DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

diariorp.com.br · facebook.com/diariorp

06 DE DEZEMBRO DE 2017 | EDIÇÃO 108 ANO III

CENTRO SOFRE COM
ONDA DE ASSALTOS
Polícia prende
membros de
facção criminosa
|Página 7

Conselho decide
acionar professora
na Justiça
|Página 5

Via de RGS
é alvo de
roubos
|Página 7

|Página 3

2

06 DE DEZEMBRO DE 2017

OPINIÃO

WWW. D IARIORP. COM . BR

Ribeirão Pires e a completa insegurança

Não é de hoje,
que os moradores de
Ribeirão Pires sofrem
com a completa sensação de insegurança em
nossa cidade. Como
toda cidade em desenvolvimento,
Ribeirão
Pires tem sérios problemas com a Segurança
Pública. No entanto,
nos últimos meses,
ações de policiamento
em conjunto, resultaram em uma queda significativa nos números
de crimes em toda a
cidade.
No
entanto,
ainda existem diversas
“pontas soltas”, que
travam o bom desenvolvimento das Forças

Policiais de nossa cidade a manter um bom
trabalho, e assim, um
melhor sentimento de
segurança em nossa
cidade. Temos ótimos
profissionais de segurança pública em nosso
município, um exemplo
disso são os Guardas
Municipais, que sempre são premiados e
vencem competições
fora da cidade, mostrando que temos uma
das mais preparadas
Guardas Municipais do
Estado.
O
problema
começa, quando esses mesmos guardas
são comandados por
pessoas sem capaci-

dade de liderar, como
era o caso do antigo
Comandante da Guarda Municipal, Adelton
Lima, que após muita
pressão, foi exonerado do cargo. Lima era
frequentemente citado
em diversas polêmicas,
como extorsão e abuso de poder contra os
guardas, mas também
contra munícipes.
Com um líder
como este, a guarda
fica desmotivada, sem
vontade de trabalhar,
e por mais que tenha
a vontade de fazer um
excelente trabalho, não
rende como deveria.
Um novo comando surge para a Guarda Mu-

EXPEDIENTE

nicipal da cidade, eu
desejo muita sorte aos
novos comandantes,
que pegam Ribeirão
em uma situação grave
em relação a segurança. Um exemplo disso,
é o centro da cidade,
que vive a mercê dos
criminosos e brigas de
jovens sob efeito de álcool e drogas.
É preciso ter
garra e uma real vontade de agir, para trabalhar corretamente, sem
abusar dos poderes
instituídos, mas também usar estratégias
para diminuir de vez a
sensação de insegurança que temos no dia
a dia.
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Uma das principais vias de Rio Grande
da Serra está causando
preocupação para os
moradores e vereadores
do município. Trata-se
da Avenida José Belo,
que começou a passar
por revitalização nos últimos meses.
Por causa do
alto índice de movimentação na redondeza, a
falta de iluminação, sinalização e lombadas, devido as obras, vem cau-

sando diversos roubos,
acidentes e reclamações
dos moradores.
Na última sessão ordinária, o vereador
Claurício Bento (DEM)
elaborou um requerimento informando a falta de segurança para as
pessoas que transitam
nesta localidade. No documento, o parlamentar de Rio Grande pede
mais sinalização, segurança durante as obras
e uma iluminação que

cubra todos os pontos
da via.
Uma equipe do
DiárioRP foi até o local e
conversou com Rodrigo
Reis, morador que passa pela via diariamente:
“Além da pouca iluminação, eu também reforço
que a falta de lombadas
e a cerração aqui podem
ajudar a causar um acidente, principalmente no
período da noite, pois
não fica ninguém sinalizando para ajudar aos
motoristas, como vem
acontecendo de dia”,
afirmou o jovem de 22
anos.
Tentamos entrar em contato com a
Prefeitura Municipal da
cidade para maiores
explicações, mas não
obtivemos nenhum tipo
de retorno por parte do
órgão municipal.

