
Assédio sexual e ameaças 
viram rotina na saúde
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Funcionárias denunciam que convivem em situações precárias, com muita pressão, e são até 
mesmo, obrigadas a ter encontros românticos sob ameaça de perderem o emprego.

 Uma funcioná-
ria do hospital de Cam-
panha de Ribeirão Pi-
res deu entrevista com 
exclusividade ao Diá-
rioRP contando como 
são os dias das pessoas 
que trabalham no lo-
cal.
 Além de sofre-
rem assédio moral e 
pressão psicológica 
por  parte dos líderes, a 
mulher conta que algu-
mas pessoas chegaram 
e ser coagidas por um 
funcionário para ter 
encontros amorosos 
em troca de se mante-
rem no emprego.
 Além disso, os 
funcionários, segundo 
relatos da denuncian-

te, não podem sequer 
sair do hospital de 
campanha nem em ho-
rário de almoço, e se 
utilizarem os celulares, 
os assistentes de Kiko 
ficam questionando se 
estão falando com pes-
soas de oposição.
 Outra denúncia 
é o fato dos funcioná-
rios terem sido obri-
gados a colocar que 
apoiam Kiko nas redes 
sociais. pessoas que se 
negaram foram demi-
tidas das funções que 
ocupavam.
 A prefeitura 
justifica as afirmações, 
mas não se pronunciou 
sobre os casos de assé-
dio sexual.

Verba da saúde 
desaparece ao 
chegar em RP

Rato Teixeira
barra CPI que

investigaria saúde

Mais um carro é
alvo de desmanche
no Pátio Municipal
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Vire amigo de Kiko e seja imune às leis
 Quem é que 
nunca ouviu a expres-
são “A lei é para todos”? 
ou que “todos são iguais 
perante a lei”? Soa bo-
nito né? No entanto 
aqui em Ribeirão Pires 
não é bem assim que as 
coisas funcionam.
 A lei pode até 
existir, mas só para nós, 
meros mortais e cida-
dãos comuns, pois para 
os amigos do Prefeito 
Kiko Teixeira (PSDB), 
tudo anda bem diferen-
te de como realmente 
deveria ser.
 Um exemplo 
disso é a aglomeração, 
que em plena pande-
mia é proibido para 

todos. No entanto, para 
Kiko e seus apoiadores, 
nem mesmo o Corona-
vírus tem vez. O pre-
feito tem feito diversas 
visitas às residências de 
moradores da cidade, e 
máscara? Só quando é 
pra tirar foto mesmo, 
pois durante as reuni-
ões, nem Kiko, nem 
Gabriel Roncon, candi-
dato a vice, têm usado 
o item de segurança.
 Um exemplo 
disso é o evento que 
foi organizado ontem 
no Ribeirão Pires Fute-
bol Clube. Enquanto os 
outros candidatos estão 
sendo cautelosos em 
relação a pandemia, 

Teixeira parece pouco 
se importar com a vida 
e dignidade das pesso-
as, pois ele obriga que 
todos compareçam no 
local. Nas imagens é 
possível verificar que 
alguns sequer utiliza-
vam máscaras de pro-
teção. “Fizeram certi-
nho!” Do jeitinho que o 
chefe ensinou.
 A falta de res-
peito com os morado-
res da cidade também 
vai muito além. Na úl-
tima segunda-feira (19), 
Kiko realizou um outro 
evento em um restau-
rante. Seus correligio-
nários estacionaram 
em TODAS as vagas des-

tinadas para idosos e 
portadores de deficiên-
cia do paço municipal, 
e questionada, a prefei-
tura da cidade apenas 
fingiu que nada aconte-
ceu. Se fosse você, pode 
ter certeza que a multa 
chegaria, sem sombra 
de dúvidas.
 Kiko acha que 
Ribeirão Pires é uma di-
tadura onde ele e seus 
colegas podem fazer o 
que bem entendem e 
que estão acima da lei 
e de todos. Tudo que eu 
posso dizer, é que mais 
do que desgosto, eu te-
nho é nojo desse tipo 
de gente. Ribeirão Pires 
poderia estar melhor.
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Verba federal da saúde ‘desaparece’ ao chegar em RP Idosos podem fazer teste do 
Covid-19 gratuitamente

 O Governo Fe-
deral sancionou uma 
lei que direciona verba 
adicional para profis-
sionais da Saúde que 
atuam no combate à 
pandemia em todo  o 
país. De acordo com 
o Diário Oficial da 
União, publicado em 4 
de setembro, Ribeirão 
Pires recebeu R$ 186 
mil. No entanto,  servi-
dores denunciam que 
o valor ainda não foi 
repassado.

