
Votos em Kiko não serão 
validados, diz TSE
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A justiça eleitoral não deve computar os votos recebidos em Kiko Teixeira (PSDB). O próprio 
sistema do TSE já informa que a candidatura a reeleição do prefeito está anulada.

Caps está em
péssimas condições

Campanha de Kiko faz
montagem para atacar

adversários

GCM descobre fábrica
de bebidas falsificadas
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E finalmente acabou...
 Que a cam-
panha eleitoral é um 
saco, acho que até os 
candidatos concor-
dam né? Um monte de 
gente com bandeiras, 
carro de som alto o 
tempo todo, um mon-
te de panfleto na caixa 
do correio. Realmen-
te é bem chato, mas 
é um daqueles males 
necessários, já que, fe-
lizmente, vivemos em 
um país democrtático 
e podemos escolher 
quem vai nos represen-
tar.
 No próximo do-
mingo, vamos escolher 
quem é que vai admi-
nistrar a nossa cidade 

pelos próximos qua-
tro anos. vamos pen-
sar bem nas ações dos 
candidatos nos últimos 
anos. A pessoa real-
mente estava fazendo 
algo de bom pela nossa 
cidade, ou só apareceu 
agora para pedir o seu 
voto?
 Pense bem em 
como os candidatos e 
seus apoiadores agi-
ram durante toda a 
campanha. Quem é 
que teve coragem de 
debater? De enfrentar 
jornalistas e mostrar 
suas propostas? Quem 
é que não se utilizou de 
fake news para ganhar 
votos em cima de men-

tiras e inverdades con-
tra seus concorrentes.
 Tenho certeza 
de que não queremos 
mais esse tipo de gen-
te governando nossas 
cidades. Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra 
precisam de pessoas 
que realmente gostem 
da cidade e que não 
estejam interessadas 
apenas em ter o poder 
pelo poder. Por isso, 
precisamos observar 
como é que agem os 
candidatos de nossa 
região para decidir em 
quem é que vamos vo-
tar.
 Acredito de ver-
dade na democracia, 

e tenho a esperança 
de que vamos fazer de 
nosso país um lugar 
melhor. Preciso acredi-
tar nisso! Só vai depen-
der de nós.
 Portanto, nes-
te próximo domingo, 
preste bem atenção, 
não jogue o seu voto 
no lixo, pois vamos dar 
quatro anos para novas 
pessoas tomarem con-
ta de nossa cidade.
 Acompanhem 
nosso site e nossas re-
des sociais para acom-
panhar a apuração em 
tempo real no domin-
go. Nossa equipe estará 
de plantão durante a 
apuração.
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Funcionários públicos abandonam 
postos para fazer campanha

Maranhão deixa hospital

 Secretários e 
funcionários públicos  
comissionados foram 
vistos fazendo cam-
panha eleitoral para 
o prefeito de Ribeirão 
Pires, Kiko Teixeira 
(PSDB) nesta semana. 
Eles foram avistados 
no bairro Jardim Va-
lentina, onde se reuni-
ram com adesivos de 
Kiko.
 Os funcionários 
que estavam no local 
foram identificados 
pela nossa equipe são: 
Flávia Benwart, secre-
tária de educação; Gus-
tavo Tomaz, diretor 
do Hospital São Lucas; 
Silvia Altafim, funcio-

 A Prefeitura de 
Rio Grande da Serra 
comunicou através das 
redes sociais na últi-
ma sexta-feira (6), que 
o Prefeito Gabriel Ma-
ranhão obteve alta do 
hospital após ser inter-
nado com diagnóstico 
positivo de covid-19.
 Gabriel Mara-
nhão testou positivo 
para o novo coronaví-
rus na terça-feira (3), 
sendo internado no 
Hospital Ribeirão Pi-
res, por agravamento 
da doença. A confirma-
ção veio através de um 
comunicado do Con-
sórcio Intermunicipal 
Grande ABC, e o Prefei-

