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Colisão ocorreu na Avenida André em Ribeirão PiresLair Moura, da Apraespi

Agora, prédio será ocupado por Tropas Especiais da Guarda
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As antigas instalações do
Sesi de Ribeirão Pires
ganharão novas utilidades
nos próximos meses. O
local onde a unidade de
ensino atuava passará a
sediar as Tropas Especiais
da Guarda Civil Municipal
(Romu, Rotam e Canil) da
cidade. A previsão é de que
o novo espaço, localizado
na Avenida Valdírio Prisco,
esteja em funcionamento
ainda no segundo semes-
tre deste ano. Página 19
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

Transparência nunca é de mais
Além de ser um princípio da

Administração Pública, a transparência
também é um sinal claro que o adminis-
trador dá de que não tem nada a escon-
der da população. Quanto mais transpa-
rência nos atos públicos melhor.
Transparência nunca é demais. Ainda
mais neste momento de pande-
mia onde os municípios estão
declarando estado de calamida-
de pública, o que com isso per-
mite-se, por exemplo, contrata-
ções sem licitação pública, devi-
do a emergência do feito.
Entretanto, O Ministério Público

Federal enviou recomendação aos pre-
feitos do Grande ABC para que sejam
tomadas medidas para garantir a trans-
parência dos gastos públicos empreen-
didos em razão da atual pandemia de
Covid-19. Segundo a Procuradoria, a

ação visa dar clareza com relação a uti-
lização de recursos enviados pelos
Governo Estadual destinados à Saúde
dos sete municípios. 
O documento recomenda que sejam

disponibilizados por meio de sítio ele-
trônico na internet destinado à transpa-

rência dos gastos públicos,
informações claras e completas
sobre todas as contratações e
aquisições realizadas para o
combate ao coronavírus. 
Prefeituras informam que já

estão fazendo o dever de casa. Outras
que irão fazer e outras que irão aperfei-
çoar ainda mais o sistema utilizado.
Enfim, o solicitado pelo Ministério
Público nada mais é do que a vontade
do povo: ter administradores públicos
probos e transparentes em seus atos.
Só isso!

‘‘PPoovvoo  qquueerr
aaddmmiinniissttrraaddoorreess
pprroobbooss  ee  

ttrraannssppaarreenntteess””

A r t i g o  d a  S e m a n a

Lutos na pandemia

A expressão “luto” nos remete
diretamente à perda de uma pes-
soa querida, porém pode indicar
outras dores, como a de uma con-
dição de vida que não existe mais,
mesmo que provisoriamente. 

A pandemia da Covid-19 parou
o mundo e mudou a nossa rotina
de forma muito violenta. Não
houve nenhum preparo emocio-
nal.  O medo do contágio nos con-
voca a sentir luto antecipatório
pelo medo da perda de pessoas
amadas, saúde e sustento. É um
período de incertezas. 

Há formas diferentes de viver o
luto, tanto emocionalmente
como cognitivamente. Com o
intuito de explicar de forma didá-
tica as fases do luto, a psiquiatra
suíço-americana Elisabeth Kübler-
Ross, definiu cinco etapas de dor:

1ª) Negação e isolamento: São
mecanismos de defesa temporá-
rios. Exemplo: “Essa pandemia
que dizem não é tudo isso. É exa-

gero”. A negação funciona como
um para-choque e é logo substi-
tuída por uma aceitação parcial.

2ª) Raiva: Surge quando não é
mais possível negar a dor ou os
acontecimentos. Exemplos: “Por
que eu? ” ou “Estou sendo impe-
dido de exercer minha liberdade
de ir e vir”. Todo o ambiente é
hostilizado e os relacionamentos
se tornam problemáticos. A quei-
xa em excesso é uma característi-
ca marcante neste estágio.

3ª) Barganha: É um tipo de
acordo, uma tentativa de adia-
mento. A dor psíquica é aliviada
pela imaginação de voltar no
tempo e de não haver mais
nenhuma vida em perigo. Esta
fase é breve porque não se encai-
xa na realidade, e também por-
que é bastante cansativo ficar
imaginando as soluções o tempo
todo. Exemplo: “Se eu respeitar o
isolamento social por alguns dias,
tudo vai passar” ou “Depois de
tudo isso, serei uma pessoa
melhor. Farei caridade”.

4ª) Depressão: É sem dúvida a
etapa mais associada ao luto. As
etapas anteriores falharam, então

surge um sentimento de grande
perda. É o sofrimento e a dor psí-
quica de quem percebe a realida-
de nua e crua. Exemplo: “Eu não
aguento mais passar por isso” ou
“Quero a minha vida de volta,
minha rotina”. A depressão pode
imobilizar e fazer sentir desampa-
ro. É uma sensação de vazio.

5ª) Aceitação: É a contestação
de que não se pode mudar a tris-
te realidade. Admite-se a impo-
tência. Em comparação as quatro
etapas anteriores do luto, não é
uma fase feliz, porém considera-
se a melhor pela falta de senti-
mentos intensos e pelo cansaço.
Exemplo: “Isto está acontecendo
e vou tentar me acalmar para não
adoecer” ou “Vou acompanhar as
notícias sem excesso e aproveitar
meu tempo para estudar e rela-
xar”. Gradativamente é possível
sentir novamente alegria e pra-
zer. A rotina vai voltando.  

Sara Andreozzi Petrilli 
do Nascimento

Psicóloga da Clínica Elgra,
especialista em psicossomática
psicanalítica.

