
SAPOPEMBA VIRA ALVO DE VEREADORES

Lula visitará
Ribeirão

Aciarp deve assumir  
manutenção da Praça
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Claudinho Monteiro: O Pit Bull de Maranhão

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

Foto Denúncia
A foto-denúncia desta 
semana na Estrada do 
Sapopemba, que têm 
sido o principal assun-
to da cidade nos últi-
mos dias, devido aos 
diversos acidentes que 
ocorrem na via, fora a 
falta de iluminação, falta 
de sinalização, e tam-
bém, como alegam os 
vereadores, falta de pa-
trulhamento. A via, além 
de tudo, conta com 
buracos que dificultam 
o percurso do motoris-
ta. O Departamento de 
Estradas e Rodagens 
(D.E.R), órgão estadu-
al, é o responsavel por 
todo o local.

OPINIÃO2 04 DE OUTUBRO DE 2017
WWW.DIARIORP.COM.BR 

O Diário de Ribeirão Pires é um veículo de comunicação eletrônico, com notícias di-
árias na internet. Esta publicação é um resumo com as principais notícias da semana. 
Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
Tiragem: 10 mil exemplares.
CNPJ: 24.236.255/0001-16
O Diário de Ribeirão Pires não se responsabiliza pela opinião de seus 
colunistas e anunciantes. Apenas veiculamos seu conteúdo.

Envie comentários, sugestões e denúncias  para: 
contato@diariorp.com.br

Diretor Audiovisual: Guilherme Duarte
guilhermeduarte@diariorp.com.br
Repórter: Leonardo Constantino
leonardoconstantino@diariorp.com.br

Repórter: Diego Alves
diegoalves@diariorp.com.br
Repórter: Mel Ravásio
melravasio@diariorp.com.br
Comercial: Rosi Ventura
rosiventura@diariorp.com.br

Rua Turquia, 228 - Colônia, Ribeirão Pires CEP 09402-260  | www.diariorp.com.br | (11) 4827-5757 | contato@diariorp.com.br

EXPEDIENTE

 Há algum tem-
po venho acompa-
nhando pessoalmente 
as sessões da Câmara 
Municipal de Rio Gran-
de da Serra. No geral, 
nada diferente dos po-
deres legislativos: Vota-
ção de leis, denúncias, 
oposição e situação, 
entre outros.
 No entanto, Rio 
Grande da Serra tem 
uma grande peculiari-
dade, quando se fala 
em Poder Legislativo 
Municipal. No geral, 
vereadores da base as-
sumem seu total apoio 
irrestrito e cego ao pre-
feito da cidade, algo 
muito disfarçado em 
outros locais.
 Em troca de be-
nefícios pessoais e para 
seus amigos, alguns 

vereadores se mos-
tram verdadeiros ‘cães 
de guarda’ de Gabriel 
Maranhão (PSDB). É o 
caso do vereador em 
exercício, Claudinho 
Monteiro (PSB), que 
como líder do governo 
na Câmara, defende o 
seu prefeito cegamen-
te. Monteiro é o tipo de 
pessoa que não tem ar-
gumentação, mas tenta 
te levar na lábia.
 É fácil ver que as 
pessoas só precisam di-
zer algo contra o gover-
no de Maranhão, que o 
vereador Suplente corre 
para agir em sua defe-
sa. Mesmo não tendo 
argumentação, dados 
fatídicos, e nenhum em-
basamento ou sequer 
conhecimento do que 
está falando, Claudinho 

faz corretamente o seu 
papel de pseudo advo-
gado.
 A técnica mais 
usada pelo parlamen-
tar  é muito utilizada 
há anos em nosso pla-
neta e, mesmo muito 
simples, muitas vezes 
é bastante eficaz para 
diversas situações:  Ele 
muda de assunto.
 Basta alguém 
criticar qualquer proble-
ma em Rio Grande da 
Serra, que o Monteiro 
muda completamente o 
foco para qualquer outra 
parte do Brasil. Acredito 
eu que em breve o par-
lamentar tente disputar 
algum cargo em Brasí-
lia, já que ele sabe mais 
sobre o que acontece 
na Capital Brasileira do 
que na própria cidade 

em que é vereador. 
 O principal alvo 
dele é o Partido dos 
Trabalhadores, ao qual, 
inclusive, já fez parte e 
se candidatou em 2008 
por ele.
 O que vemos 
em Rio Grande da Serra 
é um horror, é podre, é 
absurdo. Os moradores 
da cidade estão cansa-
dos de tanta inércia na 
política da cidade. O 
prefeito Gabriel Mara-
nhão vive como se fos-
se um Rei e faz tudo o 
que bem entende. Além 
disso, se é criticado, 
seu ‘cão de guarda’ o 
protege e desafia seja 
quem for para o ‘com-
bate’. Precisamos mu-
dar radicalmente essa 
ditadura travestida de 
democracia.

