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Finalmente o terrorismo chega ao fim

Na última semana, a novela jurídica
na qual a oposição tentava de todas as formas
caçar a cadeira do atual prefeito da cidade,
Adler Teixeira, o Kiko
(PSB), finalmente chegou ao fim. O Tribunal
Regional Eleitoral, por
5 votos contra apenas
1, decidiu que Kiko não
tem nenhum problema
jurídico para continuar
prefeito de nossa cidade.
Os dois processos contra Kiko, um que
pedia a impugnação de
candidatura e outro que
pedia o cancelamento
do Diploma de prefeito, foram abertos pelo

grupo político de Dedé
da Folha (PPS), candidato derrotado nas urnas por Kiko durante as
últimas eleições do ano
passado.
Durante todo o
desenrolar dos processos, foi possível ver um
completo
terrorismo,
manipulação e completa boataria pela cidade.
O intuito? Apenas ter o
poder pelo poder, de
qualquer forma possível, mesmo que fosse
necessário jogar sujo,
mentir e desestabilizar
a realidade e situação
política de nossa cidade.
O que vimos, foi
a mesma sujeira e no-

jeira que ocorreram nas
eleições. O desespero
pelo poder é tanto, que
não importa o que fizer,
desde que se sente na
tão sonhada cadeira de
prefeito.
O mais engraçado foi ver políticos
formando grupos de
secretários e possíveis
chapas para concorrer
em uma nova eleição,
sonhando com a esperada “queda”. Esse
tipo de gente, de jeito
nenhum, pensa no bem
de nossa cidade. Só
querem ver o circo pegar fogo e, quem sabe,
ter uma vaguinha em
algum cargo que pague
bem.

O que importa
agora é que tudo finalmente acabou e, gostem ou não, Adler Teixeira e Gabriel Roncon
são
respectivamente
Prefeito e vice-prefeito
de Ribeirão Pires até,
pelo menos, 2020. O
que precisamos agora
é apoiar, cobrar e também torcer para que
mude a realidade que
se encontrava na gestão passada, e Ribeirão
Pires volte aos tempos
em que tínhamos muito
orgulho de viver aqui.
Caso você tenha votado neles ou não, goste
ou não, o que importa é
o bem de nossa querida cidade.

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

Foto Denúncia
A via que leva
à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
está completamente
coberta por mato. Além
da fraca iluminação em
período noturno.
Munícipes que
moram e/ou utilizam
a região nas proximidades da Unidade de
saúde, dizem que têm
dificuldade de andar
pelas ruas por conta do
grande volume do matagal que está ocupando as calçadas. Dizem
ainda que já correram
risco de atropelamento
diversas vezes por serem obrigados a andar
no asfalto, juntamente
aos carros.
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CETESB embarga obras de Parque Linear em RGS ACIARP recebe indicação para premiação

Moradores do
Bairro da Pedreira, em
Rio Grande da Serra,
continuam vivendo a incerteza sobre qual será
o destino de seus lares,
já que a prefeitura não
tomou posicionamento
desde que decidiram
demolir residências para
ampliação do Parque Linear.
A situação que
já era confusa ficou ainda pior, já que a prefeitura teve seu pedido de
licença ambiental para
início das obras indeferido pela Companhia
Ambiental do Estado de

São Paulo (CETESB),
assim,
impedindo a
continuação das obras.
A Prefeitura recorreu da
decisão e aguarda o resultado de análise do órgão estadual, sem previsão de ser concluída.
Assim, o prefeito Gabriel
Maranhão (PSDB) teve
que estender seu prazo
até a segunda quinzena
de Janeiro, em 2018.
O pedido de
socorro dos moradores
chegou também até a
Câmara dos Vereadores
de Rio Grande da Serra.
O parlamentar Claurício Bento (DEM) fez um

documento solicitando
uma audiência pública
entre os vereadores,
o secretário de obras
juntamente a um representante da Cohab,
sem contar os próprios
moradores da Pedreira.
A audiência está marcada para o dia 29 deste
mês.
Em vídeo divulgado por moradores do
bairro nas redes sociais,
os munícipes informaram que estão buscando auxílio da Defensoria
Pública, que se comprometeu a acompanhar o
caso.

