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ROMU alerta para
‘temporada’ de golpes

A ROMU, equipe de elite da Guarda
Civil Municipal (GCM)
alerta os moradores
da cidade para o que
é chamado por alguns

de ‘temporada’ de golpes.
O motivo é pelo
período de pagamento
de salários e, principalmente aposentado-

rias de idosos beneficiados pelo INSS, que
costumam sacar os pagamentos em dinheiro
e são mais sucetíveis a
golpes de saídinhas de

banco.
Na cidade existe uma quadrilha, formada principalmente
por mulheres, realizando golpes.
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Você sabe com quem está falando?
Esta é uma expressão bastante usada aqui no Brasil por
aqueles que querem se
sentir melhor que os
outros ou dar aquela
famosa carteirada básica. A lei que deveria
ser para todos, muitas
vezes acaba não sendo
por conta de algumas
pessoas que se sentem
superiores ao ponto de
tentar burlar leis através de influências.
É claro que na
política não seria diferente, principalmente
quando se trata daqui
de Ribeirão Pires, onde
as pessoas insistem em

continuar vivendo em
um
pseudo-império
em que acreditam que
nada dará errado. Desde que você conheça
alguém, sempre é possível dar um jeitinho,
afinal de contas têm
pessoas que ainda acreditam fielmente que
vivemos um feudo.
Um
exemplo
bem claro disso é um
artigo que publiquei
esta semana em meu
blog, onde uma filha
do presidente da Câmara deu a famosa
carteirada com a frase
“Eu sou filha do Rubão”. Não bastasse o

vereador viver envolto em escândalos que
desgastam sua imagem, agora também
tem quem o ajude.
A jovem estava em uma festa que
ocorria metade na via
pública e metade na
garagem de uma residência. A polícia foi
chamada e não teve
conversa, pois já era
muito tarde e os jovens
teriam que ir embora.
Muitos tentaram resolver a situação e deixar a
festa rolar, mas os policiais foram incisivos: A
Festa teria que acabar.
Foi
quando

uma das filhas do atual
presidente da Câmara
da cidade, que costuma ser bastante vista
em festas e bailes funk
da região, apareceu e
lançou uma versão do
famoso ‘você sabe com
quem está falando’. A
filha do vereador intimidou os policiais
afirmando que era filha do Rubão e que ele
sabia que a festa estava
ocorrendo, foi para um
canto mais isolado e
continuou a conversa.
A polícia foi embora
do local e a festa continuou. Será que esse
povo ainda tem jeito?
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ACIARP realiza ‘8º Churrascão’ Moradores reclamam de lombada

Prefeitura informou que vai refazer a lombada. (Foto: Victor Luis/DiárioRP)

Evento contou com diversos empresários associados da entidade. (foto: Divulgação)

Na última sexta-feira de outubro (26)
foi realizada a confraternização dos associados da Aciarp no 8º
Churrascão, que aconteceu em uma parceria com o Kaikan.
Houve a participação da XP Investimento através de Marcos Hanada, assessor
de investimento da
Allure Capital, com a
apresentação de Marco Saravale, analista
estrategista da XP Investimento, falando
sobre as projeções e
cenário econômico em
2018 e 2019.
A empresa de internet
VIP também destacou

seu trabalho, principalmente no ABC, voltado para empresas,
como o link dedicado,
por exemplo.
Num ambiente
descontraído e aconchegante, o Churrascão foi uma oportunidade para mostrar o
trabalho da Associação nesse ano e premiar associados que
se destacaram em
2018. Como Mulher
Empreenderora venceu a senhora Lourdes
Rodrigues
Ribeirão,
Homem Empreendedor, José Bruno Cacilha, e Consulta SCPC
Indústria e Comércio
foi Barão Comércio de

Produtos Siderúrgicos
e Barão Telhas, respectivamente.
Gerardo Sauter, presidente da entidade, aproveitou para
contar de sua experiência em um Congresso e mostrar todo
trabalho que a Aciarp
desenvolveu em 2018
até o momento. “Temos que nos atualizar, senão ficamos
para trás no mercado.
A Aciarp quer ajudar
seu associado nesse
processo e também
fazer parte dessa mudança, por isso estamos implantando o
coworking na Associação”, finalizou.

A equipe do
DiárioRP recebeu reclamações, a respeito
de uma lombada localizada na Rua Santo
Bertoldo. O problema
é por conta da altura
da lombada, tema que
já foi abordado na Câmara Municipal.
Muitos condutores têm que passar
com o carro “de lado”
ou reduzir a velocidade a ponto de utilizar
a primeira marcha.
De acordo com
especialistas ouvidos
pela equipe do DiárioRP, ao contrário do
que se pensa, passar
com o carro “de lado”
por lombadas ou redutores de velocidade
é prejudicial para o
veículo, e pode causar
danos até no mono-

bloco e carroceria do
automóvel. É necessário cuidar do seu
carro, realizando a
manutenção periódica de todos os sistemas, inclusive o de
amortecimento, um
dos mais suscetíveis
a problemas mecânicos, graças a ruas
com asfalto em mau
estado ou lombadas
irregulares e mal sinalizadas.
Em contato, a

Prefeitura da cidade
informou que “com
objetivo de atender
a demanda da comunidade e por motoristas que transitam na
referida via, a Secretaria de Transporte e
Trânsito, com o apoio
da Secretaria de Serviços Urbanos, está
realizando planejamento para a adequação da referida lombada”, disse através
de nota.
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Vereadores escolhem novo presidente da Câmara

Votação será no finel deste mês (Foto: Guilherme Duarte/DiárioRP)

