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Uma das linhas levanta-
das sobre a possível causa
do acidente na Avenida
Humberto de Campos, em
Ribeirão Pires, que vitimou
Bianca Batista Duarte, 20
anos, na última sexta-feira,
diz respeito a uma possível
disputa de “racha”. Uma
testemunha presenciou
que dois carros, um deles
ocupado por G.A.P. e
Bianca, seguiam sentido
Ribeirão Pires em alta velo-
cidade pela via. Página 9 Bianca morava em Rio Grande Marcelo venceu Átila
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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 EE

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

Home office: impactos na
saúde física e emocional

A pandemia do Covid-19 alte-
rou drasticamente a rotina e a vida
das pessoas por meses e sem pre-
visão de normalização.
Estudantes, professores e pais
tiveram que se adaptar ao ensino
à distância e o local de trabalho
também sofreu alterações. 

O home office, tendência do
futuro, passou a ser incorporado
por instituições públicas e priva-
das como uma alternativa que
economiza tempo gasto no traje-
to, além de aumentar a produtivi-
dade. 

O trabalho em casa trouxe a
ideia de conforto. Muitos traba-
lhadores optaram por substituir
roupas sociais pelo pijama.
Homens puderam deixar a barba
por fazer e mulheres não sentiram
a necessidade de se maquiar ou
arrumar os cabelos. No entanto,
não foi somente a aparência física
e os hábitos que sofreram mudan-
ças, mas o psiquismo também. 

Houve aumento da procura por
terapia em diversas faixas etárias

por demandas de oscilação emo-
cional durante a pandemia, tais
como transtornos de ansiedade e
depressão. O home office, no
começo encarado por muitos
como uma situação dos sonhos,
passou a representar um pesadelo
pela drástica diminuição do conta-
to social.  

No home office, o trabalhador
está à disposição da empresa em
período integral e, em muitos
casos, além do horário comercial,
podendo pular refeições e dimi-
nuir a quantidade de sono, fatores
que aumentam e potencializam o
estresse. Torna-se prejudicial à
saúde não haver separação entre
o ambiente casa e o ambiente tra-
balho, “não se respira outros
ares”.

A arquitetura e a psicologia
estão entrelaçadas para a com-
preensão do nosso comportamen-
to. A forma como nos apropria-
mos do espaço físico influencia a
saúde do corpo e da mente. É pos-
sível nomear as sensações como
agradáveis ou desagradáveis, as
que nos causam leveza ou cansa-

ço, entre outros. Permanecer lon-
gos períodos fechado em um
mesmo ambiente sem ver a luz do
sol resulta em perturbações das
funções biológicas. Perde-se o
referencial do dia e da noite. 

O estresse e a dificuldade de
concentração no home office
aumentam com a presença de
barulhos externos como, por
exemplo, nas inúmeras tentativas
de conclusão de uma tarefa profis-
sional em paralelo ao cuidado de
crianças, que demandam atenção
e possuem necessidades próprias.
As distrações aumentam a irritabi-
lidade, causando atrasos na entre-
ga e erros. 

Uma alternativa é tentar esta-
belecer horários para a rotina da
família e, se possível, contar com
ajuda de pessoas próximas na
administração do tempo e na divi-
são de tarefas. Além da terapia
com psicólogo, é de grande auxílio
o tratamento com acupuntura e
pilates para redução do nível de
estresse.

Sara Petrilli do Nascimento 
Psicóloga - CRP 82574/06.

E d i t o r i a l d a F o l h a

Para toda escolha, uma consequência 
Agora não adianta ficar pensando: “e se

tivéssemos feito isso ou aquilo”. O fato é que
regredimos no Plano São Paulo e isso certa-
mente implicará restrições rígidas que não
agradarão algumas pessoas e, sim, trarão
prejuízos.  
Usando daquele velho e bom cli-

chê: “A vida é feita de escolhas”, e foi
exatamente isso que vimos ao longo
dos avanços obtidos ao longo da
quarentena. A cada nova fase da fle-
xibilização era possível notar algu-
mas pessoas que escolheram “viver”
o hoje sem pensar no que o amanhã nos
reservava. “Ah, mas o vírus nem está tão
forte assim”, eles disseram. De fato, houve
um decréscimo no número de casos registra-
dos em alguns locais, mas o comportamento
arrogante de certas pessoas fez com que a
segunda onda chegasse mais rápido do que o
esperado.

