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EXPEDIENTE

 Na última elei-
ção municipal, Ribeirão 
Pires teve cerca de 400 
candidatos disputando 
uma das 17 cadeiras 
legislativas da Câmara 
Municipal da cidade. Eu, 
conforme já disse em ar-
tigos anteriores, sou um 
sonhador. Prefiro acredi-
tar que tudo dará certo, 
e que as pessoas têm 
um bom coração.
 No entanto, 
também não sou um 
louco surrealista. Não 
tem como acreditar 
que aqueles candida-
tos estavam realmente 
interressados no bem 
de nossa cidade. Al-
guns poucos, até posso 
acreditar, mas a grande 

maioria, com certeza 
estava interessado em 
apenas ter o poder pelo 
poder.
 Vemos pelos 
atuais vereadores que 
venceram as eleições 
em Ribeirão Pires e tam-
bém em Rio Grande da 
Serra, uma vergonha! 
A grande maioria, não 
passa apenas de um 
simples peso de papel, 
aliás, o peso de papel 
deve ser mais útil do que 
alguns vereadores que 
temos por aí.
 Claro que não 
podemos generelizar, 
pois existem pessoas 
com reais interesses em 
ajudar a nossa cidade, 
mas na maioria dos ca-

sos, o que pode se ver 
é a mais pura hipocrisia, 
estampada na face.
 Um exemplo 
bem claro, é a questão 
da oposição pelo sim-
ples motivo de não ga-
nhar nada em troca, ou 
em se tornar apoiador 
por ter algo. Alguns le-
gisladores, perseguem 
o executivo ou alguns 
secretários do executi-
vo, e um deles, inclusi-
ve já chegou a proferir a 
famosa expressão: “Ou 
ela ou eu” pelos cantos 
da cidade. Uma vergo-
nha!
 O que precisa-
mos, é de pessoas que 
realmente tenham vonta-
de de mudar a realidade 

de nossa região, e não 
que façam propagandas 
de  uma coisa, e depois 
façam outra por de bai-
xo dos panos, como é 
o caso do presidente da 
Câmara de Ribeirão Pi-
res, o Rubão (PSD), que 
nos primeiros dias de 
seu mandato chamou 
toda a imprensa para 
mostrar a devolução dos 
carros da câmara e, em 
seguida abriu uma carta 
convite, com o mínimo 
de publicidade possível, 
para adquirir novo ve-
ículo de exclusividade 
à Presidência da casa. 
Precisamos de renova-
ção e, quem sabe um 
pouquinho de vergonha 
na cara.

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

Repórter: Pedro Pinto 
pedropinto@diariorp.com.br

 
 M o r a d o r e s 
da Vila Marquesa es-
tão enviando diver-
sas reclamações so-
bre a “Academia ao 
Ar Livre” que está 
instalada no  bairro.  
 Segundo mo-
radores, já foi solici-
tada diversas vezes a 
revitalização para que 
os munícipes possam, 
então, voltar a utilizar o 
espaço com mais se-
gurança, mas, segun-
do relatos dos popula-
res, até o momento não 
houve a manutenção. 
 A Prefeitura de 
Riberião Pires informou 
para a equipe  do Di-
árioRP que realizará 
vistoria no local para 
iniciar as intervenções 
necessárias, como re-
vitalização do espaço.

Foto Denúncia
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São Lucas vira referência em RP

 O Hospital e 
Maternidade São Lucas 
tem sido pauta posi-
tiva de vários veículos 
de comunicação nos 
últimos meses. Atra-
vés da parceria gra-
tuita com o grupo São 
Cristóvão de Saúde, o 
serviço hospitalar ofe-
recido tornou-se refe-
rência e o principal ob-
jetivo para toda a rede 
de saúde municipal. 
 Os resultados 

positivos tiveram con-
firmação através dos 
números divulgados: 
Um aumento de cerca 
de 160% no número 
de partos realizados 
- que anteriormente 
ocorriam apenas de 
quarta-feira - em 2017 
tiveram destaque so-
bre o ano anterior. 
 De acordo com 
a prefeitura da cida-
de, o projeto de me-
lhoria implantado no 

3

 A Secretaria de 
Educação iniciou, na 
última segunda-feira 
(19), o cadastramento 
para o serviço de cre-
ches públicas da cida-
de de Ribeirão Pires.  
 As inscrições 
podem ser feitas no 
Centro de Formação 
dos Profissionais da 
Educação (Ceforpe), 
que fica localizado no 
Complexo Ayrton Sen-
na, das 9h às 12h e 
das 13h às 16h.

