
Comerciante ameaça 
moradores do B. Santana

 Um comercian-
te da cidade é acusado 
de ameaçar e perse-
guir uma moradora do 
bairro Bosque Santa-
na.

  Fabio Santiago 
é proprietário de uma 
farmácia que leva seu 
sobrenome e há tem-
pos é alvo de reclama-
ções dos moradores do 

bairro e já conhecido 
pela polícia também 
pelos incomodos cau-
sados aos vizinhos.
 No último final 
de semana, no entan-

to, Fábio passou a per-
seguir e ameaçar uma 
vizinha. O empresário 
chegou a enviar diver-
sos vídeos para a mu-
lher nas redes sociais.
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Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@grupodev.com.br

A era da falsa “imprensa”
 Uma coisa que 
vem acontecendo 
muito em nossa re-
gião é o fato de pes-
soas que se travestem 
de jornalistas apenas 
para falar bem de 
um candidato A ou 
mal do político “B”. 
 A verdadeira 
imprensa deve ser 
sempre justa. O jorna-
lista pode sim ter uma 
opinião, mas sua opi-
nião não pode ser por 
conta de favores fi-
nanceiros que receba. 
 O que vemos 
na cidade são pessoas 
que recebem patro-
cínio de vereadores 

para falar bem, ou fa-
lar mal quando não 
têm um “preço” de co-
mum acordo ajustado. 
Isso não é imprensa. É 
importante que o ci-
dadão tenha cuidado 
com a informação que 
lê, e averigue através 
de uma fonte confi-
ável de onde vem. 
 Com a popu-
larização da internet, 
diversas pessoas que 
se acham espertinhas, 
criam páginas nas re-
des sociais e blogs com 
o único intuito de “Fa-
turar uma graninha”. 
 É desprezível 
a técnica usada por 

aqueles que se dizem 
jornalistas, mas sujam 
a imagem de pessoas 
que trabalham duro 
de verdade para le-
var uma informação 
livre, correta e justa. 
 Essas possoas 
montam verdadeiras 
quadrílhas, principal-
mente com a chegada 
das eleições na simples 
tentativa de ludibriar 
o eleitor com notícias 
falsas ou veradeiras, 
dependendo de quem 
pagar mais, é claro. 
 Em Ribeirão 
Pires e Rio Grande 
da Serra, é ‘normal’ 
se pagar para que as 

pessoas publiquem 
meias verdades no ex-
clusivo intuito de ficar 
dizendo por aí que é 
“procurado pela im-
prensa”. [Imprensa?]. 
 O mais engra-
çado é que depois es-
ses vereadores posam 
nas redes sociais como 
se fossem muito me-
lhores que os outros. 
Dizem que querem 
fazer de uma outra 
forma, que estão em 
defesa do povo, mas 
a verdade é que são 
mais do mesmo enga-
nando e ludibriando o 
povo.  Todos crimino-
sos e mentirosos.
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Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP
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Festival de Combate à LGBTfobia tem data marcada

Giro da Semana retorna com novidades

 A Prefeitura de 
Ribeirão Pires promove 
no dia 1 de junho a ter-
ceira edição do Festival 
de Combate à LGBTfo-
bia. A atividade, que já 
é uma ação corriqueira 
da cidade é uma realiza-
ção do Conselho LGBT+ 
e da Secretaria de Turis-

 O programa 
online do Diário de Ri-
beirão Pires retornará 
em uma nova tempo-
rada a partir da próxi-
ma terça-feira (14). A 
atração contará com 

mo em parceria com a 
Associação Ribeirão-pi-
rense de Apoio LGBT 
(ARPA LGBT) e o Grupo 
de Apoio à Diversidade 
(GAD).
 O intuito do 
evento é encerrar as 
ações do mês de maio, 
quando é comemorado 

a apresentação do Jor-
nalista Rafael Ventura 
e com a participação 
dos jornalistas Samuel 
Boss, Wagner Lima e 
Mel Ravásio.
 O diferencial 

