
Kiko cria frentão com 
Saulo e Dedé para se 

manter no poder

 O prefeito de 
Ribeirão Pires, Kiko 
Teixeira (PSDB), criou 
uma frente de alianças 
para tentar se manter 
no poder.

 Na aliança, es-
tão nomes que nunca 
foram amigos, e sem-
pre foram rivais, mas 
precisaram se unir, 
para, de alguma forma, 

conquistar o poder.
 O problema é 
que com a união, a pre-
feitura da cidade foi 
fatiada em diversos pe-
daços, o que segundo 

nosso levantamento, 
pode causar um impac-
to superior a R$ 3 mi-
lhões de reais, apenas 
com os cargos prome-
tidos a Saulo e Dedé. 
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A eleições estao aí...
 As eleições co-
meçaram oficialmente 
esta semana. E mais 
uma vez, vemos um 
ar de tensão e agressi-
vidade tomando con-
ta das redes sociais. 
 Os ataques 
são contra aqueles 
que simplesmente 
exercem o seu direi-
to constitucional de 
expressar suas opini-
ões, seja em  apoio ou 
em crítica a alguém. 
 A imprensa 
também já está sendo 
atacada, com falsida-
des e tentativas de des-
moralização. No en-
tanto, é o momento de 
o morador de nossa ci-

dade ficar atento e não 
cair mais no ‘conto do 
vigário’. É o momen-
to não só de analizar 
propostas, mas tam-
bém de ver o que foi 
feito por aqueles que 
ocuparam o poder, é o 
momento de votarmos 
com a razão e a cabe-
ça. Quem é que real-
mente tem interesse 
em uma Ribeirão Pires 
melhor? Os que real-
mente tem um legado 
na cidade, ou apenas 
os que aparecem em 
época de eleição para 
enganar o cidadão 
de bem e pedir voto? 
 Alguns ainda 
acreditam que a cida-

de está sob o domínio 
de uma ditadura, e que 
a opinião deles é sobe-
rana e deve estar aci-
ma de qualquer um. 
 Um exemplo 
disso é o fato de um 
bombeiro da Defesa 
civil da cidade ter sido 
demitido apenas por 
não querer apoiar um 
candidato, e apoiar ou-
tro. Funcionários são 
obrigados a participar 
de atos e manifesta-
ções políticas depois 
do expediente, mes-
mo que não queiram 
ou até os que sequer 
residem na cidade, 
têm que fazer campa-
nha após o trabalho. 

 Aos que não 
aceitam, são demiti-
dos, ofendidos, humi-
lhados, e, quando são 
funcionários concur-
sados, são transferidos 
sumariamente para 
outros departamen-
tos, como forma de in-
timidação e punição.  
 Eu não estou 
aqui defendendo can-
didato A ou candidato 
B, mas sim sendo crí-
tico contra as atitudes 
tomadas por aqueles 
que deveriam nos re-
presentar, mas que 
nem de nós se lem-
bram. É o momento 
de prestar atenção e 
mudar de verdade.

02 OPINIÃO 02 DE OUTUBRO DE 2020
WWW.DIARIORP.COM.BR 

Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP



03CIDADES02 DE OUTUBRO DE 2020
WWW.DIARIOR P. COM. B R 

Veterinária Central Professores fazem protesto no centro da cidade

 A Veteriná-
ria Central, que já 
era sinônimo de qua-
lidade e confiança, 
está investindo ainda 
mais para atender o 
seu melhor amigo. 
 A Clínica, que 
já prestou centenas 
de atendimentos em 
seus 11 anos de his-
tória, agora é a única 
com equipamentos de 
ponta não só em Ribei-
rão Pires e Rio Gran-

