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EM 100 DIAS DE GOVERNO, KIKO
RETOMA SERVIÇOS À POPULAÇÃO

Na semana em
que o atual prefeito da cidade, Adler Kiko Teixeira
(PSB), completa 100 dias
de governo, o Diário de

Ribeirão Pires o entrevistou para saber um pouco
mais como pensa o atual
gestor da cidade. Na entrevista, o prefeito contou

como que pretende administrar a cidade depois
de uma gestão com alto
índice de rejeição, como
foi a do ex-prefeito, Sau-

lo Benevides (PMDB).
Além disso também falou
um pouco sobre como pretende gerir Ribeirão Pires
pelos próximos anos, quais

serão as metas de seu governo e como pretende dar
mais atenção aos diversos
bairros de toda a cidade.
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Eae Senhor Prefeito???

O morador de Ribeirão Pires não aguenta
mais a situação caótica em
que a cidade se encontra.
Faz anos que Ribeirão está
completamente abandonada e nós perdemos aquele
orgulho em dizer que somos
daqui. No final de semana,
se você quiser ter algum lazer, só em outras cidades, já
que por aqui todos os parques estão completamente
abandonados, um deles,
inclusive, está fechado por
conta das obras daquele teleférico maluco. O morador
da cidade está desesperado
por ações, desesperado por
melhorias, desesperado pra
sair do fundo do poço em
que estamos neste momento.
Eu também me enquadro nessa situação. Não
aguento mais ver a cidade
do jeito em que está, mas

aos poucos, vejo pequenas mudas de esperança
nascendo em uma grande
área de desmatamento. Aos
poucos, começo a acreditar
que, novamente, a cidade
está caminhando para frente. Vejo diversas pessoas
questionando o atual prefeito da cidade, que a saúde
está ruim, que tem buraco
nas ruas, que isso ou que
aquilo não está como deveria estar. Eu realmente
entendo, e são verdades.
No entanto precisamos entender que quatro anos,
ou seja, 48 meses de uma
péssima gestão não serão
resolvidos em apenas três.
1460 dias de desastre não
serão apagados em apenas 100, principalmente na
administração pública, que
tudo é extremamente burocrático.
O que torço agora, é

que essa nova gestão consiga encarar os diversos obstáculos que virão pela frente
que consigam reerguer a
nossa querida cidade. Que
tirem Ribeirão do abismo e
nos façam ter orgulho do
que Ribeirão um dia já foi.
Vejo muitas pessoas
questionando nas redes sociais: “Eae senhor prefeito,
vai resolver isso?” “Vai resolver aquilo”. A hora é de ser
paciente e torcermos juntos
pelo futuro de nossa cidade. A Campanha política já
passou. Agora é nosso futuro e nossa qualidade de vida
que está em jogo. Chega de
torcer pelo “quanto pior melhor”. Vamos ter mais amor
pela nossa cidade. Esses
100 primeiros dias do novo
governo me fizeram sentir
uma esperança que há tempos não sentia, me fizeram
amar Ribeirão outra vez.

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
Depois das fortes chuvas da
última quinta-feira (6), a cidade viu que ainda há inúmeros
pontos que necessitam de
melhorias na estrutura, como
a calçada da foto que, enlameada, obriga munícipes a
caminharem pela rua para não
correrem o risco de quedas,
por exemplo.
Questionada, a Prefeitura
de Ribeirão Pires disse que
a Secretaria de Infraestrutura trabalha com cronograma
para manutenção das vias públicas, como aconteceu, por
exemplo, na calçada do Ponto
de Pedra na Av. Santo André,
onde até mesmo um corrimão
foi instalado para garantir a
segurança de quem utiliza o
trajeto.
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Moradores convivem com problemas em encanamento RP terá nova Princesa do Chocolate

Moradores da Rua
Crevelandia, no Bairro Pilar
Velho estão convivendo com
um problema constante. Um
cano, de responsabilidade da Sabesp (Companhia
de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo), tem
alagado a rua pelo mesmo
problema há algumas semanas. O cano é reparado pela
empresa, mas ainda fica exposto. Os veículos que precisam passar pelo local acabam danificando o mesmo
cano mais uma vez.

