
Funcionários da UPA são 
chantageados
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Gestão obrigou que funcionários que moram em outras cidades transferissem o título Eleitoral 
para RP ou perderiam o emprego.

 Funcionários 
que trabalham na Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Ribei-
rão Pires e moram em 
outras cidades, denun-
ciaram ao DiárioRP 
que foram chantagea-
dos pelo Secretário de 
Saúde e outros funcio-
nários do alto escalão 
do Governo de Kiko 
Teixeira (PSDB).
 De acordo com 
as imagens que o Diá-
rioRP teve acesso, co-
missionados de Kiko 
mandavam mensagem 
no próprio WhatsA-
pp informando que 
os contratados pela 
tercerizada, a Santa 
casa de Biriguí teriam 

que transferir o título 
eleitoral para Ribeirão 
Pires para manter os 
empregos. Além dis-
so, também deveriam 
se filiar em algum dos 
partidos de susten-
tação do Governo de 
kiko Teixeira. 
 Quem não obe-
deceu a ordem ou de-
morou para cumpri-la 
foi demitido sem justa 
causa e sem nenhum 
tipo de informação. 
Comissionados do alto 
escalão de Teixeira en-
sinavam até mesmo 
como fraudar a trans-
ferência do título para 
a cidade, mesmo que o 
funcionário não resida 
em Ribeirão.
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EXPEDIENTE

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@grupodev.com.br

 Ribeirão Pires clama por socorro
 Não é de hoje 
que Ribeirão Pires 
Sofre com o desca-
so, principalmente 
na área da saúde. 
 Desde a fun-
dação do Diário de 
Ribeirão Pires, em 
2015, nossa equipe 
vem investigando e 
denunciando os des-
mandos e completo 
caos que paira pela 
área da saúde em 
nosso município. 
 Desde 2017 
há a promessa de se 
criar uma CPI (Co-
missão Parlamentar 
de Inquérito) para 
apurar as diversas 
denúncias que já vi-

nham ocorrendo 
em nossa cidade. 
 De lá pra cá, 
no entanto, nada mu-
dou e nosso legislati-
vo municipal, fraco e 
submisso, continuou 
simplesmente em-
purrando o proble-
ma com a barriga. 
 Resolver o pro-
blema da saúde e ter 
um sistema eficiente 
não dá voto. O que 
dá voto é uma saúde 
deficitária, onde a po-
pulação precisa pedir 
favores aos vereado-
res e depois ficam 
“devendo uma”. É por 
isso que não é inte-
ressante que se re-

solva o problema da 
saúde no município. 
 Na última se-
mana, no entanto, foi 
necessária a interven-
ção do Ministério Pú-
blico e da Polícia Civil 
para que nossas auto-
ridades eleitas come-
çassem a se mexer. 
Aliás, nem todos, al-
guns, como o Paixão 
e Arnaldo tem menos 
utilidade do que um 
vaso sanitário, mas fa-
zer o que, só estão ali 
porque alguém votou. 
 Além disso, os 
funcionários da saú-
de, que já têm que 
trabalhar em situa-
ções precárias, ain-

da têm que aturar 
assédio moral, per-
seguição e ameaças, 
vindas até mesmo do 
próprio secretário de 
saúde, João Gabriel. 
 Ribeirão Pires 
está doente, e infec-
tada por um vírus 
que pode levar a ci-
dade ainda mais ao 
caos. No entanto, nós 
podemos ser a cura, 
mas também pode-
mos levar a completa 
destruição da cidade, 
basta decidir se va-
mos cobrar de verda-
de nossos políticos, 
ou se preocupar ape-
nas com que roupa 
sair na sexta a noite.
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Rafael Ventura é Diretor de Jornalismo do DiárioRP
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Obras paradas em rua de UBS geram transtorno Rio Grande faz campanha de saúde da Mulher

 Os moradores 
do Centro Alto, em 
Ribeirão Pires, vêm 
reclamando da parali-
sação nas obras que a 
Prefeitura estava reali-
zando na Rua Aurora. 
Com o intuito de de-
nunciar, um muníci-
pe registrou em vídeo 
e questionou o órgão 
municipal sobre a situ-
ação.
 De acordo com 
relatos, a empresa con-
tratada para realizar 