A cidade que era um modelo a ser seguido,
lá no começo da pandemia, com bons índices
de isolamento social, tornou-se um dos
municípios que estão em estado de atenção,
em razão do aumento no número de casos
da Covid-19. E é por essas e outras que

Ribeirão Pires, hoje, vive o
momento mais delicado durante
a pandemia do novo coronavírus. 
Do mesmo modo que a vida é

feita de escolhas, para toda e
qualquer escolha sempre haverá
uma consequência. Desta vez, os

atos de pessoas que simplesmente resolve-
ram ignorar a pandemia custarão o trabalho
para alguns, a saúde de outros e a vida de
muitos. Não importa a cor da fase na qual
estamos. Enquanto houver vidas sendo inter-
rompidas, deverá haver cuidado, respeito e
compromisso por parte da população. Cada
vítima desta pandemia importa, e muito.

““CCaaddaa  vvííttiimmaa  
ddeessttaa  ppaannddeemmiiaa

iimmppoorrttaa””  

Prefeitura de Rio Grande da Serra
LEI MUNICIPAL Nº. 2.389, DE 23 DE

NOVEMBRO DE 2.020
“AUTORIZA A CESSÃO DE BEM

MÓVEL AO PODER EXECUTIVO MUNICI-
PAL.”

Autoria: Mesa da Câmara Municipal
Luis Gabriel Fernandes da Silveira,

Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte

LEI
Art. 1º. - Fica a Presidência da Câmara

Municipal de Rio Grande da Serra autorizada
a ceder ao Poder Executivo Municipal,
mediante Termo, o uso do bem móvel abaixo
descrito:

Automóvel PAS/AUTOMÓVEL
FIAT/SIENA EL. 1.0 FLEX/ano 2013/mod
2014, cor preta, PLACA DBS-4730, CHASSI
8AP372110E6077914, RENAVAM
00991989716 – Patrimônio n.º 773.

Art. 2º. - Em vista do disposto no artigo
anterior, fica autorizada a baixa no patrimô-
nio da Câmara Municipal, do bem a que se
refere esta Lei, comunicando-se ao Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 23 de novembro de 2.020 – 56º. Ano
de Emancipação Político-Administrativo do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.751, DE 23
DE NOVEMBRO DE 2.020.

“Altera dispositivos do Decreto Municipal
nº. 2.554, de 16 de julho de 2.018, que regu-
lamenta os procedimentos para concessão
de isenção de 50% (cinquenta por cento) do
Imposto Territorial e Predial Urbano, aos
aposentados e pensionistas.

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEI-
RA, Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,

DECRETA
Art. 1º. – O inciso IV, do artigo 3º., do

Decreto Municipal nº. 2.554, de 16 de julho
de 2.018, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 3º. - ........
IV - Título de Propriedade; Contrato de

Compromisso-Compra, com o reconhecimen-
to das firmas de todos os contratantes; ou
Contrato de Locação do Imóvel, desde que
conste cláusula expressa com referência à
responsabilidade sobre o imóvel.”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 23 de novembro de 2.020 – 56º. Ano
de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito

DESPACHO DO PREFEITO: Ratifico a
Justificativa da Secretária Municipal de
Saúde e aprovo a Dispensa de Licitação, com
fundamento no artigo 4 da Lei Federal nº
13.979/2020 c/c o artigo 24, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.666/1993, para a contratação de
Empresa para Locação de estruturas para os
leitos (já existentes) destinados para trata-
mento da Covid-19 na UPA de Rio Grande da
Serra, para enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus no município, com a empre-
sa EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA– CNPJ 67.181.578/0001-62, pelo valor
total de R$ 19.148,70 (Dezenove Mil Cento e
Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos),
para o período de 44 dias.

Rio Grande da Serra, 27 de novembro de
2020. Luís Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito
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Que o quadro clínico do pre-
feito eleito de Ribeirão Pires,
Clóvis Volpi (PL), deu uma
agravada e ele precisou ficar
internado para observação.
Volpi foi diagnosticado com
Covid-19 logo após as eleições
do dia 15 de novembro.

