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DEDÉ É CONDENADO E FICA
INELEGÍVEL POR 8 ANOS

|Página 8
O ex-candidato ao Paço,
Edinaldo de Menezes, o
Dedé da Folha, foi mais
uma vez condenado pelo
Tribunal Regional Eleitoral

de São Paulo, pela prática
de abuso de poder, quando foi acusado por usar o
jornal da família para atacar
seus concorrentes ao Paço

Municipal de Ribeirão Pires, nas eleições de 2016.
Dedé é réu reincidente no caso. Em 2004,
ele foi condenado pela Jus-

tiça por cometer um ato
parecido. Por conta dessa condenação, Dedé fica
inelegíve por oito anos.
O Diário de Ribeirão Pi-

Área da ‘Cracolândia’ deve ser revitalizada

|Página 14

res conversou com Dedé
da Folha sobre o assunto.
Confira o que disse o ex-candidato sobre sua nova
condenação na Justiça.

Contas de
Volpi entram
em votação

|Página 9
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Tá, mas cadê o povo???

Faz muito tempo
que se discute na Câmara Municipal da cidade a
questão do horário em que
as sessões devem acontecer. Vira e mexe se reclama que a população não
pode comparecer devido
ao horário, que é exatamente durante o horário de
expediente de muitos. Eu
até concordo que se isso
vai dar mais oportunidade
às pessoas para comparecerem nas sessões, deve
mesmo acontecer.
No entanto, o que
vimos na audiência pública
promovida ontem pelo vereador Amaury Dias (PV), é
que a minoria compareceu.
Foi possível contar nos dedos quantas pessoas realmente estavam presentes
durante a sessão de ontem.
O que foi possível ver, era o
número extremamente ele-

vado de cadeiras vazias.
É típico do ser humano colocar desculpas
para não fazer aquilo que
não quer, que se tem preguiça ou que não se gosta.
É como diz uma velha citação: “Quem quer vai atrás,
quem não quer, arruma
uma desculpa”.
Eu até entendo que
as pessoas estão tão desiludidas com a política que
não têm vontade de sequer
sair de casa para isso. Vimos na última eleição municipal o quão suja pode ser
a política, mas também precisamos ver o bem enorme
que podemos fazer através
dela. É somente através da
política que ações reais podem ser feitas pelas nossas
cidades, estados, enfim,
pelo nosso país. É através da política, e me refiro
a boa política, que vamos

avançar em diversos pontos que hoje, infelizmente
não estão do jeito correto
que deveriam estar.
Para fazermos essa
boa política acontecer é somente através da participação popular da sociedade
civil. Não importa qual seja
a sua opinião, se você é
‘coxinha’, se você é ‘mortadela’, de direita, esquerda,
enfim, o que o nosso país
e nossa cidade precisam é
que você participe da vida
pública e política.
Não adianta aparecer apenas na hora de reclamar disso ou daquilo.
É preciso acompanhar o
real andamento das coisas
e estar na ativa, porque
quando alguma decisão
política atingir a sua vida,
você vai querer participar e
se inteirar, mas aí, pode já
ser tarde demais.

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

Foto Denúncia
Na Av. Francisco
Monteiro existe uma calçada
que, sempre quando chove,
causa uma infinidade de problemas aos pedestres que por
ali precisam transitar.
O local não tem calçamento, está todo destruído e a lama, se faz presente
muitas vezes até sem chuva.
Além disso, o local também
tem iluminação precária e,
durante a noite, muitos munícipes, as vezes desavisados,
ou esquecidos de que no local
a situação não está favorável
ao pedestre, acabam caindo,
ou sujando suas roupas.
As reclamações são
muitas, inclusive sobre a falta de segurança. Procurada,
a Prefeitura de Ribeirão Pires
não se manifestou sobre o assunto.
Envie comentários, sugestões e denúncias para:
contato@diariorp.com.br | whatsapp (11)947834128
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Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro é novidade em RGS

