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Região sofre com 
desmoronamentos
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 Os vereadore de Ri-
beirão Pires pediram, na úl-
tima sessão da Câmara Mu-
nicipal, ocorrida na  última 
quinta-feira (13) que o atu-

al secretário de segurança 
Pública, o Coronel Navarro, 
seja punido  por, segundo 
eles, ser conivente com as 
irregularidades apontadas 

em diversas denúncias con-
tra o comandante da GCM, 
Adelson Lima, e sua equi-
pe. Em uma das denúncias, 
Guardas Municipais teriam 

recebido propina para fazer 
vista grossa para uma festa 
que estaria acontecendo de 
forma irregular. Na fala dos 
vereadores, eles também  

chegaram a convidar o se-
cretário e o comandante a 
se retirarem da cidade, já 
que,  não seriam daqui. Veja 
mais.            |Página 6

Funcionários da saúde 
negam socorro 

à crianças

Zé Nelson
arrependido



Cadê a liderança?
 O clima entre o exe-
cutivo e o Legislativo está 
esquentando cada vez mais 
em Ribeirão Pires. Por trás 
das cortinas, o clima está 
esquentando cada vez 
mais. É muma briga de egos 
absurda, que no final das 
contas só piora para nós, 
moradores da cidade.
 Vereadores estão 
em briga com diversos se-
cretários do governo, tudo 
por conta da ausência de 
uma boa comunicação en-
tre  o executivo e o legis-
lativo. O líder de governo, 
que é quem deveria fazer a 
ponte do Legislativo com o 
executivo, até agora não foi 
indicato, deixando os vere-
adores, que em boa parte 
são ‘marinheiros de primeira 
viagem’, sem nenhum dire-
cionamento.
 É óbvio que o vere-
ador não precisa de Babá, 

mas uma boa relação do 
legislativo com o executivo 
é essencial para o bom an-
damento da cidade. O que 
vemos, na verdade é o con-
trário, são secretários e ve-
readores em brigas de ego 
para saber quem manda em 
quem. O absurdo chega ao 
limite de um certo secretá-
rio emitir uma determinação 
que os funcionários de sua 
secretaria não poderiam 
atender nenhum vereador.
 O que a cidade pre-
cisa agora é de gestão. Soa 
repetitivo, eu sei, mas a ver-
dade é que é hora de esque-
cermos as eleições, as dife-
renças políticas e focar em 
administrar a cidade. Não 
importa o partido, o que im-
porta é fazer o melhor pela  
nossa cidade. O prefeito 
Kiko precisa urgentemente 
escolher uma pessoa que 
possa representar o seu go-

verno dentro do Legislativo, 
pois os vereadores estão 
sem nenhum direcionamen-
to ou representante que fale 
por eles com o governo. Em 
contra partida, o governo 
também está sem uma pes-
soa com quem possa falar.
 Tenho visto que a 
atual gestão tem sim se es-
forçado para tirar a cidade 
do foço, mas ninguém faz 
nada sozinho. Precisamos 
conversar e entender que 
cada pessoa é diferente. 
Delegar funçoes é o me-
lhor para uma cidade com 
o desespero por mudança, 
como é Ribeirão Pires, de-
pois da péssima gestão de 
Saulo Benevides (PMDB).
 Torço do fundo do 
coração para que essas dis-
putas acabem o mais rápido 
possível e juntos possamos  
focar no futuro de nossa 
querida cidade. Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
 Os moradores do 
Bairro Parque Aliança, estão 
reclamando de inúmeros bu-
racos que têm aparecido; um 
deles, próximo a saída de uma 
Escola, quase causou aciden-
tes, pois, segundo os morado-
res do local, os motoristas têm 
que frear bruscamente para 
evitar o buraco, já que a lom-
bada, que está ao lado, está 
mal sinalizada levando perigo 
aos motoristas, pedestres e 
alunos.
 Questionamos a Pre-
feitura Municipal a respeito do 
cronograma de manutenção 
e serviços de tapa buraco da 
cidade, e qual a previsão para 
serem realizados no bairro. 
Entretanto, até o fechamento 
desta edição, a Administração 
Municipal não havia retornado 
os contatos.
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Após fortes chuvas, RP tem desmoronamentos Moradora de RGS participa do Miss T Brasil