* * *
Que diz a Nota Oficial publi-

cada na página de Volpi: “O
prefeito eleito, Clovis Volpi
(PL), realizou na manhã desta
segunda-feira exames proto-
colares do tratamento da
Covid-19, e durante o procedi-
mento, Volpi apresentou um
leve cansaço. Foi constatado a
baixa saturação, e a equipe
médica do Hospital Ribeirão
Pires  optou por deixá-lo em
observação aguardando os
resultado dos exames. Apesar
da baixa saturação, o prefeito
eleito não faz uso de oxigê-
nio”.

* * *

Que o vice de Volpi, Amigão
D´Orto (PSB) também foi diag-
nosticado com Covid e após

quarentena, divulgou já estar
curado da doença.

* * *

Que o vice-prefeito de
Ribeirão Pires, Gabriel Roncon
(PTB), está fazendo peregrina-
ção na casa de aliados políti-
cos e amigos para agradecer o
empenho nas eleições. Isso
demonstra que Gabriel não se
abalou com a derrota nas
urnas e direciona seu olhar
para o futuro.

* * *
Que por citar Gabriel, foi

justamente o partido coman-
dado por ele, o PTB, o mais
votado nas eleições para
vereador em Ribeirão Pires,
conquistando três cadeiras no
Legislativo.

* * *

Que alguns nomes são son-
dados para formar o primeiro
escalão da Gestão Volpi, entre
eles Rosi de Marco, Gabriel
Maranhão, Nono Nardeli,
Andreza Araújo, Clauricio
Bento, Audrei Rocha, entre
outros.

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

Com menos de 2% de diferen-
ça para o segundo colocado,
Marcelo Oliveira (PT) foi eleito o
novo prefeito da cidade de
Mauá na eleição mais acirrada
do município desde 1988. A dife-
rença entre o eleito e o atual
prefeito, Átila Jacomussi (PSB),
que registrou uma larga vanta-
gem no 1º turno, foi de 2.676
votos. O atual vereador do muni-
cípio recebeu 50,74% (91.459
votos), enquanto Jacomussi che-
gou aos 49,26% (88.783 votos).

A quantidade de votos a mais
recebidos por Oliveira do 1º para
o 2º turno foi de 53.129 . O salto
foi possível mesmo sem ter rece-
bido o apoio do terceiro e do
quatro melhor colocado, que
disputaram o pleito no último
dia 15. Um deles foi Zé
Lourencini (PSDB), que esteve ao
lado de Átila durante a segunda
etapa da disputa eleitoral. Juiz
João (PSD) optou pela neutrali-
dade. 

Com a vitória nas urnas, o
Partido dos Trabalhadores não

só impediu a reeleição do atual
Governo, como também garan-
tiu a quinta Administração do
partido na cidade. Marcelo
Oliveira será o terceiro prefeito
do PT a comandar Mauá. O pri-
meiro a ser eleito pelo partido
foi Oswaldo Dias (PT), que este-
ve a frente da Prefeitura em três
oportunidades 1997/2000,
2001/2004 e 2009/2012. O ex-
petista Donisete Braga, que dis-
putou a eleição deste ano pelo
PDT, também governou o muni-
cípio de 2013 a 2016. 

"Foi uma vitória do povo de
Mauá. Quero agradecer a toda
população pelo resultado.
Conseguimos mostrar, durante
essa nossa caminhada de espe-
rança e fé, a verdade dos fatos
com uma campanha propositiva.
Agora, temos grande responsa-
bilidade pela frente para liderar
esse projeto de retomada do
desenvolvimento econômico e
social da cidade", disse Oliveira
após a divulgação dos resulta-
dos.

Apoiadores e militantes se
reuniram na Avenida Portugal
para comemorar a vitória. Na
ocasião, a vice-prefeita eleita,
Celma Dias (PT), esposa de
Oswaldo Dias, afirmou que
Mauá virará a página do descaso
e construirá uma nova e linda
página de sua história. 

Na manhã de segunda-feira
(30), Oliveira esteve na região
central de Mauá para agradecer
aos munícipes pelos mais de 90
mil votos recebidos. O eleito
conversou com os moradores e
tirou fotos. 

