
Kiko perde no STJ e 
apoiadores fazem

pressão por renúncia
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 O atual prefeito 
de Ribeirão Pires, Kiko 
Teixeira teve mais um 
revés jurídico nesta se-
mana.
 O STJ negou 
mais uma manobra 
jurídica que Teixeira 

apoiadores, persona-
gens começam a se 
movimentar pela re-
núncia de Teixeira à 
cabeça da chapa, já que 
sabem que é pratica-
mente impossível que 
ele consiga se candida-

tentava para anular 
sua condenação em se-
gunda instância, que 
o mantém inelegível 
para disputar as elei-
ções deste ano.
 No entanto, 
dentro do grupo de 

tar à disputa deste ano.
 Um dos nomes 
é Gabriel Roncon, que 
tenta unir aliados para 
pressionar que Teixei-
ra renuncie. Além dele, 
Dedé e outros também 
estão no ‘motim’.
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O mandato já acabou?
 Quem me 
acompanha desde o 
início de minha carrei-
ra jornalística na co-
bertura política da ci-
dade sabe o quanto eu 
bato na tecla de que os 
vereadores precisam 
ser fiscalizados pela 
população.
 Um exemplo 
disso é o que vem 
acontecendo em nosso 
legislativo nas últimas 
semanas: vereadores 
mais preocupados 
com cargos e salários 
do que com os reais 
problemas de nossa ci-
dade.
 Parece até que 
Ribeirão Pires não tem 

mais nenhum proble-
ma para ser resolvido. 
Não parece que existe 
um rombo financeiro 
enorme na nossa ci-
dade, não parece que 
os bairros estão com-
pletamente abando-
nados, e muito menos 
que a saúde da cidade 
é alvo de diversas de-
núncias e investiga-
ções até mesmo pela 
Polícia e o Ministério 
Público.
 Sabe porque eu 
digo isso? Pois a sessão 
de desta quinta-feira 
(15), por exemplo, du-
rou pouco mais do que 
20 minutos, e as ques-
tões debatidas foram 

tratadas como coisas 
simples.
 Além disso, te-
máticas importantes 
como a redução do 
pagamento dos legisla-
dores, e a abertura de 
uma CPI da saúde vêm 
sendo postergadas 
propositalmente para 
que se perca o prazo e 
elas sejam esquecidas.
 Os vereado-
res de Ribeirão Pires, 
em sua grande maio-
ria são uma completa 
vergonha para a nos-
sa cidade. Por isso, é 
o momento de votar 
com seriedade, e reti-
rar aqueles que estão 
lá naqueles cargos por 

anos, e de fato, não fi-
zeram nada de benéfi-
co para a nossa popu-
lação.
 No entanto, 
pequenos gestos em 
meio ao grande caos 
trazem um pouco de 
alívio e esperança 
para  mim. Um exem-
plo muito positivo, foi 
o do vereador Ricar-
do Akira, que por ser 
candidato a prefeito 
no município de Rio 
Grande da Serra, cida-
de vizinha, decidiu se 
afastar do cargo de ve-
reador por não achar 
justo receber dinheiro 
público enquanto faz 
campanha. Parabéns!
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Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP
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Cliente encontra larvas em carne de açougue Alunos da Rede Estadual terão internet Grátis

 Uma cliente  
denunciou nas redes 
sociais que comprou 
carne que continha lar-
vas no açougue Parati 
I. A mulher afirmou 
que já havia comprado 
frango estragado no 
mesmo estabelecimen-
to, porém dessa vez, se 
deparou com ovos de 
mosca no alimento.
 Elaine Lima dis-
se que foi até o local 
para esclarecimentos, 
no entanto o dono e o 

 O governo do 
estado de São Paulo 
anunciou nesta quar-
ta-feira (14), que irá 
conceder chips com 
internet para alunos e 
professores. De acor-
do com a divulgação, 
alunos e professores 
da rede estadual, in-
cluindo os municípios 
de Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, po-
dem usar o benefício 

gerente não estavam 
na loja. Ela chegou a 
denunciar o caso na 
vigilância sanitária 
para tentar resolver o 
problema. O local já 
teve problemas com 
o órgão, chegando a 
ter que fechar as por-
tas para adequação. 
 Outra morado-
ra, identificada como 
Márcia, entrou em con-
tato com o DiárioRP na 
sexta (9), para denun-
ciar uma compra de 

gratuitamente. No en-
tanto, um cadastro pré-
vio é necessário para a 
aprovação do aluno.
 Além disso, o 
governo informou que 
o investimento total 
para plano é de R$ 75 
milhões. Bem como, o 
estado disse que o pla-
no quer possibilitar e 
facilitar as aulas remo-
tas.
 Dessa forma, 

frango, que também 
estava estragado. Ela 
afirmou que ao chegar 
em casa, percebeu que 
o frango estava com 
cheiro forte, mas o la-
vou e realizou o pre-
paro da carne. Quando 
o frango ficou pronto, 
percebeu um aspecto 
roxo no alimento, con-
cluindo que não estava 
em boas condições.
  
