
CPI DA SAÚDE VOLTA À
PAUTA DA CÂMARA

Acidente faz vítimas 
fatais na Vl. Sueli

Loja varejista é 
assaltada no centro

diariorp.com.br · facebook.com/diariorp 23 DE AGOSTO DE 2017 | EDIÇÃO 94 ANO III

D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

 G
RA

TU
IT

A

 |Página 4  |Página 7 

A polêmica Comissão 
Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da saúde deve 
finalmente sair do papel 
nas próximas semanas. 
O Presidente da Câma-
ra, Rubens Fernandes, 
o Rubão, se reuniu com 
os vereadores para fi-
nalmente colocar a co-
missão em prática. No 
entanto, a Câmara deve 
alterar seu regimento 
interno para seguir os 
moldes que determina 
a Constituição Federal, 
já que a justiça apontou 
irregularidades, para 
somente depois dar 
prosseguimento à CPI.
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O papel do jornalista

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

Foto Denúncia
 As ruas da ci-
dade de Rio Grande 
da Serra já vêm, há 
algum tempo, sendo 
usadas como “ferro 
velho” de diversos 
carros enferrujados 
que são abandona-
dos em qualquer lu-
gar do município. Os 
moradores afirmam 
que os veículos dei-
xados nas ruas da-
nificam a estética e 
prejudicam o espaço 
das vias públicas.
Vereadores da cida-
de solicitaram algu-
ma mudança, po-
rém, até agora, nada 
ainda foi feito.
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EXPEDIENTE

 Não é difícil 
ver muitos jornalistas, 
por diversas vezes 
serem achincalhados 
por pessoas, na maior 
parte das vezes políti-
cos, por não concor-
darem com o que diz 
em uma matéria. Uma 
já conhecida frase dita 
por William Hearst, 
antigo jornalista nor-
te-americano diz que: 
“Jornalismo é tudo 
aquilo que alguém 
não quer se seja pu-
blicado. Todo o resto 
é publicidade”. Em 
minha trajetória pro-
fissional, sempre levei 
essa frase como um 
mantra para a minha 
carreira.

 O papel do 
jornalista, além de 
também informar, é 
questionar, indagar, 
denunciar e incomo-
dar. A imprensa tem 
um papel fundamen-
tal na sociedade. O 
famoso magistrado 
Darcy de Arruda Mi-
randa cita em uma de 
suas obras que: “A li-
berdade de imprensa 
é inquestionavelmen-
te, a luz que ilumina a 
democracia, o escu-
do dos fracos e opri-
midos, a força impul-
sionadora dos direitos 
individuais, e é justa-
mente por isso que se 
a qualifica como o 4º 
Poder do Estado. Sua 

força é a verdade. Sua 
couraça, a responsa-
bilidade”. 
 Na última se-
mana, foi possível ver, 
que mais uma vez, um 
membro da antiga po-
lítica da cidade usou 
sua voz para fazer 
críticas a jornalistas. 
O vereador José Nel-
son de Barros (PMDB) 
insiste que foi ‘vítima’ 
dos jornalistas e por 
diversas vezes ame-
açou os profissionais 
da imprensa.
 Sobrou até 
mesmo pro Datena. 
O apresentador foi 
um dos alvos do ve-
reador, que mais uma 
vez, utilizou sua fala na 

câmara apenas para 
falar besteira, como já 
está  muito acostuma-
do a fazer. Além disso, 
o ‘Zé’ ameaçou todos 
que publicaram a ma-
téria e se vangloriou 
com o seu pseudo 
título de autoridade: 
“Que se dane, eu te-
nho o direito da pala-
vra, sou vereador, sou 
autoridade”
 É com esse 
perfil de coronel que 
temos que nos pre-
ocupar, não com o 
jornalismo. Já dizia 
minha falecida avó: 
“Quem não deve, não 
teme”. Precisamos 
é de menos ‘Zés’ na 
política.

