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OPINIÃO

A
Associação
Brasileira de Imprensa,
que neste 7 de abril comemorou 110 anos de
existência, festeja na
mesma data o Dia do
Jornalista. Muitos dirão
que não existem motivos
para que essa efeméride
seja celebrada. Nos últimos anos, os profissionais de imprensa perderam a expressão política
e social que possuíam
no passado, além de sofrerem um achatamento
salarial que tentou abastardar a atividade jornalística.
Antigamente, os
repórteres casavam-se
literalmente com a pro-
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O Dia do Jornalista
fissão. Ao deixarem
o trabalho, peregrinavam
por bares e bilhares, até
os casados só apareciam em casa para dormir. Aquele jornalismo
romântico ainda sobrevive nos cantos escuros
do passado de quem
frequentou as ruidosas
redações,
enevoadas
pelas fumaças dos cigarros, onde todos falavam alto por causa do
barulho das máquinas
de escrever.
Com o passar
dos anos, o ofício também se proletarizou.
A imprensa escrita, a
maior vítima dos novos
tempos, perdeu muscu-

latura e seus melhores
quadros. Os jornais
agonizam lentamente,
como barcos à deriva,
com o advento das tecnologias digitais. A essa
tragédia anunciada se
acrescentou outra ainda
mais impiedosa. Nunca
os jornalistas foram tão
perseguidos como na
imprensa contemporânea. Não há registro na
nossa história recente de
tantas ofensas, agressões e manifestações
de intolerância política
contra o exercício da
profissão como nos dias
de hoje.
Uma das principais características do

fascismo é silenciar o
outro para evitar que
exerça o papel de espelho. Apesar das incompreensões, ódios
e paixões, o jornalista
permanece fiel ao seu
compromisso de levar
a informação ao grande
público. Com a mesma
volúpia dos amantes,
ele continua entregando-se de corpo inteiro
ao seu ofício como na
época daquele concubinato consentido, quando chegava em casa de
madrugada, com pés de
lã, apenas para dormir.
Parabéns a todos os jornalistas de Ribeirão Pires
e região pela luta diária.

Domingos Meirelles é premiado jornalista e presidente da Associação Brasileira de Imprensa.

Foto Denúncia
A Rua Pirajá,
localizada no bairro Vila
Suissa está sofrendo
muitas críticas pelos
moradores da região. De
acordo com os munícipes, há tempos em que
a via se encontra com
uma grande quantidade de mato que cobre a
calçada, obrigando que
pedestres tenham que
caminhar no meio da
rua, podendo ocasionar
acidentes. A via é importante na região, pois
é o caminho aos moradores que querem is até
a Escola Estadual Dom
José Gaspar e à UBS
do Centro Alto.
Procurada,
a
Prefeitura de Ribeirão
Pires não respondeu
nossos questionamentos sobre o caso.
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Prefeitura de RP amplia serviços urbanos Paula Fernandes é confirmada na Festa do Pilar

A Prefeitura de
Ribeirão Pires intensificou os trabalhos de tapa-buraco e capinação
em todos os pontos da
cidade conforme cronograma de manutenção
estabelecido. Até o final
do ano passado, os serviços eram realizados
por equipes próprias da
prefeitura, mas este ano
houve a contratação de
empresas especializadas nos serviços, para
dar conta da demanda.
Nesta semana,
vias do Bosque Santa-

na, Avenida Professor
Antônio Nunes, Rua
São Paulo, Rua Goiás,
Rua das Pirâmides e
Avenida Francisco Monteiro receberam serviços de tapa-buraco.
As equipes de
capinação estão promovendo melhorias na
Avenida Kaethe Richers,
Humberto de Campos e
Avenida Capitão José
Gallo, bem como em
áreas que são mais
afastadas da região
central da cidade, como
a Avenida Santa Clara e

também pontos turísticos.
“Durante o último ano, os serviços de
tapa-buraco e de capinação eram feitos por
nossas próprias equipes. Com importante
reforço que recebemos
no início do ano, por
meio de contratação de
empresa especializada
nos serviços, estamos
ampliando o alcance
dessas ações”, explicou
o secretário de Infraestrutura Urbana, Diogo
Manera.