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br
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Vereador reclama da iluminação pública Prefeitura inicia reforma de Paradas de ônibus

 Um dos as-
suntos que mais vêm 
sendo discutidos em 
Rio Grande da Serra é 
sobre a região da Estra-
da do Rio Pequeno. O 
local é conhecido por 
seu índice de crimina-
lidade e virou palco de 
diversas discussões e 
requerimentos nas ses-
sões ordinárias da Câ-
mara.
 Segundo in-
formações, a esquina 
que fica entre a Estrada 
do Rio Pequeno com 
a Rua Ana Bela está 
frequentemente sem 

 Foi iniciada nes-
sa semana a revitaliza-
ção dos pontos de ôni-
bus de Ribeirão Pires. A 
Secretaria de Infraestru-
tura Urbana iniciou os 
trabalhos na região cen-
tral da cidade, mas em 
contato, a Prefeitura da 
cidade informou que as 
manutenções deverão 
ocorrer  também em al-
guns bairros da cidade, 
não ficando apenas no 
centro.
 Segundo infor-
mações, a revitalização 
será feita para preservar 

vamente a rede elétrica.
 Os vereadores 
fizeram o requerimento 
ao setor responsável 
para que alguma pro-
vidência seja tomada, 
tendo eles solicitado 
uma solução para aca-
bar com esse tipo de 
problema. O documen-
to foi encaminhado e 
agora os parlamentares 
estão esperando a res-
posta do setor respon-
sável.
 O DiárioRP 
tentou entrar em con-
tato com a Empresa 
Tewan, que segundo 
vereadores, é a respon-
sável pela iluminação, 
mas não encontramos 
nenhuma informação 
sobre a existência da 
empresa através da in-
ternet. A prefeitura não 
se manifestou.

de Campos.
 Estas manuten-
ções estavam sendo 
pedidas há bastante 
tempo por parte dos 
moradores. Segundo 
relatos, em dias chuvo-
sos, as más condições 
das paradas faziam 
com que a chuva mo-
lhasse os munícipes, 
mesmo estando em 
baixo da cobertura. 
Além disso, em muitos 
locais era possível notar 
os bancos quebrados 
ou pontos sem banco, 
dificultando a vida da 
população que depen-
de do transporte públi-
co.
 As reformas es-
tão previstas para con-
tinuar ocorrendo nos 
próximos dias, mas não 
foi informado um prazo 
para finalização de todo 
o serviço.

iluminação, facilitando 
a prática dos crimino-
sos. O vereador Silvio 
(PDT), autor do último 
requerimento, contou 
que os bandidos estão 
colocando uma faca na 
ponta de uma madei-
ra e cortando os fios, 
ocorrendo a falta de 
energia.
 Segundo rela-
tos dos vereadores, a 
empresa Tewan, res-
ponsável pela energia 
da cidade, alega que 
sempre que é realizado 
o serviço de manuten-
ção alguém destrói no-

a segurança dos mo-
radores e também me-
lhorar a aparência dos 
pontos de ônibus. Para 
isso, estão sendo troca-
dos os bancos que se 
encontram danificados, 
as coberturas que não 
estão em boas condi-
ções e também recebe-
rão serviços de pintura.
 A pintura está 
sendo feita de acordo 
com a cor de outros 
patrimônios da cida-
de para padroniza-los, 
como o portal situado 
na Avenida Humberto 



ACIARP deve administrar Praça Central RGS apresenta nova secretária de saúde

 Um projeto de 
lei pode tornar a Asso-
ciação Comercial de 
Ribeirão Pires (ACIARP) 
responsável pela Pra-
ça Central da cidade. 
O projeto visa tornar o 
Complexo Turístico Vila 
do Doce - nome que 
passará à vigência se o 
projeto for aprovado -, 
que abrange a Praça da 
Melhor Idade, praça da 
Bíblia, Boulevard Ernest 
Solvay (Condomínio Vila 
do Doce) e banheiro pú-
blico localizado na Praça 
da Melhor Idade proprie-

