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VITORIOSOS, KIKO
E MARANHÃO TRAÇAM
METAS PARA REGIÃO

Os prefeitos eleitos em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Adler
Kiko (PSB) e Gabriel Maranhão (PSDB), concederam entrevistas
exclusivas ao DiárioRP para revelar quais serão os principais pontos
de seus governos, que se iniciam no próximo ano. Durante a
conversa, kiko afirmou que vai interromper as obras do Teleférico.
Maranhão, reeleito em RGS, quer continuar com desenvolvimento.
Veja mais.
| Páginas 9 e 10

Briga familiar
termina em
homicídio
|Página 11

Saulo começa conheça os
novos
demissões
vereadores
em massa
|Página 4
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OPINIÃO
Uma nova fase se inicia

Passadas as eleições, agora se inicia uma
nova fase para Ribeirão Pires. Vários vereadores novos
foram eleitos, alguns continuaram. No entanto é hora
de deixarmos o partidarismo
de lado e não torcermos
para quanto pior melhor, afinal de contas é o futuro da
cidade que moramos que
está em jogo.
Este é o momento de deixar o partidarismo
de lado, esquecer de birras
eleitorais e ter maturidade
para torcer pelo melhor para
nossa cidade. Desejo muita
boa sorte aos eleitos, Kiko
e Gabriel Roncon, amigos
que administrarão a cidade
a partir do dia primeiro de
janeiro.
Além disso, desejo minhas boas vindas aos
também amigos e novos

vereadores, Amigão D’orto,
Professor Amaury, Anselmo
Martins, Danilo da Casa da
Sopa, Rogério do Açougue,
Rato Teixeira, Prof Paulo Cesar, Edmar Aerocar, e aos
que foram reeleitos: Rubão
Fernandes, Flávio Gomes,
Paixão, Arnaldo Sapateiro,
Silvino Castro, Zé Nelson,
Banha e Gê do Aliança.
Desejo também boa sorte
a João Lessa, que não fez
parte da última gestão, mas
já foi vereador da cidade por
diversas vezes.
Em Rio Grande da
Serra, parabenizo Gabriel
Maranhão pela reeleição,
junto com sua vice, Prof.
Marilza. Também aos vereadores Agnaldo, Claurício,
João Mineiro, Bibinho, Akira, Silvio, Maciel, Israel, Zezinho, Toninho, Benedito,
Marcelo Cabeleireiro, e em

especial, ao amigo Jhol Jhol.
Que todos façam
uma ótima gestão e pensem
realmente em nossas cidades. Torço de coração para
que tudo dê certo e que,
em Ribeirão Pires, nossos
representantes
consigam
tirar a cidade do desastre
em que se encontra depois
de quatro anos com Saulo
Benevides. Em RGS, que
continue com projetos para
desenvolver cada vez mais a
cidade.
De qualquer forma
também preciso deixar claro que estarei de olho em
todos, e junto com a população vamos investigar e
denunciar toda e qualquer
irregularidade, mas, de coração, desejo que todos
realizem um ótimo trabalho,
e que nossas cidades cresçam mais e mais.

Rafael Ventura é Jornalista e Editor Chefe do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
O legado do dia de
votação ainda é visto
pelas ruas da cidade.
Santinhos jogados por
diversas ruas da cidade
entulhados e sujando
as ruas. Meio ambiente
agredido em Ribeirão
Pires.
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Outubro Rosa traz consciência sobre o Câncer
Divulgação

Por Ygor Andrade

Outubro chegou e
com ele uma das campanhas de Saúde mais importantes atualmente: A prevenção ao câncer de mama,
uma campanha do Ministério da Saúde em parceria
com as Secretarias de todos
os municípios do país, que

visa a prevenção por meio
do toque, o que, de acordo
com o Instituto Nacional de
Câncer (INCA), pode prevenir até 30% dos casos.
Além do toque, (exame preventivo mais indicado
para ser realizado em casa)
são indicados exercícios físicos, boa alimentação, evitar
o consumo de álcool e ama-

