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OPINIÃO

Texto republicado de 24/08/2017.

Não é difícil
ver muitos jornalistas,
por diversas vezes
serem
achincalhados por pessoas, na
maior parte das vezes políticos, por não
concordarem com o
que diz em uma matéria. Uma já conhecida frase dita por
William Hearst, antigo jornalista norte-americano diz que:
“Jornalismo é tudo
aquilo que alguém
não quer se seja publicado. Todo o resto
é publicidade”. Em
minha trajetória profissional, sempre levei
essa frase como um
mantra para a minha
carreira.
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O Papel do Jornalista
O papel do
jornalista, além de
também informar, é
questionar, indagar,
denunciar e incomodar. A imprensa tem
um papel fundamental na sociedade. O
famoso magistrado
Darcy de Arruda Miranda cita em uma de
suas obras que: “A
liberdade de imprensa é inquestionavelmente, a luz que ilumina a democracia,
o escudo dos fracos
e oprimidos, a força
impulsionadora dos
direitos individuais, e
é justamente por isso
que se a qualifica
como o 4º Poder do
Estado. Sua força é a

verdade. Sua couraça, a responsabilidade”.
Na última semana, foi possível
ver, que mais uma
vez, um membro da
antiga política da cidade usou sua voz
para fazer críticas a
jornalistas. O vereador José Nelson de
Barros (PMDB) insiste que foi ‘vítima’
dos jornalistas e por
diversas vezes ameaçou os profissionais
da imprensa.
Sobrou
até
mesmo pro Datena.
O apresentador foi
um dos alvos do vereador, que mais uma
vez, utilizou sua fala

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

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

Foto Denúncia
O Diário de Ribeirão
Pires recebeu denúncias sobre dois
grandes buracos na
altura do bairro Santa
Luzia, mais precisamente na rua Copacabana na Estância
Turística de Ribeirão
Pires.
Relatos de moradores do bairro dizem
que ali já houveram
diversos acidentes
com carros de baixa suspensão e que,
por diversas vezes,
já tentaram contato
para melhorias no local. Porém, não obtiveram resposta.
Envie comentários, sugestões e denúncias para:
contato@diariorp.com.br
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Vereador pede melhorias em RGS

O vereador Benedito Araújo (PT) fez
um requerimento no
qual solicita reformas
nas academias ao ar
livre de Rio Grande
da Serra, em especial
na que fica situada na
Rua Guilherme Pinto
Monteiro. Após esta
pauta ser levantada,
o vereador “Jhol Jhol”
(PSD) subiu até a tribuna para dar mais
ênfase na fala de Benedito, onde também
pediu para que fossem
realizadas essas melhorias.
“Bibinho”
(PSDB)
concordou

com o pedido e também salientou que um
equipamento da academia que fica na Vila
São joão estava quebrado e quase machucou uma pessoa que
estava fazendo uso.
Por fim, Claurício reforçou a fala de
todos os vereadores,
mas discordou de Jhol
Jhol, que havia sugerido cobertura em todas
as academias para
uma duração maior. “O
próprio nome já diz, é
uma academia ao ar livre, então não tem que
colocar cobertura”, finalizou Claurício.

RP inaugura centro poliesportivo

No último sábado (23) o centro poliesportivo Vila Monteiro,
no Parque Aliança, foi
revitalizado. A obra estava parada há 12 anos
e foi entregue com total
manutenção e promessa de futuras melhorias.
Com um custo
total de 90 mil, foram
feitas as manutenções
do campo de futebol,
dos vestiários - que
agora contam com
chuveiros de água
quente e fria, manutenção da quadra de bas-

quete, quadra de areia
e pista de skate - essa
última ainda está em
processo de reforma.
Em fala, o prefeito Kiko (PSB) disse:
‘’Esporte é vida, esporte é saúde. Todo espaço assim faz com que
as pessoas se exercitem e cuidem do seu
corpo. Fico feliz em
ter realizado essa obra
para a população.’’
‘ ’ Te t i n h a ’’ ,
como é conhecido o
representante do bairro, também falou conosco e explicou mais

sobre a importância
da revitalização para
os moradores: ‘’A importância é a união da
família, nós virmos aqui
com a nossa família no
final de semana. Não
só os daqui, como os
de fora também. Isso
pra nós é uma vitória!’’
‘’Anos
atrás
essa obra começou,
colocaram uma placa
de 280 mil para a obra,
se eu não me engano.
Colocavam um muro,
derrubavam, e foi indo
assim. No fim, ficamos
sem área de lazer. Foi
quando decidimos nos
unir e começar a obra.
O prefeito Kiko nos ajudou muito, em um mês
desde que tomamos
a decisão, a obra está
sendo entregue’’, concluiu o morador.
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TRE adia processo de Kiko