 P r o f e s s o r e s 
da rede municipal de 
ensino fizeram uma 
manifestação nesta 
quarta-feira (30) contra 
o remanejamento de 
recursos da Educação 
em Ribeirão Pires. O ato 
ocorreu por causa da 
aprovação do Projeto de 
Lei N° 029/2020 realiza-
do pela Câmara na últi-
ma quinta-feira (24).
 A carreata, que 
reuniu dezenas de veícu-
los, se iniciou na sede da 

de da serra, mas tam-
bém regionalmente. 
Além de possuir equi-
pamentos de última 
geração,  e ter até mes-
mo um laboratório 
próprio, ajuda na agili-
dade e também no con-
forto do animal atendi-
do. A Central também 
possui internação 24h. 
 O diferencial é 
que haverá um espe-
cialista o tempo todo 
com o paciente, tendo 

Prefeitura. Os veículos 
passaram pela Estrada 
da Colônia, terminando 
na frente da escola esta-
dual Profª Maria Pastana 
Menato, na Santa Luzia. 
 “O protesto é 
contra a retirada de R$ 
5 milhões da educação e 
por toda a situação que 
os Servidores Públicos 
têm passado: com abu-
sos, violação de direitos 
e tentativas do prefeito 
Kiko em mexer na pre-
vidência dos servidores”, 

um atendimento di-
ferenciado, dedicado 
e  a atenção que seu 
amiguinho merece. 
 A área de der-
matologia também é 
um diferencial, já que 
problemas de pele têm 
aumentado muito nos 
animais de estimação, 
devido à polSuição, 
alergias, entre outros 
fatores, mas a clíni-
ca possui uma equipe 
especializada e com 
atendimento inin-
terrupto até às 22h. 
 A Veterinária 
Central fica na Rua Mi-
guel prisco, 510, na re-
gião central da cidade. 
Para mais informações 
ou dúvidas, o telefone 
de contato é: 4823-
3082.

disse Perla de Freitas, 
presidente do sindicato 
da categotia.
 De acordo com a 
lei aprovada na semana 
passada, a intenção é a 
realocação de recursos. 
De acordo com a peça, 
o remanejamento de 
R$ 15,6 milhões sairá 
de várias pastas, sendo 
a Educação a mais afeta-
da, que perderá cerca de 
R$ 5 milhões. A pasta de 
desenvolvimento econô-
mico terá R$1,4 milhões 
a menos e o Corpo de 
Bombeiros perdeu cerca 
de 212 mil. O governo 
afirma que o remaneja-
mento é necessário para 
finalizar obras de infra-
estrutura e custos da 
saúde com a pandemia 
do novo coronavírus.

Dr. Anderson é o idealizador da clínica.

Professores fizeram protesto contra a perda da verba.

Prefeitura contrata empresas de apoiadores de Kiko

 O Prefeito de Ri-
beirão Pires, Adler Kiko 
Teixeira (PSDB),  pode 
estar utilizando, de for-
ma indireta, dinheiro 
público para fazer cam-
panha política na cida-
de. A estratégia utiliza-
da por ele é ampliar o 
Estado de Calamidade 
pública até dezembro 
de 2020, assim pode, de 
forma mais fácil, fazer 
contratações sem licita-
ção, e contratar empre-
sas de seus candidatos.
 Um exemplo 

disso, é a empresa de 
Sérgio Lessa, candida-
to do mesmo partido 
de Kiko, que já tem 
milhões em contratos 
com a prefeitura da 
cidade, e assinou con-
trato recente de R$ 173 
mil.
 Dalton Hama-
da, outro candidato 
de Kiko, também re-
cebeu contratos para 
obras na cidade, que 
superam os milhões 
de reais. Além disso, o 
governo de Kiko Teixei-

ra, fechou um contrato 
para manutenções da 
Humberto de Campos, 
com uma empresa em 
nome de Marcos An-
tonio Silva, que seria 
laranja de Edmar Aero-
car, outro candidato do 
grupo de apoio de Kiko. 
Foi o próprio Marcos, 
dono da empresa, que 
já disse publicamente 
que ele é Laranja de 
Edmar e que os 162 mil 
reais pagos pela prefei-
tura vão para a campa-
nha do Vereador.