O açougue informou 
que a larva na carne 
foi um caso isolado, 
podendo ter relação 
com o calor dos últi-
mos dias. O represen-
tante da loja disse tam-
bém que não foi algo 
intencional, embora 
reconheça o aconteci-
mento.

aqueles que desejarem 
ter o chip precisam es-
tar inscritos no cadas-
tro único do Governo 
Federal. Atualmente, 
cerca de 3,5 milhões 
de alunos da rede es-
tadual estão registra-
dos no programa. A 
distribuição será entre 
novembro e dezembro 
através das diretorias 
de ensino e escolas es-
taduais.

Não é a primeira vez que comércio é alvo de polêmicas

Anúncio foi feito pelo Governador João Dória nesta semana.

Empresa especialista em segurança chega em RP

 A Agaplan, 
empresa especialista 
no ramo da seguran-
ça eletrônica chegou 
em Ribeirão Pires e 
ABC. A empresa, que 
já tem mais de 35 
anos de existência e 
experiência assumiu a 
operação de empresa 
que atuava na cidade, 
e já começou a prestar 
seus serviços aos mo-
radores, comerciantes 
e indústrias da região.
 O foco da em-
presa é o monitora-

mento ininterrupto 
do patrimônio dos 
clientes, por meio de 
projetos personaliza-
dos que integram di-
versos equipamentos 
eletrônicos de segu-
rança, como alarmes 
com sensores e botões 
de pânico silencioso, 
cercas eletrificadas, 
feixes de infraverme-
lho para proteção de 
muros, câmeras, con-
trole de acesso e por-
taria remota.
 Essa integra-

ção ocorre também 
na Central de Moni-
toramento 24h da 
Agaplan, que possui 
tecnologia de ponta 
e pessoal experiente 
e altamente treinado, 
onde todos os sinais 
enviados pelo siste-
ma de alarme, e as 
imagens das câmeras, 
podem ser acompa-
nhados e gravados no 
momento do recebi-
mento de um sinal de 
emergência do siste-
ma de alarme/pânico 
silencioso.  V i a t u -
ras de supervisão com 
profissionais treina-
dos são enviados ime-
diatamente à casa da 
pessoa, e a polícia in-
formada para prestar 
apoio.
 Pelo aplicativo 
exclusivo da Agaplan 
o cliente pode tam-
bém acompanhar em 
seu celular a imagem 
em tempo real de to-
das as câmeras, visu-

alizar o histórico de 
eventos e zoneamento 
do sistema de alarme, 
além de poder armar 
e desarmar o sistema. 
“O intuito é trazer 
para os nossos clien-
tes tecnologia, estru-
tura e confiabilidade, 
para que possam dor-
mir tranquilos, sair 
para passear, traba-
lhar e até viajar sem 
ter surpresas desagra-
dáveis na volta. Com 
a Agaplan, o patri-
mônio estará sempre 
protegido e estaremos 
atentos, monitoran-
do 24 horas por dia, 
todos os dias”, disse 
Marcelo Carillo, dire-
tor da empresa.
 Os interessa-
dos em obter mais 
informações e até 
mesmo tirar dúvi-
das podem entrar em 
contato através do te-
lefone 2838-4488 ou 
acessar o site agaplan.
com.br.

Empresa é especialista em segurança Patrimonial.
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Kiko tem novo  pedido negado no STJ e grupo começa a rachar internamente

Com foco na campanha, vereadores esquecem sessões

 O prefeito de 
Ribeirão Pires, Kiko 
Teixeira (PSDB) não de-
sistiu de tentar anular a 
decisão que o condenou 
em primeira e segunda 
instância por improbi-
dade administrativa. 
De acordo com a Lei 
da Ficha Limpa, conde-
nados em segunda ins-
tância são considerados 
inelegíveis, ou seja, não 
podem ser candidatos.
 Apenas duran-

