
Quadrilha amedronta
moradores da cidade

 Uma quadrilha 
tem amedrontado mo-
radores de Ribeirão Pi-
res, principalmente da 
região do centro alto 
da cidade. A quadrilha 

é formada por jovens 
com menos de 20 anos 
de idade e que são es-
pecializados em rea-
lizar furtos a residên-
cias.

 O que gera des-
conforto é que todos já  
foram presos diversas 
vezes pela polícia, mas  
sempre respondem em 
liberdade. Os homens 

já são tão conhecidos 
pelos policiais que 
quando há algum furto 
a residência, a polícia 
vai à casa deles recupe-
rar os bens.
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Mais uma vez, muito Obrigado!
 2018 foi um 
ano complicado para 
todos nós. Um ano de 
reviravoltas e de mui-
ta crise para o Brasil. 
No entanto, foi um 
ano muito positivo 
para nós do Diário de 
Ribeirão Pires. O ano 
em que nos consolida-
mos como o principal 
meio de comunicação 
de toda a região. Em 
Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, nos 
mantivemos na lide-
rança absoluta com o 
triplo de audiência do 
segundo colocado.
 Isto é resultado 
do trabalho árduo que 

o Diário de Ribeirão 
pires vem realizando 
na região. Comprome-
timento e qualidade 
são essenciais para 
nós.
 Este ano, lan-
çamos um programa 
semanal, onde discu-
timos os principais 
problemas de nossa 
região, trazendo di-
versos convidados, 
artistas e autoridades 
para falar sobre os 
temas de relevância 
para a cidade. Além 
disso, lançamos uma 
série com membros da 
ROMU, equipe de elite 
da Guarda Civil Mu-

nicipal, onde acom-
panhamos o trabalho 
que realizam em nos-
sa cidade. Entramos 
em locais de venda de 
drogas, acompanha-
mos perseguições,  e 
também o trabalho so-
cial de prevenção que 
os agentes de seguran-
ça pública realizam.
 Para o próximo 
ano, além de continu-
armos com os proje-
tos já existentes, te-
remos diversas outras 
novidades que só o Di-
árioRP oferece a seus 
leitores. Além disso, 
nos comprometemos 
a estar sempre pre-

sentes denunciando 
os problemas de nossa 
cidade, propondo so-
luções e trazendo os 
fatos mais importan-
tes que ocorrem no 
dia a dia de Ribeirão 
Pires e Rio grande da 
Serra.
 Conto mais 
um ano com a audi-
ência de todos vocês 
em nosso portal da in-
ternet atualizado dia-
riamente e em nosso 
jornal impresso, que 
circula semanalmente 
nos principais  comér-
cios de nossa cidade. 
Vejo vocês em 2019! 
Forte abraço.
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Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP
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Rua no Aliança está precária Moradores de RGS reclamam de poeira

 A equipe do Di-
ário de Ribeirão Pires 
vem acompanhando 
a situação da Rua das 
Pitangas, localizada 
no Bairro Aliança. São 
diversas reclamações 
por parte dos morado-
res a respeito das con-
dições em que a rua se 
encontra atualmente.
Entulhos, buracos e 
falta de asfalto são 

 Moradores de 
Rio Grande da Serra 
têm reclamado a res-
peito das obras que es-
tão sendo realizadas na 
cidade. Segundo infor-
mações, as obras estão 
poluindo os bairros do 
município, principal-
mente na Rua Amare-
chal (Marechal) Castelo 
Branco e no Bairro Pe-
dreira.

algumas das reclama-
ções. De acordo com 
as denúncias, as ruas 
apresentam graves 
problemas e chegam a 
dificultar a locomoção 
dos moradores e o trá-
fego de veículos pelo 
local.
 Alguns desses 
problemas são causa-
dos pelo excesso de en-
tulho que se encontra 

