimas eleições

proprietário.
Mas estes, talvez,
não sejam os únicos problemas que o sistema funerário
de Ribeirão Pires enfrenta.
Segundo informações de
funcionários do Paço Municipal, alguns corpos estariam
sendo enchidos com água
para que a empresa pudesse cobrar, posteriormente,
taxas extras das famílias dos
mortos, alegando vazamento
dos corpos. Sindicâncias internas estão investigando as
possíveis irregularidades para
que, de fato, descubram o
que está ocorrendo dentro
do Velório Municipal.
Outras Denúncias
O DiárioRP, em junho
do ano passado, denunciou
que outro golpe estaria ocorrendo no Velório Municipal. À
época, um munícipe entrou
em contato com a reportagem do jornal para informar
que o caixão entregue aos
familiares era diferente e de
qualidade inferior daquele
que tinha sido pedido. A empresa responsável era a Fratelli Funerária.
Ainda segundo o denunciante, a mesma pessoa
que oferecia os serviços públicos, negociava os preços
do serviço privado. O informante ainda foi além e contou que a empresa não emitia
notas fiscais e não possuía
CNPJ. Na ocasião, a Prefeitura da cidade não se manifestou sobre o caso.

Inclusive um dos principais
nomes do partido de Dedé,
o Vereador Banha, está cotado para ser líder de governo na gestão de Kiko. Segundo dizem nos corredores
da Câmara Municipal, Dedé
até teria tentado agredir o
vereador, após descobrir
que estava na base de Kiko.

Essa coluna não afirma. Apenas divulga ‘bochichos’ que dizem pela cidade.
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Prefeitura promove manutenção nas ruas
Divulgação

Por Ygor Andrade
A Secretaria de Serviços Urbanos de Rio Grande
da Serra está promovendo
uma série de intervenções
junto ao município visando a
manutenção e melhoria das
vias públicas. Entre as principais ações realizadas, durante as duas últimas semanas, estão a reinstalação do
bebedouro do Parque Linear,
a limpeza de toda a área do
Parque dos Ipês e pintura de
faixas de pedestres e guias
nas ruas do Santa Tereza.
De acordo com o Secretário Adjunto, Ednilson da

ALISTAMENTO MILITAR – CONVOCAÇÃO- CLASSE 1999
A 18ª Delegacia de Serviço Militar, órgão responsável pelo Alistamento Militar nos sete
municípios do Grande ABC, com base no Art. 41 do decreto 57.654, de 20 Jan 66 (Regulamento da
Lei do Serviço Militar), informa aos jovens do sexo masculino nascidos no ano de 1999, e os
nascidos em anos anteriores, que ainda não compareceram à Junta de Serviço Militar para fazerem
seu alistamento, que deverão fazê-lo ano período de 02 de janeiro até o dia 30 de junho,
para iniciar a regularização de sua situação militar.
LOCAL DE ALISTAMENTO
Na Junta de Serviço Militar do município de residência do cidadão, localizada no seguinte
endereço:
-RIO GRANDE DA SERRA – Rua Pedro Bracialli, 80 – Centro – Tel. 4821-4638
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- 2 Fotografias 3x4, recentes, fundo branco, com testa e orelhas descobertas e sem retoques
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original)
- Comprovante de Residência em nome dos pais, ou do cidadão, um de 2016 e outro atual
- Cédula de Identidade (RG)
- Cadastro de Pessoa Física (CPF)
- Certificado de naturalização ou termo de opção ( para os brasileiros naturalizados)
(a) IOLANDA VERSALLI LUPI
Secretária da JSM 028

Silva Gomes, os trabalhos tiveram início dia 16. “Faremos
a limpeza de toda a extensão
da avenida São Paulo, cuidando também, de toda a
manutenção do Parque dos
Ipês”, pontuou. Nil, como
é mais conhecido, acredita
que, mesmo com a instabilidade climática e o período de
muita chuva, toda a limpeza
da área do bairro deve ser
concluída em duas semanas.
Outra
intervenção
importante promovida pela
SSU, neste período de férias
e de verão, foi recolocação
do bebedouro do Parque Linear. “Tivemos que reformar
a estrutura do bebedouro,
isso porque, devido à ação
de vândalos, o equipamento havia sido danificado. O
equipamento é de extrema
utilidade para os visitantes do
local, não só para os que praticam esportes, mas também
para os que utilizam o espaço
como área de lazer”, explicou
Nil.
Pintura de faixas
Além destas ações, a SSU
mantém seu calendário de
manutenções constantes que
é destinado a cuidar das vias
com maior movimento de veículos da cidade. Neste sentido, nas avenidas Jean Lieutaud e José Maria Figueiredo
houve a pintura de faixas de
pedestres, de guias e demais
melhorias nas vias.
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Empresa assume iluminação pública
Divulgação
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A cidade de Rio
Grande da Serra agora conta com serviço para solicitar
a manutenção de lâmpadas
queimadas na cidade. Além
deste sistema, é possível
interagir com a Terwan, empresa responsável por executar toda a manutenção
da iluminação pública do
município, por meio do telefone do Departamento de
Fiscalização da Prefeitura
e, também, via internet. De
acordo com a empresa o
atendimento é feito em três
dias úteis.
Segundo o Coordenador do Departamento
de Fiscalização e Posturas,

