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Quanto pior melhor?
 O que vemos na 
classe política da cidade 
é que quanto pior melhor. 
Diversos políticos festejam 
pelo mal da cidade, desde 
que apenas se mantenham 
no poder. É um desespero 
do poder pelo poder, que se 
esquecem que o futuro de 
diversas pessoas está em 
jogo. 
 Na última terça-feira, 
por conta de uma decisão 
que manteve a rejeição das 
contas do Prefeito eleito, 
Adler Teixeira, o    Kiko (PSB), 
enquanto era presidente da 
Câmara de Rio Grande da 
Serra, pude ver o quanto as 
pessoas realmente não se 
importam com essa cidade.
 Ao invés de pensar 
no que realmente seria bom 
para Ribeirão Pires, as pes-
soas estão pensando ape-
nas em assumir o poder no 

caso de uma possível cas-
sação da posse do prefeito 
eleito.
 Na internet era pos-
sível ver o terror tomando 
conta da população, com 
criação de diversas mon-
tagens e  matérias sensa-
cionalistas sobre o caso. 
Pessoas ligadas a Saulo 
Benevides e Dedé da Folha,  
foram para o bar brindar e 
soltar fogos de artifício co-
memorando uma possível 
instabilidade política na ci-
dade.
 No entanto, o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) informou que não foi 
discutido durante o pro-
cesso a eleição atual, e que 
isso cabe ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), já que o 
STF apenas julga questões 
referentes a Constituição 
Federal, e não eleitorais. No 

caso do processo de Kiko, 
por exemplo, julgava o am-
plo direito a defesa, não o 
mérito em si.
 Sem querer defen-
der candidato A ou B, acre-
dito que, pessoas que tor-
cem pela desgraça geral, e 
pelo seu próprio umbigo, ao 
invés de pelo bem em co-
mum, não deveriam sequer 
ter apoio do povo.
 É importante lem-
brar que ambos os candi-
datos que festejaram com 
o caso (Saulo e Dedé), tam-
bém são réus em ação mo-
vida pelo Ministério  Público 
por Improbidade Adminis-
trativa enquanto presidiam 
a Câmara de Ribeirão Pires. 
Engraçado, não? De qual-
quer forma, seja qual for o 
resultado, torço pelo bem 
de nossa querida cidade, 
não apenas em mim.
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Foto Denúncia

Moradores reclamam do 
abandono da Igreja do 
Morro Santo Antônio, um 
dos pontos turísticos da 
cidade. Além da falta de 
cuidados, munícipes rela-
tam que o local já foi inva-
dido por criminosos.
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Campanha arrecada doações a asilo Labem

Por Ygor Andrade

 Na última quinta-fei-
ra (1), o DiárioRP passou 
uma tarde inteira conversan-
do com os idosos do Lar Es-
pírita Dr. Adolpho Bezerra de 
Menezes, ou como é mais 
conhecido, Asilo Labem, na 

Quarta Divisão, e perguntou 
a eles: “O que gostariam de 
ganhar neste natal?”. As res-
postas variavam entre abra-
ços, paz, saúde e sossego. 
No entanto, a necessidade 
de itens básicos e roupas, 
fez surgir a ideia, em parce-
ria com a direção da Casa, 
para que munícipes pudes-
sem se aproximar e ‘adotar’ 
um dos velhinhos.
 O pedido ao ‘Bom 
Velhinho’ foi feito pelos pró-
prios idosos que, com pla-
cas mostravam seus nomes, 
idades e o que gostariam de 
ganhar. O senhor Luiz Ricar-
do – que já foi adotado -, por 
exemplo, pediu uma simples 
camisa do Corinthians, time 
de coração. O mesmo fez 
o senhor José Carlos, que 
também já foi adotado e pe-
diu uma camisa do Palmei-
ras, como presente de natal.
 Há aqueles que não 
pediram nada, que simples-

mente queriam um abraço, 
como foi o caso do ‘Seu’ 
Claudio, que em um bate 
-papo superdescontraído 
contou todas as aventuras 
da juventude, e como le-
vou sua mãe para rever sua 
terra natal. A dona Ana, até 
cantou clássicos de Eras-
mo e Roberto Carlos para 
dar uma agitada na tarde 
de todo mundo. A data de 
entrega das doações está 
marcada para o dia 17 de 
dezembro.
 Os interessados em 
colaborar e realizar o dese-
jo de natal de cada um, po-
dem acessar o site do Dia-
rioRP, no www.diariorp.com.
br, escolher um dos simpá-
ticos velhinhos e adotá-lo. 
Na galeria de fotos, o leitor 
pode visualizar uma fotogra-
fia com o pedido. Depois de 
escolher, entre em contato 
conosco pelo WhatsApp,  
número (11) – 9 4783-4128.

