
Volpi mantém liderança 
isolada em Pesquisa Ibope
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A Pesquisa Ibope contratada pelo Diário do Grande ABC mostra que Volpi lidera de forma isolada 
as intenções de voto em Ribeirão Pires. Kiko Teixeira (PSDB) lidera em rejeição.

Debate acontece
nesta sexta-Feira

Maranhão contrai
Covid e vai para a UTI

Polícia encontra 
cativeiro e salva mulher
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Cadê Kiko, Mariza e Geladeira?
 É meus ami-
gos,  estamos chegando 
ao final de mais uma 
eleição. No domingo 
começa oficialmente 
a última semana das 
eleições deste ano, e ao 
invés de vermos pro-
postas, o que vemos é 
apenas ataques, e prin-
cipalmente, pessoas fu-
gindo e se escondendo 
do debate.
 Em Ribeirão pi-
res, a candidata Mariza 
das Casas Próprias e 
Kiko Teixeira, se recu-
saram a participar do 
debate e da sabatina. 
Com isso quem acaba 
perdendo é a própria 
população, que não 

pode ter acesso direto 
às propostas dos candi-
datos. Em Rio Grande 
da Serra, Claudinho 
da Geladeira também 
amarelou. O único! Por-
que será?
 Tem gente que 
é basicamente um pro-
duto do marketing. 
Kiko Mariza e Geladei-
ra são exemplos disso. 
Eles são apenas produ-
tos, mexidos e molda-
dos para parecer o que 
agente vê.
 Tirando a Ma-
riza, que teve um exa-
gero exacerbado dos 
pseudo-marketeiros e 
a transformaram mais 
em uma atração cir-

cense do que em uma 
candidata à prefeitura, 
os outros dois candida-
tos precisam manter as 
imagens de boas pesso-
as.
 A verdade é que 
nenhum dos três tem 
a menor competência 
para um debate, pois 
alí são feitas perguntas 
que eles não querem 
responder, pois não 
sabem as respostas. O 
textinho decorado de 
Kiko Mariza e Claudi-
nho, impede que eles 
possam ser eles mes-
mos, até porque se re-
velarem a realidade, 
tenho certeza que a 
população poderia se 

surpreender de forma 
negativa.
 A verdade é 
que o peixe morre pela 
boca e esses  candida-
tos criados aos moldes 
de frankstein  por seus 
seus marketeiros, tam-
bém.
 Vamos pres-
tar atenção em quem 
tem coragem para res-
ponder as perguntas 
da população, que vai 
às sabatinas, enfrenta 
jornalistas, sejam eles 
quem forem e passa por 
cima com suas ideias 
de forma democrática. 
Não queremos ter um 
prefeito que tem medo 
da população.
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Mariza e Kiko se negam a ir em Debate Maranhão é internado na UTI

 Os candidatos 
Marisa da Casas pró-
prias, Kiko Teixeira e 
Banana não compare-
ceram às sabatinas rea-
lizadas pelo DiárioRP.
 Marisa foi en-
fática a recusar, afir-
mando que não tinha 
interesse em partici-
par nem das sabatinas, 
nem do debate eleito-
ral. Kiko também se 
negou a participar, já 
Banana, sequer res-
pondeu a nossa equi-

 O prefeito de 
Rio Grande da Serra, 
Gabriel Maranhão, 
testou positivo para o 
coronavírus, de acordo 
com comunicado do 
Consórcio Intermuni-
cipal Grande ABC.
 O presidente 
da entidade regional 
teve o diagnóstico con-
firmado na tarde des-
ta terça-feira (3), após 
atendimento pela equi-

pe. Apenas Clóvis Volpi 
(PL) e Felipe Magalhães 
(PT) aceitaram partici-
par e já terão as entre-
vistas divulgadas nesta 
quarta-feira (4) e quin-
ta (5), respectivamen-
te, às 20h.
 Em Rio Grande 
da Serra, apenas o can-
didato Claudinho da 
geladeira não aceitou 
participar. Todos os ou-
tros candidatos já gra-
varam suas participa-
ções, exceto Geladeira, 

pe de saúde municipal 
de Rio Grande da Ser-
ra.
 No início da 
noite, por causa do 
agravamento do qua-
dro, o prefeito foi hos-
pitalizado na Unidade 
de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Ribei-
rão Pires. 
 Rio Grande con-
tabiliza 721 casos con-
firmados de covid-19.

que também não deve 
comparecer ao debate 
eleitoral, desta sexta-
-feira (6). O debate será 
transmitido pelas re-
des sociais do DiárioRP 
a partir das 19h30. Já 
em Ribeirão Pires, o 
debate será cancela-
do por conta da baixa 
adesão, já que somente 
Clóvis e Magalhães ha-
viam confirmado até a 
última terça-feira (3), 
data limite para confir-
mação.

