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Polícia procura suspeito
de matar Regina

A Polícia Civil
de Ribeirão Pires está a
procura de Jadson Fernandes do Nascimento
Júnior, popularmente
conhecido como ‘Xú’.
Ele é o principal sus-

peito pelo desaparecimento de Regina Leandro Barreto. De acordo
com a polícia, Jadson
teria entrado em contradição em seu depoimento. Além disso,

uma denúncia anônima foi essencial para
que a Justiça Decretasse a prisão preventiva
do suspeito. Ele está
foragido desde a última quinta-feira (11),

quando foi interrogado pela Polícia e não
voltou mais para casa.
A Defesa Civil da cidade também procura
pelo corpo da mulher
desaparecida.
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Mais um ano sendo sua principal fonte de informação
Neste mês, o Diário de Ribeirão Pires
completa mais um ano
de existência em nossa
região. Durante seus
quatro anos de ‘vida’,
nos pautamos sempre
pela qualidade editorial
e técnica para ser a melhor fonte de informação dos moradores de
nossa região.
Sempre investimos alto em equipamentos excepcionais de
alta qualidade, utilizado por grandes veículos
jornalísticos do mundo,
fazendo com que a qualidade do DiárioRP seja
sempre muito superior.

Não apenas equipamentos, sempre selecionamos nossa equipe
a dedo. Queremos sempre os melhores com a
gente, que sejam engajados e com o intuito de
sempre se esforçarem e
aprender mais.
Na web também investimos em tecnologia de ponta para
que o nosso portal seja
sempre o mais rápido,
bonito, intuitivo e com
qualidade. A resposta logo veio, somos o
maior portal de notícias
de Mauá, Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra,
com mais de 100 mil

pessoas acessando todos os meses em busca
da boa informação.
Diversos projetos também foram criados pela nossa equipe
com o objetivo de beneficiar a comunidade.
Alguns chegaram a ser
premiados e receber
congratulações. O ‘Prêmio Destaques’, em
parceria com a Aciarp,
reconheceu nomes e
empresas responsáveis
pelo desenvolvimento
de nossa cidade, o ‘Diário nos Bairros’, mostra
a realidade dos bairros
afastados de nosso município,

Para os próximos anos, não espere
nada menos de nós,
além de um veículo
com informação rápida, independente e com
alta qualidade. Muito
obrigado por fazer do
Diário de Ribeirão Pires
o maior veículo de notícias da região e sempre
nos receber tão bem
dentro de seu lar. Nosso comprometimento
sempre será com a verdade, doa ela a quem
doer, como sempre foi
durante toda a nossa
pequena história. De
coração, muito obrigado pela parceria.

Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP

Envie comentários, sugestões e denúncias para:
redacao@diariorp.com.br
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Vila Gomes sofre sem infraestrutura

Vila Niwa vive em completo abandono

Bairro soma diversos problemas de infra-estrutura. (Foto: Daniel Costa/DiárioRP)

Prefeitura prometeu que enviará equipe para o local (foto: Victor Luis/DiárioRP)

A equipe do Diário de Ribeirão Pires
vem recebendo, frequentemente, diversas
reclamações dos munícipes que residem ou
utilizam a Rua Capitão
José Galo, e a Avenida
Coronel Oliveira Lima.
Uma das queixas principais se trata da falta
de iluminação na região, deixando o caminho extremamente
perigoso. “O estado
que esta avenida se
encontra é deprimente, eu perdi as contas
de quantas vezes fui
assaltada na região.
Tive até que fazer al-

gumas
armadilhas
para os assaltantes
não entrarem no meu
comércio, os bandidos
conseguem ter acesso
pelo rodoanel. Além
da segurança que está
uma vergonha, já pedimos diversas vezes
para Prefeitura cortar
este matagal, e até o
momento nada, sem
contar quando chove
que alaga tudo debaixo do viaduto”, disse
uma moradora.
Depois de pedidos, a Prefeitura já
chegou a iluminar
uma parte da Avenida
focando o ponto de

ônibus, mas ainda não
foi o suficiente.
Em contato, a
Prefeitura da cidade
informou que “enviará equipe ao local
indicado para verificar a solicitação dos
moradores para que
medidas sejam adotadas nesse caso. Em relação à questão de segurança, a Prefeitura
esclarece que rondas
são realizadas permanentemente em toda
a cidade pela GCM, em
apoio às ações das polícias Civil e Militar. As
rondas serão reforçadas no local”.

