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Avaliação neuropsicológica

Você já ouviu falar em neu-
ropsicológica? É uma especia-
lidade da psicologia que estu-
da as relações entre o cérebro
e o comportamento humano.

E para entendermos melhor
essa relação temos que inves-
tigar as funções cognitivas que
é o processo de aprendizado e
elaboração do conhecimento,
ou seja, capacidades intelec-
tuais, emocionais e do com-
portamento que abrangem
funções como: inteligência,
atenção, percepção, memória,
linguagem, aprendizagem,
velocidade de processamento

de informações, raciocínio,
compreensão, habilidades
motoras, afeto e etc.

Normalmente as avaliações
neuropsicológicas são solicita-
das por médicos geriatras,
neurologistas, psiquiatras e
neuropediatras, além de
outros profissionais envolvi-
dos com a área de reabilitação
em geral.

O psicólogo é o especialista
na área para realizar a avalia-
ção neuropsicológica.  É atra-
vés do encaminhamento
médico e queixa apresentada
pelo paciente e /ou responsá-
vel, observação do comporta-
mento, aplicação de escalas e
testes neuropsicológicos
padronizados e validados,
assim será possível chegar a
uma conclusão diagnóstica. 

O médico é auxiliado pela
avaliação neuropsicológica no
diagnóstico do paciente enca-
minhado.

A avaliação neuropsicológi-
ca é recomendada em qual-
quer caso que exista suspeita

de dificuldade cognitiva ou
comportamental auxiliando no
diagnóstico e tratamento de
doenças neurológicas, proble-
mas de desenvolvimento
infantil, dificuldades de apren-
dizagem, autismo, transtorno
de déficit de atenção e hipera-
tividade, transtorno de condu-
ta, entre outros. Sendo usada
para nortear indicações tera-
pêuticas, medicamentosas e
de reabilitação.

Um diagnóstico preciso é
fundamental para a condução
de um tratamento eficaz para
o paciente. 

A aplicação do teste é
padronizada e específica para
as necessidades individuais e
de acordo com a faixa etária.

A Clínica Elgra oferece o
serviço. Agende sua avaliação
neuropsicológica.

Sandra Ramos Gonçalves
Psicóloga na Clínica Elgra,

especialista em neuropsicoló-
gica e psicopedagogia.

CRP 06/50330.

Está nas mãos da Câmara Municipal 
A próxima quinta-feira (25) será um

dia importante para a política de
Ribeirão Pires. Os parlamentares que
integram a Câmara Municipal decidirão
se vão ou não contar com leis anticor-
rupção. Atualmente, as duas leis que
tratam sobre o assunto - uma de autoria
de então vereador Amaury Dias
e outra do atual presidente da
Casa, Guto Volpi - foram veta-
das sob uma desculpa que, cá
entre nós, pode gerar questio-
namentos e dúvidas. 
O voto de cada vereador poderá dizer

muito a respeito sobre sua conduta
enquanto membro do Legislativo. Será
que um voto contrário de determinado
parlamentar é embasado por questões
que realmente não estão bem delinea-
das no projeto, ou estaria ele com medo
de ser enquadrado na própria Lei em

que votou a favor?  
Essa pergunta também é válida aos

Prefeitos que vetaram a Lei anterior-
mente. Lutar contra a corrupção, que é
o maior câncer da política nacional, não
é de competência do Legislativo? E
poderá sobrecarregar a Prefeitura?  

Essa desculpa não convenceu
muito, uma vez que retirar
aqueles que são adeptos à cor-
rupção só traria benfeitorias a
todos os setores de Ribeirão
Pires e, especialmente, à sua

população - que há tempo espera por
representantes comprometidos com a
verdade.  
Esperamos que a votação da próxima

quinta-feira seja pautada pelo compro-
misso em exercer dignamente sua fun-
ção enquanto políticos, e não com inte-
resses particulares.

““AA  ppooppuullaaççããoo  ddee
RRPP  eessppeerraa  ppoorr
rreepprreesseennttaanntteess
ccoommpprroommeettiiddooss””  
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Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), já
começou a abrigar vereadores
da Legislatura passada e que
não conseguiram conquistar a
reeleição.

* * *

Que o primeiro a ser
nomeado na Prefeitura é
Danilo da Casa de Sopa (PL),
que será assessor de Gabinete.

* * *

Que Danilo será subordina-
do do filho de Volpi, secretário
de Gabinete Raphael Volpi.

* * *
Que Danilo terá cargo infe-

rior a um ex-assessor do seu

gabinete de quando era parla-
mentar; Hércules Carvalho já
está trabalhando como asses-
sor especial no mesmo gabine-
te em que Danilo foi nomeado.

* * *

Que no grupo de Volpi na
eleição, agora somente o ex-
vereador Rogério do Açougue
(PSB) ainda não conquistou
pessoalmente seu espaço na
Administração.

* * *

Que quem também conquis-
tou um espaço como funcioná-
ria comissionada na Prefeitura
de Ribeirão Pires, lotada na
Secretaria de Assuntos
Jurídicos, foi a ex-primeira-
dama Michele Mariz, ex-espo-
sa do ex-prefeito Saulo
Benevides (Avante).

* * *
Que o irmão do vereador

Alessandro Dias (Podemos),
que é Guarda Municipal na
Estância na Estância, foi pro-
movido a sub-comandante da
corporação.

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

Na última terça-feira (16) o
prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis
Volpi foi recebido no Palácio dos
Bandeirantes pelo vice-governa-
dor e secretário estadual de

Governo, Rodrigo Garcia, para
tratar do aporte de R$ 10
milhões para conclusão das
obras do Hospital e Maternidade
Santa Luzia. 

O encontro foi articulado con-
juntamente entre o presidente
do Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, Paulo Serra (PSDB),
o deputado federal Geninho
Zuliani (DEM) e o deputado esta-
dual Thiago Auricchio (PL).