nária da Secretaria de 
Comunicação; Wanes-
sa Isídio, secretária de 
meio ambiente, entre 
outros nomes. 
 De acordo com 
a art. 73, da Lei n.º 
9.504/97, é vedado a re-
alização de campanha 
eleitoral por servidores 
públicos durante o ho-
rário de expediente, a 
não ser que que esteja 
de folga, férias ou fora 
o período de trabalho.
 Apesar de fun-
cionários e apoiado-
res estarem fazendo 
campanha para o atual 
prefeito, o aplicativo 
de resultados do Tribu-
nal Superior Eleitoral 

to ficou internado na 
UTI.
 Após alta, o 
prefeito segue em iso-
lamento domiciliar 
até a completa recu-
peração. A atual vice-
-prefeita, Professora 
Marilza (PSD) irá con-
tinuar cumprindo com 
os compromissos mar-
cados na agenda muni-
cipal.
 Ao todo, Rio 
Grande e Ribeirão Pires 
já somam mais 2769 
pessoas infectadas. 
Destas, 106 não resis-
tiram ao agravamento 
da doença e morreram. 
Os dados são da Secre-
taria de Saúde.

(TSE) mostra a candida-
tura de Kiko Teixeira 
(PSDB) como anulada. 
Além disso, Kiko ten-
tou recurso no Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) e outro no Tribu-
nal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP), 
porém sem sucesso.
 Em nota, a 
Prefeitura de Ribeirão 
Pires afirmou que os 
profissionais mencio-
nados estão de férias. 
No entanto, não houve 
nenhuma publicação 
no Diário Oficial sobre 
o fato. A prefeitura se 
justificou dizendo que 
férias não são publica-
das.

Funcionários abandonaram suas funções para fazer campanha para Kiko teixeira Prefeito fez isolamento em casa

Equipe da saúde se aglomera em bar

 Diretores e fun-
cionários da secretaria 
de saúde da prefeitura 
da cidade foram vistos 
em um bar da cidade 
no último final de se-
mana.
 Até aí não há 
nada de anormal, afi-
nal qualquer pessoa 
pode ir ao local após o 
horário de serviço. O 
problema, na verdade,  
é que todos estavam 
sem utilizar máscara, 

que é obrigatório em 
locais públicos, e aglo-
merados, mesmo em 
um momento de pan-
demia por conta do 
novo coronavírus,
 O bar estava 
com lotação máxima,  
também desrespeitan-
do as regras estipula-
das pela prefeitura da 
cidade.
 Gustavo Tomas, 
gerente do Hospital 
São Lucas e até mesmo 

o secretário de saúde, 
João Gabriel, foram al-
gumas das pessoas vis-
tas dentro do bar.
 Hoje, Ribeirão 
Pires já ultrapassou 
dois mil casos de pes-
soas infectadas pela do-
ença. São pelo menos 
2030 munícipes que se 
infectaram. Destes, 78 
não resistiram e mor-
reram.
 A prefeitura 
não se manifestou.

Pessoas que deveriam dar exemplo, fazem exatamente o contrário
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GCM descobre fábrica de bebidas falsificadas

 A Guarda Civil 
Municipal descobriu 
nesta quarta-feira (11) 
uma fábrica ilegal que 
adulterava e falsificava 
bebidas alcoólicas em 
Ribeirão Pires. A ação, 
que contou com a Po-
lícia Científica, apreen-
deu um carro que esta-
va estacionado dentro 
do local, além de bebi-
das falsificadas, entre 
outros itens utilizados 

para a fabricação dos 
compostos.
 De acordo com 
informações obtidas 
por nossa equipe, os 
criminosos estavam no 
lugar há cerca de um 
mês e meio. A Guarda 
Municipal foi informa-
da que eles estavam uti-
lizando uma garagem, 
localizada na avenida 
Ribeirão Pires, na Vila 
Suissa, para realizar o 

