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RP completa 65 anos em
luto e com desabrigados

Ribeirão Pires
completa 65 anos de
emancipação político-administrativa na próxima semana. No entanto, o clima na cidade

é de completa tristeza e
luto pelas quatro pessoas que morreram em
um desmoronamento
de terras na região do
bairro de São Caeta-

ninho. Além disso, diversas outras famílias
ficaram desabrigadas
pois tiveram as casas interditadas pela Defesa
Civil da cidade, por es-

tarem construídas em
locais de grande risco.
No entanto quais são
os planos para que um
novo incidente como
este não aconteça?
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Um novo jeito de se informar!
É tendência entre os
principais
veículos
de comunicação e do
mundo
renovarem
cada vez mais os seus
métodos de informar
a população. Com a
popularização da internet, por exemplo, os
portais de notícias tomaram cada vez mais
forma e os grandes
jornais passaram a investir mais no online
do que no tradicional
jornal impresso que
passou a ficar ultrapassado.
Em
Ribeirão
Pires, não é diferente.
O Diário de Ribeirão

Pires, desde seu início,
veio com uma proposta de rejuvenescer e
ampliar mais as opções
de buscar informação.
Antes, era necessário
esperar dias para saber
uma determinada notícia, completamente
apurada jornalisticamente. Hoje, graças ao
DiárioRP, os moradores
da cidade podem ter
uma informação em
questões de minutos
ou até mesmo no momento exato em que a
notícia acontece.
Além disso, a
qualidade técnica do
DiárioRP é excepcio-

nal, tanto é que o nosso portal é de longe o
mais acessado de Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra, superando
outros veículos já antigos da cidade.
Para este ano,
na intenção de mais
uma vez inovar, vamos
lançar nas próximas
semanas um aplicativo
que notificará sempre
que algo que seja de
seu interesse aconteça. Você não mais vai
precisar procurar pela
notícia, já que ela vai
chegar até você.
No entanto, a
tendência é que o ul-

trapassado jornal impresso perca cada vez
mais o foco, sendo
distribuído de forma
esporádica, já que sua
utilização tem se tornado lenta e, repito,
ultrapassada. Afinal de
contas, pra que esperar
até quarta-feira para se
informar de algo que
aconteceu no domingo
se você pode saber no
mesmo horário, não é
mesmo?
Espero que gostem, mais uma vez, dessa nossa nova aposta,
afinal de contas, nosso
desejo é te manter bem
informado SEMPRE!

Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP

Envie comentários, sugestões e denúncias para:
redacao@diariorp.com.br
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Após denúncias do Diário, bairros recebem melhorias

Prefeitura atendeu denúncias enviadas pelo DiárioRP

Em
fevereiro
deste ano, o DiárioRP
iniciou uma série de
denúncias sobre alguns
pontos da cidade que
estavam com problemas de infraestrutura e
precisavam de reparos
por parte da Prefeitura.
Um mês depois, alguns
desses locais já receberam os reparos necessários.
Um dos locais
foi uma praça localizada entre a rua Esplanada e a rua Imigrantes
na Vila Conceição, que
estava tomada pelo
mato e incomodava os

moradores. Prefeitura
realizou a limpeza no
local e realizou reparos.
A rua Santinho
Gianasi, também localizada na Vila Conceição, era uma das que
mais sofria com o descaso municipal. A via
continha buracos e as
calçadas estavam tomadas pelo mato, tendo os
moradores que transitar pela rua. Após denúncia do DiárioRP, a
Prefeitura também realizou trabalhos como
limpeza, corte no mato
e reparos.
Outra rua que

estava sofrendo com o
abandono é a Zequinha
de Abreu, no jardim
São Francisco. Moradores chegaram a fazer
um protesto contra a
condição da via, que sofria com buracos e atrapalhavam a circulação
de ônibus e carros. Na
época, segundo um morador, a rua “não tinha
condições de tráfego”.
Segundo a Prefeitura,
equipes de manutenção seguem trabalhando no serviço de nivelamento e reposição de
paralelepípedos.
O DiárioRP seguirá denunciando os
problemas da cidade
com o intuito de ajudar
a população. Caso o seu
bairro esteja com problema, entre em contato com nossa equipe
através do WhatsAPP
pelo número: 949745208.
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Ribeirão completa 65 anos em luto e com famílias desabrigadas
Ribeirão Pires
comemora 65 anos na
próxima terça-feira (19),
No entanto, a cidade
ainda está em luto com
a tragédia que vitimou
quatro pessoas da mesma família após um
deslizamento de terras
na Rua Caiçara, no bairro Estância das Rosas,
além de vitimar diversas
outras famílias devido as
fortes chuvas na noite
do último domingo (10).
Carlos
Eduardo Fernandes também
deveria estar comemorando seu aniversário
neste mês. Ele completou 22 anos no último
sábado (9). Ele morreu,
juntamente com seus
irmãos Renata Ravelle
Fernandes, 35 e Rodrigo Fernandes, 32, além
de seu primo, Anderson
José Pimenta, 33, após a
casa em que estavam ser