No final do mês de
Abril, Rio Grande da Serra
e a região ganharam uma
nova opção de lazer, para
crianças, jovens e adultos.
Localizada no centro de Rio
Grande da Serra, a Escola
de Futebol Oficial do Cruzeiro E.C., conta com uma
ótima estrutura para treinamentos e entretenimento,
como quadra de gramado
sintético novo, lanchonete e
vestiários, dando opções aos
frequentadores.
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A Escola Oficial do
Cruzeiro conta com professores graduados, empenhados na formação de atletas;
a Escola implanta uma disciplina que ajuda não somente na formação dos atletas,
mas também no desenvolvimento de bons cidadãos.
Além destes benefícios, a Escola Oficial também dá, aos alunos matriculados, a oportunidade de
realizar testes em diversas
equipes de futebol profissio-

nal, incluindo o próprio Cruzeiro, que disputa diversos
torneios nacionais e internacionais, além também, de
poder entrar em campo com
os jogadores. A unidade está
com matrículas abertas para
alunos entre 4 e 17 anos nos
períodos da manhã, tarde,
noturno e aos sábados.
A Escola está localizada na Rua Venâncio Orsini,
52 – Centro de Rio Grande,
próximo à Estação da CPTM
e ao Restaurante Renna,
os interessados podem fazer uma aula experimental
gratuita, mais informações:
4826-8338 / 99717-1854 /
97326-0364 (ambos Whats).
Se você não quer ser aluno,
mas gostaria de usufruir do
novo espaço de lazer, basta entrar em contato com a
direção da Escola que tem
preços promocionais para
aluguel de quadra.

1º Festival
de Combate a homofobia
Show

Léo Áquila
DJs:
Anitta Cover

Mel Ravásio

Ivan Inácio

Felipe Rosa

20 de maio

vila do doce

Samantha Banks

18h00

Rua Boa Vista, S/N, Centro - Ribeirão Pires/SP
Realização

Secretaria de
Políticas
Comunitárias
Institucionais

Apoio

Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico
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Todos os pedidos da população tiveram respostas pelo
vereador, que vai buscar
melhorar conforme a necessidade dos moradores. Realizou em torno de 15 Ofícios
para as Secretarias Municipais, pleiteando prestações
de serviços, tais como: Capinação, limpeza, rede elétrica, recapeamento, poda de
árvores, limpeza de bueiros,
assistência Jurídica etc. O
vereador Rato também realizou sessão solene no dia
05 de maio, onde homenageou o “Dia dos Espíritas”,
contando com a presença
de munícipes de várias localidades.

Esteve na reunião da CONSEG (conselho de segurança pública), que acontece
toda primeira quarta-feira do
mês, na Câmara Municipal,
às 19 horas. O parlamentar
acompanhou a nova diretoria para o Biênio 2017/2018.
Participou da Cerimônia de
formatura de Educação no
Trânsito dos alunos da escola
Sebastião Vayego, em Ouro
Fino. Também participou da
Reunião do PSB (partido Socialista Brasileiro) jovem, juntamente com os demais vereadores do partido. Rogério
também visitou alguns bairros para ouvir a população e
fazer possíveis melhorias.

WWW. D IARIORP. COM . BR

Fez a manutenção de ruas
situadas em Ouro Fino.
Após diversas reclamações
de moradores dizendo que
o local estava ruim, foi feita
uma averiguação que comprovou a necessidade de um
nivelamento na rua Alzira e
uma retirada de entulhos da
rua Maria do Carmo. Para
as próximas semanas, estão
previstas a melhoria de outros locais que estão necessitando de manutenção, é o
caso de vias do Jardim da
paz, que estão com as condições péssimas para tráfego de pessoas e também de
automóveis, e que vem recebendo muitas reclamações.

Encaminhou diversas solicitações à Administração
Pública. O principal setor ao
qual o vereador encaminhou
demandas, foi a Infraestrutura
Urbana. Esses ofícios solicitavam, por exemplo, reparos no
Escadão do Jd. Guanabara,
que dá acesso à Rua Albion,
bem como o serviço de tapa
buraco na Rua Pedro Ripoli,
no Barro Branco. Limpeza e
manutenção na rua Hungria
(Jd Dois Melros), troca de
lâmpadas queimadas na Vila
Gomes e ronda escolar diária
na saída e entrada dos alunos
da Escola Estadual Mario Alexandre Faro Nieri na Estância
Noblesse.