“Nossas casas estão sen-
do invadidas pelo pó, 
sem contar no perigo 
para os idosos e crian-
ças, pois a circulação 
de grandes caminhões 
é imensa. A Prefeitura 
da cidade precisa dar 
mais atenção para essas 
obras infinitas e para 
as ruas que estão todas 
prejudicadas. Entendo 
que será um avanço 

no trajeto, que muitas 
vezes é descartado pe-
los própios moradores 
da região.
“Como todos produzi-
mos lixo, todos somos 
então responsáveis 
por cuidados que ame-
nizem as consequên-
cias ruins. O ideal seria 
separar o lixo domi-
ciliar em duas partes: 
a parte não reciclável 
e a parte reciclável”, 
afirma o ambientalista 
Nathan Sampaio.
A Prefeitura informou 
que enviará uma equi-
pe para avaliar a soli-
citação dos moradores 
e realizar os serviços 
necessários.

para o município, mas 
não pode prejudicar o 
que já estava pronto, os 
asfaltos estão detona-
dos, buracos enormes, 
além do barro que está 
sujando Rio Grande da 
Serra”, afirma uma mo-
radora da cidade.
 Há alguns rela-
tos por parte dos mu-
nícipes, afirmando que 
as pessoas que sofrem 
de problemas respira-
tórios estão piorando 
com o excesso de poei-
ra que ronda a cidade. 
Questionamos o prazo 
de conclusão das obras, 
mas a prefeitura da ci-
dade ignorou nossos 
questionamentos.

Os próprios moradores da região descartam entulho. Prefeitura ignorou nossos questionamentos sobre as obras.
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Kiko assina convênio para construção de Parque Linear no centro
 O prefeito de 
Ribeirão Pires, Adler 
Teixeira, o Kiko (PSB), 
assinou na última sex-
ta-feira (14), junto ao se-
cretário de Turismo do 
Estado, Junior Aprillan-
ti, convênio para a libe-
ração de R$ 1,8 milhão 
que será destinado à 
implantação do Parque 
Linear em Ribeirão Pi-
res. Somando as parce-
rias celebradas entre o 
Estado, via DADETUR, 
e o município, Ribei-
rão Pires já garantiu 
R$ 11,8 milhões para 
obras voltadas ao estí-
mulo do turismo.
 O Parque Linear 
compreende a reestru-
turação e revitalização 
do entorno do Ribeirão 
Pires, situado na Ave-
nida Prefeito Valdírio 
Prisco, do trecho que 
vai do Completo Ayr-
ton Senna até a altura 

do Jardim Panorama. 
Após a assinatura do 
convênio, a Prefeitura 
iniciará a etapa de lici-
tação da obra do Par-
que.
“Com o apoio do Esta-
do, estamos realizando 
obras estruturais que 
garantem condições 
adequadas para o re-
ceptivo de visitantes e 
que também se tornam 
novos atrativos turís-
ticos. Temos em anda-

mento a implantação 
do Boulevard Gastronô-
mico e a construção do 
novo Parque Oriental. 
Esses projetos estarão 
integrados ao Templo 
Luz do Oriente, um 
novo roteiro de turis-
mo para nossa Estân-
cia”, explicou o prefei-
to Kiko.
“Essas intervenções, 
inclusive a implanta-
ção do Parque Linear, 
somente são possíveis 

graças ao trabalho de 
gestão financeira res-
ponsável e da regula-
rização de convênios 
junto ao DADETUR. As 
obras e outros projetos 
em andamento têm 
por objetivo fortalecer 
o setor, gerando novas 
oportunidades de em-
prego e estimulando o 
desenvolvimento eco-
nômico local”, avaliou 
o chefe do Executivo.
 Em abril deste 

ano, a prefeitura assi-
nou convênio de R$ 3 
milhões junto ao DA-
DETUR para a implan-
tação da segunda fase 
do Boulevard Gastronô-
mico, que compreende 
a revitalização e inter-
venções na Rua Leo-
nardo Meca e Avenida 
Fortuna, bem como o 
calçamento de vias do 
centro, complementan-
do, assim, as ações que 
estão sendo executadas 
na primeira fase do 
projeto, a revitalização 
das ruas Felipe Sabbag 
e Stella Bruna Nardelli. 
A primeira etapa do 
Boulevard teve convê-
nio celebrado em 2017, 
com repasse de R$ 2,8 
milhões. Modificações 
no calçamento e paisa-
gismo fazem parte das 
intervenções que estão 
sendo promovidas em 
toda essa área, entre 