 Para fazer a ins-
crição é preciso levar  
certidão de nascimen-
to, RG e CPF, compro-
vante de endereço no 
nome do pai, mãe ou 
do responsável legal 
da criança com valida-
de de até três meses 
anteriores (água, luz, 
telefone fixo ou IPTU), 
declaração de trabalho 
e declaração de renda 
familiar. 
 A Secretaria de 
Educação adota alguns 

critérios de triagem 
para a efetivação de 
matrículas para alunos 
de Educação Infantil (0 
a 3 anos e 11 meses), 
como comprovação de 
residência na cidade, 
crianças em situação 
de risco social, menor 
renda per capita do nú-
cleo familiar e pais que 
trabalham fora do lar.
 É válido lem-
brar que as inscrições 
não garantem a vaga 
direta, mas são ne-
cessárias para que o 
processo se conclua. 
A disponibilidade das 
vagas é para crianças 
de zero a três anos e 
11 meses de idade. O 
prazo para as inscri-
ções nas creches mu-
nicipais termina nesta 
sexta-feira, dia 23 de 
fevereiro.

Inscrições para creches se encerram
São Lucas será utiliza-
do como modelo para 
toda a rede, iniciando 
pela Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA), 
e também, a rede de 
Saúde Mental do mu-
nicípio, que terão no-
vos gestores em breve. 
 Ao falar em no-
vos gestores, é viável 
destacar que o anda-
mento dos processos 
de licitação para contra-
tação de organizações 
que serão responsáveis 
pelo gerenciamento da 
UPA, dos CAPS e das 
residências terapêuti-
cas serão finalizadas 
em breve, mantendo 
o rigoroso controle de 
qualidade, desde a re-
cepção, até os cuida-
dos com os pacientes, 
finaliza a Prefeitura atra-
vés de nota.
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Estudantes questionam regras do Passe Livre

 Um processo 
em que o vereador 
Rubens Fernandes da 
Silva (PSD), era réu 
por Improbidade Ad-
ministrativa teve seu 
desfecho nesta quar-
ta-feira (21).
 Rubão era 
acusado de traba-
lhar como funcionário 
fantasma em Ribeirão 
Pires enquanto atua-
va como Supervisor 
do Programa Saú-
de da Família em Rio 
Grande da Serra e 
recebia o valor men-
sal de R$ 2.761,50, 

 Estudantes de 
Ribeirão Pires foram 
pegos de surpresa com 
as mudanças realizadas 
pela empresa de ônibus 
responsável pelo trans-
porte municipal no Pas-
se Livre Estudantil, no 
início deste ano.
 Têm direito au-
tomático ao benefício, 
alunos que estão cur-
sando o ensino fun-
damental e médio em 
escolas públicas, ma-
triculados em cursos 
técnicos ou profissio-
nalizantes em redes 
de ensino públicas, 

No entanto também 
teria recebido para 
trabalhar como Ge-
rente da Secretaria de 
Saúde de Ribeirão Pi-
res, com salário men-
sal de R$2.959,24. O 
processo corre des-
de 2010 e, em 2016 
a justiça já chegou a 
pedir o bloqueio de 
bens do parlamen-
tar e condená-lo em 
primeira estância ao 
ressarcimento dos va-
lores recebidos, e a 
perda dos direitos po-
líticos por três anos. 
 O vereador re-

bolsistas do PROUNI e 
financiados pelo FIES. 
Já universitários de fa-
culdades públicas, in-
tegrantes do Programa 
Bolsa Universidade e 
atendidos por progra-
mas governamentais 
de cotas sociais têm 
direito caso confirmem 
renda familiar per capita 
menor que 1.405 reais.
 Com as mu-
danças, o Passe Livre 
só poderá ser utilizado 
duas horas antes do 
horário em que as au-
las iniciam e ficam es-
tabelecidas apenas as 
linhas que passam no 
bairro do aluno.
 Na última quin-
ta-feira (15), estudan-
tes propuseram uma 
emenda para a lei 
5952/2015 durante 
protestos na Câmara 

correu da decisão e  foi 
inocentado do crime 
de Improbidade Admi-
nistrativa. No entanto, 
o desenbargador rela-
tor do processo, José 
Maria Câmara Junior, 
afirmou que a atitude 
do vereador, enquan-
to servidor público foi 
reprovável, e que o 
vereadore deverá ser 
punido na esfera ad-
ministrativa, mas não 
têm densidade sufi-
ciente para ensejar 
punição no plano de 
Improbidade Adminis-
trativa.