A Prefeitura de
Ribeirão Pires confirmou na última segunda-feira (9), a apresentação da cantora Paula
Fernandes para o primeiro dia da 82ª Festa
de Nossa Senhora do
Pilar.
Paula Fernandes tem 33 anos, é
natural de Sete Lagoas, Minas Gerais e
seu sucesso começou
em 2009 com o álbum
“Pássaro de Fogo”,
que liderou as músicas
mais pedidas do ano e

foi certificado com disco de platina tripla pela
ABPD. Em 2015, com
seu disco Amanhecer,
a cantora ganhou o
Grammy Latino de Melhor Álbum de Música
Sertaneja, sendo sua
primeira vitória após
cinco indicações ao
prêmio.
Ela realiza seu
show em Ribeirão Pires
no dia 28 de abril, os
horários e toda a programação dos shows
serão divulgados nos
próximos dias.

A festa tem
entrada gratuita e faz
parte do calendário
oficial de eventos do
município. Este ano,
os tradicionais festejos
acontecerão nos dias
28 e 29 de abril e 1º de
maio. Vale lembrar que
a Festa de Nossa Senhora do Pilar começou em 1936, comemorando 82 anos de
sua primeira edição.
A Igreja Nossa Senhora
do Pilar fica localizada
na Rua Alecrim, 1 - Pilar Velho.
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jd São Francisco sofre com criminalidade Traficante é preso na Vila do Doce

O bairro Jardim
São Francisco vem sofrendo
recentemente
com muitas ocorrências de roubos e tráfico
de drogas. No último
sábado (7), o bairro foi
mais uma vez alvo da
criminalidade.
No final de semana, a ocorrência foi
de um roubo na Rua
Eugênio Roncon. Segundo uma testemunha, indivíduos arrombaram o portão de um
galpão para adentrar

no local.
O grupo roubou
cerca de 50 milímetros
de cabo de energia, e
em torno de 100 metros de fio elétrico. A
testemunha ainda informa que a fiação que
estava instalada no relógio de energia também foi levada.
Após a testemunha do furto telefonar para os proprietários do local, ambos
foram até a delegacia
de polícia de Ribeirão

Pires, onde registraram
um boletim de ocorrência.
Vale
lembrar
que o bairro jardim São
Francisco
registrou
duas ocorrências de
roubo de carro apenas
na semana passada,
onde nenhum dos assaltantes foi preso, e
também houve a prisão de um traficante,
pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) no final de
março.

Na noite do último sábado (7), uma
equipe das Rondas
Ostensivas Municipais
(ROMU) realizava patrulhamento de rotina na
região central de Ribeirão Pires e avistou um
homem entregando um
pacote para uma pessoa
e recebendo uma quantia de dinheiro em troca.
Percebendo que o suspeito havia ficado nervoso ao avistar a viatura, os
guardas decidiram abor-

dá-lo para realizar os devidos procedimentos.
Com o homem
os guardas encontraram o valor de 25 reais
e uma quantidade de
maconha. Indagado pelos agentes, Fernando
Faria, popularmente conhecido na região como
“Carteiro”, assumiu que
estava
comercializando entorpecentes e que
costumava ficar sempre
na região central da cidade.

Após a finalização de todos os procedimentos de rotina, o
homem foi encaminhado até a Delegacia de
Polícia Civil de Ribeirão
Pires, onde recebeu voz
de prisão por tráfico de
drogas. com pena de 5 a
quinze anos de reclusão.
Esta não é a primeira vez que um traficante é pego vendendo
drogas no centro. Em
dezembro do ano passado, após algum tempo
de investigação, a equipe da ROMU prendeu
um homem comercializando entorpecentes
na mesma região. Munícipes que costumam
ir á Vila do Doce com a
família estão reclamando
das brigas que ocorrem
entre os jovens, como já
noticiou anteriormente o
DiárioRP.
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Mais uma rua de RGS está abandonada Acidente deixa homem ferido na Rua José Belo
A Rua Chile é
uma via importante na
cidade de Rio Grande
da Serra, pois ela serve
de acesso ao bairro Sítio Maria Joana. Entretanto, a rua encontra-se
em péssimo estado.
As chuvas desta
época do ano transformam a rua em um verdadeiro lamaçal, principalmente porque a Rua
Chile não é asfaltada. O
lugar é trajeto de ônibus
e vans escolares e por