 Ribeirão Pires 
iniciou nesta quarta-
-feira (21) a testagem 
de covid-19 em idosos 
do município. A ação 
acontecerá por etapas, 
dividida por faixas etá-
rias, com quantidade 
limitada à capacidade 
de coleta e processa-
mento dos exames.
 O ação acon-
tece todos os dias da 
semana, inclusive aos 

 Segundo o tex-
to publicado no dia 
2 de setembro, em 
portaria da União, a 
proposta justifica o 
pagamento do adicio-
nal dizendo que con-
sidera “a necessidade 
de planejar e executar 
respostas adequadas 
para o enfrentamento 
da Covid-19, que sejam 
condizentes com a ve-
locidade da mudança 
no cenário epidemio-
lógico”.

sábados e domingos, 
das 8h às 18h. Para a 
retirada da senha, será 
necessário, sobretudo, 
a apresentação de do-
cumento com foto (RG 
ou CNH), Cartão SUS e 
comprovante de ende-
reço no município.
 Os testes são 
feitos na Escola Muni-
cipal Engenheiro Car-
los Rohm. São distri-
buídas 250 senhas/dia.

 Além disso, o 
relatório oficial da pre-
feitura, comprova o re-
cebimento do valor. No 
documento divulgado 
pelo Paço no dia 17 de 
outubro, a quantia de 
R$ 186.000,00 aparece 
como uma transferên-
cia de recursos adqui-
ridos, para o enfrenta-
mento do Coronavírus.
 Mesmo diante 
disso, um médico da 
cidade que atuou na 
pandemia, mas  pre-
feriu não se identifi-
car, denunciou que os 
valores não foram re-
passados. Do mesmo 
modo, o profissional 
alega que nenhum 
dos servidores da área 
recebeu. A Prefeitura 
não respondeu nossos 
questionamentos.

Profissionais já deveriam ter recebido verba (Foto: DiárioRP)

Idosos podem ser testados gratuitamente. (Foto: DiárioRP)

Vereador Flávio Gomes agride jovem no centro da cidade

 O vereador de 
Ribeirão Pires e can-
didato a reeleição, 
Professor Flávio Go-
mes (PSDB), é acusado  
de agredir com socos 
e chutes um muníci-
pe na manhã desta 
quarta-feira (21).
 De acordo com 
informações de teste-
munhas que presen-
ciaram todo o inci-
dente, Flávio estava 
com o seu carro para-
do em uma vaga proi-
bida, ao lado da UBS 

central, e achou que o 
jovem estava tirando 
fotos do veículo para 
fazer denúncia sobre 
a irregularidade do 
vereador.
 Foi quando 
Gomes teria partido 
para cima do jovem 
com chutes e socos. 
O vereadore teve que 
ser separado por ou-
tras pessoas. Flávio, 
ainda chegou a agre-
dir também outras 
pessoas que tentaram 
intervir na situação 

para acalmá-lo.
 De acordo com 
o jovem, identifica-
do como Patrick An-
drade, ele tinha ido 
buscar um exame 
da esposa, que está 
grávida, e ao sair da 
unidade de saúde, 
apenas enviou uma 
mensagem para ela, e 
nega que tenha tirado 
qualquer foto do veí-
culo. A vítima infor-
mou que vai forma-
lizar uma ocorrência 
na delegacia de polí-

cia.
No entanto, amigos 
da vítima afirmam 
que Andrade está 
com receio de denun-
ciar a agressão a polí-
cia, pois teme sofrer 
represálias, já que o 
vereador tem fama de 
‘esquentado’.
 Não é a pri-
meira vez, inclusive, 
que o vereador Flávio 
Gomes é acusado de 
agredir pessoas. Em 
2016, Flávio agrediu 
um ex-assessor que 

Vereador Flávio Gomes já tem fama de ‘esquentado’ entre os colegas vereadores e tem histórico de agressão. (Foto: Arquivo/DiárioRP)

havia denunciado ir-
regularidades em seu 
gabinete. Além disso, 
Gomes também agre-
diu o pai do ex-fun-
cionário com vasso-
radas, um senhor de 
idade, na época, com 
82 anos de idade.
 Nossa equipe 
tentou entrar em con-
tato com o Vereador 
Flávio Gomes para 
esclarecer sobre a si-
tuação. No entanto, 
Gomes não retornou 
nossos contatos.
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Kiko Proíbe adesivos de adversários em prédios públicos