CRP 82574/06
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Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSDB),
enviou para Câmara um
Projeto de Lei que altera o
Plano Diretor da cidade, mais
especificamente para compa-
tibilizá-lo com a Lei Estadual
sobre Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais
do Alto Tietê Cabeceiras.

* * *
Que de acordo com o

Executivo, sem essa compati-
bilização, Ribeirão Pires não
poderá realizar licenciamen-
tos ambientais.

* * *
Que a Câmara de Ribeirão

Pires resolveu partir pra cima
da Enel no tocante ao valor
das faturas que estão sendo
entregues a população rela-
cionadas ao consumo de ener-
gia elétrica nos domicílios.

* * *
Que a Câmara está convi-

dando a direção da Enel a ir
até o Legislativo informar
sobre esse assunto, mas vale
esclarecer que trata-se apenas
de convite e a Enel atende se
quiser.

* * *
Que para tal convite ter

mais peso, o requerimento foi
assinado por todos os parla-
mentares da Estância.

* * *
Que vale ressaltar ainda,

que os vereadores entraram
em recesso parlamentar na
última semana e portanto as
reuniões oficiais só passarão a

ocorrer novamente no mês de
agosto.

* * *

Que o vereador de Ribeirão
Pires, Guto Volpi (PL), tem três
projetos de lei tramitando no
Legislativo que inserem datas
especiais ao calendário festivo
de Ribeirão Pires. Trata-se do
Dia da Entoada Nordestina,
Dia Municipal da Costureira e
Dia da Adoção Infantil.

* * *

Que Jeferson Torres, ex-
candidato a vereador e ex-
candidato a deputado, que
havia anunciado sua pré-can-
didatura a prefeito de
Ribeirão Pires pelo PMB,
mudou de partido, mas não de
vontade de disputar a eleição.

* * *
Que Jeferson Torres se

filiou ao Psol e garante que irá
disputar o pleito de prefeito
por este partido político.

* * *
Que o PMB faz parte do

arco de aliança que vai apoiar
a candidatura de Lair Moura
(Avante).

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

O Ministério Público Federal
(MPF) enviou recomendação aos
prefeitos do Grande ABC para que
sejam tomadas medidas para
garantir a transparência dos gastos
públicos empreendidos em razão
da atual pandemia de Covid-19.
Segundo a Procuradoria, a ação
visa clareza com relação a utiliza-
ção de recursos enviados pelos
Governo Estadual destinados à
Saúde dos sete municípios.

O documento recomenda que
sejam disponibilizados por meio de
sítio eletrônico na internet destina-
do à transparência dos gastos
públicos, informações claras e
completas sobre todas as contra-
tações e aquisições realizadas para
o combate ao coronavírus. No site
deve constar a relação dos nomes
dos contratados, os CNPJs, os pra-
zos contratuais, os objetos e quan-
tidades contratados, os valores
individualizados e os números dos
respectivos processos de contrata-
ção ou aquisição, entre outras
informações necessárias a se dar o
máximo de transparência possível
aos gastos efetuados, inclusive os
boletins epidemiológicos com a

contabilidade de casos da doença.
A medida foi solicitada após o

prefeito de Mauá, Átila Jacomussi
(PSB), e o secretário de Saúde, Luís
Carlos Casarin, serem alvos de
uma operação da Polícia Civil e do
Grupo de Atuação Especial de
Repressão ao Crime Organizado de
São Paulo, para investigar supostas
fraudes em contratos de R$ 3
milhões para administração do
hospital de campanha.

Em 15 de junho, após a presen-
ça da Polícia Civil na casa e no gabi-
nete do prefeito de Mauá, a equi-
pe policial esteve na casa de
Casarin, onde encontraram R$
19,3 mil em dinheiro vivo e separa-
do em dois envelopes, dentro de
dutos de ar-condicionado. Casarin
negou irregularidade e informou
que o dinheiro era para pagar
pedreiros que faziam obras em sua
casa.

Mário Luiz Sarrubbo, procura-
dor-geral de Justiça do Estado de
São Paulo vê o cenário de outra
forma. “Há, notadamente, inúme-
ras condutas criminosas por conta
da contratação de uma empresa
que, em tese, não tem capacidade

para realizar as atividades para as
quais foi contratada. Há indícios
claros que apontam para uma
organização criminosa pautada
para desvios de recursos públicos.
Temos repercussões, neste caso,
nos campos criminal e de improbi-
dade administrativa em Mauá”,
disse o procurador.

Devido a recomendação de
divulgação dos gastos públicos
proposta pelo MP, prevista e
embasada nas Leis da
Transparência (Lei Complementar
131/09) e de Acesso à Informação
(Lei 12.527/11), a Folha procurou
as Prefeituras de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra para conferir
se seguirão com as determinações.

Em nota, a Prefeitura de
Ribeirão Pires esclareceu que
desde o início de maio disponibili-
za páginas específicas no site insti-
tucional para a consulta, pela
população, de dados referentes ao
coronavírus. A medida atende à
recomendação do Tribunal de
Contas do Estado e às diretrizes de
transparência adotadas pela
Prefeitura.

Portanto, os atos oficiais, licita-
ções e recursos humanos podem
ser obtidos e consultados no site
da prefeitura:
www.ribeiraopires.sp.gov.br.
Despesas e Receitas no link:
http://200.168.239.234:65000/?c
od=94.

