
GCM captura criminosos
no feriado prolongado

 Quem pensou 
que a cidade ficou 
calma nos últimos 
dias está enganado. 
Agentes da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) 

prenderam diversos 
criminosos neste últi-
mo feriado prolonga-
do. Os oficiais foram 
chamados por muní-
cipes para um possí-

vel caso de tráfico na 
Santa Luzia, e dois 
furtos que ocorreram 
em comércios da re-
gião central da cida-
de.

 Em todos os 
casos os Guardas con-
seguiram deter os 
suspeitos, recuperar 
os bens e levá-los à 
prisão. 
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Valeta no mirante divide vizinhança Obra na Vila Suíssa está parada há meses

Aciarp inicia campanha de natal no comércio de RP

 Uma valeta 
está causando um im-
passe nos moradores 
da rua Florianópolis, 
no bairro Jardim Mi-
rante. Devido a sua 
profundidade, alguns 
moradores reclamam 
por causar dificuldade 
ao passar com veícu-
los e que há riscos de 
causar problemas nos 
automóveis. Enquanto 
isso, outros dizem que 
foi a melhor obra rea-
lizada na rua.
 Segundo um 
morador, por ser uma 

 No último dia 
12 teve início a cam-
panha “Super Natal de 
Prêmios” da Aciarp. A 
tradicional campanha 
de Natal da Associação 
conta com a partici-
pação de 61 estabele-
cimentos. Neste ano 
serão 13 prêmios: uma 
moto, dois celulares, 
seis vale-compras, um 
notebook, uma TV 
43”, um Playstation 4 
e uma bicicleta.
 Ao todo são 
65 dias de campanha. 
“Sabemos que este ano 
foi muito difícil para 

to do município. “As 
pessoas não imaginam 
o que esse estímulo ao 
comércio local pode 
trazer para Ribeirão. 
Comprando aqui, in-
centivamos o aumento 
no número de postos 
de trabalho, retorno 
do dinheiro através 
dos impostos, enfim, 
uma série de vanta-
gens que pode levar 
ao crescimento de Ri-
beirão Pires”, conclui 
Sauter. Atendimento 
também é foco, princi-
palmente nessa época 
do ano. A Associação 

 A equipe do Di-
ário de Ribeirão Pires 
recebeu novamente 
reclamações a respeito 
da Rua Orestes Del Cor-
to situada no Bairro Su-
íssa.
 No início de 
setembro deste ano 
publicamos uma ma-
téria sobre este caso. 
Já se foram quase três 
meses desde o início 
das obras e a dificul-
dade dos moradores só 
aumenta. Isso porque 
idosos e crianças que 
utilizam o  transporte 

Outro ponto destacado 
por ele que ressalta o 
ponto de vista de que 
a valeta é benéfica, é 
a velocidade com que 
os carros subiam e des-
ciam na rua. Segundo 
ele, ainda há carros 
que andam em alta ve-
locidade mesmo com 
o dreno.
 O morador con-
versou com a equipe 
do DiárioRP e disse 
que a construção de 
uma boca de lobo para 
escoar a água seria o 
ideal para acabar com 
a vala. Com isso, a Pre-
feitura foi contatada  
pelo DiárioRP sobre o 
problema e disse que 
enviará uma equipe no 
local para para avaliar 
a demanda apresenta-
da pelos moradores.

por nossa equipe, um 
morador do bairro in-
formou que apenas 
dois homens estariam 
trabalhando na obra, 
e os mesmos não com-
pareciam no local fazia 
muito tempo.
 Em contato, a 
Prefeitura do Municí-
pio informou que “as 
obras na rua seguem 
em andamento e que 
por se tratar de me-
lhorias no pavimento, 
é importante ressaltar 
que a realização dos 
trabalhos é interrompi-
da em dias de chuva”, 
comunicou a assesso-
ria de imprensa. No 
entanto, em mais uma 
visita de nossa equipe 
ao local, não foi encon-
trado nenhum homem 
trabalhando.