Quando se fala
sobre o Prêmio ‘AC
Mais’, boas recordações
vêm sempre à lembrança
dos funcionários e responsáveis pela Associação Comerical, Industrial
e Agrícola de Ribeirão
Pires (ACIARP), principalmente pela conquista de
2016, quando a instituição foi eleita a melhor do
estado dentre as cidades
médias na categoria Produtos e Serviços. A conquista é importante, pois
o prêmio destaca um
reconhecimento às associações que atuaram
em busca da sua missão

e obtiveram sucesso em
projetos.
As notícias boas
voltaram a se repetir
quando no último dia 3
(Sexta-feira) a ACIARP
recebeu um memorando
do Coordenador de Projetos e Desenvolvimento
de Filiadas da FACESP,
responsável por informar sobre a indicação ao
Prêmio AC Mais 2017.
O Prêmio AC
Mais é uma ação instituída pela FACESP, com
o objetivo de destacar
e conhecer as Associações Comerciais (ACs)
por meio de melhores

práticas e resultados.
A divulgação das ACs
premiadas ocorrerá durante solenidade no 18º
Congresso Estadual. A
ACIARP concorre ao
prêmio com as associações de Marília e Pindamonhangaba.
Depois de tomar conhecimento da
notícia, o Presidente da
ACIARP, Gerardo Sauter, exaltou sua felicidade
dizendo: “É com muita
satisfação e orgulho que
recebemos a indicação
pela segunda vez do
Premio ACMAIS, é uma
forma de reconhecimento do nosso trabalho e
sabemos que estamos
na direção certa e sem
meus
colaboradores
isso não seria possível”,
finalizou o presidente,
demonstrando estar satisfeito com a indicação
pelo segundo ano.
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Rio Grande da Serra vive crise na saúde Vereador Paixão se envolve em polêmica

Recentemente, o DiárioRP publicou
uma matéria informando
a rescisão do contrato
entre o Instituto Nacional
de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública
(INTS) e Rio Grande da
Serra, em razão da falta
de pagamento por parte
da prefeitura.
Segundo consta
em um documento que
o Diário teve acesso, o
contrato se encerraria
no dia 19/10, mas o vereador Claudinho Mon-

teiro (PSB) informou que
este, mesmo sendo oficial, estava com a data
incorreta, pois o contrato vai até o dia 30/11.
Após desencontros de informação, nossa equipe de reportagem, novamente, entrou
em contato com Claudinho para saber como
andam as negociações
para a contratação de
uma nova empresa para
a área da saúde. “O edital para nova contratação já está disponível,
estamos em tratativas

para uma possível prorrogação apenas dos
serviços médicos e de
raio x com o INTS”, afirmou o líder de governo.
Também
em
conversa com o vereador Benedito Araújo
(PT), foram feitas algumas revelações sobre a
UPA. “Alguns funcionários já estão saindo de
lá, isso porque está chegando dia 30”, relatou o
petista.
Ditinho, como é
conhecido, afirmou que
já estava insustentável
para a empresa continuar prestando serviços
ao município por conta
da falta de repasse financeiro por parte da
prefeitura que, segundo
informações, já ultrapassa os quatro milhões de
reais em dívidas com o
INTS.

Tomógrafo inicia operação no Hosp. São Lucas

O prefeito de
Ribeirão Pires, Adler
Teixeira, o Kiko(PSB),
visitou nesta quarta-feira (21) as instalações do tomógrafo
da rede municipal de
Saúde, no Hospital e
Maternidade São Lucas. O chefe do Executivo, acompanhado
de seu vice-prefeito
Gabriel Roncon e da
secretária de Saúde e
Higiene, Patrícia Freitas, realizaram a vistoria final no equipamento, que recebeu,

na última semana, autorização da sua fabricante, a Toshiba, para
iniciar as atividades
do equipamento.
O tomógrafo é
classificado como um
equipamento de alta
complexidade.
Por
essa razão, é exigido
uma série de procedimentos de avaliação e
testes para certificar o
perfeito funcionamento do mesmo.
Em junho deste ano, a Prefeitura regularizou a instalação

do equipamento, que
foi equivocadamente
instalado na Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) Santa Luzia,
pela gestão passada. O equipamento
foi adquirido em abril
de 2014 por R$ 661
mil, entretanto nunca
foi utilizado. No início
deste ano, a Prefeitura da cidade tomou as
medidas necessárias
para a regularização
da instalação, no Hospital e Maternidade
São Lucas, e para o
início da realização de
exames para a população.
A partir de agora, o tomógrafo será
operado por meio de
parceria com o Grupo
São Cristóvão de Saúde, responsável pela
gestão médica do São
Lucas.