mentação. Contrariando o
que algumas mulheres pensam sobre amamentação,
o seio não se deforma pelo
ato e ajuda na prevenção
de doenças tanto para mãe,
quanto para o bebê.
O Câncer de Mama
mata, em média, mais de mil
mulheres no mundo, e ainda há uma defasagem muito
grande em relação a conscientização das mulheres no
país. O Câncer, descoberto
no início tem tratamento e
cura, com índices bastante
animadores. Em 2016, ainda
de acordo com o INCA, são
esperados quase 60 mil novos casos. Os sintomas são:
caroços na base do seio,
geralmente sem dor; pele
avermelhada, alterações no
mamilo entre outros.

Bom atendimento e variedade, são destaques na Nerys Vidros
Divulgação

Da Redação

A vontade de arriscar tudo, mesmo na crise,
para ter o próprio negócio,
está dando muito certo para
o empresário Vinícius Nerys,
proprietário da Nerys Vidros, empresa especializada
em esquadrias de alumínio,
montagem de box e uma
série de outros serviços.
A loja física existe há
pouco mais de dois meses,
mas os serviços da Nerys
Vidros já estão no mercado
há quase nove, oferecendo

todo tipo de auxílio ao cliente. “A empresa não é uma
vidraçaria, mas os clientes
acabam vindo e nós oferecemos também alguma coisa nesse sentido, tentamos
atendê-los da melhor maneira possível, mas a especialidade são as esquadrias,
a colocação de boxes de
acrílico e a manutenção desses produtos e serviços que
o cliente encontra na Nerys”,
conta Vinícius que ressalta:
“O carro chefe dos nossos
serviços são as esquadrias
e os vidros temperados que

acompanham esses materiais. Temos muito que agradecer, nossos clientes têm
saído daqui satisfeitos; até
trabalhos no interior de São
Paulo estão surgindo e isso
tem nos deixado bastante
felizes e empolgados em
continuar oferecendo sempre o melhor”, comentou o
proprietário.
Sobre a crise, o empresário diz que ainda não
sentiu, por se tratar de uma
empresa ainda pequena,
mas que o trabalho duro vai
recompensar o investimento num momento financeiro
difícil como este vivido pelo
Brasil.
Localizada à Avenida
Rotary, 721 no Jardim Mirante, a Nery Vidros atende
em horário comercial e tem
equipe à disposição para
qualquer dúvida. Faça uma
visita ou ligue para o número
9-7333-7696.
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Após perder nas urnas, Saulo inicia demissões
Ygor Andrade / Diário de Ribeirão Pires

Por Ygor Andrade

Após o pleito, a
Prefeitura de Ribeirão Pires, ainda comandada pelo
Prefeito Saulo Benevides
(PMDB), começou a fazer
a famosa “limpa” entre os
comissionados e contratados. De acordo com informações, uma reunião
foi feita na manhã da última segunda-feira (3), para
tentar encontrar uma solução para fechar o mandato
de Saulo no azul. Algumas
situações foram cogitadas como, até mesmo, o

cancelamento do convênio médico dos funcionários públicos municipais, o
que gerou revolta nas rede
sociais. O fechamento da
UPA Santa Luzia, para reformas, também foi mencionado.
Em contato com o
Secretário de Comunicação, Thiago Quirino, o DiárioRP foi informado que a
única medida a ser tomada
de imediato é em relação
a exoneração de onze Secretários, seus adjuntos e
alguns funcionários do primeiro e segundo escalão

da atual Gestão. Cerca de
85% dos estagiários também serão demitidos. Ainda não se sabe ao certo
quais as pastas que sofrerão cortes, mas a Prefeitura, por meio do Secretário
Quirino, informou que até
o fim desta semana serão
divulgadas. “Só queremos
deixar muito claro que não
se trata de retaliação, não
é uma questão política e
sim de economia. Com esses cortes teremos condições de economizar muito
para os cofres públicos”,
finalizou Thiago Quirino.

