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Qualidade com preço baixo!

RP VAI MULTAR
PICHADORES

RUA CONTINUA FECHADA 
DE FORMA ILEGAL

CORPO É ENCONTRADO
PRÓXIMO DE UBS NA

QUARTA DIVISÃO
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 A Prefeitu-
ra de Ribeirão Pires, 
apresentou na tarde 
da última terça-feira 
(30), um projeto de lei 
que visa penalizar pi-
chadores da cidade.
 De acordo com 
a nova lei, quem for 
pego pichando algum 
patrimônio, seja públi-

co ou privado, deve-
rá pagar uma multa. 
Qualquer munícipe 
poderá ‘autuar’ quem 
estiver cometendo o 
ato ilícito. Além disso, 
comércios que vende-
rem sprays para meno-
res de idade, também 
poderão ser multados.
Comerciantes também 

deverão manter um 
cadastro com todos 
os compradores de 
sprays, contendo nome 
e RG do comprador. 
 As multas, em 
ambos os casos, po-
dem chegar a 8 mil 
reais, e,  além dis-
so, o infrator deve-
rá restaurar o local.
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Pichação como forma de cultura

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

Foto Denúncia
 Na rua Paranapa-
nema, no bairro de São 
Caetaninho é evidente a 
existência do abandono 
da via. São vários buracos 
grandes, e com barro, que 
dificultam a passagem. Se-
gundo moradores, a recla-
mação já havia sido feita há 
um mês e, sem resposta, 
os buracos só foram fican-
do cada vez maiores.
 Moradores ain-
da dizem que, por causa 
desses buracos os ônibus 
não estão mais circulan-
do pela rua, e os carros 
passam com dificuldade, 
prejudicando quem utiliza 
o transporte e quem tem 
carro. Além dos desníveis, 
também reclamam do mato 
muito grande que cobre as 
calçadas. A Prefeitura não 
respondeu nossos questio-
namentos.
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EXPEDIENTE

 Sempre fui uma 
pessoa extremamen-
te ‘mente aberta’ para 
diversas coisas. Princi-
palmente em questões 
artísticas, ou de movi-
mentos urbanos, como 
o Hip Hop e diversos 
outros.
 Desde peque-
no, por exemplo, já era 
atuante em movimentos 
sociais e sócio-ambien-
tais. Por muitos anos fui 
voluntário do Grenpea-
ce Brasil, que por diver-
sas vezes, cheguei a ir 
às ruas pelo o que eu 
acreditava
 No entanto, nos 
últimos meses, tenho 
acompanhado uma te-
oria que vem se propa-
gando, principalmente 

na cidade de São Pau-
lo. Algumas pessoas 
vem chamando o ato 
de pichar de ‘movi-
mento cultural urbano’, 
‘protesto das ruas’, en-
tre outros. 
Chamar algo de ‘cul-
tural’ é meio comple-
xo, afinal de contas, 
qualquer coisa pode 
ser cultural, não é mes-
mo?! De acordo com 
o Dicionário da Língua 
Portuguesa, Cultura, 
nada mais é que um 
“Conjunto de conhe-
cimentos, costumes, 
crenças, padrões de 
comportamento, ad-
quiridos e transmitidos 
socialmente, que ca-
racterizam um grupo 
social.”, ou seja, posso 

afirmar que matar tam-
bém faz para da cultura 
dos traficantes do Rio 
de Janeiro, assim como 
roubar dinheiro público 
faz parte da cultura de 
diversos políticos, lá em 
Brasília, denunciados 
em diversos esquemas 
fraudulentos. Ou seja, 
só porque você usa o 
argumento de que algo 
é cultural ou faz par-
te da cultura de algum 
grupo social, não sig-
nifica exatamente que 
isto seja correto ou que 
deva se perpetuar.
 No caso das 
pichações, mais espe-
cificamente, se trata de 
um crime previsto em 
lei, com pena de prisão 
de até um ano. O ato de 

pichar não apenas polui 
visualmente toda uma 
cidade, como também 
fere diretamente o bol-
so do proprietário do 
imóvel, que terá que 
pagar para restaurar o 
bem depredado.
 Agora, Ribeirão 
Pires, assim como ou-
tras cidades, poderá 
ter uma lei mais severa 
em questão ao picha-
dor, pois sabemos que 
vai doer diretamente no 
bolso dessas pessoas. 
No entanto, me per-
gunto se a fiscalização 
será realmente eficaz, 
já que não adiantará 
nada fazer uma lei sem 
pessoas na rua, para 
flagrar os infratores. Es-
tarei acompanhando.