Duas semanas
atrás, um caso que envolveu o vereador José
Nelson da Paixão (PPS),
a Guarda Civil Municipal
(GCM) de Ribeirão Pires
e suspeitos de estarem
pixando os muros do
Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT),
gerou grande repercussão no município.
Tudo começou
quando no último dia 07
de novembro, a GCM
teria flagrado um jovem
pixando muros públicos
na cidade. Tudo corria
normalmente quando foi
relatada uma demora na

elaboração do Boletim
de Ocorrência, que foi
feito apenas 5 horas depois do crime.
Com esta informação, vem a grande
surpresa. O rapaz, que
possui 20 anos, alega,
através de um vídeo, ter
recebido os materiais
por meio do parlamentar
de Ribeirão Pires. Quando questionado sobre
seu relacionamento com
o político, o acusado diz
não conhecê-lo pessoalmente e nunca haver
tido contato direto com
o mesmo.
E s s a
informação causou es-

tranheza aos ouvidos
de Paixão, que logo tomou providências convocando o Secretário
de Segurança pública,
Coronel Navarro, e o
Secretário de Comunicação, João Mancuso,
para prestarem esclarecimentos sobre o que,
segundo o parlamentar,
pode ser uma ação em
conjunto de alguns oficiais da GCM para prejudicá-lo politicamente.
Na
próxima
quinta-feira (23), ocorrerá a sessão em que
os secretários devem
ir esclarecer o caso ao
vereador, que irá questionar a veracidade das
informações passadas
através do vídeo que
viralizou nas redes sociais.
O DiárioRP continuará
acompanhando o caso.
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O vereador elaborou alguns requerimentos visando algumas melhorias para
a cidade. Ainda durante a
semana, o parlamentar de
Ribeirão Pires protocolou
alguns ofícios. Anselmo
Martins também abriu o
gabinete na câmara para
receber munícipes e discutir com eles algumas
melhorias para os bairros e
a própria cidade de Ribeirão Pires, levando em conta as muitas manutenções
que algumas localidades
da cidade necessitam
com urgência pelo fato de
estar a algum tempo sem
melhorias. Participou da
sessão ordinária ocorrida
na última quinta-feira.

O vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires,
Amigão D’Orto, visitou as
obras da Unidade Básica
de Saúde dos bairros da
Quarta Divisão e do Jardim Guanabara e esteve
dedicado a ouvir e coletar sugestões dos para
seu mandato vindas da
comunidade. Na última
semana, o político esteve
em visitas a diversos bairros de Ribeirão Pires, bem
como o Jardim Aprazível e
o mesmo Jardim Guanabara, onde ouviu as associações de moradores
e os munícipes. As ideias
serão utilizadas em projetos visando à melhora da
cidade e dos moradores.

Abriu seu gabinete para
munícipes apresentarem as
demandas de seus bairros,
para que possa oficializar
as pastas competentes.
Esteve presente em alguns
bairros com o Gabinete Itinerante, fiscalizando
algumas obras, como o
desassoreamento do Rio
Ribeirão. Foi na Secretaria da Saúde apresentar
a segunda caminhada do
Hospital de Câncer de Barretos, Passos que Salvam.
Lançou uma ferramenta de
transparência do mandato,
o site, onde os munícipes
podem acompanhar o seu
mandato, e até efetuar a
demanda da sua rua/bairro.
www.amaurydias.com.br.

O vereador Danilo da Casa
da Sopa atendeu diversos
munícipes em seu gabinete para tratar de assuntos sobre Ribeirão Pires,
sendo que irá lutar para
efetuar a realização das
melhorias que cada bairro
está necessitando. Ainda
durante a semana referida, o vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires
realizou alguns ofícios buscando melhorias nas vias
públicas e nas UBS que
existem na cidade. O parlamentar também marcou
presença na Sessão Solene em homenagem ao Dia
dos Professores, comemorado no último Domingo, dia 15 de Outubro.
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Durante a semana, o vereador Archeson Teixeira
(Rato), visitou vários bairros
da cidade. Esteve em visita
na Secretaria Regional de
Ouro Fino, acompanhando
a evolução das ações para
verificar em quais pontos
é necessário aprimorar os
serviços realizados. Ele
também acompanhou a
limpeza e desassoreamento do “Rio Ribeirão”, além
de outros serviços solicitados. Neste final de ano,
serão apresentadas as
ações: ofícios, requerimentos e projetos de lei que
estão sendo protocolados
pleiteando prestação de
serviços e melhorias para a
cidade.