Falta de pagamento tumultua Câmara

O atraso no repasse
da Prefeitura de Ribeirão Pires para realizar o pagamento
dos funcionários da Câmara
dos Vereadores revoltou funcionários e até mesmo os
parlamentares, que ameaçaram não realizar a sessão
ordinária.
Trabalhadores
do
parlamento mostraram insatisfação com o ocorrido.
“Acho um absurdo que a
sessão ocorra com o salário
atrasado. Todo mundo está
aqui, mesmo sem pagamento. Muitos têm medo de cobrar por causa de perseguição e assédio moral”, disse

Fernanda Henrique. Ao todo
a Câmara possui 113 funcionários, sendo 96 trabalhadores e 17 vereadores.
Com uma parcela já
em atraso, o Paço tem até
quarta-feira (5) para fazer o
repasse mais recente. Caso
não seja feito, a dívida pode
chegar em R$ 800 mil. “A
Sessão não vai ocorrer e vamos procurar o Prefeito onde
ele estiver. Nós já notificamos
o Tribunal de Contas e se a
Prefeitura não nos pagar, vamos enviar um documento
ao Ministério Público”, esclareceu José Nelson de Barros
(PMDB), Presidente da Câ-

mara de Ribeirão Pires.
Por conta da falta de
pagamento, funcionários e
parlamentares cogitaram ir
até o Paço Municipal cobrar
presencialmente o Prefeito
Saulo Benevides, uma medida cautelar contra o Chefe do
Executivo também foi discutida. Contudo, uma informação de que o Paço iria realizar
o pagamento até o meio-dia
de quarta (5), amenizou os
ânimos e a assembleia ocorreu normalmente. “Caso, os
repasses não sejam feitos
no prazo informado, nós vamos até o Ministério Público”,
ameaçou José Nelson.

Sessão da Câmara tem clima
de “final de festa”

Uma hora e meia
de atraso, falta de educação de alguns munícipes
que não se calavam enquanto os vereadores estavam falando e clima de
fim de festa marcaram a
primeira sessão da Câmara após as Eleições.
Todos os itens da
pauta do dia foram adiados, o que parece ter virado costume nos últimos
tempos, gerando revolta
de parte da população.
No entanto, os vereadores
e funcionários da Casa fizeram questão de agradecer o apoio recebido
Derrotada nas urnas, a responsável pelo
jurídico do parlamento e

candidata pela REDE ao
Paço, Drª Rosana Figueiredo agradeceu os votos
recebidos. Renato Foresto (PT) foi outro que usou
o espaço para falar com
munícipes, agradecendo
àqueles que apoiaram sua
candidatura ao Paço.
Entre rostos de
chateação e falta de ânimo,
alguns Vereadores usaram
o espaço para fazer um
balanço do atual mandato,
elogiar parceiros, fazer críticas ao atual e lembrar ao
próximo Executivo, quais
são as principais necessidades de Ribeirão Pires
no momento. Após vários
discursos, a sessão foi encerrada.
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Mais pessoas denunciam caos na saúde de Ribeirão Pires
DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Saúde é um dos direitos mais básicos para os
cidadãos. Entretanto, os moradores de Ribeirão Pires encontram diversas dificulda-

des nas unidades de saúde
da cidade.
Além do atendimento muitas vezes precário e da
falta de medicamentos, por
diversas vezes os munícipes
precisam procurar por socor-

ro em cidades vizinhas. Foi o
que aconteceu com Areceles
Borges, de 48 anos. A filha
Larissa, de 18 anos, da ribeirão-pirense, estava com
um quadro de fortes dores
abdominais. As duas, então, começaram a percorrer
diversas unidades hospitalares a fim de encontrarem
um diagnóstico. “Fomos até
a UPA, um médico passou
remédio para dor, Buscopan
e Dramin, mas a unidade não
tinha esses medicamentos.
Passei no retorno com o
médico que nada fez. Então,
pedi para ele encaminhar
minha filha para diversos
exames. Só que ele fez em
um receituário, que não tem
validade nenhuma nestes casos”, contou a munícipe.
Dias após, elas retor-

naram à UPA com um quadro mais grave, no entanto,
só deram soro com tramal à
Larissa. Após passarem pela
UBS Central, mãe e filha foram até o Hospital São Lucas
procurar atendimento. “Chegando lá, minha filha começou a vomitar. Só tinha uma
única médica atendendo no
São Lucas e tinha outras
pessoas precisando de cuidados. Com ajuda de uma
amiga preferi levá-la para outro Hospital. Eu consegui ir
ao Hospital Nardini, onde ela
está sendo muito bem cuidada”, contou a mãe.
Sobre o problema
nos atendimentos e a falta
de médicos, a Prefeitura informou que a Santa Casa é
a responsável pela escala de
médicos e foi notificada.

