DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

diariorp.com.br · facebook.com/diariorp

05 DE ABRIL DE 2017 | EDIÇÃO 75 | ANO III

CÉZAR DE CARVALHO É ACUSADO
DE SER FUNCIONÁRIO FANTASMA

Menina de 13
anos dá a luz
após estupro
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Câmara
sabatina
secretária
O presidente do
PSDB de Ribeirão Pires,
Cézar de Carvalho, foi acusado de ser funcionário fantasma dentro da secretaria
de governo da administração

do atual governador Geraldo
Alckmin. De acordo com a
denúncia, feita por um jornal
da região, Cézar, que ganhava pouco mais de 5 mil reais
por mês, não comparecia à

secretaria. Ainda de acordo
com o jornal, funcionários
da pasta sequer conheciam
algum funcionário chamado Cézar no local. Após a
denúncia vis à tona, ele foi

demitido do cargo que ocupava e um processo pode
ser aberto para averiguar
as denúncias contra o agora, ex-funcionário público.
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OPINIÃO
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O preço de ser porta voz da sociedade

Na próxima sexta-feira, dia 7 de abril, é considerado o dia do Jornalista. A data foi instituída pela
Associação Brasileira de
Imprensa em homenagem
a Líbero Badaró, médico e
jornalista, assassinado em
1830 por inimigos políticos.
Ainda hoje, vemos
que o Brasil não é um local
muito seguro para jornalistas. Nosso país é o que mais
mata e fere esses profissionais em todo o mundo. Somente em 2016 foram mais
de 160 casos de agressão
contra essa classe de profissionais, Destes, 44 apenas
na região da Grande São
Paulo. A maior parte dos casos, cometidos por Policiais
Militares, manifestantes não
gratos com a imprensa, e
por políticos. Os dados são
da Federação Nacional dos
Jornalistas (FENAJ).

É possível ver que
o jornalista, desde sempre
sofre com perseguições,
sejam políticas ou não. A
verdade é que não é uma
coisa fácil ser jornalista, ainda mais quando você coloca a sua cara a tapa, como
eu, por exemplo. Um fato
ou uma opinião, nunca vai
agradar aqueles que discordam dela, mesmo que você
tenha tudo documentado, o
que torna você um alvo para
aqueles que não queriam
que aquelas palavras tivessem se tornado públicas.
A verdade é, que o
jornalista, nada mais é, do
que o porta voz da sociedade. Concorde você ou
não com um artigo escrito
por ele, é algo fundamental para a sobrevivência da
democracia. Acontece, que
a função do jornalista não
é agradar ninguém. Para

isso existe o publicitário, o
marqueteiro ou o Relações
Públicas. A função do jornalista é criticar, questionar. É
ser chato, cutucar na ferida,
fazer o leitor se auto questionar, e claro, se tornar,
cada vez mais, um cidadão
melhor.
Hoje, aos 27 anos
de idade, me sinto totalmente realizado, não por
questões financeiras ou por
poder, mas por já ter ajudado tantas pessoas a buscar o auto questionamento, procurar sempre pela
verdade, e a entender que
mesmo que a opinião seja
contrária ao que acredita,
ela deve ser ouvida sim. Isso
é o jornalismo, isso é a democracia. Parabéns a todos
os jornalistas de nosso país
por esse dia, e obrigado por
terem escolhido essa profissão tão especial.
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Foto Denúncia
Muitos munícipes têm
se manifestado em redes sociais a respeito de cidadãos
em situação de rua que estejam ocupando espaços públicos. Algumas dessas manifestações questionam o que a
Prefeitura tem feito para amparar estes moradores. Outras manifestações reclamam
do cheiro e da situação de
sujeira deixada por estes moradores. A região da Estação
Ferroviária de Ribeirão Pires,
por exemplo, é um retrato claro do problema.
A prefeitura informou
que possui convênio com a
instituição Casa da Acolhida, local que realiza estudos
sociais para averiguação de
cada caso e encaminhamento
das pessoas em situação de
rua.
Envie comentários, sugestões e denúncias para:
contato@diariorp.com.br | whatsapp (11)947834128
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Após estupro, garota de 13 anos dá a luz em RGS Carro de jornalista é baleado em RGS

No domingo(2), por
volta das 10h uma menina
de apenas 13 anos deu entrada no Hospital de Clínicas
Dr. Radaméz Nardini, em
Mauá. A garota foi levada às
pressas pelo pastor de uma
comunidade cristã, depois
de ter entrado em trabalho
de parto enquanto se divertia com outros jovens em
uma chácara em Rio Grande
da Serra.
No local, o conselho
tutelar de RGS informou que
o abuso teria sido cometido

pelo próprio padrasto da garota. Em contato telefônico
com o pastor da jovem, o
DiárioRP foi informado que,
à família, a jovem teria dito
ter sido estuprada quando
estava na rua. “Ela disse
que um carro passou, uma
pessoa a puxou para dentro e abusou dela”, disse o
pastor que só ficou sabendo
da história sobre o padrasto
no hospital. Segundo ele, a
jovem estaria morando com
a avó.
Durante a elabora-