Cedeu espaço para que
alguns munícipes comparecessem ao seu gabinete,
onde ouviu dos moradores
o que precisava ser feito em
alguns pontos da cidade
que se encontravam prejudicados. Fez alguns ofícios
e requerimentos, no qual
solicitou a limpeza e capinação de algumas vias públicas da cidade, pois elas
se encontravam em estado
precário. Para as próximas
semanas o parlamentar
pretende fazer outras melhorias na cidade, e está
aberto a solicitações da população para quaisquer assuntos de seus interesses.
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Participou da reunião mensal do CONSEG (Conselho
de Segurança Pública) de
Ribeirão Pires. O parlamentar participou da sessão
que adiou a votação de
seu projeto sobre a dupla
função para motoristas e a
manutenção da função de
cobrador. Recebeu a visita
do vereador Caio Cunha,
de Mogi das Cruzes. Abriu
seu gabinete para moradores da cidade poderem
se manifestar sobre o que
pode ser feito para melhora
dos bairros; Recebeu em
sua sala alguns empresários da cidade para discutir
projetos futuros.

Na última semana, intensificou os atendimentos aos
munícipes, ouvindo o que
pode ser feito de melhor nos
bairros. Continuou a checagem de dados junto às secretarias para a fiscalização
efetiva dos atos municipais.
Ele também realizou estudos e reuniões com vistas a
preparar novos projetos de
lei que serão apresentados
nas próximas semanas na
câmara dos deputados de
Ribeirão Pires. O parlamentar
vai continuar visitando alguns
locais e segue disposto a ouvir a população para assuntos referente à melhoria da
cidade.

O vereador Anselmo protocolou ofícios para que se
inicie o serviço de manutenção nas ruas dos bairros da
Santa Rosa, Quarta Divisão,
Ouro Fino Soma e Vila Aurora. Em uma seção ordinária,
o vereador fez a cobrança
para melhorias na saúde da
cidade, algo que o povo vêm
solicitando bastante nos últimos meses. Durante a semana, o parlamentar visitou alguns bairros da cidade, além
de ter recebido cerca de dez
pessoas em seu gabinete. O
vereador fez uma presença
durante a sessão solene, na
qual foi homenageado o “Dia
do Espírita”.
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Ônibus é assaltado em Ouro Fino

Por volta das 18h da
última segunda-feira (08), um
ônibus da empresa Rigras foi
assaltado no Jardim dos Eucaliptos, em Ouro Fino. Usuários e motorista foram feitos
reféns e passaram apuros
enquanto o assaltante recolhia perrtences das vítimas.
Em depoimentos feitos nas redes sociais, muitos
munícipes que estavam no
momento da ocorrência disseram que muitas pessoas

ficaram desesperadas com
toda a situação de covardia.
De acordo com o
boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia
de Ribeirão Pires, o transporte trafegava normalmente quando em um ponto de
ônibus, havia um indivíduo
dando sinal de parada. Após
encostar o veículo, o homem
subiu as escadas munido de
uma faca e mandou o motorista sair da direção e roubou

cerca de R$ 400,00.
Após esses atos, o
bandido fez o próprio motorista do ônibus arrecadar
pertences de alguns passageiros. Em seguida, o sujeito
desceu e entrou em um veículo que estava estacionado
um pouco à frente.
A Guarda Civil Municipal (GCM) foi solicitada,
mas quando chegou, segundo vítimas, cerca de uma
hora após o chamado, mas
o ladrão já tinha saído do local com o dinheiro e objetos
das vítimas. O veículo tem
câmeras de segurança, e
isso pode ajudar na busca
pelo assaltante.
A Prefeitura de Ribeirão Pires foi questionada sobre a demora da Guarda Municipal, mas não respondeu
os contatos de nossa equipe
de reportagem.

Idoso é roubado enquanto fazia carreto

Um homem de 70
anos foi chamado para fazer um carreto, por dois indivíduos desconhecidos até
a Vila Santa, na Estrada do
Sapopemba, na última sexta-feira (06), por volta das
17h . Ele foi até o local, carregou algumas coisas e em
seguida, na companhia de
dois homens, foi até o ende-

reço que havia sido entregue
a ele.
Entretanto, ao chegarem no local, os dois homens anunciaram o assalto,
fazendo a vítima ficar sob a
mira de um revólver a todo
instante, sofrendo graves
ameaças. Além do caminhão de pequeno porte, o
homem teve celulares, di-

nheiro e documentos, roubados. A vítima não sofreu
agressões físicas, mas aparentava estar bastante fragilizado com a situação. Não
há informações se o veículo
possuía rastreador ou seguro contra roubos.
A vítima foi até a
Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, onde prestou
queixa do ocorrido, não sabendo informar quem são
os bandidos, ou para onde
podem ter seguido na fuga.
A Polícia Civil instaurou inquérito para averiguar
a situação, junto a outras
denúncias similares.
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Dedé é condenado e fica inelegível