outros pontos como a 
Rua Domingos Mejias 
Morgado, o Paço Mu-
nicipal e o Jardim Japo-
nês.
 Em abril de 
2018, a prefeitura tam-
bém assinou convê-
nio com o governo do 
estado para o repasse 
de R$ 4,2 milhões ao 
município para a cons-
trução do novo Parque 
Oriental, onde antes 
estava situado o Parque 
Municipal Milton Mari-
nho, o antigo camping. 
As obras no local estão 
em andamento. O Par-
que Oriental, que atu-
almente não está em 
funcionamento, tem 
área de 100 mil m². 
Deste ponto sairão os 
passeios de barco (tri-
marã) até o Templo Luz 
do Oriente, onde está 
situada a Torre de Mi-
roku.

Parque Linear será construído na Avenida Prefeito Valdírio Prisco no entorno do rio.
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Passagem da CPTM fica mais cara em janeiro
 A tarifa do 
transporte público em 
São Paulo deve aumen-
tar em 2019. As pas-
sagens dos ônibus da 
cidade de São Paulo, 
trens da Companhia 
Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) e 
do Metrô irão para R$ 
4,25 a partir de 6 de 
janeiro. Neste ano, as 
passagens estavam no 
valor em R$ 4,00.
 O índice de in-
flação da Fipe neste 
ano foi de 3,63%. Se 
o aumento refletisse 
o índice, o valor da 
passagem seria de R$ 
4,14. No entanto, os 
governos, tanto muni-
cipal como estadual, 
dizem que esse valor 
atrapalharia o troco. 
Fora isso, eles argu-
mentam que o valor 
unitário do bilhete 
de R$ 4,25 não repõe 

as perdas. Porém, a 
Secretaria de Estado 
dos Transportes Me-
tropolitanos (STM) 
não confirmou o valor 
informado. “A Secre-
taria de Estado dos 
Transportes Metropo-
litanos (STM) informa 
que estuda algumas 
possibilidades sobre 
a questão de reajuste 
de tarifa. No entanto, 
historicamente, a de-
finição sobre o assun-
to ocorre em janeiro 
de cada ano.”
 Este ano, a 

CPTM sofreu com di-
versos problemas, al-
guns principalmente 
na Linha10-Turque-
sa, que liga Ribeirão 
a São Paulo. Os mais 
recentes casos foram 
no mês de novembro, 
que, após constantes 
chuvas, a linha teve 
que interromper a 
circulação de trens 
em alguns dias. O dia 
com mais problemas 
devido às chuvas, foi 
em 23 de novembro, 
quando as composi-
ções pararam de cir-

cular entre Santo An-
dré e São Caetano do 
Sul por mais de, apro-
ximadamente, quatro 
horas.
 Em julho des-
te ano, foi registrado 
um aumento no nú-
mero de assaltos nas 
composições da com-
panhia. Até o meio do 
ano, oito ocorrências 
haviam sido registra-
das, sendo três na es-
tação Utinga. A ação 
ocorria de forma se-
melhante. Os suspei-
tos entravam em um 
dos últimos carros (va-
gões) dos trens e divi-
diam-se entre abordar 
os passageiros e se-
gurar as portas, para 
que pudessem fugir 
na mesma estação. À 
época, a CPTM infor-
mou que a segurança 
foi reforçada na esta-
ção Utinga.