 As sessões na 
Câmara dos Vereado-
res de Ribeirão Pires 
têm sido curtas e com 
poucas pautas rele-
vantes nas últimas se-
manas. Por causadas 
eleições municipais, 
muitos candidatos 
têm dividido seu tem-
po no legislativo e em 
campanhas eleitorais, 
o que vem gerando 
debates rasos e poucas 
propostas à cidade.
 Nesta quinta-
-feira (15) a Ordem 
do Dia teve somente 
dois itens, entre eles 
a discussão do projeto 
de Lei 024/2020, que 
autoriza a suspensão 
do recolhimento da 
contribuição patronal 
previdenciária. Ape-
sar de ser um projeto 
polêmico - que já foi 
adiado por várias ses-

te a campanha eleito-
ral deste ano, Teixeira 
já tentou pelo menos 
três manobras jurídi-
cas para tentar anular 
a condenação, e dessa 
forma conseguir se can-
didatar à reeleição. No 
entanto, ele não vem 
tendo sucesso em sua 
empreitada e todas as 
tentativas deram erra-
do e o peessedebista 
teve os pedidos nega-
dos, permanecendo a 

sões - o vereador Ed-
son Savietto o Banha, 
popôs o adiamento 
por mais uma sessão, 
sendo aprovada pela 
Casa. O outro PL do 
dia, que foi aprovado, 
institui um programa 
de lazer aos domingos 
na rua Salvador Ripoli, 
no Barro Branco.
 A sessão, que 
começou com 28 mi-
nutos de atraso e que 
durou aproximada-

condenação em segun-
da instância, ou seja, 
mantendo Kiko inapto 
para disputar as elei-
ções deste ano.
 O Ministério Pú-
blico Eleitoral já entrou 
com um pedido de im-
pugnação da candidatu-
ra de Teixeira, que deve 
ser apreciado pela justi-
ça nos próximos dias.
 De acordo com 
o calendário do Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE), os pedidos de can-
didatura devem ser ava-
liados pelas instâncias 
ordinárias até dia 26 de 
outubro, o que torna 
mais difícil as chances 
que Kiko tenha sucesso 
em sua empreitada, e 
muito provavelmente 
deva indicar um subs-
tituto para disputar em 
seu lugar.
 Kiko no entan-
to, finge que que está 

mente 26 minutos, 
debateu muito pouco 
além da “pobre” agen-
da da Câmara. No fim 
da conferência, os ve-
readores falaram so-
bre o dia 15 de outubro 
(Dia dos Professores) e 
parabenizaram os pro-
fissionais da educação 
pela data.
 Esta não é a pri-
meira semana em que 
as sessões têm pautas 
fracas e pouco discuti-

tudo bem como se nada 
tivesse ocorrendo e ele 
estivesse em uma situa-
ção normal, o que tem 
desesperado os apoia-
dores de Teixeira e até 
mesmo o atual vice-pre-
feito, Gabriel Eid Ron-
con (PTB), que tem feito 
reuniões  com seu blo-
co de apoiadores para 
tentar entender o que 
deve fazer.
 Dedé, seu atual 
apoiador, prega que Ga-
briel deve dar um “ul-
timato” em Kiko para 
que ele renuncie a can-
didatura e que o vice 
seja o nome. No entan-
do, outros grupos tam-
bém se articulam para 
ser o principal nome, 
como Greco (PSDB) e 
Lair (Avante), já que 
Roncon tem tido um 
desempenho pífio nas 
pesquisas internas que 
vêm sendo realizadas.

das. Na quinta passada 
(8), com mais de uma 
hora de atraso, o even-
to foi marcado com o 
adiamento de projetos 
polêmicos. O principal 
deles é a PL 042/2020, 
que reduz os subsí-
dios dos vereadores, 
prefeito, vice-prefeito 
e secretários do mu-
nicípio para a legisla-
tura de 2021 a 2024. O 
adiamento foi aprova-
do por três sessões.
 Um fator deter-
minante para as fracas 
sessões deve-se ao fato 
de que os vereadores 
estão realizando cam-
panha eleitoral em 
busca de reeleição. 
Com a agenda cheia 
de eventos e visitas 
pela cidade, os encon-
tros semanais estão 
ficando em segundo 
plano.

Grupo político está se rachando internamente.

Sessão desta semana durou cerca de 20 minutos.
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Justiça rejeita coligação de Claudinho da Geladeira

 A juíza Tarsila 
Machado de Sá Jun-
queira, da 382ª Zona 
Eleitoral, rejeitou na 
tarde desta terça-feira 
(13), a chapa liderada 
pelo candidato à Pre-
feitura de Rio Grande 
da Serra, Claudinho da 
Geladeira (Podemos).
 O pedido partiu 

Denúncia foi feita pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou irregularidades.

do Ministério Público 
Eleitoral, por conta de 
irregularidades na pre-
sença do PDT na coliga-
ção. De acordo com a 
promotoria, a conven-
ção que homologou 
o apoio do partido ao 
candidato foi realizada 
por um diretório sem 
validade.

