
Justiça oficializa três
candidatos em RP
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A Justiça Eleitoral oficializou que serão três candidatos ao cargo de Prefeito em Ribeirão Pires. 
Kiko Teixeira e Banana tiveram as candidaturas negadas.

Testes de Covid-19
são ampliados em
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Autor de atropelamento
que matou jovens se
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Kiko quer nos fazer de idiota
 Eu já acompa-
nho há algum tempo 
o cenário da política 
regional de Ribeirão Pi-
res, Rio Grande da Ser-
ra e Mauá. Este ano, no 
entanto, uma coisa vem 
me chamando muito a 
atenção e eu preciso di-
vidir aqui com vocês.
 Desde o início 
do ano, surgiram di-
versas denúncias em 
relação a Kiko Teixeira 
e seus apoiadores po-
líticos, mas na minha 
opinião, o pior nem é 
isso. 
 E tenho visto 
esse senhor, que já tem 
uma idade avançada e 
deveria ter um pouco 

mais de vergonha na 
cara e menos cara de 
pau.
 Teixeira e seus 
capachos atacam jor-
nalistas e qualquer um 
que discorde da opinião 
deles, nos chamando 
de mentirosos, partidá-
rios, entre outros. No 
entanto, a verdade é 
que ele e sua corja que-
rem nos fazer de idiota.
 Hoje, qualquer 
um pode facilmente ir 
atrás de informação, 
seja de um processo, 
de uma condenação, ou 
até de uma situação ju-
rídica ou eleitoral.
 Qualquer um 
que quiser, pode entrar 

facilmente na justiça 
e ver que a discussão 
está muito acima do 
fato dele poder ou não 
ser candidato ( Que ali-
ás, até então, ele não 
pode).
 O fato é que 
Kiko fraudou uma lici-
tação, cometeu impro-
bidade administrativa, 
contratando um filho 
de secretário. Aí, ele 
aparece com a imensa 
cara de pau em uma 
live e diz que teve ape-
nas “um problema”. A 
verdade é que ele frau-
dou uma licitação e 
ponto final, agora deve 
responder por seus 
atos.

 A justiça negou 
a candidatura de Kiko, 
e caso ele não reverta a 
situação até o dia 9 de 
novembro, ele está fora 
da corrida eleitoral e 
ponto final.
 A verdade é que 
os moradores da cida-
de estão de saco cheio 
do pseudo ditador que 
acha que brilha mais 
do que o sol, e proces-
sa quem não concorda 
com o que ele diz ou 
o que faz. A população 
não é idiota, e eu es-
pero que você perceba 
isso a tempo, ou suma 
de vez de nossa cida-
de, porque ninguém 
aguenta mais você.
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Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP
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Testes de Covid-19 são ampliados em Ribeirão

 A partir desta 
semana, a testagem 
de coronavírus será 
ampliada entre os mo-
radores de Ribeirão 
Pires. A pessoas com 
mais de 50 anos ou 
que possuem doenças 
crônicas – bem como 
profissionais da saúde 
da rede pública ou pri-
vada – poderão fazer o 
teste gratuito.
 A ação é pro-
movida todos os dias 
da semana, das 8h às 

18h. Para a retirada da 
senha, é necessária a 
apresentação de docu-
mento com foto (RG 
ou CNH), Cartão SUS e 
comprovante de ende-
reço no município.
 Para pacientes 
com doenças crônicas 
que não passam na 
rede municipal de 
saúde (e usam Cartão 
SUS) será necessária 
apresentação de re-
ceita de medicamento 
de uso contínuo. Pro-

fissionais da saúde da 
cidade deverão 
apresentar identifica-
ção de trabalho (cra-
chá).
 O resultado é 
disponibilizado ao pa-
ciente por sms ou por 
e-mail. Os testes reali-
zados nesta nova fase 
são do tipo IGG/ IGM.
 A testagem acontece 
na Escola Municipal 
Engenheiro Carlos 
Rohm I – Rua  Ana Ma-
ria Rodriguez Fernan-
dez de Lima 170 – Cen-
tro (antiga Rua 1º de 
Maio). Por dia, são dis-
tribuídas 250 senhas, 
quantidade limitada à 
capacidade de coleta 
e processamento dos 
exames. A ação segue 
até o dia 12 de novem-
bro.