Passagem ficará mais cara a partir de janeiro.
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Policiais falsos assaltam motorista de caminhão

 Três indivíduos 
caracterizados como 
policiais civis rende-
ram o motorista de 
um caminhão e rouba-
ram a carga de cerveja, 
na Rodovia Anchieta, 
sentido litoral paulis-
ta, na tarde do último 
dia 10. Durante a ação, 
a vítima foi rendida e 
levada ao veículo dos 
criminosos, onde per-
maneceu de cabeça 
baixa durante todo o 
roubo, sendo liberada 
na Rodovia Tibiriçá 

por volta das 21h.
 Segundo os 
relatos da vítima, os 
criminosos se aproxi-
maram em um veículo 
preto com giro flex si-
milar ao utilizado em 
viaturas descaracteri-
zadas da Polícia Civil. 
Além do veículo, o trio 
utilizava vestimentas 
idênticas às de poli-
ciais e um distintivo 
no pescoço. Um deles 
portava uma pistola.
Após ser liberado, o 
motorista compare-

ceu até a Delegacia 
de Ribeirão Pires para 
noticiar os fatos. Ele 
não soube informar a 
quantidade exata da 
carga subtraída e nem 
o valor do prejuízo. O 
caso foi encaminhado 
ao 4º D.P. de São Ber-
nardo do Campo.
 Este tipo de 
ação está se tornando 
frequente nos últimos 
anos. De acordo com o 
soldado Jeferson, da 3ª 
companhia do 5º Bata-
lhão da PM, os suspei-

tos costumam chegar 
nas casas dizendo que 
receberam uma de-
núncia e que precisam 
fazer averiguações no 
local. Como eles usam 
uniformes da Polícia 
Civil, as vítimas dei-
xam os falsos policiais 
entrarem, e é quando 
cometem o roubo.
 Os alvos do 
grupo são, preferen-
cialmente, pessoas 
que já tiveram algum 
tipo de problema com 
a polícia. Em muitos 
casos, os suspeitos 
abordam as vítimas e 
falam que vão condu-
zi-las à delegacia para 
averiguação. Quando a 
pessoa entra no carro, 
anunciam o sequestro 
relâmpago e roubam 
dinheiro, celular, car-
teira, entre outros per-
tences que consegui-
rem.

Polícia alerta que Modus operandis vem se tornando mais comum nos últimos anos.





Rubão sai da Presidência sem implantar CPI
 Há um ano e 
três meses, o atual pre-
sidente da Câmara, Ru-
bens Fernandes, o Ru-
bão (PSD), anunciava a 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 
Saúde com um pra-
zo de término de 180 
dias. Presidida por Pai-
xão (PPS), a comissão 
visava investigar e apu-
rar possíveis irregula-
ridades na área pela 
Prefeitura de Ribeirão 
Pires, de 2009 a 2017, 
focando nas gestões 
de Clóvis Volpi e Saulo 
Benevides (ambos sem 
partido) e Adler Tei-
xeira (PSB). A CPI ain-
da tinha como relator 
Amaury Dias (PV) e Ro-
gério do Açougue como 
membro de comissão. 
Porém, Amaury decli-
nou do cargo em mar-
ço deste ano, alegando 
que a CPI não existia 
verdadeiramente. Até 
o momento, apenas 
reuniões foram feitas. 
Não há nenhum an-
damento e sequer um 
documento apresenta-
do nem mesmo para a 
criação da comissão.
 Solicitada em 

2015, na última legis-
latura, pelo então ve-
reador Renato Foresto 
(PT), a comissão foi 
abraçada pela popula-
ção ribeirão-pirense. 
A União da Juventude 
Socialista chegou a 
ocupar a Câmara em 
2016 para pedir que o 
ex-presidente da Câ-
mara e atual vereador, 
José Nelson de Barros 
(PSD), assinasse a aber-
tura da CPI. Na época, 
o mesmo era contra e 
chegou a ser obrigado 
pela Justiça para abrir 
a CPI, mas conseguiu 
um recurso e não as-
sinou. Rubão, quando 
assumiu a presidên-
cia da Casa, prometeu 
que daria mais atenção 
e, após idas e vindas, 
divulgou a abertura. 
Amaury, quando abriu 
mão do cargo como 

relator, afirmou que 
na verdade a CPI nem 
existe, pois não há se-
quer um documento 
para que ela possa ser 
efetivamente iniciada. 
À época, Amaury disse 
que tomou essa atitu-
de para ver se os seus 
companheiros pudes-
sem realmente iniciar 
a CPI depois dele ter 
exposto os fatos publi-
camente. Nem mesmo 
após o resultado de 
uma outra CPI, criada 
pela Assembleia Le-
gislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP), que, 
em seu relatório final, 
alertou sobre duas em-
presas prestadoras de 
serviços no município 
que estariam ligadas a 
possíveis irregularida-
des de contratação e 
execução dos contratos 
na cidade, e em outros 