Por meio das redes sociais,
Átila agradeceu aos seus eleito-
res. “Minha palavra de coração é
gratidão pelo carinho das ruas.
Mauá nunca desistiu do Átila, e
não vou desistir de Mauá.
Sempre vou amar a nossa gente!
Agradeço a Mauá pela confiança
em mim depositada. Podem ter
a certeza: continuarei nas ruas
trabalhando pela nossa gente!
Contem sempre comigo!”,
escreveu o atual prefeito.

Em disputa acirrada,
Marcelo vence Átila e é
o novo prefeito de Mauá 
Diferença foi de apenas 1,48%; eleição foi a mais disputada dos últimos 32 anos 

Marcelo Oliveira e Celma Dias assumirão a Prefeitura de Mauá em janeiro de 2021 
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Com o claro aumento de inter-
nações em decorrência da Covid-
19, o Governo e o Centro de
Contingência, em coletiva de
imprensa na última segunda-feira
(30) decidiu que 100% do Estado
de São Paulo voltará para a Fase
Amarela do Plano São Paulo. 

A medida atinge em conse-
quência o Grande ABC, assim
como as outras regiões do Estado
que já estavam na Fase Verde.
Com a decisão, comércios e servi-
ços vão voltar a funcionar menos
horas por dia.

Na última semana, o Estado
registrou o aumento de interna-
ção em 18%, e devido a isto, o
Centro de Contingência alertou
sobre a necessidade de voltar a
aplicar regras de maior controle da
pandemia. A medida segue orien-
tações estipuladas por especialis-
tas da Saúde.  

76% das cidades do Estado
estavam até ontem na Fase Verde.
Patrícia Ellen, secretária de
Desenvolvimento, afirmou que a
medida de reclassificação foi de
acordo com os dados do fecha-
mento da semana epidemiológica,

que designa uma medida de aten-
ção. “Precisamos de muita cautela
e colaboração de toda a popula-
ção para que possamos seguir
com medidas de contenção da
pandemia”.

A quarentena tem previsão
para ser mantida até 16 de dezem-
bro. Segundo Dória, a próxima
reclassificação do Plano São Paulo
está agendada para 4 de janeiro.
Os indicadores do avanço da pan-
demia voltarão a serem analisados
a cada 7 dias. 

“Como forma de controle, ire-
mos ampliar o volume de testa-
gem na população e intensificar as
ações de orientação em todo o
Estado”, disse Jean Gorinchteyn,
secretário estadual de Saúde.
“Estamos atentos e vigilantes
enquanto a vacina não estiver dis-
ponível”, complementou.

Desde o início da pandemia, 42
mil pessoas perderam a vida no
Estado de São Paulo. 89% são pes-
soas com idade acima de 50 anos. 

“Pedimos o auxílio dos jovens
para que evitem festas, celebra-
ções e baladas, pois, estão sendo o
grupo que apresenta maior taxa

de infecção e transmissão do vírus.
A prevenção e preocupação com a
pandemia deve ser responsabili-
dade de todos”, relembrou
Patrícia Ellen. 

Até o momento, são 1.240.473
pessoas infectadas em todo o
Estado de São Paulo. 

Fase Amarela
O consumo local em restauran-

tes ou bares devem funcionar
somente ao ar livre ou em áreas
arejadas, a ocupação máxima pas-
sará de 60 para 40% da capacida-
de do local e o horário de funcio-
namento será restrito a 10 horas
por dia, com limite de funciona-
mento até às 22h. 

Ocupação máxima de salões e
barbearias também passa para
40%. Academias de esporte e cen-
tros de ginástica terão capacidade
máxima de 30% do local. Apenas
serão permitidas aulas e práticas
individuais.

“Não estamos parando tudo
(...) estamos em uma fase que
requer atenção para que possa-
mos manter as atividades em fun-
cionamento”, destacou Patrícia
Ellen.