ção do boletim de ocorrência, a Polícia Militar ressaltou
que os familiares da adolescente não se manifestaram
sobre o assunto. O pastor,
fonte mais próxima da família, foi questionado pela reportagem sobre o padrasto
da menina. Ele disse que
não sabia da situação, e
que apenas estava ajudando a garota a pedido de um
membro da igreja, próximo
da garota e de seus familiares.
Também entramos
em contato com a direção
do Hospital Nardini para saber do estado de saúde da
menina e da criança, mas
até o fechamento desta edição o DiárioRP não havia
sido respondido, mas extraoficialmente fomos informados que a menina e o bebê
continuam internados no
Hospital.

Na madrugada da
última segunda-feira (3),
o jornalista Marcio Prado,
mais conhecido como Peninha ouviu, do lado de fora
de sua casa, algo parecido
com cinco disparos de arma
de fogo. Ao sair de sua residência, na sacada ele disse
não ter visto nenhum movimento estranho e retornou
para dentro.
Pela manhã, quando
foi até seu carro, ele viu que
na parte traseira do veículo havia cinco perfurações.
Uma cápsula foi encontrada por ele dentro do carro
e uma segunda foi achada
pela Polícia Militar do lado

de fora, na calçada.
Peninha
acredita
que a ação tenha sido premeditada e encomendada
por alguém que tenha se
sentido atingido pelos seus
textos, como relatou no boletim de ocorrência. Em outras ocasiões, o jornalista
recebeu diversas ameaças,
por matérias publicadas em
seu blog na internet. “As
ameaças foram inúmeras.
Acredito que todas as pessoas denunciadas devem
ser consideradas suspeitas
da ação, até que os verdadeiros culpados sejam capturados e punidos”, disse o
jornalista.
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O Vereador Archeson (Rato)
Teixeira Atendeu diariamente os munícipes, resolvendo e esclarecendo sobre a
cidade. Todos os pedidos
da população tiveram como
resposta, por parte do Vereador, a realização de mais
de 20 ofícios para Secretarias Municipais, pleiteando
prestação de serviço tais
como: capinação, limpeza,
rede elétrica, limpeza de
bueiros, assistência Jurídica
e etc. Encaminhou à mesa
da câmara o Projeto Ética e
Cidadania para ser ministrado nas Escolas Municipais e
Particulares do Município de
Ribeirão Pires.

O Vereador Rogério Luiz fez
uma visita a Biblioteca Municipal de Ribeirão Pires fiscalizando o começo da reforma
do local. O Vereador também
participou de uma reunião do
Conselho Municipal da Saúde, onde foram rejeitadas
as contas dos últimos quatro meses do ano de 2016.
Rogério também visitou o
bairro São Caetaninho onde,
em reunião, ouviu moradores e suas reivindicações por
melhorias na comunidade.
O Vereador Rogério Luiz foi
convidado para participar da
programação na Rádio Pérola da Serra, no programa
“Agora é com elas”.
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Essa semana, esteve na Secretaria de Esporte e Turismo
questionando o retorno de
algumas atividades no Jardim Caçula e pleiteando melhorias na quadra da escola
municipal Mabel Cunha, que
é de uso tanto dos alunos
quanto da comunidade. Esse
contato também foi importante porque o parlamentar
pretende construir uma área
de lazer próximo a escola.
Dentre algumas questões de
extrema importância na cidade, está a melhoria nas ruas
que não tem pavimentação,
como a Ciro Monteiro, no
Pilar Velho e Diamantina, no
Jardim Valentina.

Atendeu, em seu gabinete,
munícipes com inúmeras reclamações de vários bairros
da cidade. Com base em
todas essas reclamações,
o Vereador elaborou alguns
ofícios e requerimentos solicitando limpezas e manutenções, como aconteceu
com o pedido de munícipes
que foram até o gabinete reclamar da situação do
Cemitério São José. O Vereador ainda elaborou ofício
pedindo a manutenção do
bueiro da rua Marechal Juarez Távora, no bairro da Vila
Suely, além de visitar a UPA
para conhecer as demandas
atendidas no local.
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Cézar de Carvalho é acusado de ser funcionário fantasma

O advogado Cézar de
Carvalho, presidente do PSDB
de Ribeirão Pires, foi acusado
de ser funcionário fantasma
no Governo de Geraldo Alckmin. Segundo denúncias, ele
estaria lotado como assessor
na Secretaria de Governo ganhando pouco mais de cinco
mil reais. A denúncia sobre
Cézar ser funcionário fantasma foi formalizada no Palácio
dos Bandeirantes e, logo em
seguida, o tucano foi exonerado do cargo.