Testagem é realizada de forma gratuita

Veja as principais propostas dos candidatos em RP

 O TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) 
divulgou as propostas 
de governo de todos 
os candidatos para pre-
feito de Ribeirão Pires. 
O DiárioRP apurou e 
resumiu as principais 
propostas de cada um 
dos candidatos.
Clovis Volpi: Entre os 
vários projetos de Clo-
vis Volpi (PL) destaca-se 
a implementação de 
sistema de marcação 
de consulta e prontuá-
rios médicos on-line, a 

conclusão do Hospital 
Municipal, ampliação 
do número de vagas na 
rede municipal e a re-
organização das linhas 
de ônibus para melhor 
cobertura nos bairros. 
Kiko Teixeira: Apesar 
de ter o pedido de can-
didatura indeferido 
na segunda-feira (26), 
o atual prefeito Kiko 
Teixeira (PSDB) lançou 
um programa de go-
verno antes da deci-
são. Seu programa de 
governo conta com o 

aumento de vagas em 
creches, a conclusão 
das obras do Hospital e 
Maternidade Santa Lu-
zia, a reforma de todas 
as escolas municipais,  
entre outros. 
Marisa da Casas Pr�-
prias: Marisa da Casas 
Próprias (Solidarie-
dade) pontua que irá 
combater a corrupção 
na cidade e promete 
reduzir as desigualda-
des educacionais no 
município, a amplia-
ção e modernização 

das UBSs, implantação 
do Hospital da Mulher, 
descentralizar proje-
tos voltados à cultura, 
lazer e esporte para 
bairros, etc. 
Felipe Magalhaes: 
Felipe Magalhães (PT) 
promete ter políticas 
públicas com uma edu-
cação inclusiva na cida-
de, na saúde priorizar 
moradores de bairros 
com maior carência e 
em situação de maior 
vulnerabilidade social. 
Também propõe a cria-

Propostas dos candidatos estão no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, e podem ser consultadas por toda a população da cidade.

ção de ações e fiscaliza-
ção para a proteção de 
animais abandonados, 
processo amplo de 
produção de moradias, 
entre outros. 
Carlos Banana
Carlos Banana (PSL) 
possui somente um pa-
rágrafo em seu plano 
de governo, e cita que 
quer renovar e ade-
quar secretarias com 
profissionais qualifi-
cados para priorizar a 
saúde, educação e se-
gurança.
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DiárioRP fará Sabatinas e debate eleitoral em RP e RGS

 A partir do pró-
xima segunda-feira (2), 
o Diário de Ribeirão Pi-
res iniciará, o processo 
de sabatinas, com os 
candidatos às prefeitu-
ras de Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra. 
A iniciativa tem como 
objetivo trazer mais in-
formações que possam 
subsidiar, da maneira 
mais rica e isenta pos-
sível, o processo de for-

mação de opinião da 
população, ajudando o 
eleitor a conheer as pro-
postas e ideias apresen-
tadas por cada candida-
to.
 Para que haja 
um processo de igualda-
de e não se tenha can-
didaturas prejudicadas, 
todos os candidatos às 
prefeituras de ambas as 
cidades foram convida-
dos para participar, in-

clusive os que estão com 
a candidaturas impug-
nadas e/ou rejeitadas 
pela Justiça Eleitoral.
 A sabatina será 
através de vídeo corrido, 
e o candidato terá exa-
tos 30 minutos para res-
ponder as perguntas do 
jornalista entrevistador 
e para as suas considera-
ções finais. O programa 
será imediatamente en-
cerrado após o término 

do tempo, não sendo 
possível prorrogar.
 Além disso, o 
DiárioRP fará dois deba-
tes eleitorais: Um deles 
para os candidatos de 
Rio Grande da Serra, no 
dia 6/11 e outro para os 
de Ribeirão Pires, no dia 
7/11.
 O debate será 
transmitido pelas redes 
sociais do DiárioRP, e o 
público poderá acom-
panhar somente pela 
internet, não sendo pos-
sível comparecer pesso-
almente.
 “O jornalismo 
tem um papel social 
fundamental na demo-
cracia, e com essa ação, 
traremos mais clareza 
para que a população 
possa escolher seu can-
didato”, disse Rafael 
Ventura.