Ygor A
ndrade / D

iárioRP

Anuncie no Diário!
4827-5757
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STF mantém decisão do TCE sobre Kiko

Por Rafael Ventura
 
 A primeira turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) acatou agravo interpos-
to pela Fazenda Pública con-
tra o Prefeito eleito de Ribeirão 

Pires, Adler Teixeira, o Kiko 
(PSB).
 De acordo com infor-
mações da Secretaria de Co-
municação do STF, o Ministro 
Facchin reformou sua decisão 
e foi acompanhado por outros 
dois ministros da corte, Rosa 
Weber e Luiz Fux. Com a de-
cisão, a condenação do Tribu-
nal de Contas continua válida.
 A notícia foi recebida 
com felicidade por candidatos 
adversários de Kiko, como o 
Dedé da Folha (PPS) e Sau-
lo Benevides (PMDB), que se 
juntaram nas eleições de ou-
tubro para tentar uma possível 
reeleição do grupo político ao 
paço, mas mesmo assim, fo-
ram derrotados. Os candida-
tos derrotados, junto de seus 
apoiadores chegaram a sol-

tar fogos de artifícios come-
morando a decisão do STF. 
Ambos ex-candidatos foram 
denunciados pelo Ministério 
Público e são réus em proces-
so semelhante na Justiça.
 No entanto, ainda 
segundo o STF, a decisão 
não impede a diplomação e 
a posse do Prefeito eleito, já 
que esse assunto sequer che-
gou a ser discutido no trâmite 
processual, e a decisão cabe-
ria exclusivamente ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que 
na última quinta-feira, já julgou 
Kiko apto para a posse, pois 
segundo decisão dos minis-
tros do TSE, durante a época 
da disputa eleitoral e eleições, 
o candidato se mantinha apto 
para a disputa.  A decisão 
ainda cabe recurso ao Pleno.

Anuncie no Diário!
4827-5757
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Por Ricardo Ribeiro

 Em eventos oficiais, 
o Chefe do Executivo, Saulo 
Benevides (PMDB), sempre 
discursou pela qualidade da 
Educação do município. No 
entanto, dentre tantas de-
núncias nos últimas meses 
relatadas pelo DiárioRP, pa-
rece que o sistema educa-
cional de Ribeirão Pires, as-
sim como outros setores, foi 
abandonado.
 Após pais e diretores 
terem denunciado proble-
mas nas merendas, falta de 
itens básicos de higiene e a 

Professores Municipais denunciam abandono

ausência de repasses, ago-
ra, foi a vez de professores 
relatarem desmandos que 
acontecem na Educação. 
“Existem professores efeti-
vos que pegam atestados 
médicos a todo momento, 
enquanto os contratados 
precisam substituir estes 
que usam motivos para não 
trabalhar. Acabamos traba-
lhando a mais, enquanto al-
guns não trabalham direito”, 
relatou um profissional.
 De acordo com um 
levantamento feito pelos 
trabalhadores, mais de 400 
educadores ficarão sem em-

prego em 2017, porque o 
Executivo não quis dar uma 
prova aos professores que 
terão o contrato encerrado 
ao final de 2016. “Entende-
mos que a Prefeitura não 
tem nenhuma obrigação 
legal para aplicar um teste, 
mas existem profissionais 
que atuam na Educação do 
Muncípio há mais de uma 
década e vão ser trocados 
sem nenhuma chance de 
ficar? Isso é absurdo”, argu-
mentou.
 Outro profissional 
que procurou pelo DiárioRP 
contou algo ainda mais gra-
ve, profissionais estariam 
recebendo os salários por 
funções diferentes das quais 
são formados. “Sou forma-
do e atuo como pedagogo, 
mas no meu holerite consta 
como ‘magistério’. Isso é 
um absurdo e acarreta em 
uma diferença enorme no 
salário que deveríamos re-
ceber. Nunca reclamamos 