Otimista com a reunião, o pre-
feito destacou que Estado e
município entraram numa rota
de ajustes e, possivelmente, até
o final de março o processo
deverá avançar. “O vice-gover-
nador compreendeu as nossas
necessidades e está ciente do
que significa esse hospital para a
região”, disse revelando ainda
que o vice-governador já conta-
tou o Departamento de
Convênios da Secretaria Estadual
da Saúde e que os entendimen-
tos jurídicos e financeiros com o
município já foram iniciados.

Com todo o trâmite documen-
tal pronto, o prefeito estima que
as obras sejam concluídas em 15
meses. “Será uma conquista
para a saúde de Ribeirão Pires”,
celebrou.

As obras do complexo hospi-
talar foram iniciadas em 2008,
na primeira passagem de Volpi
pela Prefeitura Municipal, e
recebeu recursos da União e do
Governo Estadual para erguer o
projeto, que foi dividido em
cinco blocos. 

Até o momento, foram cons-
truídos e entregues pelo municí-
pio os blocos onde funcionam a
Secretaria de Saúde e a UPA
Santa Luzia. 

No edifício que abrigará o
hospital, no 2º andar, foi concluí-
da a construção do laboratório
de análises clínicas, que está em
funcionamento. O complexo
contará ainda com centro cirúr-
gico/obstétrico; pediatria e
maternidade; bem como leitos
de internação. 

Clóvis Volpi e o vice-governador, Rodrigo Garcia

Volpi busca verba junto ao
Estado para concluir hospital

Obra pode ser concluída em 15 meses caso os entendimentos avancem
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Com o argumento de que
essas duas leis aprovadas no final
do ano passado vão gerar ônus
para Prefeitura e não são de com-
petência do Legislativo, o prefeito
de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL)
e o ex-prefeito Kiko Teixeira
(PSDB) vetaram as leis que tra-
tam, principalmente, em comba-
ter a corrupção na Administração
Pública.

No entanto, os atuais vereado-
res podem não acatar os vetos e
assim Ribeirão Pires continuará
tendo leis anti-corrupção. A vota-
ção acontece na próxima quinta-
feira às 14h na Câmara Municipal.

As leis são de autoria do então
vereador Amaury Dias (PSDB) e
do atual presidente da Câmara,
vereador Guto Volpi (PL)). Clóvis
vetou o projeto de Amaury e Kiko
vetou o artigo mais importante
da lei de Guto.

A primeira Lei cria o Programa
de Integridade e Compliance da
Administração Pública Municipal

e a outra Institui no Calendário
Oficial de Eventos a Semana
Municipal da Transparência e
Combate a Corrupção.

O Programa de Integridade e
Compliance estabelece o com-
prometimento da cidade com o
combate a corrupção de todas as
formas e contextos, com a inte-
gridade, com a transparência
pública e com o controle social.

Tal Programa de Integridade e
Compliance deve ser concebido e
implementado de acordo com o
perfil específico de cada Poder,
Órgão ou Entidade Pública
Municipal e as medidas de prote-
ção nele estabelecidas devem ser
analisadas e implementadas de
acordo com os riscos específicos
de cada órgão ou entidade.

A Lei tem os seguintes objeti-
vos: 

I – Adotar princípios éticos e
normas de conduta, e certificar-
se do seu cumprimento e aderên-
cia;

II – estabelecer um conjunto
de medidas de forma conexas,
visando a prevenção de possíveis
desvios na entrega dos resultados
esperados dos poderes, órgãos
ou entidades pela população do
município de Ribeirão Pires;

III – fomentar a cultura de con-
troles internos na busca contínua
por sua conformidade;

IV – criar e aprimorar a estru-
tura de governança pública, ris-
cos e controles da Administração
Pública Municipal;

V – fomentar a inovação e a
adoção de boas práticas de ges-
tão pública;

VI – estimular o comporta-
mento íntegro e probo dos servi-
dores públicos municipais;

VII – proporcionar condições e
ferramentas voltadas à capacita-
ção dos agentes públicos no exer-
cício do cargo, função ou empre-
go;

VIII – estabelecer mecanismos
de comunicação, monitoramen-

to, controle e auditoria;
IX – assegurar que sejam aten-

didos, pelas diversas áreas das
organizações públicas municipais,
os requisitos e solicitações de
órgãos reguladores e de controle.

A Lei diz ainda que no desem-
penho das atividades e procedi-
mentos relacionados ao
Programa de Integridade e
Compliance, todos os servidores,
agentes e funcionários do Poder,
Órgão ou Entidade devem enga-
jar-se, disseminar e demonstrar,
nas mínimas atitudes rotineiras,
que estão efetivamente alinha-
dos com os princípios e valores
do Programa.

Para o desenvolvimento e
implementação do Programa e
Integridade e Compliance as insti-
tuições abrangidas deverão indu-
zir a construção de um clima
organizacional favorável à gover-
nança pública e com interfaces
bem definidas, com servidores
interessados em cumprir seus

deveres, com real e efetivo apoio
da alta direção e com qualidades
alinhadas à ética, à moral, ao res-
peito às leis e à integridade públi-
ca.

O dirigente de cada Poder,
Órgão ou Entidade será responsá-
vel pelas ações necessárias para a
efetivação do Programa de
Integridade e Compliance da
Administração Pública.

Esta Lei foi vetada integral-
mente pelo prefeito Volpi, ale-
gando que gerará ônus nas ativi-
dades administrativas.

Já a Lei de Guto Volpi vetada
por Kiko institui no Calendário
Oficial de Eventos  a Semana
Municipal da Transparência e
Combate a Corrupção, a ser
comemorada na semana que
inclui o dia 16 de maio de cada
ano, data comemorativa da
vigência da Lei Federal de Acesso
à Informação – Lei Nacional nº
12.527/11.