Municipal e ganharam 
apoio de alguns parla-
mentares.
 Segundo infor-
mações obtidas pelo 
Diário de Ribeirão Pires, 
os estudantes e alguns 
vereadores participa-
ram de uma reunião 
com o executivo na 
tarde desta quarta-fei-
ra (21), no gabinete do 
Prefeito.
 Em contato 
com a empresa de ôni-
bus, foi informado que 
todas essas mudanças 
são para acompanhar a 
utilização do benefício 
de uma forma criterio-
sa e justa. Disseram, 
também que algumas 
pessoas se beneficiam 
do passe para outras 
ocasiões que fogem da 
real utilização, como o 
trabalho, por exemplo.

Justiça inocenta Rubão em Processo
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 O Braseiro Mo-
tors foi inaugurado no 
segundo semestre de 
2017 e tem se tornado 
um verdadeiro sucesso 
nos últimos meses na 
cidade de Ribeirão Pi-
res. Os sócios do local, 
José Bruno e Glayton 
Batista, já tinham ampla 
experiência na área de 
automóveis e decidiram 
fundar a nova loja, que 
tinha como primeiro 
objetivo fazer consul-
toria para a compra de 
carros, porém o negó-
cio foi aumentando até 
que os próprios tiveram 
a ideia de começar a 
venda de automóveis. 
Segundo José Bruno, 
a princípio, o objeti-
vo era vender apenas 
dois carros, sem muita 
ambição. No entanto, 
o negócio foi crescen-

do cada dia mais e se 
tornou o sucesso que é 
hoje.
 Com o passar 
do tempo, a clientela foi 
aumentando tanto que 
a segunda loja do grupo 
foi inaugurada. Dessa 
vez, o estabelecimento 
antigo será o local de 
uma inovação no mu-
nicípio. O “Clássicos do 
Braseiro” será uma loja 
especializada em car-

ros antigos, contando 
até com veículos com 
placa preta, um projeto 
que a dupla conta com 
orgulho: “O mercado 
de carros antigos virou 
uma tendência, nós 
entendemos que é um 
mercado positivo e o 
número de encontros 
(carros antigos) é gi-
gantesco. Toda sema-
na temos um encontro, 
e isso acabou surgindo 

como um hobby, porém 
nós identificamos essa 
possibilidade de criar 
um negócio diferencia-
do”, disse a dupla.
 Seguindo a li-
nha de raciocínio do 
slogan da loja, “Você 
na direção certa” os 
parceiros mostram o 
caminho em que você 
conduz as coisas, sem-
pre orientando o cliente 
de uma forma corre-

ta. Para José Bruno e 
Glayton, a abertura da 
nova loja foi um grande 
sucesso e um marco 
para a história de am-
bos, principalmente por 
se tratar de um estabe-
lecimento maior, o que 
visará o aumento do 
número de carros que 
na antiga loja era de 7 
vagas, e agora, passa-
rá a ter 30, o que pode 
melhorar ainda mais o 

negócio. A expectativa 
é que a segunda loja 
aumente ainda mais a 
demanda.
 A inaugura-
ção do novo estabe-
lecimento do Braseiro 
Motors aconteceu no 
sábado (3), às 14h na 
Estância. A nova fran-
quia da rede está loca-
lizada na Av. Francisco 
Monteiro 411, próximo 
a uma rede de Fast-
-Food local. Já a loja 
Clássicos do Braseiro, 
especializado em car-
ros antigos, continua-
rá no local da primeira 
loja. Rua Comendador 
Hugo Winter, 25, Pas-
toril.
 Para qualquer 
informação e consulto-
ria com a loja é só en-
trar em contato com o 
telefone 4824-4949.

Após grande sucesso, Braseiro Motors inaugura a segunda loja
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Iluminação Pública: Para quem reclamar?