 De acordo com 
os autos do processo, 
a convenção que deli-
berou pelo apoio à coli-
gação de Claudinho foi 
realizada no dia 5 de 
setembro. No entanto, 
um dia antes, o diretó-
rio estadual dissolveu a 
direção municipal do 
partido, a pedido da co-

ordenação regional.
 Já no dia 16, 
uma nova convenção, 
liderada pela nova 
diretoria municipal, 
aprovou o apoio à can-
didatura de Marilza de 
oliveira (PSD), atual vi-
ce-prefeita da cidade, 
que tenta a candidatu-
ra apoiada por Mara-
nhão (Cidadania). Mes-
mo assim, Claudinho 
apresentou o registro 
de candidatura, com o 
PDT na coligação.
 Com a decisão, 
Claudinho pode ter sua 
candidatura inviabili-
zada, já que o DRAP, 
que é o documento que 
comprova a regularida-
de dos partidos para 
solicitar uma candida-
tura, foi o documento 
recusado pela juíza. No 
entanto, a decisão ain-
da cabe recurso.
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Homem invade residência e agride  ex-mulher

 Um homem 
agrediu e ameaçou de 
morte sua ex-esposa, 
após invadir a casa 
da mulher e verificar 

recibos de compras e 
suspeitar que ela esta-
ria usando dinheiro da 
pensão para uso pesso-
al dela. O agressor deu 

tapas, socos e chutes 
na vítima, que causa-
ram lesões.
 O homem, que 
foi casado por quase 
dez anos e tem dois 
filhos com a mulher, 
vem realizando uma 
série de intimidações, 
como por exemplo: 
ameaça de morte, 
agressão, extorsão, 
acusações, atos de in-
vasão de privacidade e 
alienação parental.
 Segundo o BO, 

na madrugada de ter-
ça-feira (6) o homem 
chegou até a residên-
cia da vítima e invadiu 
o local. As agressões 
começaram após ele 
ver notas fiscais que 
não tinham a ver com 
itens para seus filhos. 
O agressor começou a 
realizar golpes físicos 
e xingar sua ex-esposa.   
Além das lesões cau-
sadas, ele a ameaçou 
com novos ataques e 
afirmou que ainda “vai 

O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires

 Um homem 
teve o carro roubado 
em uma oficina de 
Rio Grande da Serra, 
após deixar o veículo 
no local para refazer 
a pintura. O principal 
suspeito é um funcio-
nário do estabeleci-
mento.
 De acordo com 
o Boletim de Ocor-
rência registrado na 
quinta-feira (8), a ví-
tima esteve junto do 
proprietário da oficina 

na Delegacia de Ribei-
rão Pires para prestar 
queixa do ocorrido.
 Segundo o BO, 
por volta das 23h30 
do dia 6, o criminoso 
arrombou a fechadu-
ra da mecânica, que 
fica no bairro Vila São 
João, e subtraiu o au-
tomóvel. A vítima afir-
mou que o certificado 
de registro e licencia-
mento estava dentro 
do veículo.
 O denuncian-

te informou à Polícia 
Militar que conversou 
com familiares de seu 
funcionário, sendo 
informado que o ho-
mem deixou a resi-
dência onde vive após 
brigar com sua esposa. 
Os parentes disseram 
que o suspeito saiu da 
cadeia há cerca de três 
meses.
 A Polícia Civil, 
agora procura o sus-
peito, que deverá res-
ponder pelo crime.

Ocorrência fois registrada na Delegacia de Ribeirão Pires. (Foto: DiárioRP)

Funcionário rouba carro de oficina

matá-la”. 
 A vítima ale-
gou que seu filho mais 
novo e possivelmente 
vizinhos do condomí-
nio tenham presen-
ciado o ato. Ela não 
recebeu atendimento 
médico após os ata-
ques do ex-marido, 
mas foi encaminhada 
para a realização de 
exame de corpo de de-
lito no IML de Santo 
André, a fim de ter da-
dos conclusivos sobre 

a agressão.
 A mulher foi 
orientada a tomar me-
didas protetivas asse-
guradas pela Lei Ma-
ria da Penha para que 
o agressor não possa 
mais se aproximar ou 
manter contato. Há 
um prazo de 6 meses 
para que ela possa re-
presentar criminal-
mente o homem por 
tais condutas. O caso 
foi registrado na Dele-
gacia de Ribeirão Pires.