A Prefeitura de Rio Grande
informou que pretende atender as
recomendações do Ministério
Público e que divulga os dados de
receitas, despesas e ações toma-
das no combate à Covid-19 em seu
Portal da Transparência:www.rio-
grandedaserratransp.presconin-
formatica.com.br.

Medida foi solicitada após prefeito de Mauá ser alvo de operação 

MP cobra transparência
das Prefeituras em 
gastos na pandemia

Átila Jacomussi e Casarin são alvos de operação por irregularidades
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O Governo do Estado anun-
ciou em coletiva de imprensa na
última sexta-feira (26) que as
sete cidades do ABC avançaram
para a fase 3 (amarela) do Plano
São Paulo de flexibilização gra-
dual da quarentena. Menos res-
tritiva, a faixa segue até 14 de
julho, juntamente com a Capital
e a região de Taboão da Serra.

A medida entra em vigor a
partir do dia 6 de julho, por isso,
shopping centers (com proibição
de abertura das praças de ali-
mentação), comércio de rua e

serviços em geral podem funcio-
nar com capacidade limitada a
40%, e horário reduzido para
seis horas seguidas, duas horas a
mais do que o estipulado na fase
2. Nesta lista estão inclusos os
salões de beleza e barbearias,
além de bares e restaurantes
que estarão liberados apenas
para atendimento ao ar livre. 

Os estabelecimentos deverão
seguir rígidos protocolos de
saúde e higiene, como maior
espaço entre cadeiras, higieniza-
ção frequente e uso de máscaras

e luvas para diminuir o risco de
contaminação.

Academias e eventos que
gerem aglomeração continuam
com abertura suspensa.

Em coletiva de imprensa,
coordenada pelo governador
João Dória (PSDB), foi anunciado
que a permissão do avanço de
fase seguiu avaliações técnicas
da área da Saúde.

Em análise feita entre o perío-
do de 18 e 24 de junho em com-
paração com sete dias anterio-
res (11 e 17 de junho), o Grande
ABC apresenta números positi-
vos relativos à capacidade hospi-
talar: 30,3 leitos de Covid-19 por
grupo de 100 mil habitantes.
Além de alcançar a taxa de
64,2% de ocupação de leitos UTI
(Unidade de Terapia Intensiva)
exclusivos para o tratamento de
pacientes graves, infectados
pelo novo coronavírus.

Em comparação, o índice é
melhor do que o registrado na
capital paulista, em que a taxa
de ocupação é de 69,4%.

Os prefeitos do Grande ABC
receberam com satisfação e cau-

tela a reclassificação pelo
Governo do Estado da região no
Plano São Paulo, que trata da
reabertura gradual da econo-
mia. Em assembleia extraordiná-
ria com o Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, rea-
lizada por meio de videoconfe-
rência, na última sexta (26), foi
acordado que as sete Prefeituras
seguirão as mesmas diretrizes
da cidade de São Paulo, devido à
proximidade da região com a
metrópole. 

Desta forma, assim como a
capital, os sete municípios inicia-
rão estudos de protocolos para
novas flexibilizações e farão uma
avaliação até esta sexta-feira (3).

O presidente do Consórcio
ABC e prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania), ressaltou que o tra-
balho conjunto tem sido funda-
mental para o enfrentamento da
pandemia na região, assim como
a colaboração da população ao
seguir as medidas para evitar o
contágio e a propagação do
coronavírus.

“Estamos muito felizes com o

avanço da nossa região, que pas-
sou da fase laranja para a ama-
rela no Plano São Paulo, fruto do
trabalho árduo dos sete prefei-
tos ao longo da pandemia.
Seguiremos a capital no planeja-
mento da reabertura de serviços
e queremos contar com o apoio
da população para cumprir o iso-
lamento social, saindo de casa
somente quando for necessário,
e seguir as medidas de higiene e
o uso correto de máscaras”, afir-
mou Maranhão.

Cautela 
O Grande ABC chegou a

marca de 19.154 casos confirma-
dos da Covid-19 e 1.046 óbitos
provocados pela doença, até a
última sexta (26).

Por isso, os prefeitos aponta-
ram que é necessário manter a
cautela nas ações de reabertura
de serviços e acompanhar os
números nos próximos dias para
não haver nenhum retrocesso
no Plano São Paulo, assim como
reiteraram a importância de a
população continuar colaboran-
do com o isolamento social e
protocolos sanitários.

Reabertura de bares e salões de beleza iniciará em 6 de julho; Shoppings e lojas de rua ganharão 2 horas a mais de funcionamento

ABC avança para fase amarela, mas opta
por cautela em reabertura de serviços

Uso de máscaras torna-se obrigatório para clientes e funcionários
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Enquanto o mundo inteiro pro-
cura novas formas de diagnosticar
a Covid-19 pela escassez de rea-
gentes, pesquisadores da FIA  –
Fundação Instituto de
Administração, que são professo-
res da USP, conseguiram encontrar
um método novo e promissor:
Deep Learning, plataforma inteli-
gente com algoritmos capazes de
identificar marcadores de corona-
vírus em imagens de raio-x e tomo-
grafia computadorizada. A plata-
forma, com acesso a partir do
navegador de dispositivos móveis

e desktops foi apresentado ao pre-
feito Adler Teixeira – Kiko (PSDB),
ao secretário de Saúde, João
Gabriel Vieira, por Lair Moura, liga-
da às entidades filantrópicas como
a Apraespi e a Federação das
Santas Casas.