 A UBS Centro 
de Rio Grande da Ser-
ra está realizando exa-
mes de mamografia 
desde a última terça-
-feira (6).
 A unidade con-
ta também com a am-
pliação dos tipos de 
exames de ultrassono-
grafia.  Foram dispo-
nibilizados ultrassom 
de mama, obstétrico, 
transvaginal, renal, de 

os reparos no asfalto 
abandonou o serviço 
por falta de pagamen-
tos. Entretanto, a UBS 
do Centro Alto se situa 
na mesma rua, o que 
pode ocasionar trans-
tornos não somente 
para os moradores, 
mas para os pacientes 
do serviço de saúde da 
região.
 A obra, que re-
cebeu recursos atra-
vés da Secretaria de 
Desenvolvimento Re-

tireoide, de vias uriná-
rias, de articulações e 
de parede abdominal.
 O prefeito Ga-
briel Maranhão falou 
sobre as iniciativas, 
que estão relacionadas 
ao Outubro Rosa, mês 
de conscientização e 
prevenção ao câncer 
de mama e colo de 
útero. “Estamos re-
alizando exames de 
mamografia, que são 

gional do Estado de 
São Paulo, teve início 
em 2019 com previsão 
de término em maio 
de 2019. No entanto, 
não foi concluída até 
o momento. O repas-
se para a realização 
do trabalho foi de 
R$582.011,42.
 Ques t ionada 
do porquê a suspensão 
nas obras e a previsão 
para a retomada dos 
trabalhos, a Prefeitu-
ra de Ribeirão Pires 
respondeu através de 
nota que aguardava 
a disponibilidade de 
recursos do Governo 
do Estado. Além disso, 
afirmou que a retoma-
da das obras estão pre-
vistas ainda para esta 
semana. 

muito importantes 
para prevenção e diag-
nóstico do câncer de 
mama, especialmente 
neste mês do Outubro 
Rosa”, disse.
O político afirmou 
também que foram 
contratados novos 
médicos pra realizar 
atendimentos, acom-
panhar as rotinas de 
pré-natal de grávidas, 
entre outros serviços.

Moradores e usuários da saúde reclamam do abandono.

Prefeitura quer atender mulheres da região com exames preventivos.

Professores acionam MP contra Prefeitura

 O Sineduc (Sin-
dicato dos Professores 
das Escolas Públicas 
Municipais) ingressou 
com ação no Ministério 
Público na segunda-fei-
ra (5) contra a falta de 
pagamento do piso sa-
larial dos professores. 
De acordo com o sindi-
cato, o valor atual está 
em R$2.557,74. Com o 
reajuste de mais de 12% 
neste ano, o valor cor-
reto a ser pago seria de 
R$2.886,74.
 Além disso, a 

associação reivindica o 
fornecimento do Car-
tão Merenda Municipal 
para todos os alunos de 
escolas públicas muni-
cipais. Em decorrência 
do fechamento das es-
colas pela pandemia de 
coronavírus, o órgão 
municipal concedeu um 
benefício no valor de 
R$60,00 para que alunos 
possam se alimentar. No 
entanto, não são todos 
estudantes que estão 
recebendo o auxílio. “A 
merenda escolar é um 

direito que se constitui 
como garantia constitu-
cional que visa com ab-
soluta prioridade o de-
senvolvimento físico e 
intelectual das crianças, 
adolescentes e jovens”, 
afirma o sindicato.
 Na representa-
ção, o Sineduc questio-
na o Projeto de Lei Nº 
029/2020, que foi apro-
vado pelo legislativo 
municipal e autoriza o 
remanejamento de cer-
ca de R$5 milhões da 
Educação para a pasta 

de Serviços Urbanos e 
Saúde. Ainda no docu-
mento, alegam que em-
bora tenha acontecido a 
retirada de valores para 
o uso em outras secreta-
rias, a correção do piso 
salarial não foi realizada 
com a justificativa de 
falta de recursos.
 O Sineduc fina-
liza afirmando que a 
redistribuição da verba 
da secretaria de Educa-
ção viola a Constituição 
Federal e legislações re-
lacionadas.