POLÍTICA

A
rquivo D

iárioRP

por termos medo de sofrer-
mos alguma represália. Até 
pensamos em fazer protes-
tos em frente ao Paço, mas 
achamos melhor tentar con-
versar. Entretanto não obti-
vemos nenhuma resposta e 
alguns querem entrar na jus-
tiça contra o Paço”, explicou 
o funcionário que ainda re-
clamou do acordo feito entre 
a Prefeitura e o Sindserv no 
pagamento do dissídio aos 
profissionais da educação, 
que deveria ser de 9%, mas 
o Paço pagou apenas 3%.
Procurada pela reportagem 
do DiárioRP, o Executivo Mu-
nicipal não se manisfestou 
sobre as possíveis irregulari-
dades na área da educação.

Anuncie no Diário!
4827-5757

Prefeitura mente e não faz repasse para a Sta Casa.

 Depois de muitas 
promessas, a Prefeitura de 
RP finalmente fez o repasse 
para quitar os salários da 
Santa Casa. Mas nem tudo 
é o que parece.
 Segundo funcio-
nários da pasta, o Prefeito 
Saulo Benevides (PMDB) 
teria “brincado” com a situ-
ação dos profissionais. “Me 

disseram que o Prefeito falou 
que nós somos voluntários, já 
que ainda estamos trabalhan-
do. Ele está ‘tirando com a 
nossa cara’”, relatou um fun-
cionário.
 Consultado, o Paço 
informou que o repasse se-
ria feito na segunda-feira (5). 
Contudo, em contato com a 
Santa Casa de Ribeirão Pires 

na manhã de terça-feira (6) 
a reportagem do DiárioRP 
foi comunicada de que os 
valores em atraso com a em-
presa ainda não tinham sido 
depositados.  Somente na 
tarde do mesmo dia, os fun-
cionários receberam o salário 
referente ao mês de outubro, 
enquanto novembro e o 13º 
continuam atrasados.



A vereadora Berê Nasci-
mento (PTN), questionou 
o Prefeito Saulo Benevides 
quanto ao atraso salarial 
dos funcionários da Santa 
Casa de RIbeirão Pires. O 
Executivo solucionou ape-
nas uma parte do proble-
ma. O salário de outubro 
foi quitado pelo Paço, mas 
como ficam os pagamen-
tos de novembro e dezem-
bro e o Décimo Terceiro? A 
saúde está passando por 
uma situação crítica no 
município e muitos mora-
dores estão precisando 
se deslocar à cidades vi-
zinhas para procurar por 
atendimento de qualidade.

Berê questiona
atrasos na 

Saúde
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O parlamentar Gabriel 
Roncon (PTB), enviou 
questionamentos ao Exe-
cutivo Municipal, quanto a 
problemas para realização 
de exames nas Unidades 
Básicas de Saúde do Cen-
tro, Jardim Caçula, Vila 
Sueli e Jardim Guanabara. 
O Parlamentar ainda ques-
tionou a Prefeitura se exis-
te um prazo para que os 
problemas sejam sanados 
e a situação regularizada, 
haja vista que os muníci-
pes necessitam realizar 
exames médicos e não 
possuem nenhuma posi-
ção da Prefeitura quanto 
ao problema. 

Gabriel Roncon 
questiona problemas 

em exames

Rubão Fernandes, vere-
ador pelo PSB, em ofício 
enviado à Prefeitura de 
Ribeirão Pires pede para 
que reparos sejam execu-
tados na iluminação pú-
blica da  Rua  Cisplatina, 
próximo ao nº 97, no bair-
ro Vila Nova Roncon. Os 
moradores do local estão 
reclamando da escuridão 
em que a via se encon-
tra, sem contar os riscos 
à segurança dos mora-
dores da  região. Muitos 
estudam e trabalham, por 
conta disso, acabam che-
gando a  noite em casa e 
se arriscando  por causa 
da  escuridão.