No final de 2019, quando o
coronavírus era reportado pela
imprensa apenas na China, cientis-
tas de dados da USP, José Afonsol
Mazzon e Fábio Meletti Oliveira
Barros desenvolveram o algoritmo,
e em conjunto com o doutor Luiz
Braz, médico, ex-professor de ana-

tomia, consultor especialista da
FIA, constataram que a aplicação
seria possível em centros de tria-
gem e em cidades que apenas dis-
põem de raio-x na rede de Saúde.

O algoritmo foi testado com
base internacional de dados com
milhares de raios-x e tomografias.
Após a definição do projeto como
um aplicativo capaz de criar
padrões de repetição, compara-
ções e distinguindo características
físicas nos pulmões retratados no
raio-x, como normal e marcas
específicas de pneumonia e Covid,
os pesquisadores iniciaram o cre-
denciamento de 15 hospitais brasi-
leiros que atuam como parceiros e
auxiliam no modelo ao utilizar o
sistema, capaz de realizar a análise
de 60 mil chapas por dia.

“A cada vez que se tem uma
suspeita de Covid é realizado o
diagnóstico e posteriormente con-
firmado com o exame PCR, em
seguida é realizado o envio do
resultado aos pesquisadores para
que seja possível melhorar a acurá-
cia (exatidão e precisão numa
medição), que está em torno de
90%”, explicou Luiz Braz.

A vantagem da plataforma está
atrelada a prevenção. “Quando eu
tenho a hipótese de diagnóstico
que tende para a confirmação do
caso para coronavírus e não tenho
em mãos o recurso de testagem
rápida ou PCR, eu já consigo com o
diagnóstico do sistema isolar o
paciente e fazer os protocolos de
Covid-19. Minimamente, já come-
ço a tratá-lo e minimamente esta-
rei evitando contaminação, porque
se eu mandar o paciente para casa,
a fim de voltar em uma semana,
durante estes sete dias de interva-
lo é possível que ele contamine
outras pessoas”, disse Braz.

Para a utilização do sistema é
necessário a criação de um termo
de cooperação com a FIA, assim, a
instituição torna-se parceira na
tecnologia, que é gratuita.

Em maio, o projeto foi apresen-
tado por Lair Moura ao prefeito
Kiko e ao secretário de Saúde João
Gabriel Vieira. Além de realizar o
convite ao presidente do
Consórcio ABC e prefeito de Rio
Grande, Gabriel Maranhão
(Cidadania), sendo sugerido a ade-
são do protocolo por médicos, hos-

pitais, postos de saúde e UPAs dos
municípios. “Embora tenhamos
tomógrafo na Estância, instalado
no Hospital e Maternidade São
Lucas, os pacientes da rede pública
chegam primeiramente na UPA
Santa Luzia e nos postos de Saúde
de Rio Grande onde tem raio-x.
Com o exame radiológico é possí-
vel auxiliar no atendimento de
mais pessoas”, disse Lair.

Porém, ainda não houve retor-
no sobre a adesão pela Prefeitura e
pela entidade regional.

Aplicação do Deep Learning para diagnóstico da doença traz resultado promissor; Lair Moura apresentou projeto à Prefeitura de RP

Ferramenta de apoio ao diagnóstico da Covid
é desenvolvido por pesquisadores da FIA

Sistema distingue características físicas nos pulmões a partir do raio-X

Lair Moura, ligada a entidade
filantrópica Apraespi
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O prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania), ao lado da vice-prefei-
ta, Professora Marilza (PSD), e da
secretária de Saúde, Raquel dos
Santos, entregou à população o
Centro de Campanha para o com-
bate a pandemia da Covid-19  na
cidade.

A estrutura foi construída anexa
à UPA 24h do município, na Vila
Figueiredo, e conta com quatro lei-
tos de enfermaria e dois semi-

intensivos. 
“Certamente esses novos leitos

vêm ao encontro da necessidade
da população em meio a essa terrí-
vel pandemia. Agora vamos poder
acolher mais pacientes com a
Covid-19 com uma estrutura apro-
priada até para os casos mais gra-
ves, principalmente aqueles que
necessitem de ventilação mecâni-
ca”, ressaltou Gabriel Maranhão.

Os leitos serão destinados a
pacientes com casos moderados e

graves da doença. Os casos leves
permanecem como antes, em tra-
tamento ambulatorial e residen-
cial.

Os pacientes serão avaliados
em triagem na UPA, e o médico
indicará qual será o tratamento de
acordo com a gravidade. Caso a
demanda seja maior que a espera-
da, haverá transferência para hos-
pitais de campanha de referência
em municípios vizinhos.

Doação da Massa Leve
O Grupo JBS, através da Massa

Leve, entregou oito camas clínicas
que estão sendo utilizadas no
Centro de Campanha na UBS
Central de Rio Grande da Serra. A
ação é parte de convênio firmado
entre a Prefeitura e a JBS. 

O grupo doou dezenas de equi-
pamentos e insumos e uma ambu-
lância UTI à Secretaria Municipal
de Saúde. A doação também inclui
desfibrilador, monitores de sinais
vitais, oxímetros, eletrocardiógrafo
com carrinho, bombas de infusão,
aparelho de raio X portátil, prote-
tores/viseiras faciais, aventais,
máscaras, luvas, macacões, entre
outros.