Estado de São Paulo regride para Fase
Amarela devido o aumento em internações
A regressão da Fase Verde para Amarela ocorre devido a piora nos indicadores de internações e casos de Covid-19 em todo o Estado

João Dória em coletiva de imprensa na última segunda-feira (30)
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Em meio a um aumento no
número de hospitalizações por
Covid-19 na região do ABC, o
Consórcio Intermunicipal
Grande ABC enviou um ofício ao
Governo de São Paulo, no fim
da última semana, pedindo a
retomada das internações de
pacientes da doença em dois
hospitais estaduais na região e a
ampliação do número de leitos.
O ofício foi enviado em caráter
de urgência para o governador
de São Paulo, João Doria (PSDB)
e ao secretário estadual de
Saúde, Jean Gorinchteyn.

O documento pede "que o
Hospital Estadual Mário Covas

(Santo André) e o Hospital
Estadual Serraria (Diadema)
retomem imediatamente as
internações de pacientes com
Covid-19 e ampliem o número
de leitos para atendimento dos
pacientes da região". 

Um levantamento feito pelo
Consórcio mostrou um aumento
de 21 pontos percentuais nas
taxas de ocupação dos leitos de
UTI para Covid-19 das cidades
em apenas três semanas. Entre
5 e 26 de novembro, a região
saltou de 44% para 65% na taxa
de ocupação.

"O aumento das internações
é reflexo do aumento de casos

no último período", afirma o
Consórcio. 

Segundo informações dispo-
nibilizadas no portal de acom-
panhamento da pandemia da
Fundação Seade, a região regis-
trou aumento de 32,1% nos
casos nos últimos 30 dias, sendo
que as mortes foram reduzidas
em 17,1% no mesmo período
em comparação com os 30 dias
anteriores.

Além dos aumentos nas
internações dos hospitais muni-
cipais das cidades, o Consórcio
também apontou como justifi-
cativa para o pedido: a chegada
de muitos pacientes graves; o
tempo médio de permanência
desses pacientes nos leitos de
UTI; a possibilidade de não
haver leitos disponíveis para
atendimento dos pacientes resi-
dente nas cidades do Grande
ABC nos próximos dias e a
impossibilidade de reabertura
de hospitais de campanha no
curto prazo.

Em nota, a Secretaria
Estadual da Saúde informou que
"mantém 62 leitos exclusivos
para a doença no Hospital
Mário Covas e o Hospital de
Diadema. Em ambas as unida-
des há leitos disponíveis para
atendimento aos casos graves
do Coronavírus”.

O comunicado também diz
que "vai repassar ainda neste
ano mais R$ 8 milhões para o
município de São Bernardo do
Campo, prorrogando o convê-
nio vigente com o município
para assistência a casos de
Covid-19 na região do ABC no
Hospital de Urgência de São
Bernardo".

A decisão pela ampliação ou
não dos leitos nos hospitais
ainda não foi divulgada pelo
Estado. Cabe ao Consórcio e os

municípios do ABC aguardar
pelo retorno sobre o tema.

Casos
Até ontem (30) a região regis-

trou 3.006 mortes entre mora-
dores, decorrente da Covid-19.

O volume de contaminados
atingiu a marca de 83.415,
desde o ínicio da pandemia.

Destes, 84% não apresentam
mais sintomas da doença.

Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra registram juntas 2.738
casos do novo Coronavírus e
133 mortes.

A taxa de ocupação de leitos
exclusivo para o tratamento de
pacientes com Covid-19 é de
51%, na microrregião.

Consórcio pede ao Estado mais leitos
para atender pacientes com Covid-19

Pedido se estende para os hospitais Mário Covas, em Santo André, e Serraria, em Diadema

Volume de internações acende um alerta para a região

Em coletiva de imprensa
ontem, o Governador João Dória
destacou que o Estado tem 62
cidades em Estado de Atenção
devido ao aumento de casos de
Covid-19. Dentre estas, destaca-
se Diadema e Ribeirão Pires.

Hoje às 16h, o secretário de
Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi irá coordenar reunião vir-
tual com os prefeitos Lauro
Michels (PV) e Kiko Teixeira (PSDB)
para discurtir ações imediatas
para o controle da pandemia nos
municípios.

“A elevação de casos é preocu-
pante, e por isso, iremos nos reu-
nir e debater soluções que visem a
melhora no atendimento à popu-
lação e a regressão do contágio”,
afirmou o secretário em coletiva.