o dia de combate a LGB-
Tfobia, no dia 17.
 O evento, que 
ocorrerá a partir das 
17h na Praça Central, 
contará com a partici-
pação das cantoras e 
Drag Queens Lia Clark 
e Lucas Miziony, além 
da participação de Ka-
rol Conka encerrando 
as atividades. As Com-
panhias de Dança João 
Roncon arte e movi-
mento e Acadêmia Ofi-
cina do Corpo também 
farão apresentações. O 
DJ Carlos Fell também 
promete animar o pú-

desta temporada é que 
o programa terá o mais 
enforque na entrevis-
ta, onde o convidado 
será sabatinado pelos 
jornalistas. O público 
também poderá parti-
cipar e enviar pergun-
tas aos convidados, 
além de comentários 
sobre o tema aborda-
do.
 O convidado 
para estrear o progra-
ma é o ex-prefeito da 
cidade de Mauá, Atila 

blico presente.
 No dia 28/05 
acontece a sessão sole-
ne na Câmara Munici-
pal da cidade, quando 
pessoas que atuaram 
na luta contra o pre-
conceito serão home-
nageadas.
 Além disso, 
outras ações de cons-
cientização também 
ocorrem durante todo 
o mês de maio, como 
a Frente de enfrenta-
mento à violência, que 
realizará ações com 
funcionários do Paço e 
da secretaria de saúde.

Jacomussi (PSB), que 
teve seu mandato cas-
sado pela Câmara Mu-
nicipal após se envol-
ver em polêmica e ser  
preso pela justiça por 
duas vezes.
 O Giro da Sema-
na estréria na próxima 
terça-feira (14) e será 
semanalmente trans-
mitido ao vivo pelo fa-
cebook do DiárioRP a 
partir das 19h30, pelo 
link www.facebook.
com/diariorp. 

Karol Conka e Lia Clark estão entre as atrações do evento

Atila Jacomussi é o convidado da reestréia do programa
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Lista de espera da saúde será pública Amigão que reduzir vereadores

 Na sessão or-
dinária desta quinta-
-feira (9), a Câmara 
Municipal deve votar 
o projeto de lei, de 
autoria do vereador 
José Nelson de Bar-
ros (MDB), que prevê 
a divulgação de lista-
gem de pacientes que 
aguardam por consul-
tas com especialistas, 
exames ou cirurgias 
na Rede de Saúde Pú-
blica Municipal.
 De acordo com 
o texto, as informa-
ções devem ser dispo-

 Um projeto de 
lei do vereador Hum-
berto D’Orto (PTC), 
deve ser colocado em 
votação em algumas 
semanas na Câmara e 
promete causar polê-
mica. O parlamentar 
protocolou o texto 
que prevê a redução 
de 17 vereadores para 
11. 
 A polêmica 
matéria, segundo 
Amigão, deve gerar 
uma economia de R$ 
1,5 milhões aos cofres 
públicos por ano e, se-
gundo ele, a redução 

nibilizadas no site da 
Secretária de Saúde 
Pública do município. 
Na listagem deve con-
ter: o número do Car-
tão Nacional de Saúde 
do paciente e a data de 
nascimento do pacien-
te; a data de solicitação 
da consulta, exame ou 
cirugia; a colocação na 
lista de espera da área 
médica do paciente e 
a estimativa do prazo 
para o atendimento. 
As listas também de-
vem especificar cada 
modalidade de consul-

deve acontecer para 
“diminuir o tamanho 
da máquina pública”.
 Esse é o se-
gundo projeto do 
vereador visando a 
economia dos cofres 
públicos. Em março 
de 2017, Amigão, jun-
tamente do vereador 
e atual líder de go-
verno, Amaury Dias 
(PV), criou um projeto 
na Casa de Leis que 
previa reduzir o seu 
próprio salário e de 
todos os vereadores. 
À época, a proposta 
visava abaixar o salá-

ta, exame ou cirurgia 
e deverão abranger 
todos os pacientes ins-
critos nas unidades de 
saúde do município. 
 As informa-
ções, segundo a maté-
ria, deverão ser atua-
lizadas semanalmente 
pela atual secretária 
de Saúde. Se aprovado 
na primeira votação, o 
projeto seguirá para a 
segunda na próxima 
semana, sendo assim 
enviado para o Execu-
tivo Municipal para 
ser sancionado ou não.

rio dos parlamentares 
de R$10.021,17 para 
R$ 2.298,80, o que 
também traria uma 
economia de, aproxi-
madamente, R$ 1,5 
milhões.
 Na votação, 
uma grande confusão 
tomou conta da Câ-
mara, onde o vereador 
Rubens Fernandes, 
o Rubão (PSD), presi-
dente do Legislativo 
na época, chegou a le-
var um tapa no rosto 
após ofender um mu-
nícipe. O projeto aca-
bou sendo rejeitado.