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br
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Estação de RGS terá restauração Museu Municipal é alvo de vândalos

 O vereador de 
Rio Grande da Serra, 
Claurício Gonçalves Ben-
to (DEM) subiu em tribu-
na na última quarta-feira 
(16), durante a sessão 
para comunicar que ha-
via feito uma reunião com 
a Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM).
 De acordo com 
o legislador, a reunião foi 
feita mediante o contato 
do Deputado Estadual 
Estevam Galvão (DEM). 
Na ocasião foram abor-

 O Museu Muni-
cipal de Ribeirão Pires é 
um patrimônio histórico 
da cidade. No entanto, 
algumas pessoas não 
parecem  se importar 
com o que o prédio re-
presenta à história do 
município, já que dia-
riamente pichações e 
depredações vêm ocor-
rendo  no local.
Além disso,  algumas 
situações vêm cons-
trangendo pessoas que 
passam próximo ao 
prédio.

dados diversos assuntos 
como goteiras na esta-
ção, a ponte interditada, 
a linha férrea, além da in-
tegração do ônibus para 
o trem.
 A empresa res-
pondeu a todos esses 
questionamentos afir-
mando estar sem a verba 
necessária e sem previ-
são para a disponibiliza-
ção, porém confirmou 
a restauração do local e 
negou a construção de 
uma nova estação.
 A restauração 
terá inicio em dezem-
bro deste ano. As me-
lhorias começarão pela 
ponte interditada que 
será transportada para 
a reconstrução. “Vamos 
esperar a restauração 
acontecer, mas não va-
mos deixar de pedir por 
uma nova estação”, dis-
se Claurício.

 Uma moradora 
que não quis se identi-
ficar relatou uma situa-
ção constrangedora na 
qual ela passou recen-
temente. “Eu e minha fi-
lha pequena estávamos 
passando na avenida 
ao lado do museu e ela 
me perguntou o que 
estava ali, aí quando eu 
olhei havia um casal fa-
zendo sexo. Fiquei mui-
to sem graça, e foi uma 
surpresa também pelo 
fato de ser de dia, aí tive 
que inventar algo para 
ela”, finaliza a mulher.
 Em contato com 
a Prefeitura de Ribeirão 
Pires, fomos informa-
dos que a Secretaria 
de Segurança Pública 
deverá averiguar a de-
núncia e tomar as de-
vidas providências para 
resolver os problemas 
no local.



Casal morre após acidente na Vila Sueli

 Duas pessoas 
vieram a óbito em um 
acidente de trânsito en-
volvendo uma moto e 
um caminhão na noite 
da última segunda-feira 
(21).
 Segundo in-

nhão não tinha sinais 
de embriaguez e estava 
com os documentos 
devidamente regulariza-
dos.
 Em depoimen-
to, o motorista do cami-
nhão afirmou que não 
havia visto a motocicle-
ta, sendo que só per-
cebeu  a colisão após 
sentir um impacto em 
uma das rodas do veí-
culo.
 As vítimas são  
o casal Francisco Os-

formações, ambos os 
veículos vinham pela 
Avenida Humberto de 
Campos sentido centro 
de Ribeirão Pires e aca-
baram colidindo próxi-
mo ao bairro Vila Sueli. 
O motorista do cami-

mar da Silva, 47, e Fran-
cisca Rosemar da Silva, 
42, ambos comercian-
tes e moradores da Rua 
Síria, Bairro Colônia. 
 Assim Que 
a equipe chegou, foi 
constatado o óbito do 
casal que estava na 
motocicleta. O local e 
os automóveis envol-
vidos no acidente fica-
ram preservados para 
a realização da perícia. 
O enterro aconteceu na 
última terça-feira (22).
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CPI da saúde volta à pauta da Câmara de RP

 A Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que deverá investi-
gar possíveis irregularida-
des na saúde de Ribeirão 
Pires deve voltar à pauta 
nas próximas sessões.
  Na tarde da últi-

do ex-prefeito Clóvis Vol-
pi (sem partido).
 No entanto, an-
tes de aprovar a comis-
são, os vereadores de-
verão alterar o regimento 
interno da Câmara Mu-
nicipal, que segundo 
apontamento da justiça 
está inconstitucional, 
somente para depois 
efetivamente criarem a 
comissão de inquérito.
 Os vereadores 
que farão parte da da 
CPI serão: Rogério Luiz 