Ele ainda afirmou que nos pró-
ximos dias os prefeitos eleitos,
José de Fillipi Júnior (PT) e Clóvis
Volpi (PL) serão convidados a par-
tir de reunião virtual para se
ambientarem com as diretrizes do
Plano São Paulo, a fim de que ao
tomarem posse em janeiro de
2021, possam dar continuidade as
ações de prevenção nas cidades.
Com foco na administração de
hospitais municipais e índices de
relevância, como volume de leitos

de UTI e enfermaria, e ações de
prevenção junto à população.

A reunião também será acom-
panhada e realizada com as
demais 60 Prefeituras que encon-
tram-se listadas como Estado de
Atenção. É o caso de Guarulhos,
Suzano, Poá e Mairiporã.

Ontem às 15h, o Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC,
presidido pelo prefeito de Rio
Grande da Serra, Gabriel
Maranhão (Cidadania), promoveu
uma assembléia geral extraordi-
nária, por meio de vídeoconferen-
cia, com os prefeitos do ABC para
discutir sobre as regras listadas
pelo Centro de Contingência e
pelo governador João Dória, refe-
rente ao retrocesso da região para
a Fase Amarela.

Cabe ressaltar que as regras
determinadas pelo Plano São
Paulo devem ser respeitadas inte-
gralmente pelas Prefeituras, pelos
comércios e setores econômicos.

A oficialização das medidas de
maior restrição comercial no
Grande ABC será realizada por
cada Prefeitura ainda nesta sema-
na, por meio de divulgação em
Diário Oficial e orientação da
população através de canais digi-
tais oficiais.

Diadema e Ribeirão estão
em Estado de Atenção
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Um homem de 39 anos foi
morto após ser atingido por uma
facada no peito, na madrugada da
última segunda-feira (30), no
Jardim Santo Antônio, em Ribeirão
Pires. O golpe foi desferido pelo
ex-marido da namorada da vítima.  

O casal estava dormindo quan-
do foi surpreendido pelo suspeito,
identificado como F.G.C.  Ele teria
invadido a casa da ex-mulher,
munido de uma faca, e atingido a
região do peito de Washington
Miguel da Silva, morador da cida-
de de Mauá. Segundo informa-
ções do boletim de ocorrência, o
acusado não aceitava o fim do
relacionamento com a mulher e,
consequentemente, o início do
namoro com a vítima.  

Equipes da Samu foram aciona-
das, mas Washington não resistiu
ao grave ferimento e morreu
ainda no local. Já o acusado fugiu,
não sendo localizado até momen-
to. 

O caso foi registrado como
homicídio simples na Delegacia de
Ribeirão Pires. A Polícia Civil afir-
mou que abrirá inquérito para
investigar o homicídio.

Foto: Folha Ribeirão Pires 

O caso foi apresentado na Delegacia de Ribeirão Pires 

Casal dormia quando o acusado entrou na residência e esfaqueou a vítima

Homem mata atual 
namorado da ex-mulher Mulher é agredida por 

ex-marido em Ribeirão Pires 

Um homem descumpriu a
medida protetiva e agrediu a ex-
mulher com dois socos, na madru-
gada da última segunda-feira (30),
na Vila Maracá, em Ribeirão Pires. 

A vítima estava na calçada de
sua residência quando o agressor
se aproximou e desferiu os golpes.
Para se defender das agressões, a
mulher pegou um pedaço de
madeira e deu dois golpes no ex-
marido, que fugiu do local. 

A vítima informou a direção e
características e, em breve diligên-
cia,  conseguiram o encontrar nas
proximidades do local dos fatos,
andando na via pública. Indagado,
o autor confessou que se aproxi-
mou da vítima e acabou se desen-
tendendo, sendo agredido com
um pedaço de madeira por sua ex-
esposa. O homem também con-
fessou que tinha ciência da medi-
da protetiva e que errou ao se
aproximar de sua ex-esposa,
porém negou que a agrediu.  

O indiciado foi autuado em fla-
grante e recolhido à carceragem
local. Ele será encaminhado para a
Cadeia Pública de Santo André e
ficará à disposição da Justiça.  

Homem é assaltado na 
Av. Valdírio Prisco

Um morador de Rio Grande da
Serra foi assaltado enquanto cami-
nhava pela Avenida Valdírio Prisco,
em Ribeirão Pires, na manhã do
último sábado (28). 