A Lei diz ainda que nesta
semana poderão ser desenvolvi-
das ações educativas através de
palestras, seminários, conferên-
cias e atividades culturais e de
lazer.

No entanto, o que Kiko vetou
foi o artigo 3º desta Lei que diz
que na Semana Municipal da
Transparência e Combate a
Corrupção o Poder Executivo
deverá apresentar à sociedade, à
imprensa e às entidades de con-
trole social por intermédio de
relatório, balanço atualizado das
ações realizadas em fomento à
transparência pública.

O então prefeito Kiko vetou o
artigo terceiro dessa Lei argu-
mentando que tal artigo não
pode ser de autoria do Legislativo
e sim do Executivo, por se tratar
de uma atividade típica do prefei-
to.

Vereadores de RP vão votar dois vetos 
a leis aprovadas contra a corrupção
Votações de duas leis aprovadas contra a corrupção serão feitas na próxima quinta-feira. Objetivo é acabar com essas leis em Ribeirão Pires

Presidente Guto Volpi criou uma Lei que foi vetada por Kiko Prefeito Clóvis Volpi vetou Lei de autoria do ex-vereador Amaury Dias

Foto:Reprodução/ Redes Sociais 



66 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  2233  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22002211PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



77CCiiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  2233  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22002211

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra publicou na última sexta-
feira a rescisão unilateral de con-
trato com a empresa RR
Construções e Serviços Ltda,
vencedora da licitação para a
construção do Terminal
Rodoviário do município.

Segundo a Prefeitura, a resci-
são se dá por violação contra-
tual, caracterizada pela ausência
de justificativa para paralisação
da obra. Foi dado o prazo de
cinco dias para a empresa se
defender.

Cancelamento do contrato
ocorre justamente no momento
em que o prefeito Claudinho da
Geladeira (Podemos) se articula
com o Governo do Estado para
viabilizar, de fato, a Rodoviária
na cidade.

Na última sexta-feira o prefei-
to participou de mais uma reu-
nião na Secretaria de
Transportes Metropolitanos do
Estado de São Paulo, juntamente
com a deputada estadual Carla

Morando (PSDB), com o secretá-
rio Alexandre Baldy, o presiden-
te da CPTM, Pedro Moro e o
diretor de Engenharia, Obras e
Meio Ambiente na CPTM,
Marcelo Machado, com o objeti-
vo de  retomada das obras e a
unificação da Estação de Trem
com a Rodoviária. 

“Foi uma reunião muito
importante. Vamos resolver o
problema da região e melhorar o
trânsito da cidade. Já temos
mais uma reunião agendada
com o secretário para o próximo
mês. Uma nova proposta será
apresentada”, comemorou o
prefeito nas redes sociais. 

Antes desse, outro encontro
já havia ocorrido entre as autori-
dades municipais e do Estado.

Após a tratativa inicial entre o
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, presidido pelo pre-
feito de Santo André Paulo Serra
(PSDB), em conjunto com o vice-
governador e secretário esta-
dual de Governo, Rodrigo Garcia

(DEM), o projeto para erguer o
Terminal Rodoviário em Rio
Grande da Serra finalmente
ganhou o interesse da Secretaria
Estadual de Transportes.

Há 56 anos, desde a emanci-
pação do município, a população
clama por mudanças na infraes-
trutura da cidade. A construção
de uma Rodoviária e o fim das
cancelas da CPTM são reivindica-
ções históricas. 

Após ter uma afirmativa
sobre o debate do projeto pelo
Consórcio e pelo Governo do
Estado, o prefeito Claudinho da
Geladeira (Podemos) encami-
nhou a pauta para a deputada
estadual Carla Morando (PSDB).
O tema foi então direcionado e
acolhido pela Secretaria
Estadual de Transportes.

No último dia 11, Claudinho,
em conjunto com a sua vice,
Penha Fumagalli (PTB), estive-
ram no local das obras junta-
mente com a deputada e o
secretário estadual - Carla

Morando e Alexandre Baldy. 
Geladeira explicou as dificul-

dades enfrentadas pela popula-
ção e a importância da conclu-
são da obra aliada a construção
de uma nova plataforma de
desembarque da CPTM que seja
integrada ao Terminal
Rodoviário.

A estrutura deve ligar os dois
lados de Rio Grande da Serra e
permitir a integração das linhas
de ônibus municipais e intermu-
nicipais com a linha 10-Turquesa
da CPTM. A obra está orçada em
R$ 2.415.041,63.

O secretário estadual falou
sobre a importância dos recur-
sos do Governo do Estado para a
conclusão da obra e endossou a
preocupação do prefeito quanto
ao projeto de integração.
“Estamos contigo Claudinho,
vamos lutar para que essa obra
importante seja retomada e con-
cluída e também para viabilizar o
projeto de integração com a
CPTM”, disse Alexandre Baldy.

O projeto de mobilidade
urbana deve beneficiar em torno
de 50 mil pessoas. 

Para se ter uma ideia, 80%
dos moradores da cidade utili-
zam diariamente o transporte
púbico. O projeto trará maior
autonomia e comodidade aos
passageiros.

“Vamos resolver tudo com a
parceria da Prefeitura, da depu-
tada Carla e a orientação do
governador João Doria”, finali-
zou o secretário estadual.

Ordem de início
No sábado, dia sete de março

do ano passado, o então prefeito
de Rio Grande da Serra, Gabriel
Maranhão (Cidadania), deu
ordem de início as obras de
construção do Terminal
Rodoviário do município, no
antigo Campo do Ferrovia. 

A construção está orçada em
R$ 2.415.041,63, sendo os inves-
timentos conquistados através
do Fundo Metropolitano de
Financiamento e Investimento
(Fumefi) e emendas parlamenta-
res dos deputados estaduais:
Thiago Auricchio (PL) (R$ 400
mil), Estevam Galvão (DEM) (R$
250 mil) e Coronel Telhada (PP)
(R$ 100 mil).  