 Em meio a crise 
na saúde, o prefeito Ga-
briel Maranhão (PSDB) 
anunciou na tarde de 
ontem (03), a nova Se-
cretária Municipal de 
Saúde. A pasta será co-
mandada por Suzenete 
Regina De Carlis da Sil-
va, que já atuou na área 
em Santo André - local 
onde é filiada ao PT - e 
São Bernardo do Cam-
po, anteriormente.
 Suze é réu em 
dois processos crimi-
nais que tramitam em 
segredo de justiça. Um 

por conta da cobrança 
de um real para a utili-
zação do banheiro, mas 
apesar disso, a limpeza 
do local continuaria sen-
do realizada por servi-
dores municipais. Já os 
vereadores favoráveis, 
acreditam que isso pode 
trazer mais segurança 
para o local, já que aos 
finais de semana as bri-
gas no entorno costu-
mam ser frequentes.
 A ACIARP deve-
rá repassar 20% dos va-
lores arrecadados para 
o Fundo de Assistência 
Social. Um conselho 
também será formado 
para dar mais transpa-
rência às negociações, 
e deverá ter como mem-
bros, inclusive, vereado-
res e será presidido pelo 
Secretario da pasta de 
Turismo, Marcelo Mena-
to. 

o que deixou munícipes 
revoltados, tendo que 
se locomover para ou-
tras cidades em busca 
de atendimento. Uma 
paciente chegou a pos-
tar um vídeo nas redes 
sociais mostrando o 
local de atendimento 
vazio e pessoas sendo 
dispensadas por falta 
de médicos.
 Em meio a isso, 
o ex-secretário pediu 
demissão por ‘motivos 
pessoais’ e uma sema-
na depois o vereador 
Claurício (DEM), inte-
grante da base do pre-
feito, disse em tribuna 
que iria expor os pro-
blemas da cidade caso 
o governante não fizes-
se uma reunião esclare-
cendo algumas coisas.
Há tempos, Rio Grande 
da Serra tem sido um 
antro de polêmicas.

dade administrativa da 
Associação.
 No projeto, por 
ter contato e ‘conhecer 
de perto as necessida-
des dos comerciantes’, 
a entidade promete or-
ganizar o complexo com 
altos níveis de comércio, 
satisfazendo a popula-
ção e turistas que fre-
quentam a cidade.
 Nos bastidores, 
mesmo antes do proje-
to de lei ir a votação, já 
existem pessoas a favor 
e contrárias. O único ar-
gumento contrário seria 

deles em São Bernardo 
do Campo, local onde 
já atuou na área da saú-
de anteriormente.
 Essa decisão 
de Gabriel Maranhão 
apenas faz com que o 
acervo de polêmicas do 
prefeito aumente, prin-
cipalmente na área em 
que a Secretária foi de-
signada.
 Os médicos 
abandonaram a Unida-
de de Pronto Atendi-
mento (UPA) da cidade 
nas últimas semanas 
por falta de pagamento, 
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Após ser palco de diversos acidentes, vereadores pedem melhorias na Estrada da Sapopemba

 A Estrada da 
sapopemba foi pal-
co, mais uma vez, de 
acidentes envolven-
do veículos. O último 
aconteceu na segunda-
-feira (02) quando três 

ram vindo à óbito.
 Fato é que não 
é de agora que a aveni-
da é constante local de 
tragédias, e isso levou 
os vereadores a faze-
rem um protesto pacífi-
co na manhã desta ter-
ça-feira (03). O tenente 
André Nogueira, da po-
lícia rodoviária, esteve 
presente e esclareceu 
algumas dúvidas dos 
parlamentares que co-
braram melhores sinali-
zações, implantação de 

mo final de semana, um 
outro acidente também 
ocorreu na via estadual. 
Dois irmãos foram atro-
pelados por um veículo 
que não avistou a moto 
das vítimas, que acaba-

responsabilidade esta-
dual, sendo administra-
da pelo Departamento 
de Estradas e Roda-
gens (D.E.R), que não 
esteve presente e não 
compareceu ao protes-
to.
 Além do que já 
foi noticiado, o local tem 
sido alvo de assaltantes. 
Um Boletim de Ocor-
rência (B.O) de roubo 
foi feito no dia 2 de ou-
tubro, em um ponto de 
ônibus da rodovia.