Rio Grande da
Serra é uma cidade
com inúmeros problemas de infraestrutura.
Andando pelo centro
da cidade, é possível
listar alguns, como
descartes
irregulares de lixo, escadões
abandonados,
ruas
com buracos, entre
diversos outros. Saindo do centro, a equipe
do DiárioRP foi até a
Vila Niwa, um bairro afastado do centro
e encontrou o local
completamente tomado pelo barro. As ruas
que não são asfaltadas
estão em péssimas ondições.
Segundo relatos de moradores em
algumas redes sociais,
a Estrada da Maratona, quando chove,

fica
completamente
intransitável devido
aos enormes buracos
e pela quantidade de
lama que se forma. Há
meses os moradores
estão reclamando do
local e dizem que o
estado da via só piora,
devido a época de chuva. Ao longo da estrada, havia muita lama
e, em alguns pontos,
o tráfego de veículos
é praticamente impossível. Nas ruas asfaltadas, no entorno
da vila, foi notado
também a presença
de alguns buracos e a
surpreendente quantidade de barro. Ainda
segundo os moradores, a Vila Niwa e outros bairros afastados
são esquecidos pelos
governantes locais.

Nos arredores
do bairro, é possível
ver inúmeros canteiros de obras, o que
ajuda a espalhar o barro pelo local e, consequentemente com as
chuvas, a formação
de lamaçais. Também
foi avistado pela nossa
equipe, uma grande
quantidade de cachorros de rua, aproximadamente, 60 animais
abandonados pela redondeza. Porém, não
se pode afirmar que
todos estejam em situação de abandono.
Procurada para
responder os questionamentos sobre a qualidade das vias e o que
será feito para melhorar o bairro, a Prefeitura não respondeu à
nossa equipe.
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Polícia procura suspeito de matar Regina

Suspeito teve Prisão decretada pela Justiça. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil
de Ribeirão Pires está
a procura de Jadson
Fernandes do Nascimento Junior, 38,
popularmente conhecido como ‘Xú”, que
desapareceu
desde
a última quinta-feira (11) depois de ser
apreendido e interrogado pela Polícia Civil
da cidade. Desde o último domingo (14), a
Justiça emitiu mandado de prisão preventiva contra Jadson.

O homem foi
flagrado enquanto estava com Regina Leandro Barreto, 34, por
câmeras de segurança pela região central
de Ribeirão Pires no
dia de seu desaparecimento. Ela não é mais
vista pela família desde o dia 3 de outubro.
De acordo com
a Polícia, o homem
teria entrado em diversas contradições
durante seu depoimento. No último

sábado (13), a polícia
foi até a casa de Jadson para realizar novos questionamentos,
mas segundo a mulher, ele não voltou
mais para casa.
De acordo com
fontes ligadas a Polícia, o homem teria
dito que, na madrugada do dia 2 deste mês,
estava na Praça matriz
com Regina e, posteriormente, teria ido a
uma casa abandonada
onde frequentemente
teria relações íntimas
com a mulher, mas
nas câmeras de segurança, o homem é
visto indo para outra
direção com a vítima.
Uma outra contradição de Jadson foi ter
informado que, no dia
seguinte ao encontro,
chegou em casa logo
pela manhã, às 07h,
mas foi desmentido
pela própria esposa,
que informou que ele
teria passado toda a
noite fora de casa e
chegado apenas por
volta das 12h do dia
seguinte ao desaparecimento da mulher.
Uma terceira

pista é que nas roupas do homem foram
encontradas manchas
na camiseta e na calça, as quais o homem
confirmou ser de sangue dele pois teria se
machucado, mas só
foi encontrado um pequeno ferimento em
um dedo do pé.
Uma
ligação
anônima foi a pista final para que o delegado solicitasse e a justiça decretasse a prisão
do homem. Segundo
informações, uma testemunha confirmou
que Jadson teria chegado em casa desesperado e muito sujo de
barro.
Agora, a polícia não trabalha mais
com a hipótese de que
Regina tenha apenas
desaparecido,
mas
também possa ter sido
assassinada. Equipes
da Romu, Guarda Civil Municipal, Defesa
Civil e Corpo de Bombeiros estão em busca
do corpo da mulher.
Já a Polícia Civil busca
pistas para encontrar
o suspeito de ter matado Regina.
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Jeferson Amaral dá calote em apoiadores

Candidato pagou através de cheques sem fundos. (Foto: Guilherme Duarte/DiárioRP)