causa da péssima manutenção da via, se formaram muitos buracos,
o que atrapalha a condução dos munícipes
até o centro de RGS.
A qualidade do
local tem sido denunciada há muito tempo
na câmara municipal
pelo vereador Benedito
Araújo (PT), que a algumas sessões pede para
olharem com carinho
para o local, porém o
Prefeito Gabriel Mara-

nhão (PSDB) não atende os pedidos.
Em requerimento, o parlamentar pediu
a manutenção da rua
com passagem de máquinas, colocação de
cascalho, implantação
de iluminação e uma
efetiva limpeza com roçagem nas laterais da
via pois o mato cobre
boa parte da rua.
A prefeitura não
retornou nossos contatos.

Na manhã da
última quarta-feira (11),
um acidente de trânsito
deixou um jovem de 18
anos gravemente ferido
na Avenida José Belo,
em Rio Grande da Serra.
Estiveram envolvidos um veículo Fiat Pálio e um ônibus municipal
da cidade. Segundo informações obtidas pela

equipe de reportagem
do Diário de Ribeirão Pires, o condutor do carro
tentou realizar uma ultrapassagem, mas acabou
colidindo de maneira
frontal com ônibus que
transitava no sentido
contrário. Como pode
ser observado nas imagens, o impacto da colisão foi tão grande que

o carro foi jogado para
o lado da via completamente destruído.
Após
pouco
mais de meia hora, as
equipes médicas conseguiram retirar o motorista das ferragens e o
levaram para o Hospital
Nardini, em Mauá.
O DiárioRP já realizou matérias relatando
a falta de segurança da
Avenida José Belo que,
desde o início das reformas, está sem nenhuma
sinalização.
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Justiça bloqueia bens de Benevides DiárioRP documenta operações da ROMU

A Prefeitura de
Ribeirão Pires denunciou o ex-prefeito, Saulo
Benevides e o ex-secretário de comunicação,
Thiago Quirino, à Justiça por improbidade administrativa. O processo
é referente ao contrato
firmado pela prefeitura
entre outubro de 2015 a
dezembro de 2016 com
a agência Octopus, enquanto exerciam as funções públicas. A gestão
atual alega que ocorreram gastos exorbitantes
em pouquíssimo tempo
com propagandas na

época, totalizando um
valor de aproximadamente R$ 1,2 milhões.
“Há, portanto,
indícios suficientes da
prática de ato de improbidade
administrativa
na modalidade de lesão
ao erário e violação aos
princípios da administração pública”, afirmou
em sua decisão, o juiz
da 1ª Vara, Walter Oliveira Junior.
O juiz também
deferiu o bloqueio de
bens de ambos. Sendo
assim, Saulo e Thiago terão qualquer bem

imóvel, cofres, veículos,
transações em moedas estrangeiras e valores em contas ativas,
bloqueados para que
se condenados, haja a
devolução do valor em
questão aos cofres públicos.
Ao Diário RP,
Quirino disse que “A
justiça ainda não ouviu a defesa, pois não
nos notificou, ou seja,
não houve bloqueio de
bens. Isso é tudo jogo
de interesse político”,
disse. Já Benevides não
foi encontrado.