rua sem saída e desci-
da, quando chovia for-
te, a água descia com 
muita força e com a 
construção da valeta, 
isso impede que a cor-
renteza chegue com 
força nas casas debai-
xo. Ainda segundo o 
próprio morador, al-
gumas casas sofreram 
com a força d’água, 
que chegou até der-
rubar muros e que os 
moradores da parte 
de cima da rua não 
sabem do problema 
causado pelas chuvas. 

todos, mas esperamos 
que essa campanha 
de Natal tenha maior 
movimentação para 
o comércio da cidade. 
As pessoas se animam 
a comprar nessa data. 
Não é à toa que é a 
mais lucrativa em ven-
das”, afirma Gerardo 
Sauter, presidente da 
Aciarp.
 A Campanha 
de Natal contribui 
para que a popula-
ção seja incentivada a 
comprar no comércio 
da cidade, porque aju-
da no desenvolvimen-

orienta comerciantes 
e funcionários a priori-
zarem pelo bom aten-
dimento, melhorando 
o fluxo de pessoas e 
vendas.
 Para concor-
rer, cada loja estabe-
lece um valor para a 
entrega do cupom ao 
cliente. É importante 
lembrar que o cupom 
deve ser todo preen-
chido e ter o carimbo 
da loja, senão não terá 
validade. O sorteio dos 
prêmios será realizado 
no dia 04 de janeiro, às 
16 horas, na Aciarp.

coletivo precisam se 
locomover para outro 
ponto de parada, pois 
os ônibus não passam 
mais nesta rua devido 
as obras inacabadas.
 Na última ter-
ça-feira (20), nossa 
equipe esteve presente 
no local e ficou nítido 
que aquela região está 
abandonada, são di-
versos obstáculos para 
transitar de carro, não 
há a menor chance de 
o ônibus atravessar 
esta rua.
 Quest ionado 

Golpes ocorreram dentro de agência em um espaço de 14 minutos

Objetivo é incentivar as vendas do comércio local.

Moradores reclamam que obras estão paradas há tempos
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Guarda Municipal captura criminosos no feriado
 A Guarda Civil 
Municipal (GCM) rea-
lizou diversas prisões 
neste ‘feriadão’ que 
passou. A primeira 
delas foi no domingo 
(18), quando a ROMU, 
equipe de elite da 
GCM, recebeu denún-
cias de moradores do 
bairro Santa Luzia so-
bre indivíduos suspei-
tos que supostamente 
estariam praticando 
tráfico de drogas na 
região. A equipe foi 
ao local informado e 
encontrou um casal 
em meio a mata pró-
xima a estrada do Sa-
popemba. Com eles 
foi encontrada uma 
pochete contendo ma-
conha, crack, cocaína, 
lança perfume e uma 
quantia em dinheiro. 
Em busca no local, a 
equipe ainda encon-
trou uma segunda po-

chete contendo mais 
entorpecentes. Após 
abordagem, ambos 
confessaram a prática 
de tráfico de drogas e 
foram presos.
 No dia seguin-
te, segunda-feira (19), 
uma equipe da GCM 
recebeu uma denún-
cia, ainda pela ma-
drugada, a respeito de 
diversos jovens que 
haviam arrombado 
um comércio na rua 
Cidade de Santos e te-
riam fugido em segui-
da para Vila do Doce.
Uma equipe que se en-

contrava nas imedia-
ções da Vila do Doce 
verificou o local, e de-
pois de avistar a GCM, 
um indivíduo tentou 
fugir correndo e jogou 
diversos objetos pelo 
caminho. No entanto, 
a equipe conseguiu 
deter o sujeito e con-
duzi-lo à delegacia da 
cidade. O homem foi 
preso por furto quali-
ficado.
 Já na terça-feira 
(20), dois oficiais que 
estavam em atividade 
complementar pela 
Vila do Doce, avista-

ram dois indivíduos 
correndo em atitude 
suspeita. Os guardas 
conseguiram alcançar 
um dos homens e re-
alizada a abordagem, 
constataram que eles 
haviam acabado de 
furtar um supermer-
cado da região. 
 Com o sujeito, 
foram encontradas 
10 garrafas de vodka 
e uma de energético. 
Chrystian Zanette, 18,  
que já tem passagem 
criminal por tráfico de 
drogas, foi conduzido 
à Delegacia da cidade.