A Câmara Municipal de São Paulo
prestou uma importante homenagem para
alguns integrantes da
Guarda Civil Municipal (GCM) de Ribeirão
Pires. O evento ocorreu na última segunda-feira (04) e contou
com a presença ilustre
do Coronel Telhada
e também de Major
Olímpio.
Dentre todos
da equipe que foram

homenageados, estão
alguns guardas civis,
o Sub Inspetor Chefe Furlani, da Ronda
Ostensiva
Municipal
(ROMU), o 1CI. Carlos
e o 2CI. Simões.
Como homenagem, todos eles receberam a “Medalha
Tiradentes”, concedida para todos os profissionais que estão
tendo o trabalho considerado satisfatório e,
segundo os autores da

premiação, tem sido
o caso de todos os
homenageados
que
exercem suas funções
na Estância Turística
de Ribeirão Pires. Esta
medalha é reconhecida e fica registrada
pela Organização das
Nações Unidas (ONU).
Durante a premiação, alguns policiais militares e civis
também foram gratificados com a Medalha
Tirandentes.
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Na última quinta-feira (29), em sessão
ordinária, foi votada e
aprovada a lei que proíbe o corte no fornecimento de água tratada
e de energia elétrica no
município por falta de
pagamento nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último
dia útil - véspera de feriados. A autoria do projeto foi do vereador Flávio
Gomes (PPS), proposta
no dia 23 de novembro
e aceita no último dia 29,
com aprovação unânime
dos 17 parlamentares da

bancada.
Dada a grande
polêmica que a aprovação da lei resultou dentre
os munícipes, a equipe
do Diário de Ribeirão Pires consultou um advogado, que nos aprofundou um pouco mais nas
questões do projeto.
“Caso essa lei
entre em vigor, as companhias de água e de
luz, através de um processo, podem anular
facilmente a lei votada”, explicou o advogado Akenaton Brito,
que também mostrou

surpresa’ sobre o caso:
“Isso é a coisa mais bizarra que eu já vi ser
votada na câmara dos
vereadores, são muitas coisas para serem
votadas para melhorias
da cidade, o código de
defesa do consumidor
já deixa bem claro que a
empresa tem um prazo
mínimo de 15 dias, após
o dia do pagamento que,
no caso, o proprietário
não faria, para efetuar o
corte. Depois do aviso
prévio, o prazo máximo
fica em 90 dias”, finalizou o advogado.

Juntamente
com a Prefeitura da cidade, a Defesa Civil de
Ribeirão Pires lançou a
“Operação Verão Seguro” na cidade, na última
terça-feira (05). O programa servirá para alertar os munícipes durante
o período de chuvas frequentes no verão, marcado por seu início em
1 de Dezembro e, normalmente, terminando
apenas dia 15 de Abril.
Durante a inauguração do projeto, os
profissionais da Defesa

Civil explicaram para todos os presentes sobre
quais métodos serão
utilizados, a fim de servir
como prevenção contra
qualquer perigo causado pelas más condições
climáticas que acontecem no verão.
Segundo o Coordenador da Defesa Civil da cidade, Cesar Theodoro, com a prevenção
realizada corretamente
antes do início do período de maior incidência
de chuvas, os riscos diminuem. “Nossos agen-

tes são treinados para
realizar vistorias e orientações aos moradores,
de forma a minimizar os
efeitos causados pelas
tempestades. O evento
contou com a presença
de diversos moradores
da cidade, que se mostraram interessados em
aprender mais sobre
a prevenção contra as
chuvas, problema que
vinha sendo recorrente
em Ribeirão Pires e tem
melhorado significativamente, segundo moradores.