O munícipe Gilmar
Rogério postou uma fotografia nas redes sociais. Lá,
ele questiona as autoridades
sobre as medidas necessárias não tomadas. “Já liguei
para a Sabesp, Prefeitura,
Vereadores e até agora o
problema não foi resolvido.
Detalhe: é água tratada”, escreveu ele em 20 de março.
Informações apontam que o problema “teria
sido resolvido” poucas horas depois, no entanto, na
última segunda-feira, por

volta das 9h, o mesmo morador postou novas imagens
do cano estourado e questionando mais uma vez os
responsáveis sobre a manutenção do lugar. Com bom
humor, Rogério disse que o
Arco-Íris “não era nenhum
efeito especial”.
O Diário de Ribeirão
Pires entrou em contato com
a Sabesp, que informou ter
enviado equipe para a manutenção da via na última
segunda-feira (10), mas que
por se tratar de uma via sem
pavimentação o problema é
inevitável. Entretanto a nota
informa que a companhia
providenciará rebaixamento da rede para evitar mais
problemas. A obra deve ser
concluída em no máximo 15
dias. A Prefeitura Municipal
de Ribeirão Pires também foi
contatada, mas não respondeu aos nossos contatos.

Desde a última segunda-feira (10), estão abertas as inscrições para o
Concurso Princesa do Chocolate 2017. As candidatas
devem se inscrever até o
dia 24 de abril na Academia Oficina do Corpo, na Av.
Francisco Monteiro nº 143,
Centro, das 9h às 20h. Lá, a
candidata retira o Edital e a
Ficha de Inscrição. Menores
de idade devem estar acompanhadas do pai ou responsável.
Apenas quinze candidatas podem participar do
Concurso, portanto as inscritas serão avaliadas numa
pré-seleção realizada pela

Comissão
Organizadora
do Evento, após o encerramento das inscrições, no dia
28 de abril de 2017, às 19
horas, no Centro Cultural. A
Princesa do Chocolate tem
como compromisso, além
do Festival do Chocolate,
de comparecer a todos os
eventos ligados ao Turismo
do município, como Feiras
de Turismo e Exposições,
realizados também em outras cidades.
O Concurso está
previsto para acontecer no
dia 02 de junho de 2017, na
praça central (Rua Boa Vista, s/n – Centro), ainda com
horário a definir.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Vereador Archeson Teixeira, o Rato Teixeira, durante
toda esta semana esteve
em vários bairros da cidade
acompanhando a realização
de manutenções e limpezas
além de outros serviços solicitados através de ofícios
protocolados pelo Vereador
junto a diversas Secretarias,
depois de várias reclamações e pedidos que os Munícipes levaram até o seu
gabinete. Foi solicitado junto
a Câmara na última Sessão
requerimento pedindo a alteração no horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde em Ouro Fino
Paulista das 7H às 22h.

Fiscalizou as obras de tapa
buraco que estão acontecendo em vários pontos da
cidade e que vêm atendendo
as solicitações dos munícipes
que diariamente vão ao Gabinete do Vereador apresentar
problemas nas comunidades.
O Vereador também recebeu
uma honraria, o título Amigo
da Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires, que foi entregue pelo Comandante Adelson Lima. Na última sessão
da Câmara dos Vereadores,
Rogério do Açougue apresentou requerimento ao Executivo Municipal para implantação do Corpo de Bombeiro
Mirim.
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Durante a semana, Rubão
Fernandes participou de reunião com a presidente do
Sineduc, Perla de Freitas,
para discutir assuntos relevantes em relação a Educação do nosso município. Rubão também se reuniu com
representantes da Apraespi
onde falaram sobre as ações
da entidade na cidade. Além
disso, o Presidente da Câmara dos Vereadores protocolou um ofício de extrema
importância, no qual solicita
que a Administração disponibilize uma equipe de limpeza somente para atender
as demandas no Cemitério
Municipal São José.

O Vereador Paulo Cesar solicitou melhorias na rua Alfredo Dib, no Jardim Bocaina,
além de limpeza bem como
corte de mato em toda extensão na rua José Maria de
Figueiredo. O Vereador também solicitou que seja feita
limpeza, bem com corte de
mato na rua Marajó. O Vereador PC entrou com pedido ao Executivo Municipal
sobre informações quanto a
possibilidade de colocação
de redutor de velocidade na
rua Rio Grande da Serra no
Jardim Alvorada. PC também solicitou junto ao Governo Municipal melhorias
no Jardim da Paz.
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Participou de reunião com o
Prefeito Kiko, o Vice Gabriel
Roncon, o Vereador Amigão
e a protetora dos animais,
Luiz Mel, onde falaram sobre
as medidas protetivas adotadas em Ribeirão Pires. Também reuniu-se com membros do Corpo de Bombeiros
para falar sobre o pagamento da Taxa de Bombeiro. Na
sexta-feira, foi até o Jardim
Guanabara para falar sobre os problemas do bairro,
principalmente em relação a
limpeza das margens do córrego que transbordou após a
forte chuva, e falou com os
moradores o Jardim Iramaia
sobre seus problemas.