O candidato a
Deputado federal pelo
PRB, Jeferson Amaral,
é acusado de não pagar
apoiadores que foram
contratados para trabalhar em sua campanha.
De acordo com
Eduarda Ingrid Merci
da Silva, 28, uma das
pessoas que trabalhou
na campanha entregando panfletos na
rua, ele deu um cheque sem fundo a pelo
menos 30 pessoas.
“Nós fizemos
um grupo para nos organizar e pressionar

ele a pagar, são umas
30 pessoas que ele está
devendo”, disse a mulher.
Ainda de acordo com a denunciante,
Jefferson e sua esposa
Cinthia, que era a coordenadora da campanha, a contrataram
para trabalhar por 15
dias pelo valor de R$
1.100,00, mas na hora
de receber a surpresa já teria começado
quando ele pagou em
cheque. “Eu já estava
com as minhas contas
na mão pra pagar logo

depois de receber, e ele
pagou em cheque, até
aí tudo bem, mas o cheque voltou sem fundo”,
concluiu a mulher, que
já marcou uma reunião
no Ministério Público
Eleitoral para oficializar a denúncia.
Jeferson obteve apenas 2374 votos,
o que seria cerca de
0,01% dos votos válidos, amargando a derrota na 448º posição.
Procurado por nossa
equipe, nem ele , nem
sua esposa responderam nosso contato.
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Kiko coloca em prática o Plano de Carreira da GCM

Evento aconteceu na última terça-feira (Foto: Mariana Rodrigues/Divulgação)

Na última terça-feira (16), o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Teixeira, o
“Kiko” (PSB), assinou
as portarias de promoção de Guardas Civis
Municipais efetivos à
Classe Distinta. Durante a cerimônia realizada na sede do Fundo
Social de Solidariedade Municipal, o chefe
do Executivo realizou
ato que marcou a ascensão de GCMs, colocando em prática
Plano de Carreira da

Guarda Civil Municipal, previsto em lei.
Os
profissionais promovidos participaram de curso de
preparação para Classe
Distinta e de concurso
interno que aprovou
20 GCMs, considerando requisitos como
aptidões teóricas e técnicas para o exercício
da nova função. Os
Guardas receberam a
certificação durante o
evento dessa terça-feira, Dia da Guarda Municipal.

“Ao assumir a Prefeitura, recebemos a demanda de valorização
da Guarda Municipal e
o pedido para dar andamento e cumprimento
a esse Plano de Carreira, que já era previsto
pela legislação. Temos
apreço pelas forças de
segurança de nossa cidade e pelo trabalho
realizado com o apoio
de nossos GCMs para
o combate à criminalidade. Colocamos a
situação financeira do
município em ordem e
iniciamos série de melhorias em todos os setores, entre as quais a
valorização do efetivo
de nossa Guarda”, declarou o prefeito Kiko.
Também estão contemplados na progressão de carreira, com
ganho salarial, GCMs

admitidos até 2008
(1ª Classe), entre 2009
e 2010 (2ª Classe), e
após 2010 (3ª Classe).
A valorização atende
estatuto estabelecido
pela Lei Municipal Nº
6.093/16.
“Assim
que
cheguei à Secretaria,
tive apoio do Governo para promover a
valorização do efetivo com aquisição de
equipamentos, investimentos no setor, a
efetivação do Estatuto
da categoria, além de
capacitações e treinamentos. A nossa
meta é trazer pronta
resposta no controle
da criminalidade, baixando os índices de
violência”, disse o Coronel José Luis Martins
Navarro, secretário de
Segurança Urbana.
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Kiko inicia obras do Hospital Municipal

Obras foram iniciadas em 2008 (Foto: Guilherme Duarte/DiárioRP)

A Prefeitura iniciou o processo da retomada das obras de construção do novo hospital
municipal, na Santa
Luzia. Essa contratação
se refere ao primeiro
módulo de repasses
de recurso do Estado.
A Prefeitura, por meio
da Secretaria de Obras,
trabalha junto à Caixa
Econômica Federal e à
União para a liberação
de recursos federais
que também serão destinados à construção da
unidade.

Em julho deste
ano, o Prefeito de Ribeirão Pires, Adler Teixeira, o Kiko (PSB), assinou
um convênio com a
Secretaria Estadual de
Saúde para a liberação
de R$ 3 milhões para a
retomada das obras do
Complexo. O recurso
total pleiteado é de R$
7,4 milhões estimados
para a conclusão das
obras na futura unidade de atendimento da
cidade. Em março de
2017, o prefeito Kiko
apresentou ao então

governador
Geraldo
Alckmin (PSDB), o projeto do Complexo Hospitalar e solicitou apoio
para a retomada e conclusão das obras, que
sinalizou positivamente o repasse do recurso
solicitado.
Os R$ 3 milhões
deste 1º módulo serão
destinados às obras
do pavimento térreo,
que correspondem ao
Centro Cirúrgico/Obstétrico. Para o módulo
2, foram solicitados
R$ 2,3 milhões para
a conclusão do 2º e 3º
andar. Para o módulo
3, estão previstos R$
2,1 milhões destinados
à conclusão de mobiliário com estrutura,
ar condicionado, telecomunicação, circuito
de câmeras fechadas e
equipamentos comple-

