
Homem é agredido por
segurança do Extra

 Um segurança 
do Supermercado Ex-
tra foi flagrado agre-
dindo um rapaz em 
frente da loja. Toda a 
ação foi gravada por 

câmeras de seguran-
ça da região. A vítima 
chega a desmaiar após 
receber diversos socos 
e chutes do seguran-
ça da famosa rede de 

supermercados. Esta 
não é a primeira vez 
que um segurança des-
ta unidade agride al-
guém. Em junho deste 
ano, um segurança 

foi flagrado agredindo 
um adolescente de 16 
anos dentro do esta-
belecimento. A polícia 
informou que investi-
ga o caso.
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Uma nova presidência na Câmara
 A partir do pró-
ximo mês um novo 
presidente assume a 
liderança da Câma-
ra Municipal da cida-
de. Archeson Teixeira 
(PTB) foi eleito pelos 
vereadores de Ribeirão 
Pires para presidir a 
casa de leis e dar novos 
rumos. Muita polêmi-
ca, baixaria e intimi-
dação marcou a sessão 
que elegeu o novo pre-
sidente.   Se ele vai ser 
bom ou ruim, não há 
como saber, afinal de 
contas nenhum de nós 
tem a visão do futuro. 
No entanto, cabe a nós 
fiscalizar e ficar aten-

tos para que o novo 
presidente haja com 
maestria e eficiência.
 Entra Archeson 
e sai Rubens Fernan-
des, o Rubão (PSD), que 
em sua administração, 
pode se dizer que nada 
andou. A CPI que deve-
ria investigar a saúde, 
por exemplo, foi am-
plamente defendida 
e prometida por ele 
antes de tomar posse 
e no início de seu man-
dato como presidente, 
mas não chegou se-
quer a caminhar e sair 
do papel. O vereador 
Amaury Dias (PV), que 
fazia parte da comis-

são, chegou a renun-
ciar ao cargo dentro 
do grupo alegando que 
não fazia sentido estar 
em uma comissão que 
não caminhava.
 A verdade é 
que a desqualificação 
de Rubão para um car-
go administrativo é 
evidente, mas mesmo 
assim foi eleito pelos 
vereadores. Durante 
sua gestão de presiden-
te da casa de leis, Ru-
bão será lembrado por 
comprar equipamen-
tos de ar condicionado 
suspeitos de superfatu-
ramento (pagou qua-
se 5 mil reais em um 

modelo que custa me-
nos de mil), tomar um 
tapa na cara em plena 
sessão, e defender um 
colega que dirigiu em-
briagado, ou seja, nada 
de bom, apenas polê-
micas que mancham, 
ainda mais, sua ima-
gem, a da Câmara Mu-
nicipal e a dos demais 
vereadores. 
 O que eu espe-
ro do novo presidente 
é que haja com caráter, 
dignidade e seja com-
pletamente diferente 
de seu antecessor, aten-
dendo verdadeiramen-
te aos anseios públicos 
de Ribeirão Pires.

02 OPINIÃO 13 DE DEZEMBRO DE 2018
WWW.DIARIORP.COM.BR 

Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP
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Ribeirão Pires completa 20 anos como estância Rio Grande da Serra terá roteiro Turístico

Veja a lista de vencedores do “Prêmio Destaques 2018”

 No último do-
mingo (9), Ribeirão 
Pires completou duas 
décadas com o título de 
estância turística. Con-
cedido pelo então go-
vernador Mário Covas, 
o título permite que o 
município receba uma 
verba de R$ 4 milhões 
anuais aos cofres muni-
cipais, específicos para 
melhorar serviços e in-
fraestrutura para atrair 
visitantes.
 Após quase 
perder o rótulo em 
2015 por falta de in-