Candidatos não aceitaram comparecer a debates e nem a sabatinas

Estado de saúde é estável e prefeito teve melhoras

Justiça nega mais um recurso de Kiko

 A Justiça negou 
dois novos recursos 
nesta segunda-feira (2) 
e manteve a candida-
tura de Clóvis Volpi à 
prefeitura da cidade, 
e também o indefe-
rimento da candida-
tura de Kiko Teixeira 
(PSDB), por estar en-
quadrado na lei da fi-
cha limpa.
 Além disso, a 
juíza eleitoral, atuali-
zou o sistema e rece-
beu as candidaturas 
dos candidatos que es-

tavam indeferidos por 
falta de documentos, 
como o candidato do 
PSL, Banana e alguns 
ao cargo de vereador. 
Nos candidatos a pre-
feitura, somente Kiko 
segue indeferido.
 Já entre os 
candidatos ao cargo 
de vereador, dos que 
buscam a reeleição, 
todos foram deferidos. 
Já entre novos candi-
datos, 25 ainda cons-
tam como indeferidos, 
com destaque para o 

ex-vereador e ex-secre-
tário de Saúde, Gerson 
Constantino (PSD), 
que teve o seu pedido 
negado pela justiça 
por estar enquadrado 
na lei da Ficha Limpa.
 Já Kiko, segue 
com o pedido de can-
didatura rejeitado pela 
justiça até então e ten-
ta no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), um 
último suspiro de vida 
para que possa ser can-
didato às eleições des-
te ano.

Kiko tem tentado de todas as formas, manter sua candidatura

Eleitores do Sesi votarão
no Carlos Rohm

 As seções elei-
torais que funciona-
vam no colégio SESI 
de Ribeirão Pires 
foram transferidas 
para a escola munici-
pal Carlos Rohm. Em 
2020, os eleitores te-
rão que se dirigir ao 
colégio para poder vo-
tar nas eleições muni-
cipais.
 De acordo com 
a Chefe do Cartório 
da 183ª Zona Eleito-
ral, Miosótis Leal, a 
mudança aconteceu 
após o SESI ser desa-
tivado no município. 

Atualmente, o terreno 
é ocupado pela ROMU 
(Elite da Guarda Civil 
Municipal), que reali-
za o patrulhamento e 
proteção de espaços 
públicos na cidade.
 Os munícipes 
que votarem no novo 
endereço, precisarão 
apresentar um docu-
mento com foto para 
identificação em suas 
seções.
 A escola muni-
cipal Carlos Rohm fica 
situada na rua 1° de 
maio, n.º 170, bairro 
Jardim Itacolomy.

Mudança é por conta do fechamento da escola
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Mulher é sequestrada e estuprada por dias em RP

 Uma mulher 
foi vítima de seques-
tro,  presa em cárcere 
privado e estuprada 
em uma casa locali-
zada no Pilhar Velho, 
em Ribeirão Pires. A 
vítima estava no local 
desde o domingo (1), 
sendo libertada após 
contato com o Centro 
de Operações da Polí-
cia Militar.
 De acordo com 

o COPOM, a vítima 
conseguiu informar o 
endereço exato do ca-
tiveiro no qual se en-
contrava, situado na 
rua Paraisópolis. De-
pois de conseguir co-
municação com a Polí-
cia, a equipe da Força 
Tática se dirigiu até a 
localidade e conseguiu 
libertar a sequestrada. 
A mulher relatou que 
por vários dias sofreu 

agressão física, fican-
do amarrada por cor-
das a uma cadeira para 
que ela não  conseguis-
se escapar.
 Além disso, ela 
afirmou que o homem 
a violentou sexual-
mente por diversas ve-
zes no tempo em que 
ficou na residência, 
inclusive antes da che-
gada da PM ao local. 
Ela estava com fome 

e sede, e alegou que o 
criminoso não forne-
cia alimentos e água 
potável. 
Os PMs efetuaram 
busca domiciliar para 
encontrar outras evi-
dências de crime e 
descobriram que o ho-
mem era gerente de 
vendas de drogas. Foi 
encontrado na averi-
guação quantias de 
dinheiro, maconha, 
uma mochila com dro-
gas, rádios comunica-
dores, celulares e três 
cadernos de anotações 
do tráfico.
 A Polícia con-
duziu o homem até a 
Delegacia de Ribeirão 
Pires, onde teve voz 
de prisão por flagrante 
de sequestro, estupro, 
violência doméstica e 
tráfico de drogas.