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br Impressão:

Jornal Última Hora
(11)4226-7272
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Polícia Detém baloeiros em RP Corpo é encontrado próximo de UBS

 A polícia Militar 
interrompeu, na ma-
nhã do último sábado 
(27), o que seria um 
evento para soltar ba-
lões em Ribeirão Pires. 
Segundo informações 
da polícia, cerca de 
400 pessoas invadiram 
uma chácara na Estra-
da Malvina Tavares, re-
gião da Quarta Divisão, 
mas a atividade foi in-

 Na última quin-
ta-feira, 25, um ho-
mem, morador de rua, 
foi encontrado morto no 
chão ao lado do pos-
to de saúde da Quarta 
Divisão. Um homem de 
pele branca, que vestia 
apenas camiseta preta, 
calça jeans e chinelo.
 A polícia foi 
chamada ao local por 
pessoas que estavam 
presentes e viram o 
morador de rua esti-
rado no chão. Com a 
chegada dos policiais o 
SAMU foi solicitado. O 

terceptada e interrom-
pida pelos policiais da 
Patrulha Rural. Duran-
te a vistoria, os oficiais 
apreenderam diversas 
tochas, botijões de 
gás e um balão. Além 
disso, também foi en-
contrada uma arma de 
fogo e munições.
 Com a chega-
da da Polícia, as pes-
soas fugiram, mas seis  

médico que examinou 
não encontrou nenhum 
sinal de violência, e 
constatou o óbito sem 
causa aparente, até 
o momento. A vítima, 
Jefferson Barbosa dos 
Santos passará por 
exames necroscópicos 
e toxicológicos para 
que seja descoberta a 
causa da morte.  
 O local onde o 
corpo foi encontrado, 
próximo ao posto de 
saúde, foi preservado 
para a realização da 
perícia, Junto a vítima 

homens chegaram a 
ser capturados pelos 
policiais militares e fo-
ram levados para a 
delegacia. No entan-
to, foram liberados em 
seguida, pois nada de 
ilícito foi encontrado 
com eles, e em depoi-
mento, afirmaram que 
tinham ido até o local 
apenas para assistir 
todo o ‘evento’.

 
 

 

 

Câmara Municipal de Rio 
Grande da Serra 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: CÂMARA 
MUNICIPAL DE RIO GRANDE 
DA SERRA. CONTRATADO: 
BARTO ESTACIONAMENTO E 
LANCHONETE LTDA. – ME. 
FUNDAMENTO: Artigo 24 
inciso II, Lei 8.666/93 e demais 
alterações. PRAZO: 12 (doze) 
meses. VALOR ESTIMADO: R$ 
7.920,00 (SETE MIL 
NOVECENTOS E VINTE REAIS). 
OBJETO: LOCAÇÃO DE 03 
(TRÊS VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO COBERTAS 
E 03 LAVAGENS MENSAIS, 
TOTALIZANDO 36 ANUAIS). 
CONTRATO Nº 002.05.2017. 

Vereador João Batista Dias 
Presidente 
 

 

foram encontrados os 
seus documentos, tor-
nando possível o reco-
nhecimento do cadá-
ver. Jefferson deixou 
uma filha.
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O vereador Archeson es-
teve na última semana 
com o deputado estadual 
Campos Machado (PTB), 
onde conversou sobre 
parcerias para realização 
de projetos e investimen-
tos para a cidade de Ri-
beirão Pires. Rato esteve 
também acompanhando 
ações de manutenção em 
Ouro Fino, e contribuiu na 
execução de serviços que 
são feitos pela Secretaria 
Regional de Ouro Fino. 
Ainda durante a semana,  
o vereador participou da 
sessão solene do “Dia da 
Familia”, que homenageou 
esta instituição familiar que 
é essencial para a forma-
ção de toda a sociedade.

Participou de uma reu-
nião com o Deputado 
Caio França, do PSB, jun-
tamente com o prefeito 
Kiko e outras autoridades. 
Compareceu no lança-
mento da Campanha do 
Agasalhinho. Recebeu 
munícipes em seu gabi-
nete. Rogério compareceu 
na Sessão Solene do “Dia 
da Família”. Ele também 
participou da abertura do 
campeonato de Taekwon-
do, Teve reuniões com 
a liderança dos bairros 
Bosque Santana e Jardim 
Maristela, além de ter feito 
visitas em outros bairros, 
o vereador conversou em 
seu gabinete com empre-
sários da cidade.