UPA de Rio Grande recebe
Centro de Campanha
Os seis leitos implantados no local somarão esforços no combate à pandemia

Centro de Campanha conta com duas salas específicas para emergência

A campanha de vacinação con-
tra a gripe de 2020 acaba hoje
(30). Nesta reta final, as
Prefeituras de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra convocam as pes-
soas que ainda não foram aos pos-
tos para receberem as doses na
última semana, visando proteger a
população e atingir a cobertura de
90%, meta da iniciativa.

O chamado é especialmente
para profissionais da área de segu-
rança; crianças; gestantes; puér-
peras; pessoas com doenças crôni-
cas ou condições clínicas especiais;
professores e moradores com
idade entre 55 a 59 anos, pois
cerca de metade desses públicos
ainda não está imunizada.

A vacinação acontece nesta

terça (30), das 8h às 17h, nas 10
Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
e Unidades de Saúde da Família
(USFs) de Ribeirão Pires, e tam-
bém nas UBS´s de Rio Grande da
Serra.

A fim de evitar aglomeração,
um esquema especial de atendi-
mento foi estruturado pelas equi-
pes de Saúde para receber os
moradores.

Vale lembrar que a vacina con-
tra influenza não tem eficácia con-
tra o coronavírus, porém, neste
momento, irá auxiliar os profissio-
nais de saúde na exclusão do diag-
nóstico para a Covid-19, já que os
sintomas são parecidos. E, ainda,
ajuda a reduzir a procura por ser-
viços de saúde.

Vacinação contra a gripe
entra na reta final

Campanha termina hoje (30). Meta é atingir 90% do público alvo
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Ribeirão Pires deu início, na últi-
ma segunda-feira (29), a aplicação
de testes gratuitos da Covid-19 em
gestantes residentes na cidade. A
testagem será realizada das 9h às
17h, no Complexo Ayrton Senna e

será feita pela Secretaria de Saúde
até a próxima sexta-feira (3) . 

O resultado do teste rápido, que
verifica se a pessoa está, no
momento do exame, com o vírus,
sai em cerca de 10 minutos. Por

essa razão, estão sendo distribuí-
das 200 senhas por dia da ação,
para evitar longo tempo de espera.

Para realizar a testagem, ges-
tantes, em qualquer período gesta-
cional, as mulheres deverão apre-
sentar comprovante de endereço e
cartão de Pré-Natal. Podem partici-
par da ação gestantes acompanha-
das em unidades públicas ou parti-
culares. No dia da testagem, profis-
sionais da saúde darão orientações
às participantes.

O drive-thru da testagem do
novo coronavírus para gestantes
será a primeira etapa de testes
entre mulheres deste grupo. A
Secretaria de Saúde da cidade rea-
lizará mais uma fase de testes des-
tinados às gestantes que não pos-
suem veículos ou formas de aces-
sar o serviço no drive-trhu do
Complexo Ayrton Senna. Para
estas mulheres, a aplicação de tes-
tes será realizada posteriormente,
em Unidades Básicas de Saúde ou
Unidades de Saúde da Família
(UBSs ou USFs). Além de garantir o
acesso a todas as gestantes, a
medida tem por objetivo evitar a
duplicidade de aplicação de testes.

RP inicia testagem da
Covid-19 em gestantes

Primeira etapa da campanha acontecerá até a próxima sexta-feira (3)

O drive-thru da testagem está instalado no Complexo Ayrton Senna

Foto: Folha Ribeirão Pires

O Rotary Club, satélite Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra, atra-
vés de campanha de recursos do
Rotary Internacional e coordena-
ção do Distrito 4420, concretizou a
doação de kits com produtos de
saúde e prevenção ao novo coro-
navírus, em Rio Grande da Serra,
na última sexta-feira (26). 

Ao todo, foram entregues 80
máscaras Face Shield, 80 Face
Shield Estáticas, 2 termômetros de
uso clínico e 2 oxímetros. 

Os kits foram encaminhados à
Secretaria de Saúde, e entregues

pelo governador assistente do
Distrito, Odair Branco, e os repre-
sentantes do Rotary, Satélite
Ribeirão Pires/Rio Grande da
Serra, José Alves Neto, Cristopher
Ferraz de Araújo e Juliana
Rodrigues.

O Rotary Club é uma instituição
mundial sem fins lucrativos que
tem como base a ética moral e
profissional, e tem executado
ações de alta relevância para Rio
Grande da Serra, como o posto do
álcool gel, doação de alimentos,
entre outras.

Rotary Club doa kits de
saúde para Rio Grande

A entrega foi realizada na última sexta-feira (26)
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Para facilitar o engajamento dos
cidadãos na proteção de crianças e
adolescentes, o Conselho Tutelar
de Ribeirão Pires, além de disponi-
bilizar o contato via telefone, conta
agora com um número exclusivo
para denúncias via aplicativo de
mensagem WhatsApp.

O objetivo, segundo os conse-
lheiros é ampliar os canais de
comunicação, haja vista que a
grande maioria da população utili-
za o aplicativo em seu cotidiano,

por isso, os moradores podem
entrar em contato com o Conselho
Tutelar em novo número de celular
(11) 9.7116-4862 (atendimento 24
horas, todos os dias da semana).
Além de ligações, o novo canal
também possui atendimentos por
meio do aplicativo de mensagens -
Whatsapp.

Denúncias, orientações e aten-
dimentos seguem sendo feitos
pelo telefone 4824-8273 ou pre-
sencialmente na sede: rua

Domingos Benvenuto, 35 – Centro,
de segunda a sexta, das 10h às
16h. Denúncias anônimas também
podem ser feitas pelo canal Disque
100.