 As consequências 
das fortes chuvas ainda con-
tinuam aparecendo em Ribei-
rão Pires. Além das calçadas 
que ainda apresentam grande 
quantidade de lama e peda-
ços de madeira e concreto 
solto, alguns bairros tiveram 
pequenos deslizamentos.
 No São Caetaninho, 
na rua Caiçara, uma morado-
ra postou uma imagem em 
que uma enorme quantida-
de de terra invadiu sua casa. 
Segundo ela, a Defesa Civil 
de Ribeirão Pires foi acionada 

 Ela é cabeleireira, 
auxiliar de enfermagem e es-
tudante de engenharia. Ga-
briella Bueno, a Gaby, como 
é conhecida, será a represen-
tante de Rio Grande da Serra 
e também do Estado de São 
Paulo no tradicional Concur-
so Miss T. Brasil, que elege 
as travestis e mulheres tran-
sexuais mais lindas de todo o 
país. A jovem tem história de 
vida pautada na superação e 
conquistas de espaços, bus-
cando sempre o respeito às 
travestis e mulheres trans. A 
escolha acontece 21 de abril, 
no Teatro Santo Agostinho, 
em São Paulo. 
 Gabriella se candida-

tou ao cargo de vereadora 
nas Eleições de 2016 na ci-
dade de Rio Grande da Ser-
ra. Ela também é militante no 
Grupo de Apoio à Diversida-
de (GAD), e faz parte da Co-
missão LGBT do Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC, 
entidade que reúne as sete 
Prefeituras Municipais da re-
gião. “Ser reconhecida. Lutar 
por direitos. Ser uma Miss não 
é só beleza, é tomar decisões 
e ter atitudes de pessoas de 
bem, com caráter. É pregar 
o amor, conquistar todos os 
seus direitos e dar visibilidade 
à comunidade LGBT”, enfati-
zou a representante regional 
Gaby Bueno.

várias vezes, mas demoraram 
a atender ao chamado. “Li-
gamos desde as 6h30 para a 
Defesa Civil, mas eles só che-
garam aqui as 10h20”, disse 
ela.
 Ela desabafou dizen-
do que além da terra e lama-
çal, estruturas de ferro, os 
guardrails também estavam 
para cair sobre sua casa. “Não 
sei mais o que fazer, pelo amor 
de Deus. Agora estou sem 
casa e não tenho para onde 
ir. Espero que outras pessoas 
nunca passem por isso”, la-

mentou a moradora.
 Além deste caso, ou-
tros moradores, ao longo dos 
últimos dois meses, relataram 
problemas relacionados. “A 
chuva fez descer o barran-
co em cima da casa do meu 
vizinho. A Defesa Civil disse 
que não pode fazer nada; só 
disseram para avisar aos mo-
radores para saírem da casa. 
Ninguém vai fazer nada?”, re-
clamou um munícipe.
 A Prefeitura de Ri-
beirão Pires foi questionada 
sobre o assunto, e quais as 
medidas a serem adotadas 
para auxiliar os munícipes que 
estiverem passando por essas 
situações.
 Por meio de nota, a 
Prefeitura informou que “A 
Defesa Civil realizou diversos 
atendimentos em decorrência 
das fortes chuvas”, justifican-
do o mencionado atraso no 
atendimento. 
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Todos os pedidos da po-
pulação tiveram como res-
posta por parte do Vereador 
a realização de mais de 15 
Ofícios para as Secreta-
rias Municipais, pleiteando 
prestação de serviços tais 
como capinação, limpeza, 
rede elétrica, recapeamento, 
poda de arvores, limpeza de 
bueiros, e assistência Jurídi-
ca. Encaminhou ao Executi-
vo pedido de esclarecimen-
to a Secretaria de Saúde 
sobre a falta, alegada pelos 
munícipes, de Kit para dia-
béticos (Insulina, tirinhas de 
medição de glicose, seringa, 
glicosímetro, seringas, agu-
lhas, lanceta).  

O Vereador Rogério Luiz tem 
desempenhado um trabalho 
fundamental na Casa Legis-
lativa em relação a conscien-
tização dos empresários do 
comércio varejista de carnes. 
Junto com a Vigilância Sani-
tária participou da palestra 
sobre práticas de manipu-
lação no varejo de produtos 
alimentícios. Enviou ao Exe-
cutivo um requerimento para 
implantação de Inspeção Mu-
nicipal. Serviço que visa tirar 
da informalidade as pessoas 
que manipulam produtos ali-
mentícios de origem animal e 
vegetal a fim de trazer segu-
rança tanto para o produtor 
quanto para o consumidor.