Categoria protestou esta semana contra o remanejamento de verba da Educação. (Foto: Arquivo/DiárioRP)
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Para manter empregos, funcionários da UPA têm que transfeir título para RP

STJ mantém Kiko inelegível para eleições

 Funcionários da 
Santa Casa de Birigui 
têm sido pressionados 
para votar em Kiko 
Teixeira se quiserem 
continuar nos cargos. 
A denúncia chegou a 
redação do DiárioRP, 
após funcionários se-
rem demitidos.
 De acordo com 
Amanda Silva (nome 
fictício para proteger a 
identidade da denun-
ciante), ela mora em 

O superior Tribunal de 
Justiça (STJ) negou na 
tarde desta quarta-feira 
(7), o recurso especial 
que era pleiteado por 
Kiko Teixeira (PSDB) 
para anular a conde-
nação por fraude em 
licitação que o deixou 
inelegível. A decisão foi 
proferida pela Ministra 
Regina Helena Costa, 
que é relatora da ação. 
 Kiko foi con-
denado em primeira e 
segunda instância por 
fraudar licitação quan-
do foi prefeito de Rio 
Grande Da Serra.  Kiko 
contratou o filho de um 
secretário para a área 
de informática da pre-
feitura. Após o aponta-
mento de Nepotismo 
pelos Tribunais e o MP,  
Teixeira teria usado 
uma artimanha para 
manter Anderson Mei-

outra cidade e trabalha-
va na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 
da cidade. Em janeiro 
deste ano, ela foi ques-
tionada se queria se 
manter no cargo, com 
a resposta positiva, ela 
recebeu a receita de 
como poderia manter 
o emprego: Transferir 
o Título Eleitoral para 
Ribeirão Pires e se filiar 
em um dos partidos 
de sustentação de Kiko 

ra Lopes no cargo, con-
tratando a BV Service 
Informática-ME, para 
prestar o serviço à pre-
feitura, e que posterior-
mente e indiretamente 
contratou o jovem para 
a mesma função.
 Por conta disso, 
Teixeira foi condenado 
por Improbidade Ad-
ministrativa, e a perda 
dos direitos políticos 
por cinco anos. Desde 
então, o atual prefeito 

Teixeira.
 Nas conversas 
enviadas pela denun-
ciante para provar a 
denúncia, um funcio-
nário   ensina como 
fraudar os documentos 
para que, mesmo não 
morando na cidade, 
ela consiga transferir 
o título: “A conta não 
precisa estar em seu 
nome. A dona da conta 
pode fazer uma decla-
ração de próprio punho 

de Ribeirão Pires tem 
feito uma ‘cruzada’ em 
busca da retomada dos 
direitos políticos para 
conseguir disputar a 
reeleição à prefeitura 
de Ribeirão Pires neste 
ano.
 Teixeira tenta 
anular a decisão afir-
mando que houve erros 
no tâmite processual. 
No entanto, nenhum 
dos pedidos do pee-
sedebista foi aceito, e 

dizendo que você mora 
neste endereço”, se re-
ferindo ao comprovan-
te de residência, que é 
obrigatório para a mu-
dança. “Eles vão querer 
ver seu título. E eu acho 
que você vai ter que se 
filiar ao partido.”, conti-
nuou.
 Ana chegou a  
dar entrada para mu-
dar o título, mas não 
dentro do prazo estu-
pulado, e nem chegou 
a se filiar no partido, e 
acabou sendo demitida.
 Ainda segundo 
a denunciante, as or-
dens para a mudança 
vem do próprio secretá-
rio de saúde da cidade, 
João Gabriel Vieira, que  
negou e afirmou que a 
denúncia é infundada. 
Já a Prefeitura de Ribei-
rão Pires não se mani-
festou.

esta semana, Kiko viu 
sua última esperança 
esvair-se, quando o STJ 
negou o último recurso 
que poderia salvar Kiko 
ainda este ano. Ainda 
há recursos. No entan-
to, não há tempo hábil 
para o julgamento ain-
da para estas eleições.
 O Ministério Pú-
blico, inclusive, já pe-
diu o cancelamento do 
pedido de candidatura 
do atual prefeito.