DiárioRP inicia sabatinas a partir da próxima segunda-feira (2)
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RP terá três candidatos à Prefeitura; Kiko e Banana Ficam de fora

 A justiça Eleito-
ral terminou a análise 
dos pedidos de candida-
turas na última segun-
da-feira (26), último dia 
para a divulgação das 
sentenças. 
 De acordo com 
o site do Tribunal Supe-
rior de Justiça (TSE), Ri-
beirão Pires deve contar 
com três candidatos dis-
putando o cargo de pre-
feito da cidade, já que a 
Justiça Eleitoral deferiu 
as candidaturas de Cló-
vis Volpi (PL), Marisa das 
Casas Próprias (Pode-
mos) e Felipe Magalhães 

dessa data, a situação é 
irreversível.
 A situação jurí-
dica de Kiko gerou mui-
ta tensão entre o grupo 
político do atual prefei-
to, que chegou a dizer 
que os que não acredi-
tam nele devem procu-
rar outro lugar, durante 
evento interno da candi-
datura.
 O presidente 
municipal do Podemos, 
João Mancuso Corinal-
dese, chegou a trocar 
ofensas a até agressão 
com o presidente muni-
cipal do PSDB, Cezar de 
Carvalho, após discus-
são dentro do Diretório 
Municipal.
 Nos bastidores, 
o racha e o desespero 
foi completo. Gabriel 
Roncon e seu pai, ten-
taram pressionar para 
que Kiko abrisse mão 
da candidatura, dando 

(PT). Apenas as candida-
turas de Kiko Teixeira 
(PSDB) e Banana (PSL) 
foram rejeitadas.
 Banana teve a 
candidatura rejeitada 
por falta de documen-
tos. Já Teixeira, teve a 
candidatura rejeitada 
por conta da Lei da Fi-
cha Limpa, já que ele foi 
condenado em segunda 
instância por fraudar 
licitação quando foi Pre-
feito de Rio Grande da 
Serra.
 Teixeira, fez 
como Dedé em 2012, e 
bateu o pé com os alia-

espaço a Gabriel para 
disputar o pleito no lu-
gar de Teixeira. Kiko 
chegou a ser pressiona-
do pela própria esposa, 
Flávia Dotto, para abrir 
mão, mas ele também 
não a ouviu.
 Já para Volpi, 
Marisa e Felipe Maga-
lhães, a situação está 
mais tranquila, e tive-
ram seus pedidos de 
candidatura aceitos pelo 
Tribunal Eleitoral. Na 
quarta (28), Volpi che-
gou a ter o julgamento 
de suas contas anulado 
pelo Tribunal de Justiça, 
o que gerou um ‘reme-
lexo’ sobre a situação 
jurídica do candidato. 
No entanto, na prática, 
nada deve impactar na 
situação de Volpi, já que  
a próxima legislatura 
da Câmara deverá votar 
novamente as contas do 
ex-prefeito.

dos e disse que conse-
gue reverter o quadro 
no Superior Tribunal 
Federal (STF). No en-
tanto, o próprio STF já 
negou diversos pedidos 
de liminar a Teixeira, 
além de que o Tribunal 
Eleitoral informou que 
o nome de Teixeira se-
quer constará na urna, e 
que os votos a ele serão 
anulados. Para reverter 
a situação, o peessede-
bista deveria conseguir 
uma liminar até a pró-
xima sexta-feira (9), que 
é o dia em que ocorre o 
lacre das urnas. Depois 

Justiça Eleitoral informou em seu sistema que Kiko está fora da disputa
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Polícia identifica motorista que fugiu de acidente

 O homem que 
colidiu com uma mo-
tocicleta e fugiu, dei-
xando duas vítimas 
fatais no último do-
mingo (25), se entre-
gou à Polícia nesta 
semana. Vinícius Hen-
rique da Silva Rosetti, 
de 25 anos, é morador 
do Jardim Caçula em 
Ribeirão Pires.
 O acidente 
aconteceu na rodo-
via Índio Tibiriçá Km 
49,4, próximo da en-

trada do Barro Branco  
durante a madrugada 
de sábado para do-
mingo. 
 Cristian Daniel 
Souza Monteiro, 22, 
conduzia a motoci-
cleta e Patrick Santos 
Pellatti, 25, estava na 
garupa quando volta-
vam de uma festa. No 
momento do aciden-
te, os jovens foram ar-
remessados da moto, 
fazendo com que so-
fressem uma queda 

brusca no chão. Com 
o impacto da batida, 
o velocímetro e o mo-
tor da moto sofreram 
danos totais. 
 De acordo com 
os socorristas, Patrick 
morreu na hora. Cris-
tian chegou a ser so-
corrido e levado para 
o Hospital Nardini, 
em Mauá, mas não re-
sistiu aos ferimentos 
e também morreu.  
 Na versão do 
indiciado apresenta-

do à Polícia, os mo-
tociclistas vinham na 
contramão, fazendo 
com ele tentasse des-
viar, porém não teve 
tempo para contornar 
e atingiu a motocicle-
ta com os jovens. Ele 
alegou que fugiu após 
outros motoqueiros 
chegarem no local, e 
por se sentir intimi-
dado evadiu-se do am-
biente.
 Na versão da 
Polícia, o homem 
pode ter fugido por 
estar embriagado no 
momento do aciden-
te. Ainda segundo a 
polícia, Rosseti não 
tem habilitação para 
dirigir. 
 O caso está re-
gistrado na Delegacia 
de Ribeirão Pires e o 
homem responde em 
liberdade.