Forte chuva matou quatro pessoas e deixou várias desabrigadas (Foto: João Damásio/DiárioRP)

soterrada pela terra.
Já Noeme Lopes
Fernandes, mãe dos três
irmãos, e Gabrielli dos
Santos Cordeiro, filha
de Renata, foram resgatadas com vida do local.
Ao todo, foram contabilizados mais de 10 deslizamentos de terra na
cidade. O problema, no
entanto, já vem ao longo
dos anos. Em janeiro de
2010, um deslizamento
de encosta, na rua An-

chieta, bairro Bertoldo,
soterrou Analice de Oliveira Moreira Santos, 36,
e suas duas filhas, Ana
Lídia, 8, e Ana Santos,
14. Na época, a cidade
decretou estado de calamidade pública devido à
tragédia. No ano passado, um segundo incidente ocorreu em outra residência da mesma rua,
deixando uma mulher
e seus três filhos presos
dentro de casa. Neste,

não houve nenhuma vítima fatal.
Os planos de
contingência para evitar tragédias como as da
noite de domingo são
complexos. Em fevereiro deste ano, deslizamentos mataram quatro crianças em Mauá,
porém, em documentos
feitos a pedido da Prefeitura após a morte de seis
pessoas em 2011, mostravam as providências

a serem tomadas para
evitar novos incidentes
como este. No relatório, estavam previstos a
construção de muros de
arrimo em locais de alto
risco ou o realocamento
de moradores para outros lugares. No entanto,
nenhum dos planos foi
cumprido.
No bairro Estância das Rosas, nove imóveis tiveram famílias
removidas. Elas estão
recebendo suporte de
equipes de segurança e
assistência social. Esses
moradores também estão recebendo alimentação, kits de higiene,
vestuário, entre outros
itens. Todas as famílias
removidas estão sendo
cadastradas no programa social de auxílio moradia. A Administração
Municipal,
inclusive,
trabalha para ampliar o

valor pago às famílias –
atualmente R$ 400,00.
Questionada, a prefeitura esclareceu que, para
evitar novas tragédias,
continuará com os serviços estruturais que são
realizados de forma permanente, entre os quais
limpeza de galerias de
captação de águas pluviais, desassoreamento
de rios e córregos, poda
preventiva de árvores,
entre outras ações. Também disse que “irá fortalecer as orientação aos
moradores residentes
em áreas de risco”.
Nesta semana, o
prefeito da cidade, Adler
Teixeira, o Kiko (PSB),
participará de uma reunião com o governador
João Dória (PSDB) e outros prefeitos da região,
onde projetos de contenção de riscos serão debatidos e analisados.
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Justiça condena Elzinha por mentir ser vítima de crime

Elzinha terá que desenbolsar R$ 5 mil de indenização por calúnia

A ex-vereadora
e atual secretária de
Participação, acessibilidade e Inclusão Social da prefeitura de
Ribeirão Pires, Elza da
Silva Carlos, a Elzinha
(PCdoB) foi condenada nesta sexta-feira (8)
por falsa acusação do
crime de racismo contra Everton Sodário,

representante do Movimento Direita São
Paulo. A decisão cabe
recurso.
O caso aconteceu em outubro de
2017, quando Elzinha
participava de um
evento que debatia o
projeto da “Escola sem
partido”. O evento
aconteceu na Câmara