O equipamento de mobilida-
de terá área total de 9,3 mil
metros quadrados, abrigando o
sistema viário, acessibilidade,
estacionamento e área coberta
reservada à população e aos
coletivos.

No entanto, após essa ordem,
apenas algumas estacas foram
fincadas no local e nada mais. A
empresa sumiu do canteiro de
obras e agora o atual prefeito
Claudinho acaba de rescindir o
contrato com a empresa vence-
dora da licitação de maneira uni-
lateral.

Rio Grande da Serra cancela contrato 
com empresa que construiria Rodoviária

Prefeitura publicou na última sexta-feira rescisão unilateral com a empresa RR Construções e Serviços por inexecução parcial do projeto 

Única coisa que foi feita até agora na obra da Rodoviária de RGS Equipe de Rio Grande em reunião na última sexta-feira com o Estado
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O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, disse no últi-
mo dia 12 que espera a implan-
tação de um novo auxílio
emergencial pelo Governo
Federal já no mês de março,
podendo durar até junho.

A União estuda oferecer
quatro parcelas de R$ 250 a
todos os que foram beneficiá-
rios do programa.

A declaração veio depois de
reunião entre Pacheco, o presi-
dente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira, e os
ministros Paulo Guedes, da
Economia, e Luiz Eduardo
Ramos, da Secretaria de
Governo. Além do auxílio, a
conversa girou em volta da
vacinação contra a Covid-19 e
das reformas econômicas.

“Externamos aos ministros o
desejo e expectativa do
Congresso em relação a este
momento. As prioridades abso-
lutas são vacina e auxílio. Só
deixarão de ser prioridades
quando a pandemia acabar’,
afirmou Pacheco.

No último dia 11, questiona-
do por senadores, o ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello,
prometeu que metade da
população brasileira já estaria
vacinada até junho. Para
Pacheco, a instalação da
Comissão Mista de Orçamento
para votação do Orçamento de
2021 deve facilitar esse objeti-
vo, abrindo caminho para mais
investimento na vacinação.

Para viabilizar o auxílio, o
presidente do Senado preten-
de inserir uma “cláusula de
calamidade” na proposta de
emenda constitucional para o
novo Pacto Federativo (PEC
188/2019). O dispositivo per-
mitiria abrir espaço fiscal e
orçamentário para as despesas
decorrentes do novo auxílio.
Ele quer ver a PEC aprovada no

início de março.
“É fundamental que haja

uma cláusula de calamidade
pública para que tenhamos
condições de fazer a flexibiliza-
ção necessária para que haja o
auxílio. Vamos trabalhar no
decorrer do Carnaval e subme-
ter a proposta ao Colégio de
Líderes”, explicou Pacheco,
sem detalhar como funcionaria
a cláusula.

Ajuste fiscal

Além do novo Pacto
Federativo, o Senado se com-
prometeu a encaminhar as
PECs emergencial (PEC
186/2019, que permite o corte
de despesas obrigatórias) e dos
fundos constitucionais (PEC
187/2019, que desvincula
recursos ligados a fundos),
enquanto a Câmara avança as
reformas tributária (PEC
45/2019) e administrativa (PEC
32/2020). 

Segundo Pacheco e Lira,
essa ação demonstra que o
Congresso “está fazendo a sua

parte” para viabilizar as medi-
das de combate à pandemia e
aos seus efeitos.

“Serão tratadas com a maior
rapidez possível, com transpa-
rência adequada e com o maior
esforço, para que possamos
perpassar este momento e dar
garantia aos mais vulneráveis e
uma estabilidade econômica
previsível ao Brasil. Faremos o
que estiver ao nosso alcance”,
afirmou Arthur Lira.

Lira também disse que a
Câmara trabalhará em cima de
medidas legislativas para facili-
tar o trâmite de vacinas na
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), mas não
adiantou detalhes.

O ministro Paulo Guedes
avaliou a reunião como
“extraordinariamente constru-
tiva” e assegurou o compro-
misso do Governo com a saúde
da população — na forma da
vacinação e do auxílio emer-
gencial — e com a responsabi-
lidade fiscal, representada
pelas reformas.

Fonte: Agência Senado

Auxílio emergencial deve retornar em março 
e se estender por até 4 meses, diz Senado

A União estuda oferecer quatro parcelas de R$ 250 a todos os que foram beneficiários do programa

Congresso afirma que a vacina contra Covid e auxílio são prioridades
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O Projeto de Lei 4680/20 deter-
mina que a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) disponibilizará, de
forma gratuita, medicamentos
para o tratamento da depressão. O
texto tramita na Câmara dos
Deputados.

A proposta é do deputado
Geninho Zuliani (DEM-SP) e altera
a Lei 10.858/04, que autoriza a
Fiocruz a fornecer medicamentos
gratuitos ou a baixo custo à popu-
lação.

A lei proporcionou a criação do
Programa Farmácia Popular do
Brasil. Zuliani afirma que a pande-
mia do Coronavírus fez disparar em
todo o mundo casos de ansiedade
e depressão. 

No Brasil, a situação é particu-
larmente grave, ressalta: “Segundo
a Organização Mundial de Saúde
[OMS], o Brasil é campeão mundial
em casos de transtorno de ansie-
dade e ocupa o segundo lugar em
transtornos depressivos”, disse.

Com a distribuição gratuita de
medicamentos, ele espera reduzir
os casos de transtorno depressivo
recorrente e episódios depressi-
vos.

Segundo estudo realizado pela
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, os casos de depressão
aumentaram em 50% durante a
quarentena – reflexo do novo
Coronavírus – e quadros de ansie-
dade e estresse, em 80%.