crime.
 Ao chegar no 
local, as equipes poli-
ciais encontraram di-
versas garrafas vazias e 
embalagens de bebidas 
de luxo, utilizadas para 
falsificar as bebidas al-
coólicas. Outros obje-
tos também estavam 
sendo usados durante a 
permanência dos crimi-
nosos. Um carro - Che-
vrolet Meriva - de cor 

branca, uma máquina 
de lavar e um varal com 
roupas apontam que 
homens dormiam por 
lá.
 Além disso, no 
galpão havia um meza-
nino, em que os indiví-
duos guardavam caixas 
de bebidas e outros 
objetos usados no pro-
cesso de falsificação. 
Do lado de fora, os su-
jeitos instalaram uma 
câmera de segurança a 
fim de monitorar a mo-
vimentação de pessoas 
na rua.
 Após a perícia 
policial, os materiais 
utilizados na prática 
criminosa foram apre-
endidos para a Delega-
cia de Ribeirão Pires. 
Do mesmo modo, um 
guincho levou o veículo 
para a unidade policial.

Equipe da Guarda Municipal chegou ao local após receber uma denúncia anônima
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Sistema do TSE já mostra Kiko como anulado 

 O Aplicativo de 
resultados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
já mostra a candidatura 
de Kiko Teixeira (PSDB) 
como anulada. De acor-
do com o sistema do 
TSE, a candidatura de 
Kiko foi rejeitada por 
ele estar enquadrado 
na Lei da Ficha Limpa 
por fraudar uma licita-
ção quando foi prefeito 
de Rio Grande da Serra.

Benevides (MDB) assu-
miu a prefeitura da ci-
dade. Atualmente, Kiko 
tem o apoio de Dedé da 
Folha e de Saulo, e no-
vamente deve cometer 
o mesmo erro.
 De acordo com 
especialistas, pessoas 
do alto escalão do Go-
verno de Teixeira, o 
Peessedebista bateu o 
pé e se manteve can-
didato após haver uma 
briga interna dentro do 
grupo político, e ele se 
afastar do grupo políti-
co de Gabriel Roncon e 
seu pai.
 Nas ruas, Ga-
briel já tenta afastar 
sua imagem da de 
Kiko, e ambos quase 
não se falam mais por 
conta da promessa que 
Teixeira teria feiro a 
Roncon de que ele seria 
o candidato a prefeito.

 Teixeira, no en-
tanto, tenta de todas 
as formas possíveis 
anular a decisão que 
o manteve inelegível, 
mas só vem sofrendo 
derrotas até então. Ele 
ainda tenta um recurso 
no Supremo Tribunal 
Federal (STF) e outro 
no Tribunal Regional 
Eleitoral de São Pau-
lo (TRE-SP), mas de 
acordo com o próprio 

 Kiko até estava 
pronto para desistir da 
campanha, mas bateu 
o pé depois de um va-
zamento interno para 
jornalistas, que gerou, 
inclusive uma agressão 
dentro do comitê polí-
tico do candidato.
 O vice-presiden-
te do PSDB municipal, 
Cezar de Carvalho, te-
ria agredido João Man-
cuso, ex-secretário de 
comunicação do gover-
no Kiko.
 Após o vaza-
mento, Kiko teria dito, 
que Gabriel e seu pai 
não cumpririam o acor-
do, e por conta disso, 
bateu o pé e se mante-
ve candidato, mesmo 
sabendo de sua condi-
ção delicada. “Se eu for 
cair, vai cair todo mun-
do então”, teria dito 
Kiko.