Rogério recebeu munícipes em seu gabinete e
participou da Sessão Solene do Dia do Professor.
O vereador visitou empresários da Quarta Divisão
e Santa Luzia, além de
ter participado do projeto
luzes rosa, no relógio do
museu da cidade. Esteve
presente numa reunião
com o secretário de comunicação e participou
com o vice-prefeito Gabriel
e secretários, da doação
de um terreno na Vila Marquesa, para a Associação
de Bairros. O vereador da
Estância Turística de Ribeirão Pires participou de um
café da manhã em prol da
Marcha para Jesus.

Na última semana, o vereador Rubens Fernandes
acompanhou de perto o
projeto Arte na Rua, em
que também recebeu certificado. O parlamentar da
Estância Turística de Ribeirão Pires visitou o também vereador Severino
do MSTU (Movimento dos
Sem-Terra Urbanos) e o
prefeito Átila Jacomussi, da
cidade de Mauá, para falar
sobre a política em ambos
os municípios. Também
recebeu em seu gabinete
a coordenadora Gilma, do
Instituto Polígono, para falar sobre a campanha do
“Novembro Azul”, iniciando, também, essa campanha na Câmara Municipal.
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Tribunal Eleitoral mantém Kiko como prefeito até 2020

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São
Paulo) confirmou nesta
quinta-feira (16), por
cinco votos a um, que
Adler Teixeira, o Kiko
(PSB), segue legitima-

mente o direito de exercer o cargo de prefeito
da Estância Turística de
Ribeirão Pires. O pedido de recurso contra a
expedição do diploma
de prefeito a Kiko, solicitado por Edinaldo de

Menezes, o Dedé da
Folha (PPS) – derrotado
nas eleições do último
ano – foi rejeitado pelo
Tribunal Eleitoral Paulista.
O juiz relator do
pedido de cassação do
diploma, Marcus Elidius
Michelli de Almeida, o
relator do processo e o
Desembargador Cauduro Padin, revisor, reconheceram que Kiko
reuniu as condições
para ser candidato e
que a vontade das urnas deve ser mantida,
entendimento acom-

panhado pela maioria
do colegiado do Tribunal que votou contra a
ação movida por Dedé.
“O recurso proposto
era totalmente descabido. Não passou de
uma aventura jurídica
na tentativa de reverter resultados, contrariando frontalmente as
jurisprudências neste
sentido. Muito barulho
para tumultuar juridicamente o processo político”, avaliou o advogado de defesa de Kiko,
Dr. Hélio da Silveira.
Os autores do

recurso contra expedição do diploma sustentavam
inelegibilidade
de Kiko durante o processo que resultou na
diplomação e posse do
atual prefeito de Ribeirão Pires. Entretanto,
o processo eleitoral foi
considerado legítimo,
uma vez que Kiko teve
registro da candidatura
deferido pela Justiça
Eleitoral, o que significa
que os direitos eleitorais do então candidato
eram válidos.
“O barulho daqueles que buscavam

no tumulto reverter a
decisão soberana das
urnas deu lugar ao silêncio e à serenidade da
justiça, que reconheceu
como legítimo o desejo
da população por um
novo tempo em nossa
cidade. A verdade prevalece e nossa missão
continua. Atender a população e promover as
melhorias que a cidade
precisa. Vamos adiante,
a cada dia com mais
força, para superar os
desafios e cumprir com
a missão a nós confiada”, declarou Kiko.
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Empresa Funerária é acusada de irregularidades por vereadores de RGS
Vereadores de
Rio Grande da Serra,
recentemente, usaram
a tribuna da câmara
para debater sobre a
situação de uma funerária na cidade. Bibinho
(PSDB), Claurício (DEM)
e Toninho Corrêa (PSD)
abordaram uma situação que, segundo os
mesmos, é inaceitável
e tem que acabar. Os
parlamentares relataram irregularidades nos
serviços da Funerária
Pax Viana.
O
programa
“Promoção
Social”,
hoje, ajuda famílias que
não têm condições de
arcar com despesas
funerárias. A prefeitura, por meio deste
programa, paga cerca
de R$400,00 por cada
caixão para a empresa.