Um outro estudo, desta vez
internacional, pesquisadores da
Universidade de Bath, no Reino
Unido, afirmam que há uma ten-
dência de alta nas taxas de depres-
são e ansiedade em jovens, nos
próximos anos, em decorrência do
isolamento social provocado pela
pandemia. 

A análise concluiu que os que
experimentaram a solidão durante
o isolamento podem ter até três
vezes mais chances de desenvolver
depressão no futuro.

A depressão atinge aproxima-
damente 300 milhões de pessoas
em todo o mundo, e, nos últimos
anos, vem atingindo populações
cada vez mais jovens.

Conforme relatos de especialis-
tas, Isso acontece porque vivemos
rodeados pelo excesso de tecnolo-
gia, o que torna as relações solitá-
rias. 

Dados de janeiro de 2020,,
antes do início da quarentena no
Brasil, a região do Grande ABC
tinha 15 mil pessoas atendidas nas
redes municipais de saúde para
tratamento da doença.

Em Ribeirão Pires, naquele
período, eram atendidas 356 pes-
soas, sendo 64 no Caps infantil, 27
na unidade especializada em álcool
e drogas e 265 no centro de aten-
ção psicossocial adulto. 

A Prefeitura da Estância ressal-
tou naquele momento que estava
realizando o matriciamento do ser-
viço de saúde mental na cidade,
integrando as unidades para o aco-
lhimento, diagnóstico, tratamento
e acompanhamento dos pacientes.

As cidades de Santo André,
Diadema, Mauá e Rio Grande da
Serra não detalharam os atendi-
mentos realizados naquele perío-
do.

Tramitação
O projeto será analisado em

caráter conclusivo pelas comissões
de Seguridade Social e Família;
Finanças e Tributação; e
Constituição e Justiça e de
Cidadania.

Medicamentos para depressão poderão
ser disponibilizados gratuitamente

Brasil é o primeiro do mundo em casos de transtorno de ansiedade e segundo em casos de transtornos depressivos

Foto: Reprodução / Banco de Im
agens

A proposta foi feita pelo deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) 
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Mais um novo capítulo sobre as
demissões em massa de funcioná-
rios da UPA Santa Luzia veio à tona
nos últimos dias. Após a Folha
divulgar o caos gerado na Saúde
do município, após desligamento
de cerca de 70 funcionários da OSS
(Organização Social de Saúde)
Irmandade Santa Casa de Birigui
(SP), uma técnica de enfermagem,
demitida no final de janeiro, procu-
rou nossa equipe para relatar o
atraso quanto aos pagamentos.  

De acordo com a denúncia, até
o momento, o salário referente ao
mês de janeiro não foi depositado
na conta dos profissionais e a res-
cisão do contrato também não foi
paga. O problema se estende,
ainda, aos funcionários do Hospital
de Campanha, que, segundo infor-
mações, estão sem receber desde
o dia 5 de fevereiro.  

A ex-funcionária conta que já
entrou em contato com a
Prefeitura de Ribeirão Pires, que

alega esperar o repasse da Santa
Casa de Birigui para normalizar as
pendências, enquanto a Santa
Casa transfere toda a responsabili-
dade para a Estância.  

Ao ser demitida, a técnica de
enfermagem foi informada que
seria recontratada pela nova admi-
nistração da unidade, mas que
nada foi concretizado. “O pior não
é isso. É que não recebemos nem o
pagamento de janeiro e a rescisão.
Estamos cheio de dívidas, cheio de
contas para pagar, e eles não dão
uma resposta.” 

Na reportagem veiculada pela
Folha na última sexta-feira (19), a
Prefeitura afirmou, em nota, que o
atendimento e os procedimentos
técnicos continuariam os mesmos,
sem nenhum ônus à população.
Ocorre que, com o corte na equipe
prestadora de serviços, houve uma
sobrecarga de funcionários que
permaneceram submetidos a
plantões de 12h dia após dia e não
mais como era anteriormente -
obedecendo a regra de 12h por
36h. “Eu estive lá e vi que havia
gente de plantão, quando, na ver-
dade, era para estar de folga”, rela-

tou.  
Questionada pela Folha, a

Prefeitura de Ribeirão Pires afir-
mou que o atraso no pagamento
ocorreu devido a demora do envio
dos documentos por parte da
Santa Casa de Birigui, que só reali-
zou tal ação após notificação da
Prefeitura, realizada no dia 18 de
fevereiro. A contra-notificação foi
recebida e protocolada na
Secretaria de Saúde apenas no dia
19 de fevereiro.  

“Após o recebimento, a
Prefeitura já deu início a todo trâ-
mite interno para realização do
pagamento, incluindo a conferên-
cia da documentação, assinatura
do empenho e encaminhamento
ao setor de Finanças. A inércia no
pagamento foi causada exclusiva-
mente pela Santa Casa de Birigui. A
previsão é que ainda essa semana
seja realizado todo o pagamento
pendente e a situação seja norma-
lizada,” esclareceu. 

A Prefeitura ainda esclareceu
que o pagamento é de responsabi-
lidade da Birigui. “A Santa Casa de
Birigui presta o serviço, no final do
mês são apresentados os relató-

rios, esses relatórios são conferi-
dos, é realizada a validação e a
Prefeitura faz o pagamento à Santa
Casa de Birigui, que por fim, deve
pagar os funcionários”, explicou.  

Quanto à jornada dupla, a pasta
afirmou que o sistema de saúde
está em colapso. “Aumentamos a
quantidade de médicos na UPA e
estamos tentando aumentar a
quantidade de funcionários. O que
vem acontecendo com frequência
é o afastamento de funcionários
por conta do diagnóstico de Covid-
19 e a Santa Casa de Birigui está
tendo dificuldade para essa reposi-
ção, fazendo com que alguns fun-
cionários sejam convidados a tra-
balharem em hora extra, de acor-
do com a legislação trabalhista.” 