 O vereador e 
ex-presidente da Câ-
mara de Ribeirão Pires, 
José Nelson de Barros 
(PMDB), usou a tribu-
na na sessão da última 
quinta-feira (17) para fa-
zer duras críticas e até 
ameaças a profissionais 
de imprensa que cobri-
ram a polêmica envol-
vendo um atropelamen-
to no centro da cidade.
 De acordo com 
o parlamentar, os re-
pórteres só fizeram as 
matérias por ele ser ve-

ma terça-feira (22), vere-
adores se reuniram para 
decidir quais os nomes 
deverão compor a co-
missão, que investiga-
rá todos os contratos e 
processos relacionados 
a saúde desde a gestão 

(PSB), Amaury Dias (PV), 
Amigão D’orto (PTC), 
Paixão (PPS), Silvino 
Castro (PRB), Rato Tei-
xeira (PTB), Paulo César 
(PMDB) e Anselmo Mar-
tins (PR).
 Mesmo com os 
nomes já selecionados, 
a abertura efetiva deverá 
ocorrer somente na pró-
xima semana, quando 
o Regimento Interno da 
casa já estiver de acordo 
com a Constituição Fe-
deral.

reador.
 Em forte tom 
de ameaça, o vereador 
desafiou que os repór-
teres fossem até ele “se 
tivessem coragem” e 
disse não se importar 
com a repercusão, mas 
ao mesmo tempo infor-
mou estar com o cora-
ção ‘machucado’. “Não 
tenho medo de Datena, 
não tenho medo de 
ninguém, vem discutir 
comigo pessoalmente, 
seja homem”, disse o 
vereador. 

Zé Nelson ameaça jornalistas
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Na ultima sessão da Câ-
mara  realizada no dia 
17/8/2017, o vereador 
Archeson Teixeira (Rato) 
indicou a douta mesa o 
Programa de castração  
e identificação de cães e 
gatos. Ainda durante a se-
mana, o vereador realizou 
visitas em ruas de alguns 
bairros da cidade, onde 
fiscalizou todos locais a 
fim de encontrar proble-
mas para fazer as solici-
tações de manutenções. 
O parlamentar ainda aten-
deu alguns munícipes de 
Ribeirão Pires, sendo que 
sua principal intenção é 
encontrar problemas leva-
dos pelos munícipes para 
tentar soluciona-los.

Participou da sessão so-
lene do “Dia do Advoga-
do” e esteve presente na 
Posse do Conselho Mu-
nicipal Atenção à Diversi-
dade Sexual. Encaminhou 
ofícios para secretarias 
solicitando serviços de 
manutenções. Fez um re-
querimento solicitando a 
implantação de brinque-
dos adaptados para crian-
ças com deficiência física 
ou visual em parques da 
cidade. Recebeu em seu 
gabinete uma senhora 
moradora da Santa Luzia 
que trouxe um abaixo as-
sinado com 920 assina-
turas, solicitando ao exe-
cutivo a continuidade das 
obras na UPA.

Rubens Fernandes percor-
reu diversos bairros nessa 
semana com a intenção 
de fiscalizar as regiões que 
necessitam de manuten-
ções e que há algum tem-
po vem recebendo críticas 
de munícipes. Para come-
çar, esteve na Rua Pereira 
Barreto com alguns mo-
radores, onde foi e reali-
zada uma reunião com os 
secretários responsáveis 
para melhorias no local. 
Também compareceu em 
Ouro Fino para verificar 
as Obras na Rua Crisanto 
Machado, problemas com 
esgoto a céu aberto na 
Rua Anápolis e desasso-
reamento do rio que passa 
pela Rua Planura.

Solicitou corte de mato e 
limpeza nas ruas Aguinal-
do Baldone Filho e João 
Pavani, no Parque do Go-
vernador, e nas ruas Antô-
nio Roncon, Aurora Men-
des Roncon e Pedro de 
Toledo, ambas no Jardim 
Luzo. O Professor Paulo 
César também fez um re-
querimento no qual pede 
informações sobre o trans-
porte que o paciente com 
câncer precisa usar para ir 
fazer os devidos tratamen-
tos. Esse requerimento foi 
feito porque existem mui-
tos munícipes que estão 
reclamando de algumas 
situações que estão envol-
vendo este assunto que é 
muito delicado.