O Tribunal Regional Eleitoral adiou,
na última quarta-feira
(27), um processo que
pede a cassação do
diploma do atual prefeito da cidade, Adler
Teixeira, o Kiko (PSB).
Segundo o relator do processo, depois de ouvir a fala do
Promotor do Ministério
Público e dos advogados, ele decidiu mudar
o seu voto sobre a de-

cisão.
Não se sabe
ao certo qual será a
mudança que o relator
deverá propor em seu
voto, mas o Promotor
responsável pelo caso
chegou a dizer que de
acordo com as formalidades, “o processo
nem deveria ser reconhecido”.
Ainda não se
tem uma data para a
próxima sessão.
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Vereadores entram em discussão em RGS

Os vereadores
Claurício Bento (DEM)
e Claudinho Monteiro
(PSB) tiveram uma discussão bem acalorada
durante a sessão ordinária de Rio Grande da
Serra, na última quarta-feira (27).
A sessão ocorria
normalmente, até que
durante a discussão de
um requerimento, os vereadores começaram a
conversar, mas após alguns desentendimentos,
ambos iniciaram uma
troca de ofensas, entre

elas diversas ofensas de
baixo calão. Também foi
possível observar Claurício chamando Cláudio
de “puxa saco”, fazendo
menção de ele ser líder
do prefeito Gabriel Maranhão (PSDB). Vereadores como Akira Auriani
(PSB) e Marcelo Silva
(PT) tentaram amenizar a
situação, mas não conseguiram.
Como na hora
dos fatos o foco dos
vereadores e do público
presente era a discussão
de um requerimento,

muitas pessoas acabaram não percebendo o
ocorrido.
Após o desentendimento, um requerimento de Claurício foi
lido, então o parlamentar pediu a palavra para
ir até a tribuna, onde
atacou Claudinho Monteiro e o prefeito Gabriel
maranhão. “Claudinho,
você é líder de governo
do prefeito, não meu!” e
continuou. “E você Maranhão, não é assim que
se faz política, se você
quiser que eu continue
na base, é só me chamar pra conversar, caso
contrário eu vou vir aqui
e dizer tudo que está
acontecendo de errado
na cidade”, finalizou extremamente nervoso.
Em
seguida,
Claudinho foi até a tribu-

na se defender. “Eu nunca disse que sou líder de
vereador nenhum aqui.
Claurício, se você quiser
pode virar líder de governo, pois teve muito mais
votos do que eu, né?!”,
e continuou. “E outra, se
você tiver alguma coisa
pra falar da cidade é só
vir e dizer, não fica jogando pra galera não”.
Durante alguns momentos foi possível ver ambos conversando com
o parlamentar Bibinho
(PSDB), sendo que uma
hora foi possível notar
Claudinho dizendo. “O
Claurício é louco”.
O desentendimento confirma matéria
que o Diário de Ribeirão
Pires publicou recentemente, na qual dizia que
a base do governo está
começando a rachar.
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O vereador recebeu em
seu gabinete alguns munícipes, aonde a intenção é
conversar sobre assuntos
da cidade. Ainda durante a
semana, Anselmo Martins
elaborou alguns requerimentos que foram feitos
após ele ter fiscalizado e
recebido reclamações de
alguns locais. O vereador
da Estância Turística de
Ribeirão Pires também
foi até a UPA Santa Luzia
para averiguar como estava o andamento da unidade que, após a secretária
da saúde ir até a câmara
prestar esclarecimentos,
foi prometido que todos
os problemas seriam resolvidos o quanto antes.

Abriu o gabinete para atender os munícipes e ouvir
as demandas de alguns
bairros da cidade. Foi até
a Secretaria de Infraestrutura e de Segurança juntamente com moradores
do bairro Jardim Itacolomy
para buscar informações.
O vereador Amaury também compareceu ao encontro nacional da juventude do Partido Verde. Na
próxima quinta-feira, seu
projeto que proíbe o motorista de dirigir e cobrar
passagem será votado
novamente após ficar mais
duas semanas adiados a
pedido de outros vereadores. Este projeto está há
muito tempo em pauta.

Na semana que passou, o
vereador atendeu munícipes em seu gabinete para
falar de possíveis melhorias na cidade. Também
foi solicitado através de
um requerimento a manutenção da quadra de areia
que existe no Bairro Barro
Branco, na qual existem
diversas
reclamações.
Houve a manutenção, na
qual foi feita uma limpeza 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 públicas da Estância Turística
de Ribeirão Pires.