“Estamos pedindo para que a
Birigui mantenha os serviços de
acordo com o contrato vigente
entre as partes, ainda que os fun-
cionários estejam de aviso prévio,
para que não haja maiores prejuí-
zos aos munícipes. Esclarecemos
ainda, que não sabemos quem
será a nova contratada para fazer a
gestão de funcionários e médicos
da UPA Santa Luzia”, finalizou.

Ex-funcionários da UPA denunciam atraso em
pagamentos e jornada dupla após demissões
Segundo denúncia, salário de janeiro e rescisão não foram pagos; profissionais que permaneceram estão trabalhando em dia de folga

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Contrato com a Santa Casa de Birigui não será renovado nesta gestão 

45% dos internados 
no Hospital de
Campanha de RP 
são de outras cidades

O índice pessoas de outras cida-
des internadas em Ribeirão Pires
por Covid-19 passou de 30%, em
janeiro, para 45% no início de feve-
reiro, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde. 

Dos 27 hospitalizados na sexta-
feira (20), 12 moravam em outros
municípios, enquanto 15 residem
na Estância. Pacientes de Mauá,
Rio Grande da Serra e Suzano lide-
ram a lista. 

Segundo o prefeito Clóvis Volpi
(PL), o índice de 45% de internação
por Covid-19 de pacientes de
outras cidades acende um sinal

vermelho na cidade. “Atendemos
praticamente uma microrregião, o
que tem nos acarretado alguns
problemas”, explicou. 

A preocupação tem a ver com
um possível colapso do Hospital de
Campanha, bem como com a pos-
sibilidade de paralisação do atendi-
mento aos pacientes de Covid caso
o Estado pare de repassar recursos
ao município. 

O último repasse está previsto
para 28/02, por isso, a Prefeitura
busca a prorrogação de prazo por
parte do Estado através do inter-
médio do deputado Thiago
Auricchio (PL) para que a cidade
possa continuar a administrar e
prestar o atendimento à popula-
ção no equipamento de saúde.

Volpi afirma ainda que é neces-
sário que o Governo Estadual
ajude os municípios que não con-
tam com essa estrutura. 

“Chamo a atenção para que o
Governo auxilie as outras cidades
fazendo um aporte financeiro a fim
de aliviar um pouco essa difícil
situação”, completou.

Mauá, RGS e Suzano lideram lista

UPA Santa Luzia é palco de 
discussão e agressões durante 
espera por atendimento médico

O desentendimento entre
pacientes à espera de atendi-
mento médico terminou em
agressões e tumulto na recep-
ção da UPA Santa Luzia, na últi-
ma sexta-feira (19). A briga
entre duas mulheres teria
começado após uma delas,
supostamente, ter furado a fila
de espera - tendo ainda envol-
vido seus respectivos maridos.   

A discussão evoluiu para
agressão quando uma das
envolvidas teria desferido um
tapa no rosto da outra. A
mulher agredida chamou seu
esposo, que passou a brigar
com o marido da, até então,
agressora.  

A briga ainda teria causado
danos ao patrimônio público
do equipamento de saúde
municipal - que atualmente
vive um momento de colapso -
tendo um dos homens arranca-
do o bebedouro para arremes-
sar contra o outro. Foi preciso
a intervenção da Guarda Civil
Municipal e dos pacientes que
estavam no local para conter a
briga.Briga teria sido motivada por uma paciente que furou a fila de espera 
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Na última quinta-feira foi cele-
brado o Dia Nacional de Combate
ao Alcoolismo, criado para cons-
cientizar a população sobre os
males causados pelo consumo
excessivo de álcool. Um estudo
mostra que o consumo de bebidas
alcoólicas cai na pandemia, mas
ainda preocupa. 

A quantidade de dinheiro
desembolsado por consumidores
com bebidas alcoólicas no Grande
ABC reduziu quando comparado
entre os anos de 2019 e 2020. 

Na média a queda foi de 32,3%

entre as sete cidades que compõe
a região, maior do que o identifi-
cado para o Brasil, que foi de
26,9%.

A cidade que mais reduziu
entre os sete municípios foi Rio
Grande da Serra, com uma queda
de 39,1%. Em 2019 a cidade gas-
tou R$ 8.931.824,00 com bebidas
e no ano passado esse valor pas-
sou para R$ 5.443.778,00.

Ribeirão Pires, por sua vez, teve
a segunda menor redução do
Grande ABC, com queda de
23,2%. Em 2019 foi arrecadado R$

20.748.578,00 e no ano passado o
valor ficou em R$ 15.928.554,00.

Os números surgiram a partir
de um estudo realizado pela IPC
Maps, da IPC Marketing e Editora.
No Grande ABC em 2019 foram
gastos R$ 538,3 milhões e em
2020, R$ 364,6 milhões.

Apesar da doença, alcoolismo,
estar relacionada a uma série de
complicações ao organismo,
levando a sequelas irreversíveis e,
inclusive, à morte de mais de 3
milhões de pessoas todos os anos
no mundo, dados do IPC Maps -

especializado em potencial de
consumo com base em dados ofi-
ciais - apontam para um cresci-
mento rigoroso no que se refere
às despesas com bebidas alcoóli-
cas nos últimos anos no Brasil.

Segundo Marcos Pazzini, res-
ponsável pelo estudo, “entre 2016
e 2019, os gastos no setor dispa-
raram de R$ 25,3 bilhões para R$
30,6 bilhões em todas as classes
sociais”. 

Em 2020, por sua vez, houve
um recuo de 26,9% no país, totali-
zando R$ 22,3 bilhões dos desem-

bolsos nesta categoria. 
Mas o cenário ainda é alarman-

te. Para Pazzini, a projeção é que
esse tipo de consumo volte a
subir, já que seu declínio é atribuí-
do somente à recessão provocada
pela pandemia, assim como acon-
teceu com a maioria dos setores
econômicos. 