Apoiadores de Kiko estacionam em vagas para deficientes

 O prefeito de 
Ribeirão Pires Kiko Tei-
xeira (PSDB), assinou 
um decreto em que 
proíbe que veículos 
com adesivos de  can-
didatos políticos es-
tacionem em prédios  
públicos. No entanto, 
qualquer pessoa pode 
facilmente verificar 
que  diversos carros 
estavam parados tan-
to na prefeitura, como 
em outras proprieda-

 Apoiadores da 
candidatura de Kiko 
Teixeira (PSDB) à re-
eleição estacionaram 
em vagas direciona-
das para pessoas com 
necessidades espe-
ciais no Paço Muni-
cipal, como idosos e 
portadores de defici-
ências físicas na noite 
da última segunda-fei-
ra (19).
 Os indivíduos 
que deixaram os veí-
culos nas vagas irregu-
larmente foram parti-
cipar de um evento do 
Podemos, partido de 
sustentação da cam-
panha de Teixeira, 
realizado em um res-
taurante nas proximi-
dades do Paço.
 O flagra foi fei-
to por nossa equipe 
de reportagem, que 
também comprovou 

des da administração 
municipal com o ade-
sivo da campanha de 
Kiko.
 O decreto em 
questão, foi assinado 
no dia 4 de junho des-
te ano pelo prefeito. 
De acordo com o do-
cumento, a intenção 
da publicação é evitar 
condutas proibidas e 
mostrar os procedi-
mentos a serem obser-
vados pelos  servidores 

que os veículos não 
tinham as credenciais 
comprovantes para o 
direito de uso da vaga, 
devendo ser afixadas 
no painel do vidro 
dianteiro.
 De acordo com 
o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), o uso 
indevido das vagas ex-
clusivas para idosos 
infringe a Lei estadual 
n°11.759 de 2004, que 
assegura 5% das vagas 

públicos municipais, 
durante o período elei-
toral.
 O texto ainda 
cita que a “Constitui-
ção Federal estabelece 
dentre os  princípios da 
administração pública, 
a legalidade, impesso-
alidade, moralidade e 
probidade”. Dessa for-
ma, para fazer a proi-
bição, a declaração ex-
pressa “fica proibido 
guardar veículos com 

nos estacionamentos 
para pessoas idosas ou 
com idade superior a 
60 anos. 
 Além disso, a 
infração é conside-
rada gravíssima, po-
dendo gerar até sete 
pontos na CNH do 
condutor, multa no 
valor de R$293,47 e 
remoção do veículo.
 Nossa equipe 
enviou as fotos que 
comprovam a irregu-

adesivos de 
candidato em estacio-
namentos fechados, 
localizados em prédios 
públicos, da Adminis-
tração Direta ou Indi-
reta do Município”.
 Mas, para os 
candidatos da chapa de 
Teixeira a regra pare-
ce não ter efeito, nem 
mesmo para o esta-
cionamento privativo 
utilizado pelo prefeito 
e seus secretários, que 
há semanas são flagra-
dos diariamente pela 
equipe do DiárioRP.
 Procurada por 
nossa equipe, a Prefei-
tura de Ribeirão Pires 
não respondeu nosso 
contato sobre a ilega-
lidade. O Ministério 
Público Eleitoral foi 
questionado e deve 
abrir um inquérito nos 
próximos dias.

laridade e um ques-
tionamento para a 
Prefeitura de Ribeirão 
Pires, indagando se 
a Secretaria de Trân-
sito, como responsá-
vel pela fiscalização 
e aplicação de multas 
de penalidades, teria 
alguma atitude em 
relação ao flagrante, 
mas nosso questiona-
mento não foi respon-
dido pela administra-
ção municipal.