O vereador deu iniciou ao 
projeto “Rubão até você”, 
onde ele estará cada se-
mana em um bairro para 
ouvir a população sobre 
as necessidades de cada 
local. Na última sexta-feira, 
recebeu título de cidadão 
Rio Grandense do verea-
dor Toninho Correa, pela 
sua trajetória na política 
e na enfermagem. Além 
disso, também esteve 
no Jardim Serrano, para 
construção de quadra na 
escola Manoel Batista da 
Silva. Na oportunidade, 
conversou com o secretá-
rio de Obras, Taka Yamau-
chi, para revitalização de 
diversas quadras nas de-
mais escolas da cidade.

Reuniu-se com o Pre-
sidente da Câmara de 
Taboão da Serra, onde 
a principal discussão foi 
sobre alguns projetos 
de ambas as cidades. 
Fez uma solicitação para 
limpeza da rua e pintu-
ra das guias da Avenida 
Princesa Isabel, na Vila 
Gomes, além de também 
ter solicitado a limpeza 
da Rua Rosimeire Ipolito, 
situada no Jardim Alvo-
rada. O Professor Paulo 
Cesar também teve uma 
reunião com o coorde-
nador da UBS do Jardim 
Guanabara, para discutir 
sobre possíveis melhoras 
a serem feitas no local de 
saúde. 
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Na semana que passou, o 
vereador atendeu muníci-
pes em seu gabinete para 
falar de possíveis melho-
rias na cidade. Também 
foi solicitado através de 
um requerimento a manu-
tenção da quadra de areia 
que existe no Bairro Barro 
Branco, na qual existem 
diversas reclamações. 
Houve a manutenção, na 
qual foi feita uma limpe-
za e também recolhidos 
objetos sem utilização na 
escola Monteiro Lobato, 
na Vila Sueli. O vereador 
apresentou ofícios nos 
quais solicita a limpeza e 
capinação em vias públi-
cas da Estância Turística 
de Ribeirão Pires.

O vereador fez um reque-
rimento no qual solicita o 
reajuste do Cartão Servi-
dor. Este benefício para 
os servidores públicos foi 
criado em Março de 2015, 
e desde então, passou-
-se dois anos de criação 
do cartão e não houve 
nenhum aumento do va-
lor. Foi criado com o total 
de R$ 103,49, cujo valor 
ainda continua sendo o 
mesmo. O vereador ain-
da cita que o IPCA - índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, no 
período acima menciona-
do, acumula um percentu-
al de 14,81%, justificando, 
assim, o estudo solicitado 
para reajuste da quantia.

O vereador recebeu mu-
nícipes em seu gabinete, 
protocolou ofícios que fo-
ram solicitados via gabine-
te online. Votou com pa-
recer favorável ao Tribunal 
de Contas, no julgamento 
das contas do ex-prefeito 
Clóvis Volpi. Participou da 
Sessão Solene em Co-
memoração ao 53º. Ano 
de Emancipação Político 
Administrativa de RGS. 
Conversou com munícipes 
em caminhada pelo centro 
da cidade. Já no sábado, 
participou de reunião com 
moradores do Jardim Ser-
rano e, logo após, realizou 
outra reunião com mora-
dores da Rua Lusitanos, 
Vila Gomes.

Através de ofícios, fez a 
solicitação de melhorias 
para bairros de Ribeirão 
Pires, além de ter partici-
pado da Sessão Solene 
em homenagem ao “Dia 
da Família”. O vereador 
também fez presença nos 
jogos da Primeira Divisão 
do Campeonato Regional 
de Futebol da cidade. Vi-
sitou alguns bairros para 
analisar sobre possíveis 
requerimentos de manu-
tenção para melhorias, e 
também abriu o seu gabi-
nete para que munícipes 
fossem conversar com ele, 
ouvindo sobre necessida-
des que há de serem fei-
tas em bairros da Estância 
Turística de Ribeirão Pires.
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Quatro meses após denúncia, rua continua ‘privatizada’ em RP

 Há cerca de 
quatro meses, o Diá-
rio de Ribeirão Pires 
fez uma denúncia so-
bre uma rua situada no 
Bairro São Caetaninho. 
Na época, a reporta-
gem causou bastante 
repercussão, devido à 
tamanha falta de fis-
calização existente no 

local, sendo uma situ-
ação muito estranha e 
que trouxe muita des-
confiança para a popu-
lação.
 A reportagem 
citada é sobre a Rua 
Geraldo Teodolino da 
Silva. Esta pequena 
via que existe entre 
a Estrada da Coope-

rativa e Rua Capitão 
José Galo deveria ser 
de livre acesso para os 
munícipes, mas foram 
construídos muros e 
portões, como se fosse 
uma propriedade par-
ticular de alguém, evi-
tando a passagem de 
qualquer pessoa, além 
disso, existia até um ca-
seiro no local. Empresas 
de entulho utilizavam o 
espaço para o descar-
te irregular de entulho e 
terras contaminadas.
 Na época, atra-
vés de nota oficial, a 