O Diário de Ribeirão Pires iniciou, na
última sexta-feira (06),
as gravações de uma
vídeo reportagem que
há tempos já vinha sendo planejada pela equipe de reportagem. Trata-se de um projeto em
conjunto com as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), no qual
visa mostrar as ações
realizadas pelos guardas em diferentes pontos da cidade, como
em locais de tráfico de
drogas,
recuperação

de veículos roubados,
também mostrar como
vivem e alguns pontos
onde os viciados costumam se abrigar, entre
diversas outras ações
que são realizadas pelas equipes.
Nossos repórteres adentraram em
favelas na divisa de Ribeirão Pires com Mauá,
foram até um local onde
vivem usuários de crack
para mostrar como é a
realidade destas pessoas, e também foram
até as famosas “Bocas

de fumo”. Um dos flagrantes que mais chocou os repórteres foi
quando os guardas entraram em um local conhecido por ser abrigo
de usuários de drogas.
Na ocasião, os viciados
em crack contaram um
pouco mais sobre a vida
deles e como chegaram
até aquela situação.
A reportagem
irá ao ar no portal do
Diário de Ribeirão Pires.
Para mais informações,
acesse nosso site:
www.diariorp.com.br.
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O prefeito Adler
“Kiko” Teixeira (PSB)
deixou claro desde o
início do seu mandato em Ribeirão Pires –
que iniciou em Janeiro
de 2017 – que um dos
principais objetivos do
seu governo era regularizar o município junto ao Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos – Dadetur.
Em razão de série de
irregularidades cometidas pelos gestores anteriores em convênios
do turismo junto ao
Estado, a cidade ficou
impedida de celebrar
novas parcerias, chegando até a correr o
risco de perder o título
de Estância Turística.
E a meta esta-

belecida pelo executivo está sendo cumprida, visto que em
pouco mais de um ano
de governo, Ribeirão já
garantiu cerca de R$
10 milhões junto ao
Dadetur para viabilizar
projetos que possam
estimular o turismo na
cidade.
A primeira conquista ocorreu ainda
em 2017, quando foi
concedido à Estância
um valor de R$ 2,8 milhões para a primeira

fase da construção do
Boulevard Gastronômico – projeto que prevê a revitalização das
ruas Felipe Sabbag,
Stella Bruna Nardelli,
Leonardo Meca e Avenida Fortuna –, que
atualmente passa por
processo de licitação.
Já em abril deste ano,
Ribeirão Pires recebeu mais R$ 3 milhões
para a implantação da
segunda fase do Boulevard
Gastronômico. E para completar,

ainda nesta semana,
o Dadetur confirmou
uma verba de R$ 4,2
milhões para revitalização do Parque Milton
Marinho de Moraes,
que se encontra fechado por conta das
obras do Teleférico. A
nova proposta é transformar o local em um
novo Parque Oriental
da cidade, ponto que
fará parte de nova rota
turística do município.
Ambos os projetos passam pelos
processos burocráticos, mas logo em seguida as obras serão
iniciadas e devem movimentar o turismo de
Ribeirão Pires em um
futuro próximo, como
garantem
pessoas
próximas do governo.

Vereador de RGS cria lei anticorrupção na cidade

O vereador da
cidade de Rio Grande
da Serra, Ricardo Akira Onu (PSB), elaborou
a lei “Seguro-Garantia” de execução de
contratos públicos de
obras e de fornecimento de bens ou de serviços, projeto que visa

acabar com a corrupção em obras realizadas pela Prefeitura da
cidade.
Segundo
o
contrato da lei de seguro garantia, a seguradora poderá exigir
do tomador contragarantias reais, sujeitas

ao seu exclusivo crivo
de avaliação e aceitação, equivalentes à
importância segurada
pela respectiva apólice. Para o projeto de
construção entrar em
execução, dependerá
de aprovação da seguradora, com vinculação
às alterações do contrato principal.
Em entrevista
ao Diário de Ribeirão
Pires, Ricardo Akira se
diz muito contente com
o projeto. “Esse tipo de
contratação de seguradora já funciona no
nosso país dentro do

setor privado. Essa lei
já funciona muito bem
nos Estados Unidos e
na Europa, até por isso
ouvimos muito pouco falar de corrupção
nesses países, disse o
parlamentar.
A ideia de Akira é trazer esse projeto
com uma adequação
junto ao executivo para
se encontrar em um
modelo que se encaixe
dentro da gestão pública da região, sempre com transparência
para que não aconteça
superfaturamento nas
obras.