O ex Vice-prefeito
de Ribeirão Pires, Edinaldo de Menezes, o Dedé da
Folha (PPS), foi condenado
na tarde da última terça (09)
por usar o veículo de comunicação de sua família para
se beneficiar nas eleições do
ano passado, em que disputou ao cargo de Prefeito,
mas acabou sendo derrotado pela chapa do atual prefeito, Adler Teixeira, o Kiko
(PSB).
O relator do processo, o desembargador
Luis Guilherme da Costa

Wagner Junior, deu parecer
pela condenação de Dedé,
e foi seguido pelos demais
membros da corte. Para a
acusação, o jornal da família
de Dedé, teria feito diversas
matérias atacando Kiko, seu
principal adversário, mas era
‘ameno’ quando falava de
Edinaldo.
Pela
condenação
sofrida ontem, Dedé da Folha e sua irmã, que é oficialmente a proprietária do jornal, tiveram a declaração de
inelegibilidade publicada, ou
seja, estão inelegíveis e não

podem concorrer a nenhum
cargo público pelos próximos oito anos.
Procurado por nossa equipe, Dedé disse que a
denúncia de baseia em uma
“situação inventada” e que
“tem a certeza que conseguirá reverter a decisão no
Superior Tribunal Eleitoral
(TSE)”.
Recorrente
Edinaldo já foi condenado anteriormente por
uma situação parecida. Em
2004, quando se candidatou
a vereador, ele teria encartado material de campanha
no mesmo jornal que é acusado de utilizar neste novo
caso. Na época Dedé ficou
inelegível entre 2004 e 2007,
mas foi novamente considerado “ficha Suja”, em 2012,
quando disputou ao cargo
de Prefeito, no qual Saulo
Benevides (PMDB) foi eleito.
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Contas de Clóvis Volpi podem ser julgadas nesta quinta-feira
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O ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi,
está prestes a ter suas contas julgadas pela Câmara
dos Vereadores da cidade.

Ao menos, é isso que está
aguardando o ex-chefe do
Executivo, já que os documentos do Tribunal de Contas que reprova as contas
de Volpi estão nas mãos
do presidente da Casa, Rubens Fernandes há quase
60 dias.
Para melhor entendimento, o Tribunal de Contas apontou falhas na prestação de contas de Clóvis
enquanto foi prefeito entre
os anos 2009 e 2012 (seu
segundo mandato). Essas

falhas, ou irregularidades
– como alguns chamam -,
foram destacadas no relatório apresentado pelo
Relator do processo, Antônio Roque Citadini, que
apontou problemas como:
O não pagamento do IMPRERP (Instituto Municipal
de Previdência de Ribeirão
Pires), – responsável pelo
pagamento da aposentadoria dos funcionários públicos -, nos meses de agosto e dezembro, e também
a 2ª parcela do 13º, não

ter pago a empresa Lara,
responsável pela coleta de
lixo, além da Apraespi, Eletropaulo e INSS (meses de
Outubro e Dezembro e 13º).
O relatório ainda apontou a
dívida de quase 40 milhões
deixada por sua gestão,
além de falhas no fundo dos
Bombeiros, não ter pago
precatórias e aumentado as
despesas da cidade no último semestre de mandato
e uma acusação de um suposto esquema para desvio
de dinheiro da Saúde.

Em contato com o
Presidente da Câmara, Rubão Fernandes, o DRP foi
informado que esta semana, talvez na sessão da próxima quinta-feira (11), seja
possível colocar as contas
em discussão na Casa.
Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra

ATO N.º 001.04.2017 – Artigo 1º - Transferir
para o dia 08 de maio do corrente exercício
(segunda-feira) às 17:00 horas, a realização da
14ª Sessão Ordinária.
PORTARIA N.º 019.04.2017 – EXONERAR
o funcionário JOSENALDO DOMINGOS DA
CRUZ, do Cargo de Assessor de Imprensa, de
provimento em comissão, a partir de 26 de abril
de 2017.
Vereador João Batista Dias
Presidente
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Moradores pedem socorro na Vila Nova Suissa