Prefeitura de Ribeirão 
Pires informou que em 
até 15 dias o problema 
seria resolvido, e que 
tomariam as providên-
cias necessárias para 
regularizar esta situa-
ção. 
 Meses após 
denunciarmos o fato, 
continuamos receben-
do denúncias de que o 
local permanecia irregu-
lar e que a Prefeitura da 
cidade ainda não havia 
tomado nenhuma pro-
vidência. A equipe do 
Diário de Ribeirão Pires 

compareceu ao local e 
confirmou que nenhu-
ma medida foi toma-
da e que a via pública 
continua fechada com 
muros e até um portão 
como se realmente fos-
se uma propriedade pri-
vada.
 Questionamos 
novamente a Prefeitu-
ra da cidade, que após 
muita insistência de 
nossa reportagem, se 
limitou dizer que está 
realizando estudos para 
tomar as devidas provi-
dências sobre o caso.



Ribeirão vai multar pichadoresPrincesa do Chocolate, na Sexta

da fiscalização e a rea-
lização de campanhas 
culturais e educativas 
com o objetivo de di-
vulgar a lei, junto as 
empresas, e promover 
práticas artísticas como 
o grafite. Para que a lei, 
de fato, seja cumprida a 
prefeitura conta com a 
participação da popula-
ção, guarda civil e todas 
as pessoas para de-
nunciar.  Após a apro-
vação da lei e todos os 
tramites legais, a prefei-
tura pretende também 
criar um Disque Denún-

cia para que a lei fique 
cada vez mais presente 
na cidade e haja ainda 
mais participação po-
pular. 
 A multa previs-
ta para quem praticar 
esse ato é de 3.500 
reais, somando a in-
denização dos danos. 
Se for em monumento 
tombado, como a Fá-
brica de Sal, por exem-
plo, a multa prevista vai 
para 8 mil reais, soma-
do às despesas de res-
tauração do bem que 
foi pichado.

 Na próxima 
sexta-feira, 2 de ju-
nho, será realizado o 
concurso “Princesa do 
Chocolate 2017” na 
praça Central  da cida-
de, às 19 horas. Serão 
dez candidatas, todas 
de Ribeirão Pires ava-
liadas em diversos que-
sitos como Elegância, 
Fotogenia, entre outras.
 O concurso 
está com uma parce-
ria com uma acade-
mia da cidade, que fez 
as inscrições, e toda 
a pré-seleção com as 

candidatas. Elas serão 
julgadas por um júri 
composto de profissio-
nais e especialistas de 
diversas áreas ligadas a 
estética, indicados pela 
Organização do Even-
to.
 Os jurados 
dessa edição serão: 
Rafael Ventura, jorna-
lista, Bianca Reis, co-
merciante de uma loja 
de noivas em Mauá, 
Hugo San, cabeleireiro 
e proprietário do Es-
paço Nobre Salão de 
beleza, Doutor Evandro 

Augusto Vieira de Lima, 
delegado titular da De-
legacia Civil de Ribeirão 
Pires, e Neuma Arruda 
Alves, proprietária de 
uma loja de roupas em 
Ribeirão Pires. Além 
dos jurados, o prefeito 
da cidade Adler Alfredo 
Jardim Teixeira – Kiko e 
seu vice, Gabriel Ron-
con também estarão 
presentes
 Após o concur-
so, no palco da praça 
central, haverá apre-
sentações de artistas 
locais.

 Um novo pro-
jeto de lei antipichação 
foi apresentado na tar-
de da última terça-feira, 
30. O projeto será dis-
cutido pelos vereado-
res na próxima sessão 
da Câmara em Ribeirão 
Pires, na quinta-feira, 
onde terá ou não apro-
vação da lei. Ele con-
siste na preservação 
estética e valorização 
do patrimônio histórico 
cultural e paisagístico, 
e na conscientização 
da população sobre os 
malefícios que a prática 
da pichação acarreta 
para a cidade, punindo 
qualquer individuo que 
a pratique.
 A Secretaria do 
Meio Ambiente realiza-
rá ações para prevenir 
a prática da pichação, 
como a intensificação 
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