“A procura por bebidas alcoóli-
cas está muito mais ligada a hábi-
tos de consumo de parte da popu-
lação, principalmente a mais
jovem, que vincula diversão ao
álcool”, considera o especialista.

População do Grande ABC gastou menos
dinheiro com bebida alcoólica na pandemia

Redução média de gasto com álcool caiu 32,3%. Ribeirão Pires reduziu 23,2% e Rio Grande da Serra 39,1%

Queda está atrelada a pandemia
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Uma festa na região de Ouro
Fino, em Ribeirão Pires, termi-
nou na morte de um homem,
na noite do último domingo
(21). A vítima, identificada
como A.L. foi baleada por pelo
menos cinco disparos de arma
de fogo, que o atingiram nas
costas, barriga e braço. Após
ser ferido, o homem foi jogado
em um córrego.  

De acordo com informações
do boletim de ocorrência, a
vítima e o autor dos disparos -
identificado como I.A.C. - tive-
ram um desentendimento ao
longo de uma festa, que ocor-
ria em um local situado na
Avenida Vereador Aroldo Alves
Neves. O homem teria entrado
na residência, sendo seguido
pelas vítimas. Testemunhas
afirmam que, momentos
depois, foi possível ouvir dispa-
ros de arma de fogo.  

Ao entrar no imóvel para
verificar o que havia aconteci-
do, uma das pessoas que parti-
cipavam da festa deparou-se
com I.A.C., que lhe ameaçou de
morte. O autor dos disparos

ainda coagiu outro rapaz,
tendo obrigado a lhe ajudar a
jogar o corpo de A.L. em um
córrego existente na proprie-
dade em que a festa acontecia.
Logo após o ato, o homem
pegou alguns pertences e dei-
xou o local.  

O Corpo de Bombeiros foi
acionado no local e realizou a
retirada da vítima do córrego.
Ainda de acordo com informa-
ções do registro do caso, reali-
zado na Delegacia de Ribeirão
Pires, os disparos foram feitos
com um revólver, que não foi
localizado no local. A Perícia
também não encontrou as cáp-
sulas deflagradas que pudes-
sem auxiliar na identificação
do calibre.  

O corpo de A.L. foi encami-
nhado ao Instituto Médico
Legal (IML), em Santo André.
Enquanto seu aparelho celular
foi apreendido e apresentado a
Polícia Civil de Ribeirão Pires.  

Inicialmente, o caso foi
registrado como Homicídio
Simples e encaminhado ao
delegado titular do município,
doutor Wagner Milhardo, que
afirmou ter instaurado inquéri-
to para apurar a morte. A tipifi-
cação do crime poderá ser alte-
rada durante o decorrer da
investigação. 

Até o fechamento da edição
desta terça-feira (23), I.A.C.,
autor dos disparos, não havia
sido localizado pelas autorida-
des.

Homem é morto a tiros durante festa e 
tem corpo jogado em córrego na Estância

Autor disparou contra vítima após um desentendimento ao longo de um festa, que ocorria na região de Ouro Fino 

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Polícia Civil de Ribeirão Pires instaurou inquérito sobre o caso 
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O número de registros nos
Procons da região despencaram
durante a pandemia. A queda no
Grande ABC foi de 60,27% na
comparação entre os anos de
2019 e 2020, conforme os núme-
ros do Sistema Nacional de
Informações de Defesa do
Consumidor (Sindec). 

A exceção é a cidade de Rio
Grande da Serra onde houve
crescimento de reclamações de
13,40%. A principal reclamação é

sobre cobrança indevida.
A diminuição se dá, principal-

mente, pela paralisação dos
atendimentos presenciais duran-
te os meses de início da pande-
mia do novo Coronavírus. 

No Grande ABC o número de
queixas reduziu de 52.417 para
20.824.  Como consequência, os
atendimentos diários também
caíram de 143 em 2019 para 57
no ano passado.

Rio Grande da Serra foi exce-

ção a essa regra. Em 2019 foram
388 atendimentos, enquanto
que em 2020 somaram 440.

Já Ribeirão Pires fez parte da
regra de redução. Em 2019
foram 2.655 procuras e em 2020
esse índice caiu para 1.075 aten-
dimentos, uma queda de
59,51%.

Mauá também manteve a
linha de redução. Em 2019 foram
7.133 reclamações e em 2020
esse número despencou para
2.793, diminuição de 60,84%.

Os assuntos mais reclamados
foram: energia elétrica (14,72%);
cartão de crédito (6,84%); telefo-
nia celular (6,81%); banco
(6,36%) e financeira (4,95%).

Já os problemas mais recla-
mados foram: cobrança indevi-
da/abusiva (30,74%); dúvida
sobre a cobrança ou valor
(7,69%); contrato rescisão ou
alteração unilateral (6,66%); pro-
duto com vício (4,58%) e não
entrega ou demora (4,50%).

Mesmo num ano em que as
transações on-line foram cata-
pultadas, essa diminuição no
número de reclamações nos

Proncons demonstra claramente
que a instituição não estava pre-
parada para o atendimento vir-
tual, o que pode ter feito com
que os consumidores optassem
por outros canais para sanar
seus problemas de consumo,
como por exemplo nas ouvido-
rias das empresas ou em sites
especializados em reclamações.

Vale ressaltar que a região
conta com um Procon Regional
através do Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC,
que é o primeiro do país.

Ele é um órgão conveniado a
Fundação Procon SP que integra
a Rede Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor.

Essa entidade almeja poten-
cializar os esforços dos sete
Procons Municipais convenia-
dos, alinhando ações coletivas
para atender às demandas regio-
nais e auxiliar na interlocução
entre os órgãos integrantes da
Rede Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor, em par-
ceria com a Fundação Procon SP
e com os Procons Municipais
conveniados.