O Vereador Rubão buscou, 
em reuniões, soluções em 
relação ao problema da 
violência nos bairros. Por 
isso, protocolou ofício para 
a Secretaria de Segurança 
Pública solicitando rondas 
ostensivas na Vila Guer-
da, por exemplo. Visando 
melhorias e soluções, Ru-
bão também entrou com 
pedidos junto a Secretaria 
de Infraestrutura Urbana 
quanto a limpeza de gale-
rias, que entupiram e pro-
vocaram grandes trans-
tornos aos moradores por 
conta das fortes chuvas 
que aconteceram na última 
semana.

Em reunião com o Secretário 
de Transporte e Trânsito, soli-
citou a troca de ponto de ôni-
bus na Av. Princesa Isabel; o 
que está no local, segundo 
moradores, tem causado 
acidentes. Também solicitou 
que um ponto de ônibus seja 
instalado na Rua Pinxinginha 
no Jd. São Francisco, solici-
tação antiga dos moradores. 
À Secretaria de Infraestrutura 
fora solicitada manutenção 
na rua Primo Bertoldo no Jd. 
Vista Linda. Junto ao Vere-
ador João Lessa solicitou 
rondas ostensivas no Jd. Al-
vorada, e pediu ao Executivo 
incluir Jd. Vista Linda no cro-
nograma de melhorias.

Atendeu, em seu gabinete,
munícipes com inúmeras re-
clamações de vários bairros
da cidade. Com base em 
todas essas reclamações, 
o Vereador elaborou alguns 
ofícios e requerimentos soli-
citando limpezas e manuten-
ções, como aconteceu com 
o pedido de munícipes que 
foram até o gabinete recla-
mar da situação do Cemité-
rio São José. O Vereador ain-
da elaborou ofício pedindo 
a manutenção do bueiro da 
rua Marechal Juarez Távora, 
no bairro da Vila Suely, além 
de visitar a UPA para conhe-
cer as demandas atendidas 
no local.
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Solicitou esclarecimentos so-
bre a destinação e os valores 
arrecadados com multas am-
bientais, além de dar aten-
ção especial aos problemas 
da Saúde de Ribeirão Pires. 
O vereador pediu esclareci-
mentos sobre os funcioná-
rios que atuam no setor, em 
especial os ligados à Santa 
Casa, sobre as deficiências 
no atendimento pediátrico, 
números sobre exames rea-
lizados e a regularização do 
estoque de fitas para diabé-
ticos. Ainda cobrou explica-
ções sobre a manutenção da 
frota da GCM e os reparos 
feitos na Casa do Hip Hop e 
da Juventude.

Atendeu munícipes em seu 
gabinete, protocolou reque-
rimentos, indicações e Ofí-
cios. Apresentou via mídia 
impressa e digital a presta-
ção de contas dos 100 dias 
de mandato. Votou e justifi-
cou o voto de dois projetos 
do Executivo na sessão ordi-
nária do dia 13/04/17. Con-
versou com o Secretário de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico sobre alguns 
questionamentos referentes 
a Festa do Pilar, Festa do 
Chocolate e Investimentos 
na cidade. Conversou com 
munícipes nas ruas da cida-
de para atendimento de al-
gumas demandas.

Depois de atender centenas 
de munícipes em seu Gabi-
nete (foram 120 visitas), ela-
borou uma série de ofícios. 
Foram 15 no total. Além 
destes ofícios, o Parlamentar 
também enviou 22 indica-
ções ao Executivo Municipal. 
O Vereador reuniu-se com o 
Deputado Estadual Ricardo 
Madalena, onde discutiram 
possíveis projetos para a ci-
dade. Anselmo também per-
correu mais de 15 bairros de 
Ribeirão Pires onde foram 
apresentados inúmeras me-
lhorias a serem feitas e encer-
rou sua semana em reuniões 
com diversas instituições vol-
tadas a projetos sociais.
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Vereadores pedem punição para Secretário de Segurança