 Um terreno lo-
calizado na Rua Fran-
cisco Morato, no mu-
nicípio de Rio Grande 
da Serra, está servindo 
de zona de descarte 
da população. Restos 
de móveis, pedaços de 
material de construção 
e até lixo domiciliar aca-
bam sendo encontra-
dos no local.   
O problema se agrava 
a cada dia. Segundo 
moradores, bichos pe-
çonhentos estão apa-
recendo cada vez mais, 
colocando em risco a 
saúde das pessoas que 

 Na tarde da úl-
tima segunda-feira (19), 
as luzes da Rua Tupi-
niquins, Bairro Jardim 
Bandeirantes, Ouro 
Fino, receberam manu-
tenções após diversas 
denúncias realizadas 
pelos moradores.
 A equipe de re-
portagem do DiárioRP 
entrou em contato com 
a empresa ‘Ribeirão 
Luz’ - responsável pela 
iluminação dos postes 
- para saber quando se-
ria realizada a troca das 
lâmpadas que, segundo 
moradores, já havia sido 
solicitada há muito tem-

ali vivem.
 Moradores do 
bairro Vila Conde Sicilia-
no usaram as redes so-
ciais para lamentar a si-
tuação que se encontra 
não só o terreno, mas 
como o bairro todo, 
onde diversos pontos 
são encontrados con-
tendo entulho. Desaba-
fos como “Lamentável”, 
“Vergonhoso” e tam-
bém com críticas pesa-
das ao Prefeito Gabriel 
Maranhão (PSDB) são 
encontradas na web.   
 Vale reforçar 
que esse não é o úni-

po.
 O problema é 
que os pedidos esta-
vam sendo feitos para 
a ‘AES Eletropaulo’, 
mas a responsável pela 
iluminação pública é a 
empresa Ribeirão Luz, 
conforme relatado para 
a equipe do Diário de 
Ribeirão Pires pela Pre-
feitura da cidade.
 Com esses pro-
blemas na comunica-
ção, o local ficou algum 
tempo sem energia e 
deixou alguns morado-
res em perigo na par-
te da noite, sendo que 
alguns chegaram a ser 

co ponto de descarte 
de entulho da cidade, 
o mesmo caso aconte-
ce em vários pontos de 
Rio Grande da Serra.
  O Diário 
de Ribeirão Pires en-
trou em contato com a 
Prefeitura, e informou 
que o Departamento 
de Fiscalização da Se-
cretaria de Obras e Pla-
nejamento já notificou o 
proprietário do referido 
terreno, para efetuar a 
limpeza do local. A par-
tir da data de notifica-
ção, o mesmo tem 30 
dias para efetivá-la.

assaltados por moto-
queiros que se apro-
veitavam da escuridão 
para assaltar as pesso-
as que passavam pela 
região.
 Após o contato 
da nossa equipe, a res-
ponsável pela empresa 
de iluminação pronta-
mente nos respondeu 
e enviou um carro para 
manutenção imediata 
das referidas lâmpadas.
 Se algum bairro 
estiver com problema 
de iluminação, os mora-
dores devem entrar em 
contato com o número 
4823-4442.

Terreno vira local de descarte em RGS
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 No último sába-
do (17), um Boletim de 
Ocorrência foi transcrito 
na Delegacia de Polícia 
de Rio Grande da Serra. 
Segundo informações 
obtidas através deste, 
um vereador da cida-
de, Jonathan Amora 

 A sessão ordiná-
ria da câmara dos verea-
dores de Rio Grande da 
Serra aconteceu nesta 
quarta-feira (21), entre 
as diversas propostas 
levantadas, o principal 
tema levantado foi a ex-

em jornais regionais. 
 Para conser-
var a sua integridade 
física, a esposa decidiu 
ir para a casa de fami-
liares onde, segundo 
o depoimento da mes-
ma, pretende ficar por 
algum tempo. A vítima 
não chegou a passar 
por exames de corpo 
de delito pois afirmou 
aos políciais que não 
chegou a sofrer lesões. 
 Procurado por 
nossa equipe, Jhow 
Jhow não foi encontra-
do para comentar sobre 
o caso.

dupla e os encaminhou 
para a delegacia da ci-
dade.
 Por conta dessa 
onda de crimes, o vere-
ador Claurício (DEM), so-
licitou ao prefeito da ci-
dade, Gabriel Maranhão 
(PSDB), o aumento da 
polícia na cidade, pedin-
do para que a equipe de 
policiamento através de 
motocicletas, conhecida 
como ROCAM, faça ron-
das nas rua de Rio Gran-
de da Serra.