Prestou contas de seu mandato. Foram elaborados, em
100 dias como Vereador da
cidade, 85 requerimentos ao
Executivo Municipal, além de
92 indicações de melhorias
ao Governo. O Vereador e
sua equipe também elaboraram três projetos de Lei,
visitaram mais de 50 bairros
onde também realizaram
ações sociais aos finais de
semana. Amigão também visitou, em 100 dias, todas as
UBSs de Ribeirão Pires, além
das Secretarias e Órgãos
Municipais. Seu gabinete
recebeu mais de 100 munícipes. Também protocolou
cerca de 67 ofícios.

Visitou a Assembleia Legislativa em São Paulo para firmar
parceria com o Deputado Estadual Ricardo Madalena na
busca de investimentos para
a cidade, bem como solicitou implantação da Carreta
da Mulher. Também recebeu
em seu gabinete Thiago, presidente do projeto “Valores
Humanos” e firmaram parceria para desenvolver ações
sociais e oficinas culturais.
Falou com a Secretária de Finanças, Antônia Constâncio,
para saber os desafios da
Administração. O Vereador
esteve presente na Sessão
Solene em homenagem ao
Dia dos Escoteiros.
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Vereador pode perder mandato em Ribeirão Pires

O PSC (Partido Social Cristão) está com problemas na Justiça Eleitoral.
A legenda do vereador Gê
do Aliança é investigada
por suposta fraude no número obrigatório de mulheres na composição da chapa. De acordo com a Lei
12.034 de 29 de setembro
2009, existe um percentual
mínimo de vagas destinadas às mulheres. Isso garantiria, por exemplo, maior
participação feminina nas

eleições e demais disputas
políticas.
Em Ribeirão Pires,
duas mulheres teriam sido
envolvidas em um esquema onde ambas candidatas não fizeram campanha
eleitoral e não teriam recebido sequer seus próprios
votos. De acordo com informações extraoficiais, o
Ministério Público de Ribeirão Pires já estaria com as
informações necessárias
para entrar com uma ação

contra o PSC Municipal. As
duas mulheres teriam confirmado que “foram candidatas apenas para cumprir
com a cota”.
O Diário de Ribeirão Pires entrou em contato com o vereador Gê do
Aliança, do partido, a peça
mais afetada com toda a situação. Por telefone, o parlamentar se mostrou bastante incomodado com o
imbróglio e limitou-se apenas em dizer que a situação
está sendo cuidada por seu
advogado, Wagner Rubinelli. Tentamos contato por
telefone com o advogado,
mas não fomos atendidos.
Se o caso for julgado contra o partido, Gê do
Aliança pode ser o primeiro
vereador caçado em 2017,
em Ribeirão Pires. O fato
será acompanhado pelo DiárioRP.

Vereador busca recursos na Assembleia Legislativa

O vereador Anselmo Martins (PR) visitou o
Deputado Estadual Ricardo Madalena, também do
PR, na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. No encontro, foi firmado com o parlamentar o

compromisso de uma parceria em benefício da população de Ribeirão Pires.
A principal conquista foi
a implantação da Carreta
da Mamografia na cidade. “Queremos promover
o atendimento à saúde da

mulher no município, já
que a Carreta pode agilizar
e zerar a fila de espera na
realização de diversos exames”, explicou o vereador.
Anselmo também solicitou
ao deputado empenho na
conquista de recursos para
executar projetos na área
do Esporte, principalmente para os jovens. “Nosso
mandato será expandido,
queremos firmar parcerias
em todos as esferas dos
governos estadual e federal, visando a ampliação
de recursos financeiros”,
concluiu.
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Gravação confirma pagamento de propina para Guardas Municipais

Em março, o Diário
de Ribeirão Pires recebeu
denúncias de que haviam
Guardas Civis Municipais
extorquindo cidadãos para
que estes pudessem realizar eventos em chácaras
na cidade. A denúncia, à
época, consistia apenas na
palavra dos denunciantes
contra a versão dos acusa-

dos. Entretanto, há poucos
dias gravações de áudio
foram enviadas a redação
do DRP, comprovando que
houve, de fato, a prática de
extorsão.
Nas gravações é
possível ouvir uma mulher
dizendo que “se eles (as vítimas), tivessem falado comigo antes, que sou mais

experiente, não teria deixado fazerem isso”. Essa
mulher falava a respeito
das vítimas, dois jovens,
terem aceitado pagar a
propina ao GCM acusado.
Ela completa: “Eles ficaram
apavorados por que foi dito
que a festa havia sido denunciada”.
Conforme a grava-