Projeto é de autoria do Vereador José Nelson de Barros (Foto: Arquivo/DiárioRP)
Amigão já protocolou o projeto de lei (Foto: Arquivo/DiárioRP)
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Golpes continuam no centro

 Em novembro 
do ano passado, o Di-
árioRP alertou sobre 
uma “temporada de 
golpes” que ocorriam 
próximos ao Banco do 
Brasil e a Caixa Econô-
mica Federal. Na última 
semana, duas mulheres 
tiveram suas bolsas e 
R$ 2 mil recém-saca-
dos da Caixa por um 
homem e uma mulher 
nos mesmos moldes 
dos ocorridos em 2018. 
 Na época, as 
abordagens as vítimas 
seguiam o mesmo pa-
drão. Após seleciona-
rem o alvo, os crimino-

sos seguiam a vítima 
até ela fazer alguma 
parada, quando um 
dos suspeitos jogava 
um malote de dinheiro 
próximo a ela. Ao ser 
perguntada sobre o di-
nheiro, a vítima negava 
que fosse dela, quando, 
então, outro integrante 
da quadrilha aparece 
afirmando ser dela e 
oferecendo uma re-
compensa. Depois de 
todos chegarem a outro 
local próximo, a vítima 
era orientada a deixar a 
bolsa com uma pessoa 
que fugia em um carro, 
provavelmente com o 

outro indivíduo. 
 No caso da últi-
ma semana, uma das ví-
timas havia acabado de 
sacar R$ 2 mil da Caixa 
Econômica, quando ela 
saiu juntamente com 
a sua mãe da agência 
e, após caminhar um 
pouco, foram aborda-
das por dois indivíduos. 
O homem e a mulher 
suspeitos ofereceram 
um “prêmio” para as 
vítimas, contanto que 
elas deixassem a bolsa 
com um dos suspeitos e 
se encaminhassem até 
o endereço do suposto 
prêmio. Ao andarem 
um pouco, as duas mu-
lheres olharam para 
trás e não encontraram 
os dois indivíduos com 
seus respectivos per-
tences e a quantia saca-
da. A polícia investigará 
o caso. 

Vítimas haviam sacado R$2 mil do banco
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RGS comemora aniversário de olho no futuro, mas vivendo no passado
 No último dia 
3 de maio, Rio Grande 
da Serra completou 55 
anos de emancipação 
político-administrati-
va. Antes pertencen-
te a Ribeirão Pires, o 
município caminha a 
pequenos passos para 
o futuro.
 Dona de belas 
paisagens, Rio Grande 
parecia estar abando-
nada devido à falta de 
infraestrutura tanto 
nas principais ave-
nidas e ruas quanto 
nos bairros mais as-
faltados. No primeiro 
ponto, conseguiu em-
placar 15 km de pavi-
mentação das princi-
pais vias da cidade. No 
entanto a maior parte 
já está em más condi-
ções. Os bairros mais 
afastados seguem so-
frendo e necessitam 
de melhoria urgente.  

 A saúde muni-
cipal até caminha len-
tamente, só que para 
trás. De acordo com 
Claurício Bento, secre-
tário de administração 
de Rio Grande, o Go-
verno Federal desligou 
a cidade do Programa  
Mais Médicos e com 
isso, reduziu de 11 mé-
dicos para apenas um 
médico atuar na cida-
de. Após inúmeras de-

núncias sobre falta de 
médicos na Unidade 
de Pronto Atendimen-
to (UPA) e nas Unida-
des Básicas de Saúde 
(UBS), o município so-
licitou o cadastramen-
to da cidade novamen-
te no Programa. Além 
disso, o município 
conta agora com seis 
novas ambulâncias 
para auxiliar os mora-
dores.