Ricardo Ribeiro / DiárioRP
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Em entrevista, Kiko traça
novos rumos para Ribeirão

Por Ricardo Ribeiro

Escolhido pelo povo
com quase 18 mil votos, o
novo prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSB) já
traça planos para o futuro
da cidade. A partir de 2017,
o novo Chefe do Executivo
já sabe o que deve fazer
para melhorar o município.
Uma das primeiras
ações de Kiko será em relação ao principal projeto da
atual gestão, o teleférico. O
vencedor das eleições não
deve dar continuidade à
atração idealizada por Saulo. “Durante toda a campanha nós afirmamos que não
queremos obras que virem
elefantes brancos. Teleférico não é novidade na região. Riacho Grande tem
um e fica mais quebrado
do que funcionando. Santo
André já teve um teleférico e
hoje só existem as pilastras.
O custo de manutenção de
um equipamento desses é
muito caro. Precisaríamos
cobrar uma taxa muito elevada da população e dos
turistas para o projeto se
manter. O Teleférico é uma

obra cara e não vai trazer
dividendos ao município”,
esclareceu Kiko.
O projeto é avaliado
em mais de R$ 25 milhões,
com repasses estaduais e
federais. O futuro prefeito
da cidade deve tratar com
órgãos públicos uma nova
destinação para a verba do
teleférico. “Nós vamos conversar com as instituições
responsáveis para usarmos
o dinheiro que seria usado
no teleférico. Nós queremos
transformar a região das
rua Felipe Sabbag e avenida Fortuna em um Centro
Gastronômico. Vamos fazer
parcerias com Chefes de
cozinha para assinarem um
prato em cada restaurante,
caso os empresários queiram”, explicou ele e ainda
citou a rua Avanhandava,
em São Paulo, como exemplo para o polo de restaurantes que pretende fazer
na cidade.
Em relação aos contratos e acordos feitos pela
atual gestão, Kiko quer realizar uma auditoria para saber como andam as finanças da cidade. “Ribeirão

Pires é uma cidade viável.
Nós precisamos encontrar
os gargalos, onde o dinheiro está saindo. Vamos realizar auditorias para termos
conhecimento dos contratos e também para saber
se existem irregularidades
nestes acordos para não
sermos pegos de surpresa
no futuro”, disse.
Outro ponto que
tem levantado grande dúvida é a segurança da cidade.
O aumento de crimes na região tem deixado a todos
preocupados.
“Primeiro,
nós precisamos fortalecer a
Guarda Civil Municipal, com
bons veículos, bons equipamentos, com treinamento e
pessoas vocacionadas. Segundo, utilizar a tecnologia
em favor a segurança. Hoje,
existem equipamentos de
monitoramento
inteligente que conseguem detectar veículos roubados, que
possuem alarmes sonoros
para que se inicie uma perseguição. Além de colocarmos postos da GCM em
Ouro Fino, Quarta Divisão e
Jardim Caçula”, finalizou o
novo prefeito da cidade.
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Reeleito, Maranhão prega continuidade em RGS
Ygor Andrade / DiárioRP