O que é o Conselho Tutelar? O
Conselho Tutelar é um órgão per-
manente e autônomo, integrante
da administração pública munici-
pal, composto por cinco integran-
tes escolhidos pelo voto da popula-
ção para cumprir mandato de qua-
tro anos (instituído pelo artigo 136
da Lei nº 8069/90).

Os membros são os represen-
tantes da sociedade responsáveis
por zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescen-
te no município.

Sempre que os direitos destes
sujeitos forem ameaçados ou vio-
lados, independente de se por
ação ou omissão da sociedade ou
do Estado; por falta, omissão ou
abuso dos pais ou responsável; ou
em razão de sua conduta, é res-
ponsabilidade do Conselho Tutelar
tomar as providências plausíveis
para que a situação vivenciada seja
cessada, entre outras ações deter-
minadas por Lei.

Conselho Tutelar de RP cria
novo canal de atendimento
Conselho Tutelar começa a receber denúncias via mensagens de Whatsapp

O objetivo, segundo os conselheiros é ampliar os canais de comunicação

Divulgação: Redes sociais

Vítimas de violência podem
buscar ajuda via WhatsApp

Desde o último dia 16, a
Coordenadoria de Mulheres da
Secretaria de Assistência Social e
Cidadania (SASC) de Ribeirão
Pires está realizando o atendi-
mento 24 horas via WhatsApp às
vítimas de violência. O serviço é
realizado por meio do número
(11) 93058-7421 e também rece-
be ligações a cobrar.   As ações de
proteção às vítimas seguem

novas diretrizes do Governo
Federal estabelecidas neste
período de combate ao coronaví-
rus. 

Moradoras da Estância que
vivem em situação de violências
física, psicológica, patrimonial,
moral, sexual, além de outras vio-
lências de gênero, podem procu-
rar atendimento tanto por telefo-
ne, quanto presencialmente. O
atendimento presencial e por
telefone para os casos de emer-
gência no local é feito de segunda
a sexta-feira, das 10h às 16h.  

Segundo o Fluxo de
Atendimento às Mulheres em
Situação de Violência de Ribeirão
Pires, nos casos de violação
sexual em mulheres e adolescen-
tes a partir dos 12 (doze) anos de
idade, o primeiro atendimento na
rede municipal em casos de
emergência é o Hospital e
Maternidade São Lucas, com
atendimento 24 horas. 

O local abriga o Centro de
Referência à Saúde da Mulher.
Mesmo se as vítimas de violência
sexual derem entrada por outros
setores – como a GCM ou
Assistência Social – o Fluxo garan-
te que o atendimento prioritário
a essas vítimas seja realizado pela
Saúde.

Orientação é feita pelo WhatsApp
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As antigas instalações do
Sesi de Ribeirão Pires ganharão
novas utilidades nos próximos
meses. O local onde a unidade
de ensino atuava passará a
sediar as Tropas Especiais da
Guarda Civil Municipal da cida-
de. O anúncio da nova base foi
feito pelo prefeito Kiko
Teixeira (PSDB) durante evento
que marcou a entrega de novas
armas e equipamentos para a
corporação, no último dia 24,
na sede da Secretaria de
Segurança Urbana.  

A previsão é de que o novo
espaço, localizado na Avenida
Valdírio Prisco, esteja em fun-
cionamento ainda no segundo
semestre deste ano. Vale res-
saltar que as Tropas Especiais,
conhecida também como gru-
pamento de elite, da Guarda
Civil Municipal da Estância é
composta pela Romu, Rotam e
o Canil, que também apoiam as
demais forças de segurança do
município.

A nova sede do grupamento
de elite integra a série de

ações de fortalecimento da
corporação. Com isso, a equipe
da GCM de patrulhamento
padrão permanecerá na sede
atual, ao lado dos Correios,
enquanto as Tropas Especiais
migrarão para o novo espaço,
dando maior comodidade para
tarefas dos membros. Além de
abrigá-las, o local também será
utilizado como Gabinete de
Treinamento da GCM. Para
receber o grupamento, o local
passará por obras de melhorias
estruturais. 

“Esses dispositivos fazem
muitos cursos, é uma polícia
especializada, então precisa-
mos de espaço, de acomoda-
ções para os cães, espaço para
o treinamento dos cães”, expli-
cou o comandante da GCM,
Sandro Torres, em relação ao
Canil. “É um serviço que estará
no gatilho para atender ao
cidadão.”  

Ainda durante a cerimônia
de entrega dos novos equipa-
mentos bélicos e de comunica-
ção, o secretário de Segurança

Urbana, José Luís Martins
Navarro, ressaltou a importân-
cia do compromisso firmado
por Kiko junto à GCM da
Estância. “A decisão do prefei-
to evidencia o compromisso
com a preparação dos nossos
guardas, para que cada vez
mais possam executar um ser-
viço de excelência aos morado-
res de Ribeirão Pires.” 

O prefeito Kiko também
aproveitou a oportunidade
para destacar o papel do efeti-
vo na redução dos índices de
criminalidades. “A Guarda Civil
Municipal realiza um importan-
te trabalho pela cidade. Sua
atuação tem contribuído dire-
tamente para a queda dos índi-
ces de criminalidade, também
graças à parceria com as forças
de segurança do Estado. A
Prefeitura destinou nos últi-
mos anos recursos para a
modernização da GCM. Não
medimos esforços para fortale-
cer nossa Guarda e garantir
mais segurança para a popula-
ção.”