ção era ouvida, ficava cada
vez mais evidente que as
vítimas não tiveram outra
escolha a não ser entregar
o dinheiro.
No início das conversas, por exemplo, um
homem
tenta
explicar
como funciona o procedimento em relação ao som
alto. “A única coisa que
pode se fazer é ir até lá e
pedir para que vocês abaixem o som, de acordo com
a reclamação dos moradores; ou se houver denúncias em relação a menores
ingerindo bebida alcóolica,
uso de drogas entre outras
coisas”, completando que
“não existe pagamento de
multa ou qualquer coisa
semelhante. Isso (multa)
você paga no IPTU da chácara”.
Em outro momento,
um dos rapazes afirma: “ A
festa deu tudo certinho, só

a questão dos ROMU irem
lá e tirarem 600 pau [se referindo ao pagamento de
600 reais] da gente”.
A mulher também informa
que os oficiais continuaram
coagindo os garotos: “Já
mandaram mensagem pra
eles no WhatsApp perguntando quando que ia ter
outra festa”.
O DRP foi informado que o caso não está
mais nas mãos da Corregedoria da Guarda Civil
Municipal, e que agora o
Departamento Jurídico da
Prefeitura está analisando
todas as acusações.
A Prefeitura confirmou que agora o Jurídico é responsável pelas
investigações “por conta
da gravidade dos fatos”, e
que “não foram descobertas novas ocorrência e não
haverá afastamento até o
momento”.
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Em 100 dias, Kiko retoma serviços à população

Na última segunda-feira (10), a Prefeitura de
Ribeirão Pires completou
100 dias sob o comando
do prefeito Kiko Teixeira. O
DiárioRP entrevistou o prefeito para saber mais sobre
as principais dificuldades
enfrentadas no município e
quais os planos para resolver os problemas dos moradores.
DRP – Os moradores da cidade há muito tempo estão
descontentes com o abandono dos bairros. O que a
Prefeitura está fazendo para
melhorar essa situação?
Kiko – Ribeirão Pires passou muito tempo sem os
cuidados que precisa para

ser atraente para seus visitantes e acolhedora para
seus moradores. Desde o
primeiro dia da gestão, as
equipes da Infraestrutura
estão trabalhando na limpeza das ruas, na manutenção
de bocas de lobo e galerias
pluviais, além dos serviços
de cata bagulho. Nesse período, reativamos a usina de
asfalto frio [...], aos poucos,
vamos ampliar a capacidade
das equipes para aumentar
o volume de serviços. Precisamos resgatar as belezas de nossa cidade, com
uma boa zeladoria e que a
sensação de abandono [...]
fique no passado.
DRP – Qual é o tamanho da
dívida da Prefeitura hoje?
Kiko – Os Governos anteriores deixaram dívidas que
chegam aos R$ 223 milhões. Somente nos últimos
quatro anos, a dívida aumentou em quase R$ 180
milhões. Em linhas gerais,
gastaram quase um orçamento a mais. A Prefeitura
irá, dentro de suas possibilidades, honrar com os
compromissos financeiros.
Entretanto, há que se ter
cautela, por isso, criamos
uma comissão que está
analisando os contratos e

Virou moda!

Boicote!

Agora a nova moda na administração pública da cidade é a Briga de Egos.e
tem para todos os gostos: É
secretário contra secretário,
Vereador contra secretário e
por aí vai...

Tem vereador que quer
boicotar secretário porque também atende outros vereadores. Dá pra
acreditar? Não seria essa
a função deles, afinal de
contas?

o que comprovadamente
foi executado, pagaremos.
É importante ressaltar que
as despesas e compromissos financeiros gerados pela
Prefeitura desde janeiro desse ano estão sendo acertados rigorosamente em dia.
DRP – Como avalia seus primeiros 100 dias de Governo
e o que a população pode
esperar para os próximos
meses?
Kiko – Apesar das grandes
dificuldades que encontramos, estamos cuidando
da população, dos nossos
bairros, dos patrimônios,
para resgatar o orgulho dos
moradores em viver aqui. Na
Saúde, na Segurança Pública, no Trânsito, na Modernização Administrativa e na
Gestão responsável dos recursos públicos. Os resultados desses esforços começam aos poucos a aparecer.
E os avanços que conquistamos nesses 100 primeiros
dias são a demonstração
do que estamos dispostos
e vamos fazer pela cidade
nesse e nos próximos anos.
Iniciamos agora as mudanças que marcam um novo
tempo para nossa gente.
Confira entrevista completa
no site www.diariorp.com.br

Convoquei

E agora a nova moda é
“convocar” secretários com
quem você não vai com a
cara. A primeira vítima foi a
secretária de Educação da
cidade, quem será o próximo?
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Fundo de Solidariedade empossa conselho