O Procon Consórcio ABC tem
como principais objetivos:

- Fortalecer o trabalho dos
Procons Municipais das sete
cidades;

- Compartilhar as melhores
práticas dos Procons Municipais
entre as sete cidades e alinhar
procedimentos regionais para
atendimento das demandas do
Grande ABC;

- Promover a articulação de
políticas públicas regionais de
proteção e defesa do consumi-
dor com os órgãos de proteção e
de defesa do consumidor na
região;

- Orientar o consumidor para
o consumo consciente;

- Capacitar o fornecedor para
cumprimento do Código de
Defesa do Consumidor e legisla-
ção complementar;

- Desenvolver ações conjuntas
com a Fundação Procon SP e
com os Procons Municipais con-
veniados;

- Contribuir com as ações de
fiscalizações no âmbito regional
em parceria com a Regional
Santos.

Rio Grande da Serra é a única do ABC que 
cresceu número de reclamações no Procon

Rio Grande da Serra cresceu 13,40% em comparação entre os anos de 2019 e 2020. Ribeirão Pires teve queda de 59,51%

Número de queixas reduziu durante a pandemia 
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Estudantes da rede estadual já
podem realizar a demonstração de
interesse para receber um chip
com 3 gigabytes (GB) de internet.
Ao todo, serão distribuídos 500 mil
chips aos alunos matriculados no
6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental e da 1ª a 3ª série do
Ensino Médio, tanto do período
diurno quanto noturno, de escolas
regulares.

Para esta ação, serão prioriza-
dos os estudantes em vulnerabili-
dade social, a partir da observação
de critérios do CadÚnico. 

A solicitação pode ser feita atra-

vés da Secretaria Escolar Digital -
(https://sed.educacao.sp.gov.br)
na aba Manifestação de Interesse
dos Alunos ao Chip.

Os alunos que receberem o chip
terão que acessar os conteúdos do
Centro de Mídias de São Paulo e de
outras plataformas de ensino da
rede. Estima-se que as atividades
diárias digitais durem 1h45 para
alunos do período diurno e 1h15
para estudantes do período notur-
no, além de serem orientados
pedagogicamente por um profes-
sor duas vezes por semana via chat
do CMSP.

SP inicia inscrição para
distribuição de chips de
internet à alunos da rede

Chips serão entregues para alunos do ensino fundamental e médio

Na última terça-feira (16) o
secretário estadual da Educação,
Rossieli Soares confirmou a infor-
mação de que 741 casos de Covid-
19 foram registrados entre alunos,
professores e funcionários de
escolas do Estado de São Paulo. Os
dados englobam todas as redes de
ensino,  sejam privadas ou públi-
cas (estaduais e municipais). 

Na data, a Secretaria Estadual
de Educação não informou os

dados referentes ao Grande ABC,
contudo, a Apeoesp (Associação
dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo) afirmou
que a região contabiliza 140 profis-
sionais infectados nas escolas
municipais e 20 em colégios esta-
duais. Além disso, três profissio-
nais morreram nas últimas três
semanas.

Santo André registrou dois óbi-
tos decorrentes da Covid-19 na

área educacional, sendo um pro-
fessor e uma diretora. 

Há ainda a morte de um diri-
gente de educação de Mauá.

As escolas particulares de seis
cidades do Grande ABC retorna-
ram às atividades de forma pre-
sencial na última quinta-feira (18),
conforme autorização das respec-
tivas Prefeituras. 

Até então, apenas em São
Caetano as unidades educacionais
estavam autorizadas a funcionar
desde o dia 1º.  

Na cidade, são três profissio-
nais afastados de suas funções
após testarem positivo para Covid,
até agora.

Segundo a Apeoesp, o retorno
seguro às unidades escolares ape-
nas será possível após o cumpri-
mento de protocolos de segurança
sanitária nas escolas, e até que se
inicie a imunização de professores
na campanha contra a Covid-19,
bem como, de pessoas que com-
põem o grupo de risco.

Em Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra as aulas presenciais da
rede municipal devem voltar gra-
dativamente a partir de 5 de abril.

ABC registra 160 casos
de Covid em escolas
87% do total de casos de Covid foram registrados em escolas municipais da região

Vítimas da Covid são professores e servidores da Educação

Divulgação: Secom
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Estão abertas as inscrições
para o Curso de Teologia promo-
vido pela Igreja Matriz São José.
A aula inaugural do semestre
será em 1º de março e ocorrerá
de forma virtual, devido a pan-

demia do novo Coronavírus. Os
encontros devem ocorrer as
segundas-feiras, das 20h às
21h30.

O curso tem duração de três
anos, com disciplinas que bus-

cam aprofundar o conhecimento
sobre Deus (Trindade), a Bíblia,
o ser humano, a liturgia e a prá-
xis cristã.

As aulas serão promovidas
pelo professor Wellington
Barros. Os interessados devem
entrar em contato através do
telefone (11) 96185-1910. 

Para a matrícula será cobrado
o valor de R$ 20. Além do valor
mensal de R$ 50.

Os encontros virtuais serão
realizados através da plataforma
Google Meet, disponível para
baixar nas lojas de aplicativo
Play Store - Android, e App Store
- IOS.

As atividades online foram
implementadas pela Matriz São
José em julho de 2020 devido ao
avanço da pandemia e as regras
de isolamento social. 

Desde então, transmissões ao
vivo e encontros virtuais foram
cada vez mais recorrentes, pos-
sibilitando a comunicação entre
os representantes da Matriz e a
comunidade religiosa.

Curso tem duração de três anos e ocorrerá de forma virtual

Matriz São José sedia
Curso de Teologia

Aula inaugural do Curso de Teologia na Matriz São José, em 2019

Reprodução: Redes sociais
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