Prefeitura confirma antigo Sesi como 
nova sede para Tropas Especiais da GCM

Romu, Rotam e Canil devem mudar para a nova sede ainda no segundo semestre deste ano

O local passará por obras de melhorias estruturais

O anúncio da nova sede aconteceu na última quarta-feira (24)

Foto: Divulgação/ PM
ETRP - João Dam

ásio
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A MB2 Ocupacional LTDA,
empresa contratada para a rea-
lização da quarta etapa do con-
curso público da Guarda Civil
Municipal de Ribeirão Pires,
repudiou as acusações de
supostas irregularidades no
processo de avaliação psicoló-
gica. A possível fraude no con-
curso, que ainda não foi confir-
mada, ganhou conhecimento
após o nome de 12 candidatos
terem sido publicados de forma
equivocada no Diário Oficial do
município, no início deste mês.  

Representada pela assesso-
ria jurídica, a empresa afirmou
que o  escopo da quarta etapa
do certame consiste em certifi-
car, com fundamento em um
diagnóstico psicológico, uma
determinada situação, estado
ou funcionamento psicológico,
com a finalidade de afirmar as
condições psicológicas de
quem, por requerimento, o
solicita. 

“Ocorre que tais declarações
não se coadunam com a verda-
de, mostram, em verdade, ape-
nas amplo desconhecimento a

respeito do tema, uma vez que
as opiniões indevidamente
difundidas por delatores e
divulgadas pela imprensa con-
trariam veementemente os
princípios defendidos pelos
profissionais da psicologia, vez
que, nos termos do artigo 14 da
Resolução nº 6 de 29 de março
de 2019 do Conselho Federal
da Psicologia”, diz a nota de
repúdio. 

Ainda de acordo com o
documento enviado à Folha,
não há razões para se cogitar
qualquer indício de irregulari-
dade quanto à convocação dos
concursandos para a realização
de entrevista devolutiva, inclu-
sive, prevista no artigo 18 da
mencionada resolução, pois
trata-se de uma etapa obriga-
tória para os profissionais que
atuam na área da psicologia.
“Assim, e atentos às expres-
sões e atitudes desta natureza,
aproveitamos a oportunidade
não só de repudiarmos as
declarações publicadas pela
imprensa, como também, não
tolerarmos em nenhuma hipó-

tese tais práticas ou intimida-
ções para deixar de lado toda a
questão ética profissional que
envolve os profissionais que
atuam na área da psicologia”,
finaliza. 

Vale lembrar que o concur-
so público da Guarda Civil
Municipal de Ribeirão Pires foi
suspenso após o prefeito Kiko
Texeira (PSDB) tomar conheci-
mento sobre a suposta fraude
no processo. Procurada pela
nossa equipe, a Prefeitura da
Estância afirmou que está apu-
rando a suspeita de irregulari-
dade nos trâmites realizados.
Após a apuração, a Prefeitura
tomará as medidas cabíveis. 

O advogado que representa
os candidatos que tiveram o
nome divulgado no Diário
Oficial também entrou em con-
tato com a Folha. 

Segundo o representante, os
concursandos não tiveram
qualquer envolvimento no
caso. Até o fechamento desta
edição, a defesa não enviou
nota de esclarecimento ou
repúdio às acusações.

Empresa contratada para 4ª fase do concurso
da GCM repudia acusações de irregularidades 

Em nota, a empresa afirma que tais declarações feitas pelos delatores não condizem com a verdade

O concurso público foi suspenso em sua quarta etapa

Foto: Reprodução/Google M
aps
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O motorista que causou o
acidente na Avenida Santo
André, na noite da última quin-
ta-feira (25), tem ligações com
o desmanche ilegal de automó-
veis. O homem, identificado
como E.A.S.D., de 38 anos, con-

fessou aos policiais que havia
sido convidado por desconheci-
dos para “cortar” carros, não
tendo revelado se o local fica,
de fato, na Estância.  

De acordo com o boletim de
ocorrência, o investigado foi

detido após fugir da aborda-
gem da Polícia Militar
Rodoviária, nas proximidades
de Paranapiacaba. O condutor
chegou a parar o veículo, mas
acelerou novamente antes da
abordagem ser concretizada.  

Durante a perseguição, já na
altura da Vila Aurora, o condu-
tor perdeu o controle do cami-
nhão  e colidiu com, pelo
menos, dois automóveis - um
deles foi lançado contra a pare-
de de uma residência. 

Ao ser detido pelos milita-
res, foi constatado que o inves-
tigado não possuía carteira de
habilitação e possuía diversas
passagens criminais por furto e
receptação. Ainda foi encontra-
do, no interior do caminhão,
um bloqueador de sinais,
conhecido como “jammer”,
três caixas de ferramentas e
um gerador portátil à gasolina.  

O investigado foi encami-
nhado à Delegacia de Ribeirão
Pires para prestar esclareci-
mentos. Já os equipamentos e
o caminhão foram apreendi-
dos.

Motorista envolvido em acidente tem
ligação com desmanche de carros

O homem foi detido após causar acidente na Avenida Santo André

Além do caminhão, outros dois carros se envolveram no acidente

Foto: Reprodução/STT

A Polícia Militar de Ribeirão
Pires prendeu, em flagrante, o
homem responsável por roubar
a bolsa de uma idosa, na
manhã do último dia 24. O caso
ganhou repercussão nas redes
sociais após imagens do
momento em que o indiciado
aborda a vítima e a derruba no
chão, gravadas pelas câmeras
de segurança, serem divulga-
das. 