veículos se chocaram 
violentamente. As víti-
mas sofreram apenas 
ferimentos leves e duas 
foram encaminhadas 
para o hospital.
 Porém, no últi-

lombadas e até mesmo 
radares.
 O tenente ex-
plicou que melhorará o 
que já está sendo feito, 
que é o patrulhamento 
na avenida que é uma 
das maiores do Brasil. 
Disse ainda que outros 
órgãos também devem 
ser cobrados para que 
atinjam, em conjunto, 
o bem comum, que é a 
diminuição de aciden-
tes.
 A rodovia é de 
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O vereador Archeson Tei-
xeira (Rato) atendeu dia-
riamente os munícipes em 
seu gabinete, onde foram 
discutidos diversos as-
suntos da cidade. Durante 
toda esta semana visitou 
vários bairros da cidade 
e esteve também na re-
gião de Ouro Fino, onde 
acompanhou realização 
de manutenções e limpe-
zas, além de outros servi-
ços solicitados através de 
ofícios protocolados pelo 
vereador junto a diversas 
Secretarias. Visitou alguns 
bairros e realizou visitas 
ouvindo as reivindicações 
dos moradores que solici-
taram serviços de melho-
rias na cidade.

O vereador participou de 
uma reunião com o prefei-
to e secretários da cidade 
no Hotel Escola. Durante a 
semana, Rogério recebeu 
alguns munícipes em seu 
gabinete para discussões 
referentes à cidade. Reu-
niu-se com membros da 
CONSEG. Na última ses-
são ordinária, seu projeto 
de lei foi votado na câma-
ra. Visitou alguns bairros 
com a intenção de realizar 
as melhorias necessárias. 
O parlamentar participou 
da pré-conferência da 
saúde e também de um 
debate na Câmara Munici-
pal de Ribeirão Pires, onde 
discutiram diversos assun-
tos da cidade.

Na última semana, o ve-
reador Rubens Fernandes 
acompanhou a realização 
de algumas melhorias das 
vias de difícil acesso da 
Quarta Divisão, em Ribei-
rão Pires. Também partici-
pou de sessão em come-
moração aos 32 anos da 
CONSEG, em São Paulo, 
na qual foi homenageado. 
Além disso, encabeçou 
campanha para vinda da 
Net a Ribeirão Pires, so-
licitando ao Executivo al-
gumas respostas sobre a 
instalação da operadora na 
cidade, levando em con-
sideração que a chegada 
dela traria bons frutos aos 
moradores da Estância Tu-
rística de Ribeirão Pires.

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 esteve empenhado em 
fiscalizar a execução de 
requerimentos de sua au-
toria por parte da Prefei-
tura 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 sen-
do muito questionada por 
moradores da cidade e 
virou assunto nacional. O 
vereador de Ribeirão Pires 
também questionou mui-
tas situações que foram 
fiscalizadas, entre outros 
pontos, o Contrato com a 
ACIARP e a impressão do 
Diário Oficial. 

Amaury abriu seu gabinete 
para atender os munícipes 
de Ribeirão Pires, onde 
discutiu diversos assuntos 
acerca dos bairros. Visitou 
alguns bairros para ver as 
necessidades da popula-
ção, seguindo assim os 
pedidos que os munícipes 
estão lhe fazendo. Parti-
cipou do conselho muni-
cipal de saúde e também 
do CONSEG. O parla-
mentar esteve presente na 
Estrada da Sondália para 
vistoriar a manutenção 
que está ocorrendo nes-
ta via da cidade. Amaury 
Dias também marcou pre-
sença na sessão ordinária 
da última quinta-feira (28), 
em Ribeirão Pires. 

Na semana referida, o 
vereador Anselmo Mar-
tins encaminhou ofícios e 
requerimentos ao execu-
tivo, nos quais visa à rea-
lização de manutenções e 
fiscalizações em Ribeirão 
Pires. Reuniu-se com al-
guns munícipes da cida-
de para discutir assuntos 
relacionados aos bairros 
da cidade. O vereador 
também esteve presente 
na Audiência Pública da 
Prestação de Contas do 
2º Quadrimestre da Secre-
taria de Saúde e Higiene. 
O parlamentar da Estância 
Turística de Ribeirão Pires 
participou da sessão ordi-
nária da última quinta-feira 
(28), na Câmara Municipal.
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Ex-Presidente Lula fará visita a Ribeirão Pires neste mês