 O Diário de Ri-
beirão Pires e a Asso-
ciação Comercial, in-
dustrial e Agrícola de 
Ribeirão Pires (ACIARP) 
abriram desde o dia 10, 
inscrições para o Prê-
mio Destaques 2018. 
Esta é a segunda edi-
ção do evento, que 
teve início em 2017 e 
tem como objetivo ho-
menagear, incentivar, 
prestigiar, e principal-
mente, reconhecer o 
trabalho das empresas 
e pessoas dentro dos 
municípios de Ribei-
rão Pires e Rio Grande 

Eid Roncon; Personali-
dade Política Regional: 
Adler Teixeira (Kiko); 
Entidade Social: Clube 
dos Vira Latas;  Artista 
Local:  Silvana Luz; Em-
presa Destaque: Plan-
tas Gabi;  Empreende-
dor Destaque: Letícia 
Monteiro;  Personali-
dade Ribeirão-pirense: 
Robson Miguel; Reve-
lação do ano: América 
Net e  em Destaque 
2018, a vencedora foi 
a Guarda Civil Munici-
pal.
 Na ocasião foi 
realizada uma home-

 Uma parceria 
entre o Conselho Mu-
nicipal de Turismo 
(Comtur) e a Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Turístico 
da Prefeitura de Rio 
Grande da Serra, fina-
lizou o “Roteiro da Me-
mória”, que será um 
passeio turístico que 
contará toda a história 

a obtenção de recursos 
do Governo Federal. 
Na ocasião, três objetos 
foram apresentados: re-
formas do Teatro Muni-
cipal Euclides Menato 
e do Parque Municipal 
Pérola da Serra, além 
da construção de Par-
que Linear na Avenida 
Prefeito Valdírio Prisco 
– investimento de R$ 
9,5 milhões. A cidade 
recebeu R$ 10 milhões 
para a implantação 
do Boulevard Gastro-
nômico – fases 1 e 2 e 
do Parque Oriental. O 
novo projeto turístico 
integrará o Boulevard 
com o Parque Oriental, 
antigo camping, ligado, 
por sua vez, ao Templo 
Luz do Oriente, onde 
está situada a Torre de 
Miroku.

tória do Bondinho da 
Pedreira, da década de 
1930. Depois, os visi-
tantes caminharão até 
a capela São Sebastião, 
edificada em 1611, e 
a Estação Ferroviária, 
construída em 1867, 
sendo a 2ª mais antiga 
do estado de São Paulo. 
Em seguida, o visitan-
te conhecerá a Casa do 
Artesão e a Casa Cas-
telluci. Para finalizar, 
o itinerário seguirá, 
através de transporte 
coletivo, aos britado-
res da Pedreira até sua 
base histórica. 
 O Roteiro pode 
ser encontrado nas 
agências locais Eco-
tour Rio Grande, Caus 
Ambientalis e Nativos 
da Serra – Turismo & 
Aventura.

vestimento no setor e 
melhorias na área, a 
administração do pre-
feito Adler Teixeira, 
o Kiko (PSB), trabalha 
para fomentar o setor. 
Pela lei 1.261/2015, 
os critérios principais 
para ascender ao status 
são atrativos turísticos, 
equipamentos, serviços 
e fluxo permanente de 
turistas. Com isso, além 
da retomada de eventos 
tradicionais, como é o 
caso do Festival do Cho-
colate, houve a elabo-
ração de plano diretor 
voltado ao tema.
 Em abril deste 
ano, o município rece-
beu, via Ministério do 
Turismo, o Selo ‘+ Tu-
rismo’, declaração que 
garante à cidade uma 
análise prioritária para 

da Serra que mostram 
relevância à região. Os 
vencedores foram co-
nhecidos em evento 
que ocorreu na noite 
de ontem (12).
 Na categoria 
Melhor Gastronomia 
o vencedor foi o Bar 
do Vado;  em Centro 
Educacional a ETEC 
de Ribeirão Pires ven-
ceu;  Unidade de Saú-
de: Hospital Ribeirão 
Pires;  Beleza: Institu-
to Embelleze;  Melhor 
Atendimento: Ótica Es-
tância;  Personalidade 
Política Local: Gabriel 

nagem ao Sr. Ernesto 
Menato, popularmen-
te conhecido como 
Teto, na categoria ‘Ci-
dadão Honorário, em 
reconhecimento pelos 
excelentes serviços 
prestados à história do 
município.
“Essa é uma iniciati-
va que não tem fins 
lucrativos. Queremos 
apenas reconhecer e 
homenagear aqueles 
que fazem uma real di-
ferença para a nossa ci-
dade”, informou Rafael 
Ventura, Diretor de Jor-
nalismo do DiárioRP.