 Vereadores de Ri-
beirão Pires criticaram du-
ramente o atual Secretário 
de Segurança Pública, José 
Luis Martins Navarro, conhe-
cido como Coronel Navarro, 
e o comandante da Guarda 
Municipal, Adelson Lima, 
por diversas denúncias e 
reclamações em relação a 
atuação da Guarda Munici-
pal, e em especial a ROMU.
 Para os vereadores, 
o chefe da pasta está sen-
do omisso e conivente em 

relação a denúncias de pos-
síveis irregularidades dentro 
da corporação, como por 
exemplo, o recolhimento de 
propinas envolvendo Guar-
das Municipais, que mesmo 
respondendo a processos 
administrativos, ainda estão 
trabalhando na rua.
 O vereador Rubens 
Fernandes, o Rubão, che-
gou a lembrar da agressão 
sofrida dentro da Câmara: 
“Vou bater e confirmar minha 
indignação desde o dia que 
eu tomei um tapa aqui. Tem 
que trocar. Se o comando 
não está funcionando, tem 
que trocar. Vamos  colocar 
pessoas que são técnicas, 
não políticas”.
  Para o vereador 
José Nelson de Barros 
(PMDB), não se deve acu-
sar somente o comandante 
da guarda, mas também o 

secretário por estar sendo 
conivente com os possíveis 
desmandos de Lima. “Va-
mos elaborar um documento 
agora e tomar uma providên-
cia com esse coronel. É uma 
situação lamentável. Ele não 
mora aqui. Esse comandan-
te também não mora aqui. 
O problema não é só do 
comando, mas também do 
secretário, já que é ele que 
manda no comandante. Se 
ele não está gostando da ci-
dade, ele que vá pra Brasília, 
não tinha uma vaga pra ele 
lá?”, concluiu.
  Na última semana, o 
DiárioRP teve acesso a gra-
vações onde confirmariam 
que Guardas  Municipais li-
gados ao atual comandante 
da companhia estariam re-
cebendo propina para fazer 
vista grossa.  A prefeitura 
disse investigar o caso.

Funcionários da saúde são acusados de omissão

 Funcionários da 
saúde foram acudados de 
negar atendimento emer-
gencial a duas crianças na 
última semana. No primei-
ro caso, um menino de 13 
anos teria tido o atendimen-
to negado por um médi-
co da UPA, mesmo tendo 
fraturas nos ossos e cortes 
profundos. De acordo com 
o denunciante, o vereador 

Paulo Cesar (PMDB), o mé-
dico teria dito que “não é 
Pediatra” e para conseguir 
atendimento, foram até a ci-
dade vizinha. “Procuramos 
o vice-prefeito, que pediu 
para fazermos o levanta-
mento e passar todas as 
informações para ele, para 
que se abra uma investiga-
ção”, disse o vereador.
 No segundo caso, 

uma outra criança teria che-
gado convulsionando no 
Hospital e Maternidade São 
Lucas, mesmo com a gravi-
dade e nível emergencial do 
caso, uma funcionária teria 
negado o atendimento à 
ela.  A denúncia foi feita pelo 
vereador Amaury Dias (PV). 
“Minha filha chegou pratica-
mente sem vida ao Hospi-
tal São Lucas e foi negado 
atendimento à ela por uma 
funcionária”, disse Amaury.
 Procurada por nos-
sa equipe de reportagem, a 
prefeitura de Ribeirão Pires 
não respondeu aos nossos 
contatos.

Zé Nelson se diz arrependido

 O ex-presidente da 
Câmara Municipal de Ri-
beirão Pires, José Nelson 
de Barros (PMDB), usou o 
microfone da Câmara Mu-
nicipal na sessão da última 
quinta-feira (13) para dizer 
que está arrependido de 
ter apoiado o ex-prefeito da 
cidade, Saulo Benevides, 
também do PMDB, e por ter 
barrado a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
saúde, proposta pelo ex-ve-
reador Renato Foresto (PT).
 Durante seu pronun-
ciamento, o vereador afir-
mou que ‘todos os proble-
mas que enfrentamos hoje 

na cidade são por conta da 
gestão passada’.
 “Quase perdi a elei-
ção por causa do Saulo e 
hoje eu tenho um arrepen-
dimento de não ter aberto 
aquela CPI. É um problema 
atrás do outro. Todos os 
problemas atingem o pas-
sado [gestão passada]. Hoje 
eu sou favorável. Hoje esta-
mos pagando caro por não 
ter feito uma CPI na Saúde. 
Tanto dinheiro que veio para 
a cidade e a gente não sabe 
para onde foi. Ela vai acon-
tecer e ela vai mexer com 
muita gente”, concluiu o ve-
reador.
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Crianças não vão à escola por problemas em rua