Há anos os moradores da rua Rio Grande, na Vila
Nova Suissa enfrentam problemas com a falta de manutenção das vias, falta de
limpeza, iluminação precária
e insegurança.
Os moradores entraram em contato com Diário
de Ribeirão Pires para reclamar de todos estes problemas. Genésio Gonçalves,
morador do local há onze
anos disse que ele e outros
moradores acabam fazendo

o serviço que seria da Prefeitura. “Se não fossemos nós,
senhores e senhoras de 80
anos não existiria mais rua”,
lamentou o munícipe que
contou um episódio no mínimo desrespeitoso. Segundo ele, na gestão passada,
quando fazia seus pedidos
para que algo fosse feito na
rua, uma atendente teria feito piada. “Ela me disse para
não ficar preocupado com
isso, que logo uma máquina
viria do Japão, e que era para

ficar atrás esperando que,
quando ela tirasse o mato,
notas de dinheiro sairiam”,
disse indignado.
A situação do local é
tão precária, que até mesmo
um bueiro ficou escondido
pelo mato que cresceu em
volta. “Temos que agradecer
que nada de extremamente grave aconteceu, mas eu
mesmo já tive que ajudar
uma criança picada por uma
cobra”.
A Prefeitura de Ribeirão Pires foi procurada pelo
DRP, e disse que “a Infraestrutura abriu um chamado
com a empresa responsável
pela iluminação pública para
verificar as ações. Sobre a
manutenção de via, a equipe de reparo está trabalhando na região do Centro Alto,
avançando para o bairro Vila
Nova Suissa chegando até a
Rua Rio Grande”.
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Cesar Frazão ministra palestra em RP

Na última terça-feira
(09), O especialista na área
de vendas César Frazão
compareceu ao Ribeirão Pires F.C para uma palestra
sobre como atuar na área. O
palestrante é requisitado no

país inteiro quando o assunto
é venda e consultoria de corporações.
A experiência de
Frazão na área é extensa.
Formado em Administração
e RH, ele é especializado
em Vendas para Mercados
Competitivos pela Bell South
Atlanta (EUA) e em Formação
de instrutores de Treinamento pela USP (Universidade de
São Paulo).
Com mais de 10 livros e cerca de 14 dvd’s de
treinamento dos mais variados assuntos dentro do setor, do Diretor à secretária.

Professores da área de vendas recomendam seu livro.
A palestra para a cidade de Ribeirão Pires é significativa para conhecedores
de seu trabalho, pois reconhecem que sua participação
em algo como uma palestra
pode trazer muitos frutos e
ensinamentos.
Ao DiárioRP, César
comentou que “o maior segredo do sucesso de um vendedor, é saber vender a partir
do ‘não’ do cliente. “Se você
vende rápido, você não vendeu, foi o cliente quem comprou. Pense nisso”, finalizou.
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Prefeitura vai revitalizar área da ‘Cracolândia’

Ribeirão Pires recebeu a notícia de aprovação
da verba para o início das
obras do Boulevard Gastronômico, a ser construído entre as ruas Felipe Sabbag e
Stella Bruna Nardelli. A ideia,
segundo a Administração
Municipal, é transformar o lugar em um centro gastronômico que atraia, não somente turistas, mas também a
própria população da cidade.
Porém o local não
é bem um ponto fácil para
o projeto, pois ainda sofre
com problemas de estrutura
social. Em 2014, o DiárioRP
publicou uma matéria feita
com comerciantes locais que
apontaram o principal problema destas ruas: a falta de segurança aliada ao constante
fluxo de usuários de drogas.
A iluminação não é
dos maiores problemas, mas
nem mesmo assim os usuários têm deixado de aparecer.

Como em 2014, ainda hoje,
comerciantes e moradores
apontam este como um dos
principais problemas.
O Secretário de Desenvolvimento Econômico e
Turístico, Marcelo Menato,
disse que a instalação do
Boulevard não será suficien-

te para afastar o problema
das ruas. “Acredito que seja
algo a ser tratado pela Saúde
Pública, mas com a chegada
do projeto, que nada mais é
que uma revitalização total do
espaço, trazendo melhor iluminação, arborização, calçadas e asfaltos de maior qualidade, e claro, uma ação em
conjunto com outros setores
como a Saúde e a Segurança
Pública, teremos um espaço
que resgatará a identidade da
cidade, e este problema também, aos poucos deixará de
existir”, enfatizou Menato.