Parque Linear será construído na Avenida Prefeito Valdírio Prisco no entorno do rio.

Atual Prefeito viu sua última esperança de disputar as eleições deste ano se esvair.
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Guardas Municipais agridem menor de idade na Rodoviária

 Um menor de 
idade foi agredido por 
agentes da Guarda Mu-
nicipal (GCM) na últi-
ma quinta-feira (1), em 

Ribeirão Pires. O caso 
aconteceu por volta 
das 22h, no Terminal 
Rodoviário da cidade.
 De acordo com 

Edileuza de Sousa, 
mãe do adolescente, 
ele estava empurrando 
sua bicicleta na rodovi-
ária municipal, junto 
de um amigo, quando 
a GCM veio e começou 
a bater no jovem. Uma 
mulher, que também é 
da Guarda Municipal, 
pegou no braço do ga-
roto e saiu puxando.
 Um rapaz que 
estava no local, viu a 
ação e foi defender a 
vítima dos golpes. Se-

gundo a mãe, o rapaz 
começou a filmar a 
ocorrência, no entanto 
os guardas tomaram 
seu telefone celular 
para evitar a gravação. 
O rapaz e o menor fo-
ram encaminhados à 
Delegacia.
 O relatório do 
Conselho Tutelar con-
cluiu que o caso se 
trata de racismo, de-
vido ao fato da vítima 
ser um jovem negro. A 
afirmação comprova-

Corpo do jovem ficou marcado com hematomas.

 A Polícia Ci-
vil, em parceria com 
o Ministério Público 
prendeu Moizés Cons-
tantino Ferreira Neto,  
irmão do ex secretário 
de Saúde de Ribeirão 
Pires, Gerson Constan-
tino.
 De acordo com 
o MP, Constantino está 
envolvido em fraudes e 
no desvio de dinheiro 
público da área da saú-
de, que são investigadas 
pela Operação Raio-x, 

que cumpriu manda-
dos de prisão e busca 
e apreensão em várias 
cidades do País, incluin-
do Ribeirão Pires.
 Na cidade, os 
policiais foram até a 
sede da Secretaria de 
Saúde e da UPA (Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento) e apreenderam 
diversos documentos 
e um computador que 
pode comprovar o des-
vio de dinheiro público 
na saúde da cidade.

 C o n s t a n t i n o 
não reside mais em Ri-
beirão Pires, pois mu-
dou para um condomí-
nio de luxo em Alpha 
Vile. A polícia cumpriu 
o mandado de prisão 
contra o homem, que 
também é pastor, no 
mesmo dia da opera-
ção, mas somente neste 
domingo que os nomes 
dos presos vazaram. O 
MP estima que cerca de 
R$ 1 bilhão foram des-
viados.

Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde e UPA da cidade.

Irmão de ex-secretário de saúde é preso

-se pelo jovem ter sido 
agredido, apesar de es-
tar acompanhado de 
um amigo branco, que 
não sofreu nenhum 
tipo de agressão por 
parte dos agentes.
 Ainda segundo 
a mãe, a GCM justi-
ficou afirmando que 
uma comerciante da 
rodoviária foi reclamar 
para os guardas que o 
adolescente estava im-
portunando, alegando 
que o garoto empinava 

sua bicicleta no local. 
A testemunha que es-
tava junto do menor 
disse que na verdade 
ele estava empurrando 
a bicicleta, pois os dois 
iriam até o bebedouro 
para tomar água.
 Um Boletim de 
Ocorrência foi lavrado. 
Questionada, a Prefei-
tura não respondeu 
nossos contatos sobre 
a ação envolvendo a 
Guarda Municipal da 
cidade. 