Rubão pede 
atenção  em

Iluminação Pública

 C o m i s s i o -
nados de 
Benevides, 
durante o 
horário de 
expediente, 

saíram para comemorar 
a decisão do STF em re-
lação a Kiko. Inclusive, 
alguns foram beber e brin-
dar ao caos político que a 
cidade vive a apenas uma 
semana da diplomação.

BOCHICHOS
DA

ESTÂNCIA
Um compilado de fofocas da cidade

Festa de quem? Ganhou -Sqn Discórdia
 Carros com 

selos da 
campanha 
de Dedé  da 
Folha foram 
vistos fazen-

do buzinaço no Centro da 
Cidade. segundo pessoas 
que estavam no Centro da 
cidade, parecia que o ex-
-candidato tinha vencido o 
pleito de 2016. Só que não 
é bem assim, né?

 Dedé ainda 
teria apro-
veitado para 
tentar afas-
tar apoiado-
res do Pre-

feito Eleito, Adler Teixeira, 
o Kiko, com o discurso de 
que assumiria a cadeira de 
Prefeito da Cidade. Será 
que o ex-candidato não 
conhece muito sobre as 
leis do País em que  mora?

O DiárioRP não confirma a veracidade dos fatos, pois essa coluna publica fofocas.
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 Uma viatura da For-
ça Tática da Polícia Militar 
realizava na tarde da última 
segunda-feira (5), um patru-
lhamento de rotina, na av. 
Princesa Isabel, no Parque 
Aliança em Ribeirão Pires, 
quando avistou um veícu-
lo com vidros escuros e em 
atitude suspeita. A equipe da 
PM deu ordem de parada, 
que a princípio, foi ignorada 
pelo condutor do carro que 
segundo B.O (boletim de 
ocorrência), tentou fugir do 
local. O carro estava com 
placas de São Paulo. Em se-
guida, a viatura acompanhou 
o carro por um curto espaço 
de tempo e conseguiu fazer 
com que o veículo fosse pa-
rado.
 No carro, Vinicius 
Marques Ferreira de 31 anos 
foi revistado, mas com ele 
nenhum tipo de drogas ilíci-
tas foi encontrado. Entretan-
to, dentro do carro, de baixo 
do banco do motorista, um 
revólver calibre 38, com ca-
pacidade para oito tiros e 
munido com oito balas intac-
tas, foi descoberto. Ques-

tionado sobre os motivos de 
carregar uma arma dentro do 
carro, o jovem disse que te-
ria comprado, há um ano, de 
um amigo e o uso seria para 
sua proteção, pois vem rece-
bendo constantes ameaças 
de morte. A arma, de acordo 
com o rapaz, teria vindo do 
Paraguai.
 No entanto, por ter 
se recusado a parar o veí-
culo quando solicitado, o ra-

paz precisou ser algemado 
e encaminhado à Delegacia 
de Polícia. Lá, o delegado 
de plantão ratificou a voz de 
prisão feita pelos Policiais 
Militares. Por ter sido pego 
com a arma, mas não em si-
tuação de violência, o jovem 
teve fiança fixada em mil re-
ais, para sua liberação.
 O pai de Vinicius, 
Tales Aramis Ferreira, Secre-
tário de Segurança Pública 
de Ribeirão Pires, pagou a 
fiança do rapaz e esteve pre-
sente no momento de sua 
soltura. Vinicius, de acordo 
com informações do boletim 
de ocorrências, deve ficar à 
disposição da justiça para 
eventuais esclarecimentos.
O carro onde ele foi parado 
estava com licenciamento 
vencido.

Filho de Secretário de Saulo é preso por Porte Ilegal de Armas
POLICIAL

COMUNICAÇÃO DE FURTO

A empresa Meloc Locadora Ltda, CNPJ  
58.570.136/0001-17, comunica que na 
data de 01/11/2016, constatou o Furto de 
toda a sua Documentação Contábil,  Fis-
cal, Tributária, Trabalhista, etc...que, por 
sua inatividade, estava guardada em caixas 
de alumínio,  no interior de baús de cami-
nhões da empresa, na Rua Godofredo Fra-
ga, 131, Marapé,  Santos, conforme Bole-
tim de Ocorrência n. 1640/2016, datado de 
16/11/2016, emitido pelo 2° DP de Santos.