POLÍTICA
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Conselho decide acionar professora na Justiça

Na última sessão ordinária do ano
de 2017, realizada na
quinta-feira (29), Bárbara de Souza Machado se tornou uma das
personagens principais
após realizar falas homofóbicas, segundo o
Conselho Municipal de
Atenção à Diversidade
Sexual (COMADS).
A professora foi
chamada pelo vereador Silvino de Castro
(PRB) para falar sobre a
Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Po-

rém, além de não estar inscrita em Tribuna
Livre, a educadora,
segundo vereadores
e presentes, “passou
dos limites” em suas
falas, após começar a
dar suas opiniões sobre a Ideologia de Gênero.
Bárbara disse
que, com tantas informações desconstruídas, daqui a pouco,
as pessoas irão achar
normal ter relações sexuais com cadáveres,
crianças, bebês, en-

tre outros. Chegando
a causar irritação no
parlamentar Edson Savietto, o Banha (PPS),
e outros presentes.
“Isso foi uma das coisas mais absurdas que
eu já vi acontecer na
Câmara dessa cidade. Você está levando
ódio para a sociedade
e ainda chamando os
homossexuais de pedófilos, necrófilos, zoófilos, isso é um absurdo”, disse o vereador.
Após a desaprovação na Câmara
Municipal e ser interrompida pelo Presidente da casa, Rubens
Fernandes (PSD), a
mulher convocou os
presentes para um
debate mais profundo
sobre o assunto. Visto
isso, o COMADS, em
reunião mensal realiza-

da na última segunda-feira (04), decidiu entrar com um processo
criminal contra Bárbara, alegando incitação
ao ódio e homofobia.
Segundo
o
conselho,
atitudes
como a de Bárbara
não podem ficar impunes: “O COMADS repudia este tipo de atitude. É extremamente
triste ver que esse tipo
de pessoa, ainda tenha o espaço para disseminar ódio e a discriminação. Para mim,
uma pessoa como
essa é desequilibrada,
não existe outra explicação para odiar tanto
alguém que você nem
conhece, apenas por
ser ou pensar diferente
de você.”, lamentou o
presidente Rafael Ventura.
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O vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires, Anselmo Martins,
encaminhou ofícios e
requerimentos à câmara
dos vereadores e para
a Prefeitura da cidade.
O Parlamentar também
esteve presente na Confraternização do Ribeirão
Truco. Além disso, ele recebeu munícipes em seu
gabinete para compartilhar ideias e projetos de
melhorias para a cidade,
e esteve presente nas
sessões ordinárias e extraordinária, onde debateu, votou e apresentou
projetos aos vereadores
presentes. Também visitou bairros da cidade.

O vereador Amigão D’Orto(PTC) esteve nessa semana em visita a diversos bairros da cidade de
Ribeirão Pires, buscando
sempre ouvir a população e foi acompanhar a
reforma de uma praça do
Jardim Guanabara, bairro
da cidade, que está sendo
feita pelas próprias mãos
dos moradores da região.
Humberto D´Orto também
esteve empenhado em iniciar o balanço das ações
de seu mandato realizadas
no ano de 2017 na Estância Turística de Ribeirão
Pires. Na quinta-feira, o
parlamentar participou da
sessão ordinária e extraordinária.

O vereador da Estância
Turística Amaury Dias
participou da sessão ordinária e extraordinária,
onde teve seu posicionamento totalmente contrário ao décimo terceiro
salário dos vereadores
proposto pelos presentes na bancada. Também
esteve abrindo seu gabinete para munícipes para
os ouvir e apresentarem
suas demandas. Com o
seu canal de comunicação “Em “ Destak “ entrevistou Membro do GAD,
onde mostrou a grande
importância do combate
à AIDS e Doenças Sexualmente
Transmissíveis(DST).

O vereador Danilo da Casa
de Sopa atendeu os munícipes em seu gabinete
para discutir ideias e projetos para a cidade. Ele também fez visitas nos bairros
da cidade de Ribeirão Pires. Durante a semana o
vereador solicitou limpeza,
capinação e manutenção
para as ruas, praças e escadão da Vila Sueli. O político pediu e acompanhou
a manutenção e tapamento do buraco na rua Frei
Gaspar com a Paineira, no
Bairro Barro Branco. Danilo também esteve presente nas sessões ordinária e
extraordinária, onde debateu projetos e leis da cidade.
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O Vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires, Archeson Teixeira
(Rato), durante toda esta
semana esteve visitando
diversos bairros da cidade de Ribeirão Pires,
sempre buscando ouvir
todos os munícipes para
propor melhorias, além
de outros serviços solicitados através de ofícios
protocolados pelo vereador junto aos outros
políticos da bancada.
O Parlamentar também
participou da sessão ordinária e extraordinária
onde discutiu e propôs
projetos buscando melhoria para a Cidade de
Ribeirão Pires.