mentares.
As obras do hospital foram iniciadas
em 2008, na gestão do
ex-prefeito Clóvis Volpi, e receberam aporte
de R$ 14,4 milhões do
governo estadual, mas
seguem
paralisadas
desde 2013, por falta de
verba. Quando terminado, a unidade de saúde terá o papel de auxiliar o atendimento de
emergências prestado
pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Quando necessário período maior de permanência, os pacientes
serão transferidos para
a internação nas dependências do complexo,
que também contará
com um laboratório,
centro clínico, pediatria, cirúrgico/obstétrico e maternidade.
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Banda Lo Ramma é destaque e chama atenção por onde passa

Banda já faz grande sucesso e deverá anunciar nova parceria em breve. (Foto: Divulgação)

A Banda Lo
Ramma de Ribeirão
Pires já vinha se destacando na região. O
fato de incluir músicas
autorais em seu repertório por onde se apresentavam, foi o ponto
que chamou a atenção
do público, principalmente pelo contéudo
das letras.
As músicas da
banda têm o foco de
levar mensagens de fé,
amor, romance e crítica social, oferecendo
uma junção entre os
estilos musicais, como:
rock, hip-hop, reggae e
alguns elementos eletrônicos. Desde o início, a essência da ban-

da sempre foi seguir o
moderno, resgatando a
força da música brasileira, além do entretenimento.
O
fundador,
Ricardo Pinguim, não
tinha experiência no
ramo musical, não cantava e tão pouco tocava
instrumentos, porém
sempre almejou ter
uma banda, escrever e
compor suas próprias
canções. Esse foi o ponto de partida em sua
trajetória.
O grupo foi fundado
no final de 2015, quando o vocalista Pinguim
estava em busca de dar
musicalidade em suas
letras, conheceu o gui-

tarrista oficial da banda hoje, Felipe Bettega
que também queria
produzir canções. Com
o passar do tempo a
banda foi tomando
forma, endo como integrantes: Jeff Demeti (Guitarrista), Mano
John (Baixista) e Lucas
Maziero (Baterista).
No dia 02 de
outubro, foi lançado
o primeiro trabalho
no YouTube do grupo,
trata-se do videoclipe
“Pacto Social”, que tem
como objetivo relatar a
realidade da corrupção
na política brasileira,
assunto extremamente delicado nos dias de
hoje. “Mesmo recente,

já despertou o interesse
de grandes gravadoras,
recebemos propostas e
estamos estudando a
melhor, para divulgarmos alguma parceria”
afirma a produção.
A banda está
com quatro músicas
para serem lançadas
em videoclipe e nas
plataformas digitais:
Ondas, Conceitos, Vai
na Moral e Diante do
Amor, música acústica
com participação de
Tadeu Patolla, produtor musical brasileiro, conhecido por ter
descoberto o Charlie
Brown Jr, e por ter sido
guitarrista das bandas
Lagoa 66 e Telex.
As músicas contam com a participação
da produção de Fábio
Almeida (Mister jam),
gravadas nos estúdios
da Massiva, FS estúdio da dupla sertaneja
Fernando e Sorocaba e
Trama Nacena.
“Pacto Social é uma
música um pouco
agressiva pelo conteúdo, mas não sou nenhum revolucionário
revoltado, nosso foco
e missão como banda é

adr

levar boas mensagens
de um modo que as
pessoas possam agregar de maneira positiva em suas vidas. O
fato de ter uma banda me posiciona aqui
como um artista, porém, quando escrevo a
principal intenção não
se trata do retorno material, e sim espiritual,
a parte humana. Pedi
para Deus uma banda,
e ele me deu uma família. Aproveitando o
espaço queria agradecer toda a galera que
sempre está nos fortalecendo, acreditando e
acompanhando nosso
trabalho, gratidão exa-

la no nosso coração”,
finaliza o vocalista Ricardo Pinguim.
Pacto Social teve sua
gravação na antiga
Fábrica de Sal, que se
trata de um marco da
industrialização de São
Paulo. Foram mais de
16 horas de gravação.
O vocalista Ricardo Pinguim nasceu em São
Bernardo do Campo,
cresceu no Zaíra, bairro da cidade de Mauá,
e atualmente mora em
Ribeirão Pires. A sua vivência como esqueitista resume essa junção
musical de rock, hip-hop e reggae, trazendo
dinamismo à música.