De acordo com reportagem do Diário do Grande
ABC, Cézar não comparecia a Secretaria e continuava
atendendo em seu escritório
de advocacia no Centro de Ribeirão Pires. Ainda de acordo
com a reportagem, um funcionário da Secretaria disse que
não conhecia nenhum Cézar
de Carvalho na Pasta.
Cézar teria perdido influência no Governo do Estado
depois que seu aliado, Edson
Aparecido (Casa Civil), saiu

para se dedicar a sua campanha como vereador, o que não
deu certo, já que Aparecido
não conseguiu se eleger.
O Diário de Ribeirão
Pires entrou em contato com
o advogado que negou as
acusações, garantindo que
suas ausências na Secretaria
se deram por estar cumprindo
agendas em quase 40 cidades, mais especificamente as
Sete do Grande ABC. “Assessor parlamentar serve para
isso. Essas questões todas
são retaliações por conta do
embate político e jurídico que
vivemos na cidade. Sabemos
de onde vêm essas acusações, mas faz parte da política”, disse o ex-assessor.
O DiárioRP também
enviou questionamentos sobre os fatos ao Governo do
Estado, mas não obtivemos
resposta.

Câmara sabatinará secretária
A Secretária de Educação, Inclusão e Tecnologia,
Flávia Banwart foi convocada
pela Câmara dos Vereadores
de Ribeirão Pires para prestar
esclarecimentos a respeito de
acusações feitas contra ela,
por, supostamente, estar cometendo assédio moral contra
os funcionários da Pasta. Ela
havia sido convidada para ir
até a Casa de Leis, mas teria
recusado ao convite dos vereadores.
O Presidente da
Casa, Rubens Fernandes disse que a resposta dada a ele
por Flávia não fazia sentido.
“Eu convidei para vir aqui esclarecer algumas dúvidas dos
munícipes, mas ela disse que
precisaria saber o assunto. Já
que ela não quis vir convidada,
eu a convoquei”, disse Rubão.
Segundo informações
divulgadas, a Secretária teria

proibido professores e funcionários de se alimentarem com
a merenda escolar. Essa proibição teria sido feita por meio
de conversas com os diretores das escolas, que deveriam
repassar aos funcionários.
Além desta acusação,
Flávia também terá, na tarde
da próxima quinta-feira (6),
que responder a outros questionamentos dos vereadores,
com, por exemplo, sobre o
concurso público dos professores e a situação de todos
eles.
Banwart ainda deve
responder sobre a contratação de uma empresa de
abastecimento da merenda
escolar. O contrato foi feito de
maneira emergencial dispensando a licitação. A Prefeitura
disse que a ação foi tomada
pois a gestão anterior não efetuou os pagamentos.
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O Vereador Amaury Dias esteve em uma maratona de
atendimento em seu gabinete na última semana, em que
munícipes puderam levar demandas de seus bairros ao
Legislativo. Além disso, o Vereador ainda reuniu-se com
alguns empresários para discutir propostas e projetos de
fomento do comércio local e
geração de empregos. Moradores do Jardim dois Melros
também participaram de reunião com o vereador que, no
sábado, foi até o bairro Sítio
dos Vianas para conversar
com a população e conhecer
um pouco mais dos problemas das comunidade.

Teve, ao lado do Ver. Amaury
Dias, seis requerimentos
aprovados na última sessão
da Câmara dos Vereadores.
A reforma do telhado do Terminal Rodoviário; questionamentos sobre o número de
professores na Rede Municipal de Ensino. Os vereadores
questionaram sobre a liberação de alvará para o parque
de diversões na Av. Prefeito
Valdírio Prisco, além do cronograma de melhorias de
acessibilidade no Centro e
capinação no Cemitério São
José. Ao lado dos outros 16
vereadores, o vereador assinou Moção de Repúdio contra a Reforma da Previdência.

Na semana passada, o Vereador Anselmo Martins acompanhou a limpeza realizada
pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, no Jardim Santa
Rosa; trabalho realizado depois que o Vereador encaminhou pedidos solicitando os
serviços. Anselmo também
reuniu-se com membros da
empresa Ribeirão Luz, solicitando informações a respeito
do cronograma de manutenção da iluminação pública
em diversos pontos da cidade. Na sexta-feira, o Vereador
também esteve presente em
cerimônia de entrega de quase mil cadeiras de rodas doadas à Apraespi.
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