Na última terça-feira
(11), foi realizada solenidade de posse dos membros
do Conselho Deliberativo do
Fundo Social de Solidariedade. Durante a cerimônia,
promovida na nova sede do
Fundo Social, os oito conselheiros titulares, sendo quatro
representantes da sociedade
civil e quatro representantes
do Poder Público, e seus
respectivos suplentes foram
empossados.
O Conselho Deliberativo do Fundo Social, foi eleito em março deste ano e terá
como objetivo trabalhar pelo
fortalecimento de vínculos
afetivos e socioeconômicos
das famílias em risco de vulnerabilidade social. “Me alegro em participar da posse
do Conselho, que trabalhará
para ampliar as ações pelas
famílias de nossa cidade. A
posse acontece em novo

Por falar em...

Por falar em secretários,
o atual secretário de Infra
tem sido amplamente elogiado pela cidade, já que
estaria, literalmente, ajudando a colocar RP “nos
eixos”.

Essa coluna não afirma. Apenas divulga ‘bochichos’ que dizem pela cidade.

espaço pensado justamente para aliar o atendimento
prestado pelo Fundo Social e
os cursos do Centro Profissionalizante Professor Paulo
Freire”, disse o prefeito Kiko
Teixeira.
A Presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Flávia Dotto, presidirá o Conselho Deliberativo. “Hoje é
um dia muito especial para o
Fundo Social, pois estamos
dando posse aos membros
de um Conselho que nos auxiliará a determinar as ações
prioritárias a serem desenvolvidas em atendimento aos
que mais precisam. Com
isso, teremos processos
cada vez mais transparentes e poderemos ampliar o
alcance dos projetos realizados”, finalizou Flávia.
Confira a relação
com todos os empossados
em www.diariorp.com.br.

Olha o recalque!

E por conta do ótimo trabalho que vem desempenhando na cidade, tem gerado
inveja em algumas pessoas.
Mas é como dizem: Recalque de p***, deus não escuta.’
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Bandidos rendem funcionário e roubam R$20 mil

Um funcionário da
empresa Rigras foi abordado na manhã da última segunda-feira (10), por dois
homens que estavam em
um Kia Soul de cor dourada, quando saia de casa, no
bairro Santo Bertoldo para o
trabalho, no Terminal Rodoviário no Centro da cidade.
Estes homens desconhecidos, segundo a vítima, o chamaram pelo nome
e, apontando um revólver
para ele, o forçaram a entrar
no carro. Dentro do veículo,

a vítima foi avisada ser “conhecida”; os bandidos ainda
disseram saber qual a função dele dentro da empresa
e o obrigaram ir até seu local
de trabalho.
Dentro do veículo a
vítima foi indagada a respeito das chaves do cofre que
estaria na Rodoviária. Lá, os
bandidos o obrigaram a abrir
a sala onde estaria o cofre e,
posteriormente, também foi
obrigado a abrir o cofre com
o dinheiro. De acordo com
informações do boletim de

ocorrência, a vítima afirma
que a quantia aproximada
de 20 mil reais foi levada
neste roubo.
Depois de juntarem
o dinheiro que estava no
cofre e na sala, os bandidos
trancaram o funcionário dentro da sala, e fugiram. Ainda
de acordo com informações
fornecidas pelo funcionário,
os bandidos em nenhum
momento o agrediram.
A Polícia Civil levou
a vítima até a Delegacia de
Polícia de Ribeirão Pires
para tentar um possível reconhecimento
fotográfico
dos assaltantes.
O terminal rodoviário
possui câmeras de monitoramento e, com isso, a Polícia Civil, investiga o caso
e tentará fazer o reconhecimento facial dos homens
envolvidos no roubo a empresa Rigras.

Homem é encontrado em estado de
decomposição dentro de residência

O corpo de um homem com aproximadamente 40 anos foi encontrado
em avançado estado de
decomposição dentro de
sua residência no bairro de
Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. De acordo com
vizinhos da vítima, ele estava
desaparecido há dias e por
conta de um mau cheiro que
vinha da residência, decidiram chamar a Polícia.
Ao adentrar na residência do senhor, inicial-

mente identificado apenas
como ‘Luiz’, os policiais militares encontraram a vítima
morta e já em avançado estado de decomposição.
Ao que tudo indica
o homem pode ter sido assassinado, já que as mãos e
os pés estavam amarradas,
além de ter um cobertor enrolado na cabeça. Segundo informações, o homem
pode ter sido vítima que
crime passional. A Polícia investiga o caso.