da cidade. O objetivo é 
preservar a memória 
da município, exibir 
patrimônios históri-
cos tombados, além de 
promover o turismo.
 Criado a partir 
de pesquisa bibliográ-
fica, de campo, e por 
meio de relatos de an-
tigos moradores, o ro-
teiro começa pela his-

Obras estão em andamento

Coquetel de premiação aconteceu na noite desta quarta-feira

Turistas poderão conhecer,a história de Rio Grande sa Serra









Segurança do Extra agride mais uma pessoa

 Um segurança 
do supermercado Ex-
tra de Ribeirão Pires 
foi flagrado agredindo 
um homem em frente  
da unidade. A agressão 
aconteceu na noite do 
dia 2 de dezembro , um 
domingo às 22h30. 
 No vídeo é pos-
sível ver um homem 
andando pela calçada 
aparentemente bêba-
do ou sob efeito de 
entorpecentes. No mo-
mento caía uma forte 
chuva pela região cen-
tral da cidade. Quando 
o segurança visualiza o 
homem vindo, ele tira 
uma mochila que esta-
va em seu ombro, co-
loca-a no chão, e parte 
para cima do homem, 
que imediatamente cai 

no chão.
 O segurança 
desfere vários socos 
e chutes contra o ho-
mem, mesmo caído 
na via públia. Pessoas 
que estavam no local 
tentam separar a briga, 
mas demonstram estar 
com medo. Depois da 
agressão, a vítima ten-
ta atravessar a rua, mas 
acaba caindo um pou-
co antes de conseguir 
e desmaia, e posterior-
mente é socorrida.
 As imagens das 
câmeras de segurança 
que flagraram todo o 
incidente foram ad-
quiridas com exclusi-
vidade prelo Diário de 
Ribeirão Pires e mos-
tram toda a ação. Após 
a agressão, o segurança 

do supermercado sai 
andando calmamente 
como se nada tivesse 
acontecido.
 “Moço, eu achei 
que alguém tinha mor-
rido aqui, porque tinha 
muito sangue aqui na 
frente da loja, muito 
mesmo, eu nunca ti-
nha visto tanto sangue 
assim. Achei que tinha 
sido alguma briga ou 
coisa assim”, informou 
uma logista que traba-
lha na região.
 Esta não é a 
primeira vez que a 
mesma unidade do su-
permercado é alvo de 
polêmica, envolvendo 
seguranças agredindo 
pessoas. Em junho des-
te ano, um adolescente 
de 16 anos foi agredido 

por um segurança des-
te mesmo supermer-
cado. No momento da 
agressão, um jornalista 
do DiárioRP estava no 
local e filmou o ocorri-
do. O jornalista ainda 
chegou a ser intimi-
dado por colegas do 
agressor.
 Por meio de 
nota, O Grupo Pão de 
Açucar, proprietário 
da rede Extra Super-
mercados informou 
que “condena vee-
mentemente qualquer 
prática de violência. 
Esclarece que a situ-
ação ocorreu fora do 
horário de expediente 
do profissional, tercei-
rizado pela empresa de 
segurança patrimonial 
Conan, e que o afasta-
mento do vigilante foi 
solicitado imediata-
mente até que a rigoro-
sa apuração em curso 
seja concluída”.
 O homem foi 
hospitalizado, mas já 
teve alta e apesar das 
cicatrizes, passa bem. 
A polícia deve abrir 
um inquérito para in-
vestigar o caso nos pró-
ximos dias.
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Cãmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima é agredida pelo segurança