 O ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT),  pré-candi-
dato e principal nome 
à presidência da repú-
blica em 2018, passará 
por Ribeirão Pires em 
caravana chamada de 
“Cinturão vermelho”, 
movimento que espe-

siderada o berço do 
partido. Os números 
de 2016 mostram que 
houve perda significa-
tiva em cidades como 
São Bernardo - cidade 
de Lula, assim como 
Diadema e Mauá. A ci-
dade de Santo André 
foi a única a ter o se-

ra recuperar eleitores 
do Partido dos Traba-
lhadores (PT) perdidos 
nos últimos anos.
 Em estatísti-
cas, o PT foi uma das 
organizações políticas 
que mais perdeu filia-
dos na região do ABC 
Paulista, que era con-

gundo turno disputado 
por PT e PSDB, onde 
a vitória foi disparada  
pelo social democrata 
Paulo Serra, que ob-
teve 79,6% dos votos 
válidos.
 Em contra par-
tida, esse ano Lula está 
em alta nas pesquisas. 
Números recentes di-
vulgados pelo Datafo-
lha mostram o pré-can-
didato com 35% das 
intenções de voto. No 
primeiro turno, o Depu-
tado federal Jair Bol-
sonaro (PSC) e a ex-
-senadora Marina Silva 
(REDE), se candidatos, 
empatariam em se-
gundo lugar com 16% 
e 17% e entre 13% e 
14%, respectivamente. 
O governador paulista, 
Geraldo Alckmin, e o 

prefeito de São Paulo, 
João Dória, alcançam 
apenas 8%.
 Sobre a visita 
ao ABC paulista, Lula 
disse para uma rádio 
também paulista: “É 
preciso fazer uma vi-
sita rápida [periferia e 
Grande SP] porque é 
um público que já foi 
muito petista e já es-
teve muito próximo de 
nós. Antes de entrar 
para o interior, quero 
dar uma conversada 
com o nosso povo da 
periferia de São Paulo”.
 O ex-presiden-
te vai visitar Diadema, 
Guarulhos, Mauá, Ri-
beirão Pires, São Ca-
etano do Sul e Osasco 
em sua caravana, que 
acontece na segunda 
quinzena deste mês.
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Vereador Akira pede licença do legislativoFala de vereador causa dúvidas em RGS

 Na última ses-
são ordinária de Rio 
Grande da Serra, ocor-
rida, uma fala do ve-
reador Claurício Bento 
(DEM) chamou atenção 
do público que estava 
presente, como tam-
bém dos próprios ve-
readores que participa-
vam da reunião.
 Na ocasião, o 
vereador usou a tribu-
na para atacar o pre-
feito da cidade, Gabriel 
Maranhão (PSDB), e 
seu líder de governo, 

 A sessão ordi-
nária de Rio Grande da 
Serra da última sema-
na marcou a despedi-
da do vereador Akira 
Auriani (PSB) da casa 
de leis por conta de 
uma viagem.
 A confirmação 
veio na hora que os 
vereadores dedicaram 
a oração para Akira, 
onde desejaram-lhe 
uma boa viagem.
 Segundo infor-
mações, Akira foi ao 
Japão para estudar 

são gostariam de saber 
quais erros Claurício 
estava falando.
 Claudinho tam-
bém foi até a tribuna e 
disse para Claurício fa-
lar o que ele vê de erra-
do, e não “ficar jogan-
do pra galera”, disse.
 Ambos os vere-
adores são conhecidos 
por serem da base do 
prefeito, mas como o 
Diário RP citou recen-
temente, a base está 
começando a rachar, 
contrariando o ataque 
que Claudinho fez ao 
jornal, onde disse que 
era mentira, afirmando 
que a base não estava 
rachando.
 Nossa equipe 
de reportagem tentou 
entrar em contato com 
o vereador Claurício, 
mas não obtive êxito.

trabalhos na câmara já 
nesta quarta-feira (04), 
na sessão ordinária da 
cidade.
 Akira está em 
seu primeiro mandado 
como vereador de Rio 
Grande da Serra, mas 
trabalhou na Agência 
ABC entre os anos de 
2007 a 2011, quando 
o prefeito de Rio Gran-
de da Serra era Kiko 
Teixeira (PSB), atual 
prefeito de Ribeirão Pi-
res.
 O parlamentar 
teve grande suces-
so pela Associação 
Nipo Brasileira de Rio 
Grande da Serra, onde 
teve um projeto com 
cerca de 200 crianças 
na qual visava à práti-
ca de esportes. Akira 
também é empresário 
e já morou no Japão 
por três anos.