O vereador Rogério Luiz
teve uma reunião com o
Prefeito Kiko para debater
melhorias para a cidade, e
durante a semana recebeu
munícipes em seu gabinete para discutir melhorias.
Visitou alguns bairros, e
participou da entrega de
06 ônibus para a cidade
de Ribeirão Pires na Empresa Rigras juntamente
com outras autoridades da
Estância. Ele também encaminhou ofícios e requerimentos da população,
solicitando atendimento
as demandas. Na quinta
ele ainda participou das
sessões ordinárias e extraordinárias onde debateu e
apresentou projetos.

O vereador Rubens Fernandes da Silva(Rubão),
esteve na escola Sesi 80,
em Ribeirão Pires, onde
foi realizada apresentação
de um aplicativo feito pelos
alunos sobre mobilidade
urbana. O vereador também foi até a rua Aurora
Mendes Roncon, que fica
no Jardim Luzo, para fiscalizar a realização de uma
solicitação feita por um
morador. O parlamentar
também esteve na Associação Viva Melhor, para
conhecer o trabalho da
instituição e ver o que foi
feito dos lenços e cabelos
doados na Campanha do
Outubro Rosa para mulheres com câncer.

POLICIAL
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Centro sofre com onda de assaltos Polícia prende membros de facção
A região central de Ribeirão Pires
vem sofrendo com
uma onda de assaltos
frequentes. Munícipes
têm feito reclamações
e enviado denúncias
sobre certos pontos da
região.
Apenas no último final de semana,
pelo menos três casos
ocorreram na região.
Todas as vítimas registraram boletim de ocorrência na Delegacia de
Polícia da cidade. Todos
os casos têm grande
semelhança e a polícia

investiga que possam
ter sido realizados pelas
mesmas pessoas.
Todos os crimes
aconteceram durante
a madrugada do final
de semana e chocam
pelo nível de agressividade dos assaltantes,
que em todos os casos
agrediram as vítimas
com socos no rosto e
na cabeça, chutes e
ofensas.
De acordo com
o documento, os assaltantes abordam a
vítima, agridem e logo
após tomam os per-

tences, fugindo rapidamente do local. Foi
assim na Capitão José
Galo, e na Rua Alferes
Botacin, localizada atrás
da Estação Ferroviária,
lugar que já foi muito
denunciado por conta
das mesmas ações.
Todos os crimes
vêm ocorrendo na madrugada e todos os casos, de acordo com os
BOs, têm como autores
uma dupla não identificada. A suspeita é de
que essa dupla esteja
realizando diversos crimes na região.

A polícia prendeu, na tarde do último
sábado (2), um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC)
que atuava em Ribeirão
Pires e Rio Grande da
Serra, junto a outros 5
criminosos da quadrilha
que foram presos em
São Bernardo do Cam-

po, portando drogas.
De acordo com
as informações da Polícia Militar (PM), os integrantes confirmaram
a participação no setor
de “disciplina” da facção. O Primeiro Comando da Capital tem
algumas regras que devem ser seguidas por

seus integrantes. Por
isso, é caracterizado
como Crime Organizado. O termo “Disciplina”
significa que, este que
foi preso, era um dos
responsáveis por punir
os integrantes autores
de alguma atitude contrária as regras impostas pela facção, uma
espécie de juiz. A ação
é conhecida como “tribunal do crime”. A polícia também investiga
um possível núcleo de
ação do PCC em toda
a região do ABC.