municípios, fez os par-
lamentares irem à fun-
do no inquérito.
 O vereador Ro-
gério, membro da co-
missão, disse à nossa 
reportagem que “devi-
do a não correção do 
regimento interno da 
Casa, não é possível 
instaurar uma comis-
são”. Perguntado se a 
CPI teria continuida-
de ano que vem, disse 
que “fica à critério do 
próximo presidente”. 
O vereador Archeson 
Teixeira (PTB), eleito 
presidente da Câmara 
para o próximo biênio, 
foi questionado se dará 
continuidade a comis-
são: “Assim como todos 
os temas relacionados 
à Câmara, estamos to-
mando pé das informa-
ções para colaborar da 
melhor forma possível, 
e esse tema da CPI da 
saúde está na mão da 
Comissão Especial que 
tem total autonomia 
para apurar os fatos. 
Eu como Presidente 
irei respeitar todas as 
comissões.” O vereador 
Paixão não foi encon-
trado para comentar.

CPI da saúde nunca chegou a ser oficialmente efetivada.
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Córrego causa dor de cabeça a moradores
 Um brejo locali-
zado entre as ruas Jutaí, 
Santos e Piquerobi vem 
sendo alvo de reclama-
ções dos moradores da 
região. Um morador 
entrou em contato 
para falar sobre o pro-
blema, que fica no bair-
ro Estância das Rosas, 
na divisa com o muni-
cípio de Mauá. Segun-
do o denunciante, um 
esgoto, provavelmente 
irregular, está causan-
do dor de cabeça aos 
moradores da área. O 
brejo, que se inicia na 

rua Santos, e vira um 
córrego que passa por 
todas as ruas citadas 
acima e vai até a Es-
trada da Cooperativa, 
tem inúmeras ligações 
de esgoto irregular em 
torno dele, o que causa 
transtornos devido ao 

forte cheiro, e preocu-
pa as pessoas devido ao 
risco de doenças.
 Próximo ao lo-
cal, em uma da matas 
ao entorno do brejo, é 
possível ver, também, 
o descarte irregular de 
entulho onde até mes-

mo um móvel grande 
está jogado no local.
 Em contato, a 
prefeitura da cidade 
informou que “busca-
rá informações junto a 
concessionária Sabesp 
a cerca da existência da 
rede coletora no local, 
se há registro de cole-
ta para tratamento ou 
afastamento. Caso haja 
rede, a Sabesp indicará 
o imóvel que não pos-
sui ligação e o proprie-
tário será notificado 
para efetuar regulari-
zação”.

Além de ligação de esgoto, há descarte de entulhos no local.
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Rubão é citado em anotações apreendidas pela Polícia Federal

 O presidente da 
Câmara municipal de 
Ribeirão Pires, Rubens 
Fernandes da Silva, o 
Rubão (PSD), foi cita-
do em um caderno de 
anotações apreendido 
pela Polícia Federal na 
casa do ex-secretário 
de governo de Mauá, 
João Eduardo Gaspar, 
preso na última quin-
ta-feira (13) em decor-
rência da operação 
Trato Feito. O caderno 
foi apreendido jun-
to com uma mochila 
cheia de dinheiro.

 Gaspar foi pre-
so pela segunda vez 
este ano juntamente 
com o Prefeito da ci-
dade, Átila Jacomus-
si (PSB). Ambos são 
acusados de partici-
par de esquemas de 
corrupção desviando 
dinheiro público de 
licitações para pagar 

apoiadores políticos. 
Participaram do es-
quema, 22 vereadores 
de Mauá, segundo a 
Polícia Federal. Rubão 
também aparece nas 
anotações  com as ins-
crições “Caso Rubão/ 
Ribeirão” seguido de 
nomes de pessoas e 
empresas, entre elas, a 

COSAM (Complexo de 
Saúde de Mauá), onde 
Átila estaria indicando 
pessoas para cargos 
comissionados, com 
altos salários, em tro-
ca de apoio político. 
Além disso, também 
aparece a inscrição 
“50 mil”, e um núme-
ro de telefone. Rubão, 
no entanto, não che-
gou a ser formalmente 
indiciado pela PF até o 
momento.
 Rubens não foi 
encontrado para co-
mentar o caso.