 Entre Rio Grande da 
Serra e Ribeirão Pires exis-
te uma rua causando certo 
transtorno aos moradores 
e também aos pais de alu-
nos que, teoricamente, de-
veriam utilizar o transporte 
escolar para ir à escola. O 
problema é que a rua Va-
lentino Redivo, entre os 
bairros Soma (RP) e Sítio 
Maria Joana (RGS), está es-
buracada, impossibilitando, 
por exemplo, que o ônibus 
escolar consiga percorrer o 
trajeto, obrigando as crian-

ças caminharem por aproxi-
madamente 25 minutos, de 
acordo com os pais. “De-
pois eles entram no ônibus 
e ficam pouco mais do que 
cinco minutos até chegar à 
escola. Às vezes compensa 
eles irem andando o trajeto 
todo”, disseram os pais.
 Os vereadores Ami-
gão D’Orto de Ribeirão Pi-
res, Jhol Jhol e Maciel da 
Padaria de Rio Grande da 
Serra, estiveram no local 
para entender melhor o 
problema. Segundo eles, 

uma solicitação em conjun-
to entre os três Parlamen-
tares será encaminhada às 
Secretarias de Infraestrutura 
Urbana de ambas as cida-
des para reivindicar melho-
rias no local.
 Segundo informa-
ções, o número de faltas 
também tem preocupado os 
pais. Eles informaram que o 
ônibus, que geralmente leva 
de 30 a 40 crianças, está le-
vando, muitas vezes, menos 
de dez alunos, chegando a 
um percentual de 75% em 
faltas, que têm atrapalhado 
os estudos das crianças.
 As Prefeituras de Ri-
beirão Pires e Rio Grande da 
Serra foram questionadas 
em relação ao problema, 
mas até o fechamento desta 
edição, nenhuma delas ha-
via respondido aos questio-
namentos do DiárioRP.

Coop investe 6,3 milhões em nova loja na cidade

 Com investimentos 
na ordem de R$ 6,3 milhões, 
a Coop inaugura na próxima 
terça-feira (18), sua 30ª loja. 
A nova unidade de Ribeirão 
Pires, segunda no município, 
conta com 1,450 m² de área 
de vendas, sendo 150 m² 
para a drogaria e 55 vagas 
para estacionamento. Para 
o seu funcionamento, foram 
contratados cerca de 100 no-
vos colaboradores. A loja está 
localizada no Centro Alto, Av. 
Santo André, 735.
 A nova unidade che-
gou a cidade após meses de 
negociação do ex-vereador e 
hoje Secretário de Gestão e 
Planejamento Administrativo, 
Eduardo Nogueira.

 De acordo com o di-
retor-presidente Marcio Valle, 
Ribeirão foi escolhida para 
abrigar a nova loja por ser 
uma área bastante populosa 
e não contar com supermer-
cados neste modelo. “Além 
disso, a cidade está em cons-
tante crescimento”.
 Esta unidade segue a 
nova comunicação visual, ilu-
minação de LED e toda a ca-
deia de frio alimentar é dotada 
de tecnologia de ponta, com 
utilização do fluído CO2 no 
sistema de congelados e do 
propilenoglicol na área de re-
frigerados, medidas que dão 
maior segurança alimentar e 
economia de energia elétrica.
  Atualmente, a Coop 

é considerada a maior Co-
operativa de Consumo da 
América Latina. Em 2016, 
encerrou o ano com fatura-
mento bruto de R$ 2.125 bi-
lhões, tem hoje 1,7 milhão de 
cooperados e mais de 5,9 mil 
colaboradores diretos. Com a 
nova unidade, a rede passa 
a ter 30 unidades, 22 só no 
Grande ABC; uma em Piraci-
caba, três em São José dos 
Campos, duas em Sorocaba 
e duas em Tatuí, além de três 
postos de combustíveis e 11 
drogarias de rua.
 Por ser uma coopera-
tiva, oferece vários benefícios 
ao cooperado, como cursos 
gratuitos para promover o 
aumento de renda; o retor-
no das sobras líquidas, valor 
proporcional ao volume de 
compras realizado durante o 
ano; auxílio funeral; programa 
gratuito de atividade física; 
projeto de visita de crianças 
nas unidades para estimular 
o consumo consciente, e pre-
ços exclusivos.
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Jovem relata cenas de ato obsceno no centro de RP

 Na última sexta-feira 
(7), por volta das 19h, uma 
jovem de 19 anos seguia em 
direção a Estação Ferroviária 
de Ribeirão Pires para seguir 
em direção à faculdade. A 
vítima, Bruna Luara, disse 
que em uma parte escura da 
rua por onde andava havia 
um carro parado; um Logan 
prata acendeu as luzes e, 
segundo ela, por curiosidade 
e pelo susto do momento, 
acabou olhando para trás. 