Equipe do DiárioRP acompanha diariamente que ilegalidade ocorre há mais de um mês

Prefeitura não respondeu se tomará atitude contra infratores (Foto: DiárioRP)
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Funcionárias do Hospital de Campanha denunciam até assédio sexual

 O Diário de Ri-
beirão Pires apurou com 
exclusividade diversas 
irregularidades que 
vêm sendo praticadas 
no Hospital de Campa-
nha. Uma funcionária, 
que é contratada pela 
Santa Casa de Birigui - 
empresa que está sendo 
investigada na “Opera-
ção Raio-X”, por possí-
veis fraudes na saúde 
- afirma que médicos e 
enfermeiros não podem 
sair das dependências 
do hospital, foram proi-
bidos de usar a cozinha 
do local, e que a comida 

forme denúncia, a en-
fermeira acusa Borges 
de assédio sexual. De 
acordo com ela, ele  coa-
ge funcionárias do local 
a sair com ele, ameaçan-
do demiti-las caso não 
aceitem a proposta. Ela 
revelou que algumas, 
por medo, acabaram ce-
dendo.
 Uma das acusa-
ções mais graves relata-
das foi a de que a chefe 
do Hospital de Birigui 
fez um grupo no aplica-
tivo Whatsapp, marcan-
do uma reunião para 
o dia 29 de setembro, 
com o secretário e Lean-
dro Borges. Ela declarou 
que durante a reunião 
os funcionários foram 
cobrados diversas vezes 
a mostrar apoio à reelei-
ção do prefeito de Ribei-
rão Pires, Kiko Teixeira 
(PSDB). Os enfermeiros 
são pressionados a adi-

fornecida a eles é guar-
dada em um isopor sem 
as devidas condições 
adequadas.
 A funcionária, 
que não será identifica-
da, disse também que 
existem olheiros para 
vigiar os empregados, 
até mesmo quando 
estão usando o telefo-
ne celular. De acordo 
com ela, no horário de 
almoço ou jantar está 
proibido até se dirigir 
ao próprio veículo para 
descansar. Segundo as 
informações que obtive-
mos, o responsável pe-

cionar o slogan do polí-
tico nas fotos de perfil 
de suas redes sociais.  
Por fim, a denunciante 
informou que por diver-
sas vezes tentou entrar 
em contato com o pre-
feito para pedir ajuda, 
mas não obteve nenhu-
ma resposta.
 Procurado, Bor-
ges disse que a questão 
seria esclarecida pela 
Prefeitura. Já a prefeitu-
ra, afirmou que o hospi-
tal foi estruturado com 
área para descanso, e 
que a área de alimen-
tação, é livre para fazer 
lanches, cafés ou es-
quentar alimentos tra-
zidos de casa. O órgão 
alegou que não é permi-
tido cozinhar no local, 
pois não é adequado 
para este tipo de ação, 
mas não se manifestou 
em relação a denúncia 
de assédio sexual.

las decisões é Leandro 
Borges, funcionário que 
realiza a gestão do Hos-
pital de Campanha.
 A contratada da 
Santa Casa de Birigui re-
latou que algumas das 
restrições podem ter 
relação com a candida-
tura de uma ex-enfer-
meira responsável pelo 
Hospital de Campanha. 
A denunciante contou 
que por retaliação à 
ex-funcionária, que fre-
quentava o lugar para 
almoçar e jantar com 
outros funcionários, foi 
proibido o uso da cozi-
nha. Em comunicado 
emitido no dia 5 de ou-
tubro, os empregados 
foram notificados sobre 
a proibição do uso do 
fogão da copa, com a 
alegação de notificação 
por parte da Vigilância 
Sanitária.
 Além disso, con-

Funcinários da saúde têm feito diversas denúncias
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Rato barra CPI da saúde em RP

 O vereador e 
presidente da Câma-
ra de Ribeirão Pires, 
Rato Teixeira, está 
barrando a tramitação 
do processo que pede 
a instauração de uma 
CPI da Saúde para in-
vestigar a Santa Casa 
de Birigui, empresa 
contratada pela Pre-
feitura da  cidade para 
administrar a saúde 
do município.
 A empresa é in-
vestigada pelo Minis-

tério Público e a Polí-
cia Civil por fraudes 
e desvios bilionários 
nas cidades onde atua. 
Ribeirão Pires tam-
bém é alvo da investi-
gação, e inclusive foi 
uma das cidades com 
mandados de busca e 
apreensão.
 Em RP, poli-
ciais estiveram na 
UPA da cidade e apre-
enderam pelo menos 
um notebook e di-
versos documentos 