O vereador Toninho Corrêa acompanhou, recentemente,
uma suposta irregularidade por parte da
mesma. Segundo relatou o parlamentar, a
empresa queria cobrar
alguns itens de uma
família que fazia parte
da promoção social,

tais como formol, flores
que são inseridas na
parte interna do caixão,
entre outros. Toninho
disse que a empresa
mentiu ao afirmar que
não havia horário para
o homem ser velado no
cemitério.
Para deixar o
caso ainda mais polê-

mico, o caixão foi lacrado. Uma funcionária da
empresa alegou que o
corpo “estava vazando”, mas Toninho disse
que foi lacrado porque
não haviam inserido as
flores ao lado do corpo,
situação desmentida
por membros da empresa, posteriormente.

O Diário de Ribeirão Pires entrou em
contato com a mulher
que atendeu o caso
denunciado pelos vereadores para entendimento de ambas as
partes. A funcionária
acusa o vereador Toninho de ser “extremamente ignorante” du-

rante a resolução das
burocracias.
Afirmou
ainda que ele se dirigiu até a funerária com
o filho do falecido e os
documentos para fazer
adesão do programa,
mas havia alguns erros
na documentação.
Após resolver
as questões burocráticas, a moça disse
que o próprio filho pediu para o caixão ser
lacrado por conta da
decomposição do corpo, e que em reunião
com o prefeito Gabriel
Maranhão (PSDB), foi
informada de que em
breve o governante vai
aumentar o valor do
programa social para a
inclusão de mais qualidade e produtos, como
o formol, que atualmente não está incluso.
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Polícia prende dois acusados de roubos a veículos Chuvas causam estragos no final de semana
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Na manhã da
última terça-feira, (21)
a Polícia Civil de Ribeirão Pires efetuou a prisão de dois jovens, um
de 25 anos e o outro
de 22. Os homens são
acusados de cometerem diversos roubos a
veículos na cidade.
As
investigações da Polícia Civil
da cidade começaram
quando um veículo, utilizado pelos assaltantes
foi reconhecido por um

colega de um deles.
Com isso, os investigadores iniciaram diversas
coletas de provas e indícios que comprovassem se realmente foram
os jovens que cometeram os crimes.
Depois de toda
a investigação, as vítimas foram procuradas
pela equipe da Polícia e
também reconheceram
os jovens como sendo
os assaltantes. Os dois
presos são moradores

de Ribeirão Pires.
Carlos Roberto
Fernandes Costa, 22, e
Henrique de Mello faria,
25, foram capturados
em suas residências por
volta das 7 da manhã,
ambos na região do
Parque da fontes.
Os dois confessaram os crimes e a
justiça decretou a prisão
temporária, para que
não possam interferir
nas investigações.
A polícia Civil de
Ribeirão Pires continua
as investigações e pede
que qualquer um que
possa identificar um
dos dois como autores
de um crime, procure
a delegacia de Ribeirão
Pires, que está localizada na Rua prefeito valdírio Prisco, 245 - centro.

A Defesa Civil
de Ribeirão Pires esteve
empenhada ao longo do
final de semana prolongado, entre os dias 18
(sábado) e 20 (segunda)
de novembro.
Foram 15 atendimentos realizados em
três dias, o que demandou toda a equipe da
corporação nas ocorrências para minimizar as
interferências das chuvas e do forte vento na
cidade.
Quatro pontos

de Ribeirão Pires registraram
desbarrancamento e houve 11
quedas de árvores em
diversos bairros. Não foram registradas vítimas
em nenhuma das ocorrências. “Nosso principal
foco são as ações preventivas, mas também
atendemos aos diversos
chamados que podem
acontecer a todo o momento. Nossos agentes
estão treinados para agir
com precisão e minimizar os efeitos causados

pelas
tempestades”,
declarou o Coordenador
da Defesa Civil, Cesar
Theodoro.
A Defesa Civil de
Ribeirão Pires participou,
também, nos dias 7 e
8 de novembro, de capacitação voltada para
a região metropolitana
de São Paulo. O evento
aconteceu no Instituto Mauá, localizado em
São Caetano do Sul,
organizado pela Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil para 27 municípios.
Para entrar em
contato, a equipe da
Defesa Civil está à disposição dos moradores
de Ribeirão Pires pelo
atendimento emergencial 199 ou pelo número
de telefone 4825-1830.