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal de Rio Grande 
da Serra  Contratado: Imprensa Oficial do Esta-
do S/A - IMESP. Contrato:  nº 006/2016 – Ob-
jeto: Prestação de Serviços de publicidade legal 
de todos os atos de interesse da contratante, 
pelo sistema on line, nos respectivos cadernos 
do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 
Fundamento: Art. 24, inciso II, Lei 8.666/93 e 
demais alterações. Valor estima Global anual  
R$ 4.900,00          ( Quatro mil e novecentos 
reais). Prazo 60 meses. Vigência 31/08/2016 a 

30/08/2017. 
Ver. Manoel Messias Lima – Presidente. 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Carta Convite nº 04/2016 Processo nº 015.11.2016

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, torna público que se encontra aberta Carta Convite nº 04/2016, 
do tipo menor preço, para Aquisição de 6 computadores completos com teclado e mouse, com proces-
sador Intel core I5 2ª geração, 1TB HD, 8Gb memória, com adaptador para wifi; 6 Monitores LCD 18,5”;  
6 estabilizadores de energia bivolt; 2 impressoras multifuncional lazer P&B com impressão mínimo de 20 
ppm e ciclo de trabalho mensal de no mínimo 10.000 páginas com wifi; 1 No Break 1.500 VA.. Abertura 
10:30 horas, dia 15/12/2016. O edital será fornecido aos interessados de 2ª à 6ª feira, das 09:00 as 12:00 
horas e das 14:00 as 16:00 horas, no Setor de Licitações, na Rua Prefeito Carlos Jose Carlson, nº 09, 2ª 

andar, Centro, Rio Grande da Serra. Informações Tel.: 4820-1025. 



8

 A paixão por carros 
é nítida em todo brasileiro. 
Cuidar, lavar, polir, deixar 
o carro sempre em ótimas 
condições de uso, é algo 
que excede, às vezes, o en-
tendimento daqueles que 
ainda não despertaram esse 
interesse pelas quatro rodas.
 Em Ribeirão Pires, os 
apaixonados têm um ponto 
de referência e segurança, 

Paixão por carros transforma amigos em referência automotiva 

quando o assunto é a recu-
peração e o cuidado com 
seu veículo: A Melo Repa-
ros Automotivos vem, há um 
ano, se destacando e ga-
nhando seu espaço por sua 
qualidade em seus serviços.
 Guilherme Melo, 
desde pequeno é apaixo-
nado por carros. Na oficina 
da família, aprendeu com 
um dos tios, tudo sobre a 

profissão. “Aos onze anos 
já acompanhava o trabalho 
da família. A gente acaba 
pegando amor. A oficina era 
pequena, e em determinado 
momento, me vi na neces-
sidade de sair da cidade e 
acabei trabalhando em gran-
des oficinas em São Paulo”, 
comenta.
 O empresário tam-
bém enfatiza o fato de ter 
aprimorado seus conheci-
mentos com cursos, além 
da bagagem adquirida fora 
da cidade. “Hoje posso di-
zer que sou especialista em 
funilaria, pintura, além de 
outros serviços. Nós só tra-
balhamos com material de 
primeira linha, com garan-
tia e durabilidade”, destaca 
Melo.

CIDADES

 Ao seu lado, está 
o também apaixonado por 
carros, Renan Silva Toguchi 
que, assim como seu só-
cio, nutre a paixão por car-
ros desde a infância. “Tudo 
começou com meu pai, que 
trabalhava com carros. Sem-
pre gostei de mexer, cus-
tomizar, reparar; me formei 
em engenharia, mas resol-
vi investir naquilo que mais 
amo”, reverbera Toguchi, 
que menciona os estudos e 

aperfeiçoamento de seu co-
nhecimento para ingressar 
no ramo. “Trabalho ao lado 
de um grande amigo, e isso 
facilita o dia a dia. Estamos 
buscando os mesmos cami-
nhos e assim conseguimos 
apresentar sempre um ótimo 
trabalho”, diz ele.
 A Melo Reparos Au-
tomotivos está localizada à 
rua Holanda, 144, no Jardim 
Alvorada e funciona das 8h 
às 18h.