 Outro ponto 
bastante criticado pe-
los moradores é a falta 
de segurança. Sendo a 
única das sete cidades 
do Grande ABC sem 
um efetivo de guardas 
municipais, a popula-
ção de Rio Grande ago-
ra pode contar com a 
GCM. A base da cor-
poração, localizada na 
avenida José Belo deve 
ser inaugurada no dia 

16 e os 30 guardas, 
que seguem em treina-
mento, deverão ter as 
primeiras turmas de 
agentes trabalhando  
até julho. 
 Mais um avan-
ço previsto é a forma-
lização do pedido para 
construção do primei-
ro Terminal Metropoli-
tano de Ônibus de Rio 
Grande da Serra. Após 
seis anos de negocia-

ções, a Prefeitura deu 
entrada, junto à Com-
panhia Paulista de 
Trens Metropolitanos 
(CPTM), um pedido 
de doação do terreno 
ao lado da estação de 
trem da cidade, onde 
será erguido o equipa-
mento, com custo es-
timado de R$ 900 mil. 
Se aprovada a cessão, 
as intervenções deve-
rão ser iniciadas ainda 
neste ano. No entanto, 
a construção da nova 
estação da CPTM se-
gue sem avanços.
 Rio Grande da 
Serra tem o que come-
morar, mas também 
tem o que reclamar. 
Em 55 anos de histó-
ria, poderia estar em 
um presente diferen-
te, e não caminhan-
do a pequenos passos 
para o tão sonhado, 
mas distante, futuro.

Rio Grande da Serra comemorou 55 anos de emancipação político-administrativa no dia 3 de maio (Foto: Daniel Costa/DiárioRP)
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Comerciante ameaça moradores do B. Santana

denunciam por per-
turbação de sossego 
para a Polícia.
 No último final 
de semana, por volta 
das 5h30 da manhã, 
uma das vizinhas foi 
até a casa de Santia-
go para soliciar que 
ele abaixasse o som. 
Foi o bastante para 
o empresário gravar 
diversos vídeos e aú-
dios com ameaças e 
ofensas para enviar no 
facebook da vizinha, 
que imediatamente foi 
até a delegacia para re-

gistrar a ocorrência.
 Nos vídeos é 
possível ver que é o 
empresário que está 
gravando, e juntamen-
te com outros amigos, 
proferem diversas pa-
lavras de baixo calão 
contra a vizinha, além 
de ameaças como “Eu 
vou achar você”, segui-
das de mais ofensas. 
“Uma pessoa dessa 
não respeita nem os 
moradores do bairro 
em que mora e ain-
da quer se candidatar 
para vereador da cida-
de”, desabafou a víti-
ma. 
 Procurado por 
nossa equipe, Fabio 
Santiago não foi en-
contrado para comen-
tar o caso. Os vídeos 
completos estão em 
nosso site: Diariorp.
com.br.

 O comerciante 
Fábio Santiago, pro-
prietário da farmácia 
Santiago, é acusado de 
ameaçar vizinhos do 
bairro Bosque Santa-
na.
 Fábio já é co-
nhecido pela Polícia 
por suas festas que ti-
ram o sossego de todo 
o bairo aos finais de 
semana. Segundo ofi-
ciais da Guarda Civil 
Municipal, é comum 
que o empresário seja 
denúnciado por diver-
sas ligações de vizi-
nhos insatisfeitos com 
o barulho que vem de 
sua casa.
 Em abril, após 
uma festa, o carro em 
que estava Santiago e 
uma garota chegou a 
capotar em uma casa 
no bairro. Dentro do 
carro havia diversas 

garrafas de bebidas 
alcoólicas e preserva-
tivos. O empresário 
confirmou que estava 
embriagado, mas in-
formou à polícia que 
não estava dirigindo 
no momento do inci-
dente. A outra pessoa 
no carro, no entanto, 
não era habilitada.
 Desta vez, o 
homem, além de fazer 
diversas festas e inco-
modar os vizinhos do 
Bosque Santana, agora 
também está perse-
guindo aqueles que o 

Fábio Santiago ameçou vizinha através de vídeo pelo Facebook