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 Amigão D’Or-
to solicitou a reconstrução 
da passagem de servidão 
e da praça localizada entre 
as ruas Felipe Sabbag e 
Miguel Prisco, bem como 
informações sobre a situ-
ação do antigo 45º. Esta 
semana, o parlamentar 
também protocolou um 
projeto de lei no qual bus-
ca facilitar o acesso e a fis-
calização das licitações e 
compras emergenciais re-
alizadas pela Prefeitura de 
Ribeirão Pires e também 
cobrou da MRS o alar-
gamento da passagem 
de nível da Rodovia Índio 
Tibiriçá, para solucionar 
uma antiga demanda da 
população de Ouro Fino.

Apresentou a sessão so-
lene em homenagem ao 
“Dia do Advogado”, e o 
evento contou com muitas 
presenças ilustres, inclu-
sive o atual presidente da 
OAB de São Paulo, Mar-
cos da Costa. Durante a 
semana, Amaury recebeu 
alguns munícipes em seu 
gabinete para ouvir novas 
ideias e possíveis melho-
rias que devem ser feitas 
em algumas localidades 
de Ribeirão. Também vi-
sitou diversos bairros da 
cidade onde fiscalizou 
problemas que serão soli-
citados manutenções para 
melhorias, além de ter par-
ticipado da sessão solene 
da última quinta-feira (17).

O vereador visitou alguns 
bairros da cidade, onde 
também conversou com 
munícipes para falar de 
possíveis melhorias que 
possam ser feitas em al-
guns pontos. Também ela-
borou um requerimento. 
Ao fim da última sessão 
ordinária, Anselmo usou a 
tribuna para reafirmar que 
a lei aprovada no inicio de 
Agosto, que destina uma 
verba de R$ 100.000,00 
para compra de móveis 
para a IMPRERP, não 
pode ser usada para refor-
mas do instituto, apenas 
compras de móveis, caso 
contrário, é ato ilegal e que 
foge do que estava escrito 
no projeto.
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Pela terceira vez, loja varejista é assaltada em RP

 Na manhã do 
último sábado (19), a 
unidade de uma gran-
de rede de lojas varejis-
tas, localizada na região 
central de Ribeirão Pires 
foi alvo de assaltantes. 
A loja já é pela terceira 
vez, apenas este ano, 
invadida por assaltantes 
na tentativa de roubo. 
O principal objetivo do 
roubo eram telefones 
celulares.
 De acordo com 
informações da Polícia, 
dois indivíduos teriam 

armado e utilizava cole-
te à prova de balas ten-
tou fugir, mas também 
foi preso por policiais.
 Na tentativa de 
fuga, outra duas pesso-
as foram presas depois 
de avançar o veículo 
contra dois policiais que 
estavam a pé. Os poli-
ciais atiraram contra o 
veículo, fazendo com 
que o motorista fugisse 
do carro a pé, deixando 
uma outra comparsa 
dentro dele.
Dentro do carro, Elai-

invadido o estabeleci-
mento portando armas 
de fogo, por volta das 
9:30 da manhã. A Polí-
cia Militar tomou ciência 
do crime e se dirigiu até 
o comércio para inter-
romper a ação dos ban-
didos. Ao se aproximar 
do local, Felipe de Olivei-
ra Rocha, 21,  avistou a 
viatura e imediatamente 
se rendeu. Já o segun-
do assaltante, poste-
riormente identificado 
como Victor Fagundes 
Pereira, 24,  que estava 

ne Martins de Jesus, 
40, estava com parte 
dos aparelhos celulares 
roubados e se rendeu. 
O motorista conseguiu 
fugir e ainda não foi en-
contrado.
 O veículo utili-
zado pelos assaltantes 
estava com uma placa 
falsificada. Ao consultar 
o número do chassi, os 
policiais constataram 
que o carro foi roubado 
na cidade Tiradentes, 
no município de São 
Paulo.
 Ao todo 213 
aparelhos celulares fo-
ram roubados e recu-
perados. Cinco armas 
de fogo foram apreen-
didas. A polícia ainda 
investiga o caso e está 
em busca do fugitivo. 
Todos os três captura-
dos foram presos em 
flagrante.