 A Lei Comple-
mentar 64, de 1990 diz 
que é considerado ine-
legível, os que dentro 
de seis meses anterio-
res ao pleito, tenham 
exercido cargo ou fun-
ção de direção ou admi-
nistração em empresa 
que tenha contrato de 
execução de obras, ou 
de prestação de servi-
ços com órgão públi-
co”.
Nenhum dos citados 
respondeu nossos ques-
tionamentos.

Candidatos a vereadores da base apoiadora de Kiko estão recebendo milhões através de suas empresa. (Foto: Reprodução)
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Bombeiro é demitido por não apoiar Kiko na eleição

Kiko, Dedé e Benevides se unem pelo poder

 Um bombeiro 
da Defesa Civil foi de-
mitido por não querer 
apoiar o atual prefeito 
de Ribeirão Pires, Kiko 
Teixeira (PSDB) nas 
eleições deste ano. As 
denúncias de assédio 
moral de gestão de Tei-
xeira são inúmeras. Di-
versos funcionários pú-
blicos já denunciaram 
que têm sido ameaça-
dos pelos assessores de 
Kiko por não  o apoia-

 O atual prefeito 
de Ribeirão Pires, Adler 
Kiko Teixeira (PSDB), 
se uniu com Dedé e o 
ex-prefeito Saulo Bene-
vides no intuito de que 
seu grupo político se 
mantenha no poder.
 Kiko, no entan-
to, está inelegível no 
momento por ter sido 
condenado por fraudar 
uma licitação enquan-
to era prefeito de Rio 
Grande da Serra. De 
acordo com a lei da fi-
cha limpa, condenados 
em segunda instância 
são considerados inele-
gíveis e não podem con-
correr a cargos eletivos. 
Kiko já foi condenado 
em primeira e segunda 
instância, e agora, tenta 
conseguir uma liminar 
no STJ para conseguir 
se candidatar.
 A rejeição do 

rem politicamente.
 O bombeiro  
afirma que foi xinga-
do diversas vezes pelo 
secretário de Serviços 
Urbanos, Ricardo Orsi-
ni, que também amea-
çou demiti-lo caso não 
votasse em Kiko e em 
Majerelle. Orsini che-
gou a transferir o servi-
dor de departamento, 
para fazer pressão no 
jovem e tentar mudar 
a opinião dele. No en-

peessedebista, no en-
tanto é bem alta, e para 
conseguir ter alguma 
chance de vitória, ele 
se uniu politicamente 
com adversários políti-
cos. De acordo com fon-
tes, Kiko teria oferecido 
diversos cargos aos ad-
versários, e agora ami-
gos, além de dinheiro 
para pagar dívidas dei-
xadas pela Lair Moura, 
apadrinhada de Saulo, 
quando candidata a de-

tanto, a pressão não 
funcionou.
 Dias depois, 
um outro funcionário 
de confiança de Kiko, 
identificado como Do-
nizete Guimarães, fez 
uma nova ameaça ao 
jovem. O Diário de Ri-
beirão Pires teve aces-
so a um áudio em que 
ele ameaça demitir 
o bombeiro caso ele 
não apoie Teixeira nas 
eleições deste ano. Gui-

putada federal.
 Cargos de alto 
escalão, como a secreta-
ria de Educação, de Co-
municação entraram 
no acordo. 
 O vereador An-
derson Benevides teria 
sido beneficiado com a 
promessa de alto inves-
timento financeiro em 
sua candidatura para 
que ele consiga se ree-
leger ao cargo.
 Só com as pro-

marães é funcionário 
gratificado e um dos 
homens de confiança 
de Orsini.
 No áudio, o ho-
mem diz que se ele for 
“oposição, vai botar no 
rabo dele” (sic), mas 
que se for para o lado 
de Kiko, ganharia uma 
promoção. No áudio, 
o jovem afirma que 
continuaria apoiando 
Clóvis Volpi e Amigão 
D’orto, que são can-
didatos opositores de 
Teixeira. No mesmo 
dia, ele foi demitido.
 Procurados por 
nossa equipe, a prefei-
tura de Ribeirão Pires, 
Donizete Guimarães e 
Ricardo Orsini não res-
ponderam nossos con-
tatos.
A Prefeitura da cidade 
também não se mani-
festou sobre o caso.

messas de campanha, 
Kiko pode superar o va-
lor de R$ 3 milhões nos 
próximos quatro anos, 
se conseguir a liminar 
para ser candidato, e se 
for eleito.
 A Secretaria de 
Ouro Fino foi prometi-
da ao irmão de Saulo, 
Silvio Benevides, e a de 
Educação à Leo Moura, 
que foi vice de Saulo. 
Comunicação ficaria 
com Dedé.