Municipal da cidade
e teve a presença de
pessoas favoráveis e
contra a proposta de
lei. A ex-vereadora se
posicionou
contra,
enquanto integrantes
do Movimento Direita
São Paulo se mostraram favoráveis ao assunto.
O assunto acabou gerando um embate político e em
dado momento, Elzinha acusou Everton de
proferir ofensas racistas contra ela. Ele, que
fazia uma transmissão
ao vivo do evento, negou e foi até a delegacia prestar queixa contra ela.
Na audiência, a
secretária levou o Presidente Municipal de
seu partido, o Partido
Comunista do Brasil,
como
testemunha,

além de um funcionário. No entanto as
declarações não convenceram a juíza Maria Carolina Marques
Caro Quintiliano, que
na decisão cita que
uma ex-funcionária,
que ainda trabalha na
Prefeitura,
afirmou
ter visto que posteriormente a secretária
“Caçoou da situação”.
Na decisão a juíza ainda cita que houve controvérsias entre
a declaração dela com
a de suas testemunhas
e que Everton estava
gravando durante todo
o ocorrido e que pelo
vídeo prova-se que ele
não fez as declarações
racistas, condenando
a Elza da Silva Carlos
ao pagamento de R$
5.000,00 ao autor do
processo.
Para Everton a

sentença deve servir
de lição à Elza: “Acabo
de me inteirar da decisão proferida pela Juíza do Juizado Especial
Cível de Ribeirão Pires,
ela afastou qualquer
dúvida que pairava em
relação aos fatos que
ocorreram na Câmara
Municipal da cidade
envolvendo a mim e
a Professora Elzinha.
Mesmo ela, Elzinha,
tendo usado dos mais
baixos meios como a
falsa acusação, a cooptação de testemunhas
que depuseram confirmando a falsa acusação dela, e outros
tantos que podem ser
vistos no processo, a
Justiça prevaleceu e
hoje ela foi condenada e eu inocentado da
falsa acusação que ela
me fez. Embora o dia
não seja para come-

morar, pois não me
senti nenhum pouco
confortável em ter que
ajuizar uma Ação de
Danos Morais contra
uma professora, me
sinto muito aliviado
pois o que foi colocado
em jogo foi a minha
reputação, reputação
ilibada que foi ratificada pela sentença que
diz claramente que
Elzinha mentiu ao me
acusar de tê-la chamado de “preta fedida”.
Espero que a partir de
agora ela possa ao menos refletir do mal que
tentou causar a mim, é
que nem ela tão pouco
outros pensem duas
vezes antes de resolverem acusar alguém
injustamente. A Deus
toda minha gratidão”.
Elzinha não foi encontrada para comentar o
caso.
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Justiça determina redução no preço do vale-transporte em RP

Decisão vale em caráter liminar até o fim do processo

O
desembargador, José Orestes
de Souza Nery, em
decisão monocrática,
anulou, em parte, os
efeitos do Decreto Municipal nº 6887, assinado em janeiro deste
ano que altera o valor
do transporte público
municipal da cidade,
incluindo a tarifa do
vale-transporte, pago
pelos empregadores.
A ação foi promovida pelo Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP)

por conta da diferenciação das tarifas, que
seriam de R$4,40 para
o público em geral e
R$ 4,60 para o vale
transporte.
De acordo com
o Magistrado, a diferenciação nos valores
fere o artigo 5º da Lei
Federal nº 7418/85, já
que o serviço é igual
para ambos os públicos e deve ter o mesmo preço. A decisão
passa a valer em caráter liminar até o final
do processo.
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Criança de 12 anos é sequestrada e agredida em Rio Grande

Crime teria acontecido na terça-feira de carnaval

Uma criança de
12 anos pode ter sido
vítima de um possível
estupro de vulnerável.
O caso aconteceu na
terça-feira da semana

passada (4) durante
o carnaval e foi na cidade vizinha, em Rio
Grande da Serra.
De acordo com
o boletim de ocorrên-

cia, a vítima estava
com duas amigas e
percebeu que um homem começou a persegui-lá. Quando estava chegando em casa,
o suposto indivíduo
teria a abordado e a
levado para um matagal. Ainda segundo o
depoimento, prestado
pelos pais da criança
à polícia, em meio ao
mato, o homem teria a
agredido com diversos
socos.
No B.O, ainda
consta que, após a a

menina desmaiar, ela
Na delegacia, tuo Médico Legal (IML)
teria sido levada para foi solicitado um exa- e entregue à mãe da
uma garagem, onde me sexológico ao Insti- menina.
foi amarrada, mas
quando voltou do desmaio, teria conseguido
escapar e correr para
casa. Aos pais, a garota ainda se queixou
de dores na genitália,
mas não sabia explicar
se havia sido violentada sexualmente ou
não, pois disse não se
lembrar muito bem do
ocorrido, nem de onde
seria o local para onde
foi levada.