Segundo informações do

boletim de ocorrência, após
roubar a bolsa da mulher de 70
anos, na rua São Caetano do
Sul, região do Jardim Boa vista,
o criminoso fugiu sentido
Estrada de Sapopemba. Um
conhecido que presenciou o
ocorrido acionou uma viatura
da  Polícia Militar que fazia
patrulhamento pelo local e
indicou o sentido da fuga do
homem. 

Durante as diligências, já nas

imediações da Estrada de
Sapopemba, os policiais milita-
res encontraram a testemunha
em luta corporal com o crimi-
noso. O indivíduo, identificado
como T.B.S, de 26 anos, foi
detido pelos militares e reco-
nhecido pela própria vítima
como autor do roubo.  

Além dos pertences da
mulher, ainda foi encontrado
um celular que havia sido furta-
do em novembro do último
ano. Segundo ele, o aparelho
foi adquirido de um desconhe-
cido em uma feira do rolo.  

O homem, que apresentava
comportamento alterado, foi
preso em flagrante e levado ao
Hospital São Lucas para ser
examinado e medicado. Após
os procedimentos, T.B.S. foi
encaminhado à Delegacia de
Polícia Doutor Evandro Lima,
em Ribeirão Pires, onde teve
prisão decretada pelos crimes
de roubo e receptação. O dele-
gado de plantão ainda repre-
sentou pela prisão preventiva. 

A vítima também passou por
atendimento médico na
Unidade de Pronto
Atendimento - UPA Santa Luzia.

Homem é preso após roubar
idosa de 70 anos na Estância

O roubo foi flagrado por câmeras de segurança 
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Uma operação deflagrada
pela Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires, por meio das
equipes de Ronda Ostensiva
Municipal (Romu) e do Canil,

pela região do Parque Aliança,
resultou na apreensão de mais
de 300 unidades de entorpe-
centes.  

Segundo informações do

boletim de ocorrência, os guar-
das realizavam rondas pela
Avenida Coronel Oliveira Lima
quando notaram uma movi-
mentação suspeita próximo a
uma área de mata - conhecida
como ponto de venda de
entorpecentes. 

Os indivíduos fugiram e
abandonaram duas sacolas
plásticas. Os GCMs ainda ten-
taram realizar a abordagem ao
grupo, mas não foi possível
capturar os indivíduos.  

As sacolas foram localizadas
pela equipe e nelas havia 70
papelotes de cocaína, 20 por-
ções de maconha e 217 epen-
dorff de crack. 

As substâncias foram
apreendidas e apresentadas na
Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima, em Ribeirão
Pires, onde o delegado de
plantão solicitou perícia do
material recolhido. 

Após tomar conhecimento
do caso, o delegado titular,
doutor Wagner Milhardo, ins-
taurou inquérito policial.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia da Estância

GCM localiza drogas 
no Parque Aliança

As drogas foram abandonadas pelo grupo durante fuga 

Foto: Divulgaçã/GCM
 

Moradora cai no golpe do
falso funcionário do banco
Na tarde do último dia 17, uma

mulher, moradora do Jd.
Garibaldi, foi alvo de estelionatá-
rios que se passaram por funcio-
nários de um banco. Durante
ação, os criminosos causaram o
prejuízo de R$ 11 mil reais.

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a moradora foi
surpreendida pelo contato, por
telefone, de uma mulher, que se
apresentou como funcionária do
Banco do Brasil, a qual informou
que havia sido constatado um
saque de R$ 645 em sua conta
bancária.

Ao ludibriar a vítima, a crimino-
sa solicitou a confirmação de
dados bancários e senhas do car-
tão, afirmando que era para futu-
ro bloqueio do cartão, e que o
mesmo seria retirado por um
motoboy em sua residência.

A retirada do cartão foi realiza-
da horas depois. Porém, descon-
fiando da situação a moradora
compareceu em sua agência ban-
cária. Ao conferir o extrato consta-
tou que havia caído em um golpe.

A Polícia Civil da Estância foi
acionada na última terça (23) para
apurar o caso.

Polícia detém dupla por 
associação ao tráfico em RGS
Policiais Militares deteram na

noite da última terça-feira (23)
dois homens por associação ao
tráfico de drogas, em Rio Grande.

Segundo informações, a equipe
da PM, durante patrulhamento
pela Estrada Marechal Rondon,
avistou dois homens em atitude
suspeita, os quais, ao conferir a
aproximação da viatura, jogaram
uma sacola sobre o telhado de um
imóvel, ação que motivou a abor-
dagem policial.

Durante revista pessoal foi
encontrado R$ 95 em espécie, e,
após localização da sacola plástica,
a PM conferiu que havia 19 trouxi-
nhas de maconha em seu interior,
totalizando 24 gramas da droga.

Em entrevista um dos homens
confessou que estavam no local
para realizar a venda do entorpe-
cente.  O outro homem se identifi-
cou como olheiro, o qual era
recompensado com R$ 50 ao final
do turno. Diante dos fatos, ambos
foram algemados e encaminhados
à Delegacia da Estância.

Após tomar ciência da situação,
o delegado ratificou a voz de pri-
são em flagrante por venda e asso-
ciação ao tráfico de drogas.
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