Por Ygor Andrade

Reeleito em Rio
Grande da Serra com
11.080 votos, ou 45,47%
dos votos válidos, o atual
Prefeito Gabriel Maranhão
cedeu entrevista exclusiva
ao Diário de Ribeirão Pires
e falou principalmente em
continuidade. Ele completará quatro anos de mandato
em janeiro do próximo ano
e assumirá também o com-

promisso de prosseguimento nos trabalhos, como, por
exemplo, o Parque Ecológico, que segundo ele, será
um polo de desenvolvimento esportivo. “Nossas crianças e adolescentes terão
a oportunidade de serem
acompanhadas por profissionais, vamos investir para
que todos os esportes tenham a atenção que merecem”, enfatizou.
Ainda falando em

continuidade, o Prefeito disse que continuará melhorando a Saúde da cidade,
transformando a UBS Central no Espaço Mulher, onde
serão atendidas com especialidades e terão todo suporte necessário. “Também
estamos conversando com
o Estado para trazer um
AME (Ambulatório Médico
de Especialidades) para a
cidade. Vamos dar continuidade em todos os projetos
que temos”, destacou.
Creches fortificadas
foram duas palavras bastante usadas pelo Prefeito, que prometeu estruturas melhores e mais fortes
à Educação. “Isso é para
mostrar que queremos, podemos e vamos cuidar de
nossos munícipes, vamos
continuar firmes e fortes”,
disse ele, que em seguida falou a respeito de um
projeto habitacional pron-

Kiko não confia em transição proposta por Saulo

Após a derrota nas
urnas, o prefeito Saulo Benevides (PMDB) utilizou as
redes sociais para desejar
boa sorte ao futuro chefe
do Executivo, Kiko (PSB),
e também para dar explicações sobre o resultado
das eleições.
Além de dizer, através do Facebook, que

acredita que a população
de RP não entendeu o projeto de governo proposto
por ele, Benevides disse
que se for de interesse do
novo prefeito, fará um processo de transição.
Kiko por sua vez,
explicou que a transição é
importante. Contudo, não
confia muito em que o atu-

al governo cumpra com a
palavra. “Vamos colocar
pessoas técnicas, pessoas capacitadas para fazer
essa formalização do nosso interesse em ter um governo de transição. Mas,
na verdade, sem muita expectativa que isso se cumpra. O governo do Saulo
não tem credibilidade para
nós acreditarmos que ele
vai cumprir alguma coisa
que ele está falando. Mas,
nós vamos oficiar e fazer
isso da forma que tem
de ser feita, porque isso
adiantaria o nosso trabalho. Se ele fizer isso, será
bem-vindo. Se não fizer, a
partir de janeiro vida nova
para Ribeirão Pires”, comentou Kiko.

to, aguardando melhorias
na economia nacional para
que tenha início. “Está na
Caixa (Econômica Federal)
e vamos aguardar um pouco mais para que possamos
fazer algo com consciência
e sabedoria”, detalhou Maranhão.
Sobre o bom relacionamento com o prefeito eleito, de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira, Maranhão
disse que vai aproveitar para resolver algumas
questões entre as cidades,
principalmente nas fronteiras. “Nós temos uma rua na
Vila Lopes que está asfaltada e iluminada somente na
parte de Rio Grande, ainda
na gestão do Kiko, e vamos
aproveitar para tentar levar
os mesmo benefícios para
Ribeirão Pires, agora que o
Prefeito Kiko está lá”, disse

Maranhão.
Maranhão também
comentou a respeito da
composição da Câmara
dos Vereadores na cidade.
“Sempre deixei claro que
jamais temi a oposição,
desde que fizesse oposição
consciente, sem mentiras.
Desde que seja assim, não
me importo de ter opositores que queiram, assim
como eu, o bem para a cidade”.
Encerrando a entrevista, Gabriel Maranhão
fez questão de agradecer
a população. “Muito obrigado de coração aos que
acreditam que dar continuidade é muito importante.
Continuem acreditando, vamos trabalhar para que Rio
Grande da Serra seja ainda
melhor”, finalizou o prefeito
reeleito, Gabriel Maranhão.