“Quando eu vi, tinha um ho-
mem se masturbando dentro 
do carro parado. Eu con-
tinuei andando assustada, 
quando ouvi um barulho, era 
ele saindo do carro, seminu 
e gritando coisas do tipo: 
“vadia, vem aqui, vamos ali”. 
A única reação que conse-
gui ter, foi andar mais rápido 
possível para fugir daquele 
cara”, disse a vítima.
 Enquanto andava 
apressada, Bruna percebeu 

que outro rapaz acabou vi-
rando em sua direção. Foi 
quando o homem assusta-
do puxou as calças, entrou 
no carro e arrancou fugindo. 
Nervosa, ela comentou com 
alguns amigos que a espe-
ravam. “Nós ligamos para a 
Polícia que disse fazer uma 
ronda pelo local. Eles tam-
bém disseram que ligariam 
de volta para me informar 
qualquer coisa, mas não re-
tornaram”. A vítima ainda re-
latou ao Diário de Ribeirão Pi-
res que foi informada que um 
boletim de ocorrência “não 
adiantaria” de nada, pois não 
houve agressão ou roubo. 
“Eu nunca ouvi falar de casos 
semelhantes a esse naquela 
rua, só de roubos de celular 
e outros tipos de assalto. Isso 
me deixou bastante apreensi-
va, pois o local está bastan-
te abandonado”, finalizou a 
moça.

Bandido rouba casal em semáforo

 Um casal dirigia pela 
Avenida Humberto de Cam-
pos, sentido Centro de Ribei-
rão Pires na última segunda-
-feira (10), por volta das 15h, 
quando pararam em um se-
máforo e foram surpreendi-
dos por um homem armado, 
em uma motocicleta cinza. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, o bandido estava 
de capacete com viseira es-
cura, dificultando que as víti-
mas conseguissem memori-
zar o rosto dele.
 Ainda de acordo com 
o relato das vítimas, o homem 
apontou a arma pelo vidro do 
carro e anunciou o assalto, 
obrigando as vítimas a entre-

garem seus celulares. A ação 
foi rápida, durou o tempo em 
que o semáforo esteve fecha-
do e, antes mesmo que fosse 
liberada a passagem, o assal-
tante fugiu com os pertences 
das vítimas, que não soube-
ram identificar o modelo da 
moto e nem anotar a placa. 
As vítimas também disseram 
não conseguir ver para que 
lado o bandido teria fugido.
 Este relato acompa-
nha outros dois em situações 
semelhantes. Um aconteceu 
no semáforo próximo a CBC, 
e o outro no farol ao lado de 
um posto de gasolina tam-
bém na Av. Humberto de 
Campos.



...E estão dizendo que, 
caso caia, o tal pode in-
gressar na carreira de can-
tor. Prova disso, foi a ‘pali-
nha’ dada por ele durante 
sua posse na Praça Cen-
tral da cidade. #SQN!!

Os Vereadores estão inco-
modados com as atitudes 
tomadas por um certo Co-
mando da Guarda Civil de 
Ribeirão Pires. Teve muita 
gente esbravejando lá pelos 
lados da Casa de Leis...

Não só o Comando da GCM 
foi alvo de críticas. “Forastei-
ros” em Pastas foram ‘con-
vidados a se retirar da cida-
de’. A sessão da Câmara da 
última quinta-feira deu o que 
falar.

Não mata, mas deixa Ve-
reador machão, pianinho 
quando percebe que as coi-
sas não estão caminhando 
como eles querem. Até fa-
laram em “arrepender-se de 
não abrir a CEI da Saúde.

Na falta de um Líder de 
Governo, teve vereador de 
partido de oposição que 
“vestiu” a capa vermelha e 
defendeu o Governo, pena 
que o Partido tá mandando 
ficar “quietinho”...

Essa coluna não afirma. Apenas divulga ‘bochichos’ que dizem pela cidade.

Cabeça na bandeja... ...ou no microfone? Ninguém te quer Arrependido! Capa se Super-heroi
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