Bombeiro da Defesa Civil foi demitido após se negar a fazer campanha para Kiko

Kiko precisou ‘leiloar’ cargos públicos e investir dinheiro para atrair candidatos.
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Polícia faz operação contra desvio de dinheiro da saúde

 A polícia Civil 
e o Ministério Público 
realizaram a Operação 
“Raio-X” na sede da Se-
cretaria de Saúde de Ri-

beirão Pires cumprin-
do mandados de busca 
e apreensão.
 A operação teve 
o objetivo de prender 

envolvidos no desvio 
de dinheiro destinado 
à Saúde. A ação é co-
ordenada pelo DEIC 
(Divisão Especializada 
de Investigações Cri-
minais) e pelo Deinter 
10. Além de Ribeirão 
Pires, outras cidades 
também foram alvo 
da operação no Estado 
de Sao Paulo, Paraná, 
Pará, Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul.
 O alvo da ope-
ração era Osvaldo Coca 

Moralis, que era fun-
cionário da Santa Casa 
de Birigui, Organiza-
ção de saúde contrata-
da pela Prefeitura da 
cidade para adminis-
trar a saúde pública do 
município.
 Embora a ad-
ministração pública 
afirme não possuir vín-
culo com Moralis, ele 
foi nomeado na gestão 
de Kiko Teixeira (PSDB) 
como Gestor da UPA 
Santa Luzia no Conse-

Policiais apreenderam documentos que podem provar crime.

 Um morador 
de Ribeirão Pires teve 
uma grande surpresa 
ao ir retirar seu veículo 
no Pátio Municipal da 
cidade após o seu carro 
ser apreendido.
 De acordo com  
relatos, o proprietário 
teve seu carro apreen-
dido por problemas 
com a documentação 
do veículo e foi enca-
minhado ao Pátio Mu-
nicipal da cidade, que é 
de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal.
 Na última se-
mana, após regularizar 
a documentação e pa-
gar a taxa de “estadia” 
para que o carro fique 
no local, o homem se 
surpreendeu com a si-
tuação em que seu veí-
culo se encontrava.
 Segundo o pro-
prietário, o painel do 
carro estava completa-
mente mexido e des-
montado. Nem mesmo 
o volante estava mais 

no veículo.
 Esta não é a pri-
meira vez que ações 
como esta ocorrem no  
local. Há anos o Diá-
rioRP vem denuncian-
do a falta de segurança 
e a situação vexatória 
em que se encontra o 
pátio.
 Procurada por 
nossa equipe e ques-
tionada sobre o caso, a 
prefeitura de Ribeirão 
Pires não se manifes-
tou sobre o caso.

Proprietário encontrou o veículo até mesmo sem o volante (Foto: Reproducao)

Carro é desmontado no Pátio Municipal

lho Municipal de Equi-
pamentos de Saúde em 
2019, conforme decre-
to Nº 6.909, de maio de 
2019.
 Na operação, a 
polícia apreendeu um 
computador dentro 
da UPA, e diversos do-
cumentos que possam 
comprovar que houve 
desvio de dinheiro pú-
blico da saúde.
 De acordo com 
o Ministério Público, 
a empresa fraudava 

licitações junto com 
administradores de 
prefeituras, oferecen-
do propinas e subcon-
tratando empresas de 
faixada, cujo os donos 
verdadeiros são funcio-
nários da prefeitura.
 Ao todo, foram 
cumpridos pelo menos 
64 mandados de prisão 
e outros 237 de busca e 
apreensão, entre estes, 
na UPA Sta Luzia e na 
Secretaria de Saúde da 
cidade.