Os vereadores terão
a missão de escolher
os presidentes das
Câmaras Municipais
este ano. Os eleitos,
ficarão no cargo pelos
próximos dois anos.
Em Ribeirão Pires, o
presidente é Rubão
Fernandes (PSD), que

desde que assumiu o
cargo tem se envolvido
em diversas polêmicas
e suspeitas de envolvimento em fraudes,
como o caso de superfaturamento de equipamentos de ar condicionado.
Em Ribeirão Pi-

res, candidato assumido, Amigão D’orto diz
ser difícil conquistar
o cargo, mas se eleito
o foco principal será
enxugar as despesas
da Câmara. “Não será
fácil, minhas propostas não casam com as
ideias dos demais. Minha ideia é uma Câmara independente, caminhando paralelamente
ao executivo, mas com
a independência que o
legislativo merece. Enxugar as despesas internas, para o dinheiro

voltar à Prefeitura investir em saúde, educação, segurança entre
outros benefícios.”
Outro possível
candidato é o vereador Rogério Luis (PSB),
que faz parte da base
do prefeito Adler Kiko
Teixeira, e deve ter o
apoio do chefe do executivo. “Todos os vereadores têm interesse
em se candidatar, recebi
demonstrações
de apoio, mas ainda é
muito cedo pra afirmar
algo”, disse Rogério.

Vereadores votam contas de Saulo Benevides

Saulo pode ficar inelegível (Foto: Ygor Andrade/DiárioRP)

A Câmara Municipal vota nas próximas semanas as contas
do ex-prefeito Saulo
Benevides. As contas
foram declaradas ilegais pelo Tribunal
de Contas do Estado
(TCE).
Para o relator

do processo, Sidney
Estanislau
Beraldo,
foram diversas irregularidades na prestação
de contas relativas a
2014. Entre elas, falhas
em repasses para o
Fundo dos Bombeiros,
Fundo Municipal de
Desenvolvimento Am-

biental e o Fundo de
Transportes. Na Educação, não havia plano
de carreira aos professores, 671 alunos
foram deixados em
espera por vagas em
creches, estas inclusive não apresentavam
vistoria dos bombeiros
e os extintores estavam vencidos, além de
inúmeras irregularidades estruturais.
Na saúde, não
houve aprovação pelo
Conselho Municipal. e
nas unidades foi nota-

da a alta frequência de
ausência de profissionais, causando maior
tempo de espera dos
pacientes e transtorno
no atendimento. Para
realização de exames,
o tempo de espera
chegava a três anos e
nove meses. O relatório contém 34 páginas
apontando erros. Veja
o documento no site
diariorp.com.br.
Se acatado o parecer pela Câmara, Benevides fica inelegível
por oito anos.
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ROMU alerta para ‘temporada’ de golpe Acidente mata casal na Humberto de Campos

Câmeras de segurança já flagraram membros da quadrilha atuando na cidade (Foto: Reprodução)

A Romu, equipe de elite da Guarda
Civil Municipal (GCM),
está investigando uma
quadrilha que está praticando golpes em idosos e aposentados mensalmente entre o dia 30
e o 5º útil, período em
que costuma ocorrer
pagamentos.
Segundo as investigações, um grupo
com mulheres e um
rapaz, que nunca se
repetem, ficam observando possíveis alvos
próximos as agências
do Banco do Brasil e da

Caixa Econômica Federal. Após selecionarem
o alvo, seguem a vítima
até ela fazer alguma parada. No último caso,
ocorrido há dois meses,
uma mulher parou no
comércio ao lado do
banco na rua Miguel
Prisco, quando uma
das suspeitas chegou
e jogou um malote de
dinheiro próximo a ela.
Ao ser perguntada sobre o dinheiro, a vítima
negou ser dela, quando,
então, a outra mulher
da quadrilha aparece
dizendo ser dela e ofe-

rece uma recompensa,
levando todas a um outro local próximo. Ao
chegarem lá, a vítima
é orientada a deixar a
bolsa com uma pessoa
que foge em um carro,
provavelmente com o
outro indivíduo.
A investigação
aponta que a quadrilha
não é da cidade. A Romu
pede atenção da população e que se qualquer
pessoa perguntar sobre
um malote de dinheiro
ou envelope, deve ligar
para o 190 (Polícia) ou
153 (GCM).

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

Um casal de
Ribeirão Pires morreu na madrugada do
último domingo (4),
na Avenida Humberto de Campos, próximo à empresa CBC
(Companhia
Brasileira de Cartuchos).
De acordo com
informações, o rapaz
que dirigia o veículo
se chama Ricardo Gará
Costa, de 21 anos, e sua
namorada,
Maryana
Fernandes de 19 anos,que estava no banco do
carona.
Os jovens não

resistiram aos ferimentos e morreram
no local do acidente.
Após perder o controle em uma curva,
o veículo derrapou e
se chocou contra uma
árvore. A batida foi tão
forte que chegou a dobrar o carro ao meio.
A fatalidade gerou grande comoção
na cidade. Houve diversas postagens nas redes sociais lamentando
o fato. Várias mensagens de consolo foram
postadas para os familiares dos jovens. Câ-

meras de segurança da
Avenida registraram o
momento do acidente.
Ambos os jovens foram
seputados na segunda-feira (5).
Já na última
terça-feira (6), houve
um novo acidente nas
proximidades do mesmo local. No entanto,
segundo relatos das
equipes de trânsito que
acompanharam toda
a ocorrência, não houve nenhum ferimento
grave aos ocupantes
dos veículos que se envolveram no acidente.