Região não tem mulheres eleitas
O resultado das
Eleições quebrou uma
sequência de 19 anos
em Ribeirão Pires. Desde 1997, quando elegeu a Vereadora Mara
Carvalho, Ribeirão Pires
não deixava de ter uma
representante feminina
entre os Legisladores.
Este ano, a melhor ranqueada entre as
candidatas foi Emi Taga
(PMDB), com 609 votos.
As vereadoras Diva do
Posto(PR) com 541 votos, Cléo Meira do PTN
com 471 votos e Berê do
Nascimento (PMN) com
366 preferências, não
conseguiram seguir para
o próximo quadro de legisladores.
Em RGS, de

2001 a 2016, apenas no
período entre os anos de
2005 a 2008, a Câmara
da cidade não registrou a
eleição de uma representante feminina. A última
mulher eleita na cidade
foi a atual vereadora Ângela de Souza. A candidata a vereadora de RGS
que mais se aproximou
de assumir um posto na
Casa de Leis, foi Sandra
Freitas com 427 votos.
Mauá, com 23 cadeiras na Câmara, este
ano também não elegeu
nenhuma mulher. Do
mesmo modo como nas
cidades vizinhas, Teka,
do Partido Progressista com 1.874 votos foi a
que chegou mais próxima
da vitória.
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DiárioRP flagra crimes em dia de votação
Ygor Andrade / DiárioRP

Por Rafael Ventura e Ygor Andrade

A prática da compra
de votos já é velha conhecida
dos eleitores. A cada pleito,
o ato vem sendo cada vez
mais criticado pela população. Na Eleição deste ano,
o DiárioRP flagrou, em diversos momentos, pessoas

ligadas a políticos da cidade
praticando o crime.
Com um veículo camuflado, nossa equipe de
reportagem rodou a cidade
para averiguar se a prática
criminosa estava sendo realizada nos pontos de votação.
Em diversos momentos, flagramos pessoas oferecendo

dinheiro em troca do voto,
em outros entregando “santinhos” para populares.
A prática de compra
de votos é proibida e, caso
eleitos, pode causar a cassação do mandato, deixar os
infratores inelegíveis por oito
anos, além da pena de prisão por até quatro anos. Já a
boca de urna pode acarretar
em detenção entre seis meses a um ano e multas que
variam entre R$ 5 mil e R$ 15
mil.
Apesar de inúmeras
denúncias, o Cartório Eleitoral de Ribeirão Pires não fez
registros oficiais; apenas ligações anônimas foram feitas,
onde a Polícia Militar foi até
os pontos de denúncia.

Tragédia familiar deixa duas pessoas mortas

Na tarde da última
segunda-feira (3), um homem matou a esposa, e em
seguida cometeu suicídio. O
casal deixa três filhos, entre
eles, uma garota grávida de
sete meses. Os filhos do casal não estavam em casa.
O crime que aconteceu na Rua São Bento, no
Jardim Santa Tereza, em Rio
Grande da Serra, está sendo
atendido pela Polícia Militar
que cobre Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra.
De acordo com amigos do casal que entraram
em contato com o DiárioRP,

Vanderlei Maciel dos Santos
(42) e Rosane Dantas, eram
casados há quase 25 anos.
Vanderlei tinha problemas
com drogas e havia, há pouco mais de uma semana,
deixado uma clínica de reabilitação para voltar à família.
Vanderlei, além do
histórico de dependência
química, também, segundo amigos e familiares, havia sido diagnosticado com
Transtorno Dissociativo de
Personalidade (TDP), que
se resume ao fato de que
o indivíduo possui duas ou
mais personalidades. Ainda

há relatos que Vanderlei enfrentava um sério quadro de
depressão, por acreditar que
sua esposa o traia, já que há
algumas semanas ela havia
tentado uma separação por
não suportar conviver com
os problemas do esposo,
como relataram algumas
pessoas.
O crime aconteceu
pouco depois do meio dia,
durante o horário de almoço
de Rosane, que trabalhava
em um escritório de contabilidade na cidade de Rio
Grande da Serra. Vizinhos
teriam escutado uma briga
entre o casal e chamaram a
polícia depois que nenhum
dos dois saiu da casa, que
estava com os portões trancados. Enquanto os agentes
não chegavam, familiares
pularam os muros da casa e
viram a mulher no chão, com
sinais de esfaqueamento e
Vanderlei enforcado.
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