liciais, no interior da 
residência, situada nas 
redondezas do Recanto 
Alpino, em Rio Grande 
da Serra, os dois aca-
baram se desentenden-
do. O motivo seria os 
constantes ataques de 
ciúmes que o marido 
tem. Durante a discus-
são, a vítima relata que 
o vereador desferiu-lhe 
dois tapas no rosto e, 
além disso, teria expul-
sado ela de casa jun-
to com sua filha. Ca-
milla ainda disse que, 
o vereador teria dito 
que poderia difamá-la 

tados e o tema acabou 
sendo levado à câmara 
dos vereadores.
 Outra ocorrência 
foi registrada na madru-
gada da última terça-fei-
ra (20), onde dois indiví-
duos entraram em um 
supermercado da Vila 
Lopes e levaram alguns 
produtos do local. No 
entanto, ao serem avis-
tados por policiais milita-
res, os sujeitos correram 
na tentativa de fuga, mas 
a polícia apreendeu a 

de Rago, o Jhow Jhow 
(PSD), teria agredido 
sua esposa, Camilla Ma-
rinho Rosa, com quem 
tem um relacionamento 
de 4 anos e meio e uma 
filha de 2 anos e meio. 
 Segundo a es-
posa relatou aos po-

trema falta de segurança 
em que a cidade vive.
 Apenas na última 
semana, uma distribui-
dora de gás de cozinha 
já teria sido assaltada 
duas vezes, uma no final 
de semana de carnaval 
e na última na quinta-fei-
ra(15), onde foram leva-
dos computadores, uma 
televisão e algumas mer-
cadorias. O caso deixou 
muitos comerciantes 
da região central de Rio 
Grande da Serra assus-

Vereador de RGS é acusado de agredir esposa

Caos na segurança é pauta na Câmara de RGS







 A Febre Ama-
rela é uma doença in-
fecciosa e transmitida, 
principalmente, pelo 
mosquito Aedes Ae-
gypti - apesar de tam-
bém existirem outras 
doenças transmitidas 
por esse mosquito 
como o Zika Vírus. Não 
ocorrem doenças de 
seres humanos para 
outros seres humanos 
e a ferramenta de com-
bate à doença tem sido 
a vacinação. Os sinto-
mas podem ser facil-
mente verificados. São 
eles: Dor de cabeça in-
tensa, dores no corpo, 
febre intensa, náuseas, 
vômitos, entre outros.
 Apesar de não 
existirem casos do tipo 
autóctone (quando um 
indivíduo é infectado 
dentro do município) em 

morreu.
 Um outro caso 
ocorreu em São Ber-
nardo do Campo. Des-
sa vez, confirmada a 
infecção autóctone. O 
munícipe deu entrada 
na Unidade de Pron-
to Atendimento da re-
gião no dia 1 de feve-
reiro (quinta-feira) e foi 
submetido a diversos 
exames para saber se 

Amarela. Quando retor-
nou, começou a sentir 
os sintomas e logo foi 
encaminhado para exa-
mes mais detalhados 
em um hospital da re-
gião. Após os exames, 
foi diagnosticado com a 
doença e imediatamen-
te internado para trata-
mento. Após algumas 
semanas, o paciente 
acabou não resistindo e 

fectado durante viagem 
para Minas Gerais. 
 Ribeirão Pires, 
até o dia 17 de feverei-
ro, havia vacinado mais 
de 25 mil pessoas. 
Apesar de os números 
serem bons, a maior 
preocupação dos ges-
tores do município se 
dá pelo fato de muitos 
não conseguirem se 
vacinar dentro do prazo 
estipulado da campa-
nha. Por isso, a cidade 
prorrogou esse prazo - 
que anteriormente iria 
até dia 24 de fevereiro 
- para o dia 2 de março. 
Portanto, o munícipe 
que ainda não se va-
cinou ganha mais seis 
dias para poder tomar 
a vacina contra a Febre 
Amarela. Neste dia 24 
as UBS’s funcionarão 
das 08h às 17h.