Durante a semana referida, o vereador de Ribeirão
Pires, Archeson Teixeira, o
Rato, compareceu até a
Unidade Básica de Saúde
(UBS), de Ouro Fino Paulista. Sua presença foi para
acompanhar a instalação
dos equipamentos odontológicos nesta unidade,
aonde beneficiará os munícipes com o início dos
atendimentos o quanto
antes. O vereador da Estância Turística de Ribeirão
Pires também fiscalizou o
local para observar como
estava o andamento dos
atendimentos prestados
aos pacientes que vão ali
para receber alguns procedimentos de saúde.
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O vereador Rogério Luiz recebeu diversos munícipes
em seu gabinete na última
semana, onde foram abordados muitos assuntos da
cidade. O parlamentar da
Estância Turística de Ribeirão Pires ainda diz que seu
gabinete está aberto para
toda a população. Rogério
também visitou algumas
secretarias da cidade para
buscar informações com
relação aos seus ofícios
enviados que estão sendo
feitos através da câmara.
Também foi até a UBS do
Jardim Luzo para fazer
algumas fiscalizações de
como está sendo realizado o atendimento para os
pacientes.

Rubens Fernandes esteve
com o secretário de esportes, Iuquio Iwasaki, na
escola municipal Mabel
Cunha, a fim de reformar a
quadra que está necessitando de melhorias. Também esteve com ele no
campo do Furacão e num
terreno onde será feito um
parque. O vereador de Ribeirão Pires recebeu no
gabinete o Matheus, que
veio conhecer a Câmara
Municipal, além do Junior,
que é morador da Rua Diamantina, que trouxe abaixo-assinado a respeito da
paralisação das obras na
rua onde ele mora, no qual
tinha uma grande quantidade de assinaturas.

O vereador Amigão D’Orto esteve empenhado em
fiscalizar a execução de
requerimentos de sua autoria por parte da Prefeitura em diversos pontos
da cidade de Ribeirão,
além de questionar a não
execução de obras como
a reconstrução do muro
da UBS da Vila Suely,
obra essa que está sendo muito questionada por
moradores da cidade e
virou assunto nacional. O
vereador de Ribeirão Pires
também questionou muitas situações que foram
fiscalizadas, entre outros
pontos, o Contrato com a
ACIARP e a impressão do
Diário Oficial.
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Clientes de Banco são expostos a diversas fraudes
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GCM prende ladrão no Centro Alto

crédito.

Um senhor de
idade entrou em contato com o Diário de
Ribeirão Pires para denunciar que passou por
um golpe de estelionato
e ainda teve seu cartão
roubado por um homem que estava dentro
da agência que o crime
ocorreu, no Banco do
Brasil da Rua Miguel
Prisco, em Ribeirão Pires, no último sábado
(23).

Na ocasião, o
senhor que prefere não
ser identificado, afirma
que foi utilizar o caixa eletrônico como de
costume, mas ao inserir
o cartão, ele ficou preso
na máquina.
Segundo a vítima, após isso, um homem lhe ofereceu ajuda
a todo custo e ele recusou, mas em um momento de distração, o
idoso virou as costas e

o rapaz que queria ajuda-lo retirou o cartão e
devolveu para ele, mas
ao notar que se tratava
de outro cartão. Ele tentou questionar, mas o
suspeito saiu correndo.
Cerca de 10 minutos depois da ação
o idoso efetuou o bloqueio do cartão, no entanto, os criminosos já
haviam utilizado a quantia de três mil reais entre
transações de débito e

A vítima compareceu até a agência do
banco para explicar o
fato aos gerentes e recebeu a notícia de que
seria ressarcido. Ele
relata que tentou pedir
ajuda aos policias, mas
nada foi feito.
A mesma agência bancária já foi exposta nas redes sociais
recentemente em um
vídeo que mostra alguns caixas eletrônicos
fraudados e policiais
explicando como funcionava a tática utilizada
pelos criminosos.
Nossa equipe
entrou em contato para
mais informações. “O
banco não vai comentar o caso”, se limitou
a dizer a assessoria do
Banco do Brasil.

A Guarda Civil
Municipal, prendeu na
noite da última quinta-feira (29), um homem
acusado de furtar um
veículo na região do
Centro Alto, nas proximidades de um Supermercado.
De acordo com
informações, os guardas avistaram um homem, que estaria em
atitude suspeita. Ao
abordar o rapaz, foi
verificado que já havia passado pela Polícia diversas vezes. No
entanto, por não estar

procurado, foi liberado.
Momentos depois, moradores avisaram que o mesmo
homem estava caminhando pela região.
Ao voltar para a região,
os guardas encontraram novamente o rapaz, que após avistar
a viatura, tentou fugir
correndo. Os oficiais
conseguiram alcançar
o homem, que portava
um aparelho de DVD
portátil, que havia sido
furtado de um veículo
da região. O homem foi
preso.