Mulher estava trancada há dias em um cômodo sem janelas
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Pesquisa Ibope mostra liderança absoluta de Volpi

 O ex-prefeito de 
Ribeirão Pires, Clóvis 
Volpi (PL) está na lide-
rança isolada com cerca 
de 20 pontos na lideran-
ça da disputa eleitoral à 
Prefeitura de Ribeirão 
Pires. Volpi tem pelo 
menos 43% das inten-
ções de voto no cenário 
estimulado, Kiko Teixei-
ra (PSDB) aparece em 
segundo lugar com 25% 
das intenções de voto.

não votariam de jeito 
nenhum, Kiko lidera as 
rejeições com 48%. Vol-
pi tem 26%, seguido por 
Marisa com 16% e Saco-
mani com 13%. Felipe 
Magalhães registra 10% 
de rejeição, e 1% dos en-
trevistados disse que po-
deria votar em qualquer 
um dos candidatos. 14% 
não sabem ou preferi-
ram não opinar.
 Os entrevistados 
também foram pergun-
tados qual a principal 
problema na cidade. 
A saúde teve 65% das 
respostas, seguida pela 
educação, transporte 
coletivo, geração de em-
prego, calçamento de 
ruas e segurança respec-
tivamente.
 A margem de 
erro da pesquisa é de 
5% para mais ou para 
menos. A pesquisa foi 

 Marisa das Casas 
Próprias (SD) aparece 
com 8%, empatada tec-
nicamente com Felipe 
Magalhães (PT), que tem 
5%. Carlos Sacomani 
(PSL), o Banana, possui 
2% das intenções. 12% 
dos entrevistados afir-
maram que pretendem 
votar branco ou nulo. 
Os indecisos somam 4%.
 Na pesquisa es-
pontânea - quando não 

contratada pelo jornal 
Diário do Grande ABC, 
realizada pelo instituto 
Ibope, e ouviu 406 elei-
tores entre domingo e 
terça-feira, com abor-
dagem presencial. A 
pesquisa foi registrada 
no Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) sob o número 
7589/2020.

são apresentados os 
nomes dos candidatos - 
Volpi aparece com 35% 
das intenções de voto, 
bem a frente de Kiko, 
que tem 19% dos votos. 
Marisa e Magalhães apa-
recem empatados com 
4%. Banana tem 2%. 
Brancos e nulos somam 
19%, e 16% não sabem 
ou preferem não opinar.
 Quando per-
guntados em quem 

Clóvis tem quase 20 pontos na frente do segundo colocado.
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Geladeira se nega ir ao Debate

 O candidato 
à Prefeitura de Rio 
Grande da Serra, Clau-
dinho da Geladeira 
(Podemos) é o único 
candidato que se re-
cusou participar das 
sabatinas promovidas 
pelo DiárioRP e do 
debate eleitoral que 
ocorre nesta sexta-fei-
ra (6).
 Os candidatos 
Ricardo Akira (PSB), 
Marilza Souza  (PSD) e 
Ramon Velasquez (PT) 

já gravaram suas par-
ticipações, que foram 
transmitidas no de-
correr desta semana. 
 Hoje, sexta-
-feira (6), a partir das 
19h30, será transmi-
tido ao vivo, o debate 
entre os candidatos 
à Prefeitura de Rio 
Grande da Serra. To-
dos os prefeituráveis, 
com exceção de Clau-
dinho, já confirma-
ram presença. A trans-
missão será nas redes 

sociais do DiárioRP.
 Em Ribeirão Pi-
res, Mariza das Casas 
próprias e Kiko tam-
bém não aceitaram 
participar, e Banana 
sequer responderam 
nossa equipe. Clóvis 
Volpi (PL) e Felipe Ma-
galhães (PT) aceitaram 
participar tanto do 
debate quanto da Sa-
batina. O debate, no 
entanto será cancela-
do por conta da baixa 
adesão.

Geladeira não quis comparecer nem à Sabatina nem ao debate.

 O Diário de 
Ribeirão Pires realiza 
nesta sexta-feira (6), o 
debate eleitoral com 
os candidatos à pre-
feito de Rio Grande da 
Serra. Dos cinco polí-
ticos que disputam o 
cargo no Paço Muni-
cipal em RGS, estão 
confirmados Akira Au-
riani (PSB), Professora 
Marilza (PSD) e Ra-
mon Velasquez (PT).
 Claudinho da 
Geladeira (Podemos) é 
o único candidato que 
recusou participar das 
sabatinas e do debate 

desta sexta. 
 O diretor de 
jornalismo do Diário 
de Ribeirão Pires, Ra-
fael Ventura, falou 
sobre a importância 
dos debates eleitorais 
para a tomada de deci-
são por parte da popu-
lação. “O jornalismo 
tem um papel social 
fundamental na de-
mocracia, e com essa 
ação, traremos mais 
clareza para que a 
população possa esco-
lher o candidato”.
 O evento será 
transmitido ao vivo 

nas redes sociais do 
DiarioRP, à partir das 
19h30. Em Ribeirão 
Pires, o debate teve 
que ser cancelado, 
pois Kiko Teixeira 
(PSDB) e Mariza das 
Casas Próprias (SD) 
se recusaram a par-
ticipar. “É uma pena 
que alguns candidatos 
mostem que não es-
tão dispostos a dialo-
gar com a imprensa, 
e consequentemente 
com a população. Isso 
mostra muito sobre 
eles”, finalizou Ventu-
ra.

Debate terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do DiárioRP

Debate eleitoral ocorre nesta sexta