que podem compro-
var fraudes e desvios 
de dinheiro público 
da área da saúde. O 
irmão do ex secretá-
rio de saúde, e atual 
candidato a vereador, 
Gerson Constantino, 
chegou a ser preso na 
operação.
 O pedido de 
abertura de CPI foi 
protocolado pelo ve-
reador Amigão D’orto 
(PSB), logo após a de-
flagração da Operação 
raio-X, que levou os 
policiais à UPA.
 “Na semana 
passada fizemos pedi-
do para instaurar uma 
comissão que inves-
tigue a terceirizada, 
Santa Casa de Birigui. 
Estou recebendo co-
branças para saber o 
que a casa vai fazer em 

relação ao ocorrido na 
cidade. Pessoas foram 
presas e a Santa Casa 
continua operando 
no nosso município. 
Qual vai ser a postura 
da casa e a resposta do 
senhor, presidente? 
Está em suas mãos”, 
afirmou Amigão, du-
rante sessão na sema-
na passada.
 Rato Teixeira, 
no entanto, que é so-
brinho do atual pre-
feito da cidade, Kiko 
Teixeira (PSDB), tem 
dificultado o trâmite 
e travou o processo 
de prosseguimento da 
CPI.
 Procurado por 
nossa equipe, o verea-
dor Rato Teixeira não 
retornou nossos con-
tatos para se pronun-
ciar sobre o assunto.

Rato dificulta para que CPI seja criada.

 A sessão da 
Câmara de Ribeirão 
Pires foi marcada por 
discussão nesta quin-
ta-feira (22), entre o 
vereador Rubão (PSD) 
e o presidente da Casa, 
Rato Teixeira (PTB).
 Ao questionar 
sobre problemas da ci-
dade, Rubão iniciou fa-
lando dos casos recor-
rentes de pessoas que 
não estão conseguindo 
fazer exames de tomo-
grafia no município, 

devido a falta de ope-
radores de tomógrafo.
 O vereador ci-
tou o caso de um ho-
mem que veio à óbito, 
após aguardar pelo 
exame para constatar 
um AVC e não conse-
guiu fazer o exame 
pela falta de profissio-
nais que executam o 
trabalho na cidade.
 Após a recla-
mação, o parlamentar 
questionou Rato sobre 
pautas que tem rece-

bido de jornalistas, e 
o indagou sobre uma 
carta-convite feita por 
Teixeira, no valor de  
R$235 mil reais, des-
tinada a um Auto de 
Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) da 
Câmara Municipal.  
“Eu gostaria de saber, 
se o senhor pudesse 
me dizer, o porque de 
R$ 235 mil para fazer 
vistoria na Câmara?”, 
perguntou, afirmando 
que tinha feito cota-
ção e o valor de merca-
do é de R$ 20 mil.
 Após o bate 
boca e vozes exalta-
das, Rato afirmou que 
a licitação não é so-
mente para o AVCB e 
debochou de Rubão 
dando a entender que 
ele não tinha intelecto 
necessário para enten-
der dos trâmites buro-
cráticos.

Briga foi por causa de contrato de R$ 235 mil.

Rato briga com Rubão e ofende colega



 Na quarta-feira 
(21), um morador de 53 
anos, denunciou que 
teve partes de seu ve-
ículo furtado no Pátio 
Municipal. Uma outra 
ocorrência muito se-
melhante, foi registra-
da na última semana.
 De acordo com 
o proprietário e autor 
da denúncia desta se-
mana, seu Fiat  Uno foi 
apreendido em opera-
ção de regularização. 
Com isso, o homem 
teve que ir ao local 
para fazer a vistoria 

do carro. No entanto, 
notou que o veículo 
estava sem volante, 
banco traseiro, bateria 
e seta-pisca. O homem 
ainda declarou que a 
lanterna, a fiação, e o 
capô do Uno estavam 
totalmente danifica-
dos.
 Neste caso, os 
funcionários disseram 
que não sabem de 
nada sobre o  ocorrido. 
Porém, também disse-
ram que a vítima “teve 
sorte porque as rodas 
do carro ainda estavam 

lá”.
 Outro caso se-
melhante, aconteceu 
no último dia 2. Após 
regularizar a documen-
tação e pagar a taxa de 
“estadia” para que o 
carro fique no 
local, o dono se surpre-
endeu com a situação 
em que seu veículo se 
encontrava. De acordo 
com o homem, o pai-
nel do carro estava 
completamente mexi-
do e desmontado. Nem 
mesmo o volante esta-
va mais no veículo.

Patio Municipal virou um desmanche ao céu aberto. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mais um carro é alvo de
desmanche no Pátio Municipal
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