o vereador Claudi-
nho Monteiro (PSB). 
Em uma determinada 
hora, Claurício disse: 
“Gabriel Maranhão, se 
você ainda me quiser 
como aliado de sua 
base no governo me 
chame para uma reu-
nião, caso contrário eu 
vou falar tudo o que 
está acontecendo de 
errado aqui na cidade”, 
finalizou.
 Após o discur-
so, as pessoas que 
acompanhavam a ses-

e, a princípio, deverá 
permanecer no Oriente 
por cerca de um mês, 
sendo que após este 
período o parlamen-
tar deve retomar seus 
trabalhos normalmente 
como vereador de Rio 
Grande da Serra.
 Com a ausên-
cia dele, algumas in-
formações obtidas por 
nossa equipe relataram 
que o suplente Reinal-
do Cavalcante (PRP) 
deve assumir durante o 
mês, começando seus 



GCM ganha novos cãesROMU prende traficante de drogas em Ouro Fino

 Uma equipe da 
Romu, em comando 
de patrulhamento pela 
rua Jordão de Moraes, 
no bairro do Ouro Fino 
Paulista, avistou um 
rapaz com comporta-
mento estranho. Logo, 
ao perceber a aproxi-
mação da viatura, o 
homem saiu correndo 
em direção à uma re-
sidência, e adentrou o 
domicílio.
 O local já é co-
nhecido pela equipe e 
por moradores como 

munições no baleiro 
do coldre, foram en-
contradas. Na busca, 
acharam também um 
alicate de cortar cade-
ados, correntes e um 
aparelho de televisão 
de 50 polegadas, sem 
procedência.
 Indagados so-
bre os entorpecentes 
e a arma, a morado-
ra do imóvel afirmou, 
sem dificuldades, que 
estes seriam comer-
cializados na linha de 
trem em Ouro Fino 
Paulista e que a arma 
seria para a sua se-
gurança durante as 
atividades. Diante dos 
fatos, os dois foram 
conduzidos à delega-
cia, onde a dona da 
casa e seu filho foram 
presos por tráfico de 
drogas.

possíveis materiais ilí-
citos.
 Ao vistoriar 
o interior do imóvel, 
a equipe conseguiu, 
com êxito, encontrar 
uma sacola plástica 
contendo mais de 70 
pinos com cocaína 
e crack. Em um dos 
quartos da casa, de-
baixo do colchão da 
cama de um dos filhos 
do rapaz, uma arma 
de fogo calibre 32 
com duas munições 
intactas e mais duas 

ventivo realizado pela 
Guarda. “Esses animais 
agora serão treinados 
e farão parte de nossa 
corporação nas ações 
preventivas de comba-
te ao tráfico de drogas 
na cidade”, explicou o 
secretário de Seguran-
ça Pública da Estância, 
Coronel José Luis Mar-
tins Navarro, conhecido 
como Coronel Navarro.
 A Secretaria de 
Segurança Pública rea-
liza diversas operações 
integradas de seguran-
ça em parceria entre a 
Guarda Civil Municipal, 
o Canil da CGM e as 
Polícias Civil e Militar, 
além de GCMs de toda 
a região. As opera-
ções percorrem todos 
os bairros da Estância, 
principalmente os que 
apresentam maior índi-
ce de criminalidade.

ponto de comercia-
lização de produtos 
entorpecentes, o que 
aumentou ainda mais 
a desconfiança dos 
guardas envolvidos na 
situação. Assim que 
os policiais identifica-
ram a casa na qual o 
elemento teria se es-
condido, foi solicitado 
à proprietária a au-
torização para que a 
equipe averiguasse o 
interior do imóvel com 
o intuito de localizar o 
homem e, com ele, os 

 Na última se-
gunda-feira (02), a Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Ribeirão Pires 
recebeu a doação de 
dois cães da raça Pas-
tor Belga de Malinois 
para o Canil da Guarda 
Civil Municipal (GCM), 
ligado à Secretaria de 
Segurança Pública do 
município. Com 53 dias 
de vida, os animais, que 
já receberam os nomes 
de Iron e Skull, integram 
equipe que agora conta 
com quatro cães.
 Os animais do 
Canil Municipal da GCM 
contribuem no trabalho 
de policiamento pre-
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