Homem que dirigia veículo não tem habilitação (Foto: Reprodução)

 O Prefeito de 
Ribeirão Pires, Kiko 
Teixeira (PSDB) vol-
tou a mentir em live 
realizada nesta quar-
ta-feira (28). Kiko di-
vulgou que a live seria 
para ‘contar a verda-
de’ sobre sua situa-
ção jurídica, mas na 
maior parte do tempo 
apenas usou o espaço 

para fazer campanha 
política e atacar o seu 
principal adversário, 
Clóvis Volpi (PL).
 No pouco mo-
mento que Teixeira 
falou sobre seu pro-
blema jurídico, ele 
minimizou sua con-
denação em processo 
que ele responde por 
fraudar uma licitação 
quando foi prefeito de 
Rio Grande da Serra e 
mentiu dizendo que 
nunca respondeu por 
um crime grave. Kiko 
também responde 
pelo suposto desvio 
de mais de R$ 40 mi-
lhões da saúde de Rio 
Grande da Serra.
 Além disso, 
assumiu que está ine-
legível, mas que acre-
dita que deve anular 
a condenação, mesmo 
que seja após as elei-
ções, e afirmou, sem 

apresentar provas, 
que Volpi só conse-
guiu ser inocentado 
da condenação de suas 
contas por prometer 
ao Presidente da Câ-
mara na época, Rubão 
Fernandes (PSD), que 
ele seria vice de Vol-
pi, caso candidato. No 
entanto, a afirmação 
de Teixeira não con-
diz com a realidade, 
já que o Vice na chapa 
de Clóvis Volpi é Ami-
gão D’orto. A trans-
missão, no entanto, 
foi interrompida pela 
má qualidade da co-
nexão e Teixeira não 
finalizou o discurso.
 Kiko teve sua 
candidatura rejeitada 
pela Justiça Eleitoral, 
que também já atuali-
zou o sistema e infor-
mou que o nome de 
Teixeira não deverá 
aparecer na urna.

Kiko mentiu em live.

Kiko faz live e mente novamente



 Na última sexta-
-feira (23), os empreen-
dedores Carlos Bertti e 
Camila Gato reinaugura-
ram o Hortifruti Bergat-
to. 
 O estabeleci-
mento foi inaugurado 
em fevereiro deste ano, 
antes do início da pan-
demia de covid-19. Mas 
apesar do atual momen-
to parecer desfavorável, 
eles o utilizaram como 
uma oportunidade.  “A 
gente conseguiu se des-
tacar através dos produ-
tos de qualidade, come-
çamos a fazer delivery 
para região, tendo a pos-

sibilidade de frete grátis 
para Ribeirão Pires. Ga-
rantindo também uma 
feira fresquinha para 
nossos clientes”, afirma 
Carlos. 
 A habilidade dos 
jovens com redes sociais 
foi um aliado para o pro-
gresso do negócio. Bert-
ti disse que a interação 
com os clientes durante 
o período de isolamen-
to foi fundamental para 
o desenvolvimento do 
Hortifruti. “Foi um desa-
fio muito grande, mas a 
gente conseguiu driblar 
a situação e agora tendo 
a possibilidade de ex-

pandir um pouco mais, 
em um local maior, mais 
arejado e com estaciona-
mento”. A dupla empre-
endedora enfatiza que 
a higiene do estabeleci-
mento sempre foi um 
diferencial.
 O casal reitera 
que no novo espaço é 
possível ter mais varie-
dade nos produtos.  “Co-
meçamos com o Horti-
fruti, mas em um local 
maior podemos incluir 
muitas outras coisas. 
Atualmente temos 30 
tipos de queijos direto 
de Minas, vinhos, doces, 
mel, manteiga artesanal, 
cereais e grãos, mercea-
ria, casa do norte, e fran-
go assado aos domingos, 
entre outros itens”.
 O Hortifruti Ber-
gatto fica na rua Miguel 
Prisco nº 600, Centro de 
Ribeirão Pires. Para mais 
informações, entre em 
contato pelo Whatsapp 
(11) 98367-4582.

Hostifruti fica na região central da cidade

Casal reinaugura hortifruti e se 
destaca na pandemia
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