Guardas Municipais realizaram diversas prisões durante o feriado prolongado.
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Contas de Benevides 
voltam à Câmara

nesta quinta

Domingo terá ruas
fechadas no centro

da cidade

Moradores reclamam
de rua no Parque do
Governador, em RGS

 Após dois adia-
mentos, os vereado-
res devem votar nesta 
quinta-feira (22), as 
contas do ex-prefeito 
Saulo Benevides (MDB), 
referentes ao ano de 
2014. As contas foram 
consideradas ilegais 
pelo Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE).
 No relatório fi-
nal foram constatadas 
diversas irregularida-
des, entre elas, a com-
pra de bebidas alcoó-
licas pela prefeitura, 
ausência do Alvará do 
Corpo de bombeiros 
em creches munici-
pais, extintores de in-
cêndio vencidos nas 
escolas, fila de espera 
com mais de 600 crian-

 Neste domingo 
(25), às 8h, será reali-
zada a Corrida e Cami-
nhada Asas para Isabe-
la no centro da cidade. 
Haverá esquema espe-
cial de trânsito com 
desvio na área central, 
jogando o trânsito 
por trás da rua Pa-
dre Marcos Simoni e 
saindo na rua Capitão 
José Gallo, onde será 
permitido, através de 
uma reversiva, o trá-
fego no sentido Rodo-
viária e sentido Mauá. 
Para acessar o lado da 
delegacia ou do hospi-
tal São Lucas deverá 
ser pela rua Santo Ber-
toldo. Para quem vem 
de Mauá, o acesso pelo 
Viaduto da Vila Ema 

 A equipe do 
Diário de Ribeirão Pi-
res vem acompanhan-
do a situação da Rua 
Carlos de Campos 
com a Rangel Pestana 
no Parque do Gover-
nador, na cidade de 
Rio Grande da Serra.
 São diversas 
reclamações por par-
te dos moradores a 
respeito das condi-
ções em que a rua se 
encontra atualmente. 
Buracos, lama, acú-
mulo de lixo e falta 
de asfalto são algu-
mas das reclamações.
 De acordo com 
as denúncias, as ruas 
apresentam graves 
problemas e chegam 
a impedir a locomo-

ças, frequentes ausên-
cias de funcionários, 
principalmente do se-
tor da saúde, entre ou-
tras.
 Se o parecer do 
Tribunal for aceito pe-
los vereadores, Saulo 
ficará inelegível pelos 
próximos oito anos. 
Para reverter a situa-
ção, o ex-prefeito pre-
cisa de pelo menos 12 
votos contra o parecer 
técnico. Com isso, o 
DiárioRP entrou em 
contato com todos os 
vereadores para saber 
a intenção de voto de 
cada um. Dos vereado-
res que responderam, 
apenas Gê do Aliança 
(PSC) afirmou que vo-
taria contra o TCE.

será fechado, e o trân-
sito será desviado para 
a avenida Santo André 
para que a passagem 
para o centro seja re-
alizada pela avenida 
Kaete Richard.
 Quem vem do 
Parque Aliança e quer 
acessar o Centro, não 
terá opção, por volta 
de 30 minutos (das 
08h às 08:30h) o trá-
fego será parado pró-
ximo ao Pátio Muni-
cipal. Na Estrada da 
Colonia, próximo da 
UPA, a via terá tráfe-
go normal, mas com 
faixa reduzida A Pref. 
Valdirio Prisco e seus 
acessos serão fecha-
dos a partir da Rua 
Santo Bertoldo.

ção dos moradores e 
o tráfego de veículos 
pelo local.
 As más con-
dições da via estão 
prejudicando traba-
lhadores e alunos que 
passam pelo trajeto, 
que afirmam estarem 
afundando os pés na 
lama, e com risco de 
contrair alguma do-
ença. A situação tem 
piorado com as chu-
vas.
 A reportagem 
do Diário de Ribeirão 
Pires entrou em con-
tato com a prefeitura 
do Município, mas 
até o fechamento des-
ta edição não obteve-
mos nenhuma respos-
ta por parte do órgão.

TCE apontou diversas irregularidades Evento beneficente acontece neste domingo Munícipes reclamam que local é precário