Vanderlei Dias, é importante
que a população fale com a
Terwan. “Desta forma, poderemos cobrar a melhoria
nos serviços prestados”,
explicou.
O serviço de atendimento ao consumidor
funciona 24 horas por dia.
Para solicitá-los, basta ligar
para 0800-726-21-15, ou,
enviar e-mail para iluminacaopublica.rgs@gmail.com.
O telefone e o endereço de
e-mail da fiscalização da
Prefeitura são, 4820-8200 e
fiscalizacao@riograndedaserra.sp.gov.br e fiscalizacaorgs.obras@gmail.com,
respectivamente.
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Rubão promete abrir CPI da Saúde
DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Um dos assuntos
que gerou mais desgaste
na Câmara dos Vereadores
de Ribeirão Pires em 2016,
a CPI da Saúde, voltou aos
holofotes antes do início das
sessões ordinárias do Legislativo. Por conta de possíveis irregularidades, no
ano passado, o então vereador Renato Foresto (PT),
elaborou um requerimento
pedindo a instauração da
Comissão Parlamentar, no
entanto, a investigação ficou apenas no papel.
Um dos autores de
uma ação na justiça para
implementação da CPI e
agora presidente da Câmara Legislativa, Rubão
Fernandes (PSB), aguarda
a Justiça para colocar em
prática a investigação de
possíveis fraudes na Saúde
ribeirão-pirense. Em entrevistas a jornais da região,
Rubão declarou que está
analisando, junto ao Ministério Público, a viabilidade
de todo o processo.
O DiárioRP conversou com Rubão Fernandes, que esclareceu que a
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ARPA LGBT
De acordo com estatuto interno da Associação
Ribeirão-Pirense de Apoio LGBT - ARPA LGBT,
convoca-se todos os associados e qualquer
cidadão que tenha interesse em participar da
Assembléia Extraordinária, que se realizará
às 18h do dia 15 de fevereiro de 2017, na Rua
Rio Grande da Serra, 168 - Centro, Ribeirão
Pires-SP, ocasião onde a pauta deverá ser
apresentada a todos os presentes.
Vinicios Barreto Garcia
Presidente

Câmara Municipal de
Rio Grande da Serra
PORTARIA Nº 010.01.2017 – DESIGNAR os
funcionários Terezinha Madalena da Silva Dizela
(Presidente), Flávio Ferreira Dias (Vice-Presidente) e Sérgio Ferreira da Costa (Membro) para
comporem a Comissão permanente de Licitação
– COPEL.
Vereador João Batista Dias
Presidente

cidade precisa saber o que
de fato ocorreu na Saúde
do município nos últimos
anos. “Nós queremos saber
o que estava acontecendo
no setor da Saúde nos últimos anos. Não é possível
um munícipe ir até a UPA
e não encontrar médicos,
não encontrar medicamentos. Tudo isso precisa ser
investigado. A população
de Ribeirão Pires espera e
quer uma resposta de seus
representantes. Não quero

que esta legislatura fique
marcada por empurrar problemas graves para debaixo do tapete. Vamos fazer
o possível para colocar a
investigação em prática”,
disse o presidente.
A CPI da Saúde causou sérios problemas para
o antigo presidente da Casa
de Leis, José Nelson de
Barros (PMDB), que acabou
virando um dos principais
alvos da população quando
novos problemas na Saúde aconteciam. Munícipes
chegaram a acusar Zé Nelson de atender a interesses
do ex-Chefe do Executivo
Saulo Benevides (PMDB) ao
travar o processo de investigação. A Câmara chegou
a ficar ocupada por quase
uma semana por conta da
CPI e mesmo com a pressão popular e de movimentos sociais, Zé Nelson não
instaurou a comissão Parlamentar de inquérito. para
iniciar as investigações na
cidade.
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