Caderno com anotações foi apreendido em mochila com dinheiro.









Quadrilha de furtadores tira sossego de moradores da cidade
 Furtos em re-
sidências estão sendo 
recorrentes em Ribei-
rão Pires. Com isso, a 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), e as Polícias Mi-
litar e Civil seguem a 
procura de quadrilhas 
especializadas nesse 
tipo de crime.
 Na última quar-
ta-feira (12), a ROMU, 
equipe de elite da GCM, 
prendeu, novamente, 
dois indivíduos per-
tencentes a uma das 
maiores quadrilhas da 
cidade, denominada 
“Galo Cego”, após fur-
tarem uma residência 
na avenida Santo An-
dré, região do centro 
alto. Com eles, havia 
uma quantia de R$ 500 
e alguns equipamentos 
eletrônicos subtraídos 
da residência.  
 Segundo a Polí-
cia, a quadrilha, que já 

contou com até oito in-
tegrantes, agora conta 
com cinco. Os  suspeitos 
de integrar a quadrilha 
são: Felipe Henrique 
da Silva, Luca Vieira de 
Souza, Leonardo Lopes 
Oliveira, Johnny Vicen-
te Aguiar da Silva e Mi-
chael da Conceição Bas-
tos. Todos têm mais de 
uma passagem na po-
lícia por furto de resi-
dências. Johnny já tem 
cinco passagens, sendo 

quatro por furtos e uma 
por tráfico de drogas. A 
justiça decretou a pri-
são dele após o caso da 
última quarta. Ele foi 
preso em flagrante jun-
tamente com Luca, que 
foi solto após audiência 
de custódia.
 São diversos ca-
sos da quadrilha. Em 
fevereiro, durante o 
feriado de carnaval, a 
quadrilha efetuou qua-
tro furtos a residência, 

com os indivíduos le-
vando jóias, eletrôni-
cos, dinheiro e dois 
carros. Na ocasião, Le-
onardo Lopes, o “Galo 
Cego” e Johnny foram 
presos com os perten-
ces, um dos dois carros 
e um tijolo de maco-
nha. Em oUtubro, qua-
tro deles foram presos 
após um dos maiores 
furtos da quadrilha. 
Eles entraram em uma 
casa, localizada na Vila 

Suíssa, e levaram uma 
quantidade significati-
va de jóias, inúmeros 
eletrônicos e até um 
carro, encontrado dias 
depois. Os indivíduos 
são tão conhecidos pela 
polícia que, após os fur-
tos, policiais vão até a 
casa dos membros da 
quadrilha para recupe-
rar os bens subtraídos 
das residências.
 Após um caso 
em outubro, a equipe 

do DiárioRP entrou em 
contato com Luca Viei-
ra de Souza, que fez 18 
anos recentemente e 
já tem duas passagens 
por furto. O mesmo 
disse que “ia largar essa 
vida” e que “estava fa-
zendo isso pois estava 
precisando de dinhei-
ro” por ter uma filha 
recém-nascida. Porém, 
voltou a roubar nesta 
semana. 
 Vítimas e poli-
ciais que conhecem a 
quadrilha se sentem 
de mãos atadas, já que  
mesmo com diversas 
prisões os homens aca-
bam sendo soltos no-
vamente. “É uma total 
sensação de inutilidade 
que nós temos, já que 
prendemos eles e a lei 
solta. É uma total im-
potência”, disse um po-
licial que participou de 
uma das prisões.

Felipe, Leonardo, Jhony, Maicon e Luca já têm diversas passagens pela polícia e continuam cometendo crimes em Ribeirão Pires.
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