Ribeirão Pires, o Gran-
de ABC já registrou seis 
casos da doença na re-
gião. Até o momento, 
apenas uma morte pelo 
vírus foi confirmada.
 Um morador de 
São Bernardo do Cam-
po, em viagem para 
Mairiporã - uma das 
cidades com maior ín-
dice de infecção - aca-
bou contraindo Febre 

o que estava sentindo 
era oriundo da doença. 
Após a confirmação, o 
paciente foi internado 
na Unidade de Terapia 
Intensiva (U.T.I) do Hos-
pital das Clínicas, em 
São Paulo, onde rece-
be tratamento. 
 Até o momento, 
o último caso registrado 
foi em Diadema, mas o 
paciente também foi in-

RP prorroga campanha de vacinação contra Febre Amarela
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 Na última sema-
na, em Ribeirão Pires, 
diversas ocorrências 
têm sido registradas 
na Delegacia de Polícia 
do município. Dentre 
elas, entre os dias 10 
e 17, foram protoco-
lados pelo menos três 
Boletins de Ocorrência 
relatando furtos de re-
sidência por uma qua-
drilha composta por 
cerca de oito membros, 
segundo autoridades 
que investigam o caso. 
 Na primeira 

 Um morador de 
Ribeirão Pires foi preso 
durante operação poli-
cial que investiga uma 
quadrilha acusada de 
envolvimento com pe-
dofilia. O homem traba-
lhava como inspetor de 
alunos em uma escola 
situada em Ouro Fino, 
Ribeirão Pires.  Ele era 
conhecido por incentivar 
e participar das ativida-
des na escola e, segun-
do informações, tinha 
um bom convívio com 
a maioria dos alunos. 

chamado Iago Felipe 
Souza Zaghetto, 20 
anos, estaria envolvido 
nos furtos à residências 
e trabalhava em um la-
va-rápido do município. 
 Logo os GCM’s 
colocaram-se a pro-
cura do rapaz, que foi 
encontrado na ‘Vila do 
Doce’, em RP. Em con-
versa informal, o referi-
do homem confessou 
ter participado de um 
dos furtos a um imó-
vel que está localizado 
no Planalto Bela Vista. 
 Logo após o re-
conhecimento de Iago, 
outros dois suspeitos, os 
‘cabeças’ da quadrilha, 
se entregaram à polícia. 
 As equipes de 
investigação da Polí-
cia Civil continuarão na 
busca pelos indivíduos 
que ainda estão foragi-
dos.

tipo de conteúdo e para 
quem compartilha os 
mesmos. Para quem ar-
mazena, a reclusão pode 
ser de 1 a 4 anos. Já o 
compartilhamento tem 
uma pena de 3 a 6 anos. 
 Até o momento,  
dos quase 50 presos, 29 
suspeitos pagaram fian-
ça e foram liberados. De 
todos, 2 deles comete-
ram o crime mais grave, 
que foi o de comparti-
lhamento. Estes, ficarão 
presos até o fim das in-
vestigações.

vítimas, que acordou 
com os barulhos emiti-
dos pelos criminosos. 
O furto aconteceu por 
volta de 12h e os indi-
víduos levaram algumas 
garrafas de bebidas al-
coólicas importadas. 
 Após as cres-
centes denúncias, dois 
Guardas Civis Muni-
cipais estava realizan-
do rondas na cidade 
quando, através de de-
núncias de munícipes, 
tomaram conhecimen-
to de que um indivíduo 

e roupas de crianças. 
Segundo uma delegada 
do DHPP, ele afirmou 
que tinha relações se-
xuais com as bonecas. 
 Foram apreendi-
dos 36 computadores, 
além de HD’s com con-
teúdo pornográfico. Um 
dos suspeitos possuía 
mais de 7 mil arquivos 
e cerca de 200 víde-
os, segundo a polícia. 
 De acordo com 
as leis vigentes, existem 
punições diferentes para 
quem armazena este 

ocorrência, entre os dias 
11 e 17, a Estância No-
blesse foi palco do furto. 
Nesta oportunidade, os 
indivíduos se evadiram 
do local com o veículo 
da família, um Honda Ci-
vic. As vítimas prestaram 
queixa à Polícia e se dis-
ponibilizaram para au-
xiliar nas investigações. 
 Um outro furto 
ocorreu no Bairro Jardim 
São Domingos, também 
em Ribeirão Pires. Nes-
te, estava presente no 
local apenas o filho das 

 De acordo com 
as informações, as in-
vestigações iniciaram 
há seis meses após 
uma denúncia anônima 
em Taboão da Serra. A 
Polícia começou a in-
vestigar o caso mais 
de perto e conseguiu 
acessar o IP dos com-
putadores de alguns in-
vestigados, chegando a 
quase 50 pessoas que 
possuíam conteúdo ínti-
mo de muitas crianças. 
Um dos acusados ti-
nha, inclusive, bonecas 

Quadrilha que furtava casas é presa em RP

Quadrilha acusada de Pedofilia começa a ser libertada
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