Tribunal, os votos em 
Kiko não serão conta-
bilizados, e somente se 
ele conseguisse anular 
as condenações, teriam 
validade.
 Algo muito 
parecido ocorreu em 
2012, quando o então 
candidato Dedé da Fo-
lha tentou artimanha 
parecida com a de 
Kiko, mas teve todos os 
votos anulados, e Saulo 

Kiko se manteve candidato apenas para se vingar de Gabriel Roncon
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Campanha de Kiko espalha imagem falsa

 Na tarde da 
quinta-feira (12), um 
apoiador do prefeito 
Kiko Teixeira (PSDB), 
espalhou uma mon-
tagem com informa-
ções falsas nas redes 
sociais. O homem fez 
um recorte, em que 
substitui a condição 
na Justiça de Kiko, 
com a do seu princi-
pal rival nas eleições, 
Clóvis Volpi (PL).
 A informação 
em questão é do apli-

cativo oficial do TSE 
(Tribunal Superior 
Eleitoral), em que 
mostra originalmente 
o prefeito Kiko, como 
‘anulado sub Judice’. 
Ou seja, sua votação 
não pode ser compu-
tada na urna. Enquan-
to o candidato Clóvis 
Volpi, aparece como 
deferido.
 No entanto, 
um aliado do prefeito 
adulterou o conteúdo, 
invertendo as situa-

ções dos candidatos, 
de forma que Clóvis 
esteja com o impedi-
mento  na Justiça e 
Kiko, com a aprova-
ção legal. Em seguida, 
o sujeito espalhou a 
imagem falsa em gru-
pos de WhatsApp.
 Além disso, 
não é difícil perceber 
que o conteúdo em 
questão passou por 
manipulação. Uma 
vez que o pessoa que 
falsificou, esqueceu 

Kiko aparece como anulado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral

 O Diário de Ri-
beirão Pires recebeu 
uma denúncia nesta 
quinta-feira (12), so-
bre as péssimas condi-
ções no CAPS Infantil 
da cidade. De acordo 
com a verificação da 
nossa equipe, os pro-
blemas consistem 
em paredes úmidas 
com muito mofo, va-
zamento de água da 
chuva, e o problema 
mais grave, um cheiro 
bem forte de fezes.

 De acordo com 
apuração, o forte chei-
ro vem da água que sai 
pela lâmpada do local. 
Segundo relatos, no 
telhado se concentra 
grande quantidade 
de pombos, e o odor 
ruim vem da água 
com fezes que escorre 
para dentro da insti-
tuição.
 A Defesa Civil 
do município já este-
ve no Caps Infantil, 
no entanto não reali-

zou nenhum tipo de 
intervenção. O medo 
dos funcionários é 
que os problemas de-
sencadeiem em doen-
ças e prejuízos de saú-
de para os indivíduos 
que trabalham no lu-
gar.
 Em nota, a 
Prefeitura de Ribei-
rão Pires afirmou que 
intervenções estrutu-
rais estão sendo ini-
ciadas no imóvel que 
sedia o CAPS Infantil. 

Situação pode trazer graves problemas de saúde aos que utilizam o local

Caps infantil está em péssimas condições
Além disso, enfatizou 
que a Prefeitura aluga 
o espaço e que a ma-
nutenção está sendo 
efetuada. Por fim, a 
Secretaria de Comu-
nicação disse que a 
gestão municipal tra-
balha em um projeto 
para implantação de 
nova sede para o ser-
viço.
 No entanto, 
nossa equipe visitou 
o local, e ao contrá-
rio do que informou a 
prefeitura, não verifi-
cou nenhuma reforma 
acontecendo no lugar, 
muito pelo contrário, 
crianças que precisa-
vam de atendimento, 
eram obrigadas a es-
perar em uma recep-
ção com vazamento, 
humidade e muito 
mofo por longas ex-
tensões das paredes e 
do teto. 

de trocar a cor usada 
pelo TSE para dife-
renciar o postulante 
aceito, do negado. Na 
montagem, a foto de 
Volpi aparece com um 
ponto verde, quando 
deveria estar laranja. 
E a de Kiko, está laran-
ja, quando precisaria 
estar verde, 
para parecer legítima.
 O homem que 
espalhou a monta-
gem, identificado 
como Ricardo Silvei-
ra, foi procurado por 
nossa equipe para se 
manifestar, mas ele 
não respondeu aos 
nossos questionamen-
tos.
 Assessoria de 
campanha de Kiko 
também não restor-
nou nossos contatos 
para questionar sobre 
o caso. 