De acordo com informações do
boletim de ocorrência, a vítima foi
abordada por dois homens em
uma bicicleta, que, mediante a
graves ameaças e uso de uma
arma de fogo, anunciaram o assal-
to e conseguiram roubar o apare-
lho celular da vítima. O caso foi
registrado na Delegacia de
Ribeirão Pires e encaminhado ao
Setor de Investigações. 

Ciclista é atropelada na
Av. Humberto de Campos

Uma ciclista foi atingida por um
veículo na Avenida Humberto de
Campos, no último domingo (30).
De acordo com informações divul-
gadas nas redes sociais, o condu-
tor seguia sentido Mauá quando a
vítima, aparentemente alcooliza-
da, surgiu à frente do carro.  

Apesar de ter tentado desviar, a
ciclista acabou atingida, mas não
sofreu lesões. Já o condutor que-
brou a clavícula, fraturou a costela
e sofreu algumas escoriações nas
mãos.
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Uma das linhas levantadas
sobre a possível causa do aci-
dente na Avenida Humberto de
Campos, que vitimou Bianca
Batista Duarte, 20 anos, na últi-
ma sexta-feira, diz respeito a
uma possível disputa de
“racha”. Informações do bole-
tim de ocorrência revelam que
uma testemunha presenciou o
momento em que dois carros,
um deles ocupado por G.A.P. e
Bianca, seguiam sentido
Ribeirão Pires em alta velocida-
de pela via - conhecida por pro-
tagonizar inúmeros acidentes
fatais.  

O homem, que trabalha pró-
ximo ao local do acidente, afir-
mou que o Gol descia pela via
na faixa da direita, acompanha-
do por um Jetta que seguia pela
esquerda, quando perdeu o
controle e colidiu em uma árvo-
re. O motorista do Jetta, ainda
não identificado, chegou a
retornar e ajudar G.A.P. a
desembarcar do veículo, mas
deixou o local sem dar continui-
dade no socorro às vítimas.  

De acordo com a testemunha

ocular, um motociclista também
percorria a via no momento da
colisão, podendo ter motivado
G.A.P. a perder o controle da
direção. Ele teria tentado des-
viar da moto, invadido a calçada
e batido a lateral direita contra
a árvore.  

A Polícia Militar constatou
que no local havia marcas de
frenagem com cerca de 50
metros de extensão, além das
condições inadequadas de
alguns pneus, que estavam
carecas. Os militares ainda
encontraram no veículo aciden-
tado um invólucro de plástico
contendo erva verde semelhan-
te à maconha, não sendo possí-
vel determinar quem seria res-
ponsável pela substância.  

A moradora do Parque
América, em Rio Grande da
Serra, ficou presa nas ferragens
e morreu ainda no local,
enquanto o motorista de 22
anos, morador de Ribeirão
Pires, precisou ser encaminhado
ao Hospital Nardini, em Mauá,
apresentando fratura em uma
das pernas, além de outras

escoriações. 
De acordo com informações

apuradas pela Folha junto a
Polícia Civil, apesar de ter dado
entrada no pronto socorro em
estado grave, G.A.P. foi establi-
zado e não corre risco de vida.
O delegado titular de Ribeirão
Pires, doutor Wagner Milhardo
instaurou inquérito para apurar
as causas do acidente. A teste-
munha deve ser ouvida dentro
dos próximos dias.

Polícia Civil investiga se “racha” causou 
acidente e morte na Humberto de Campos

Testemunha presenciou momento em que dois carros desciam a via em alta velocidade momentos antes do acidente 

Acidente aconteceu na Avenida Humberto de Campos Bianca tinha 20 anos 

Foto: Reprodução/ STT

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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O Governador João Doria
anunciou na última quinta-feira
(26) o repasse de R$ 48,5
milhões para o Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE-
SP) em 2021 na região do ABC.
Em todo o Estado serão R$ 700
milhões. Além disso, haverá
mudanças nos critérios de repas-
se do recurso. 

O repasse do PDDE-SP é trans-
ferido para a Associação de Pais
e Mestres (APM) das escolas
para que realizem pequenas
reformas, manutenções emer-

genciais e adquiram equipamen-
tos de forma mais ágil e menos
burocrática, e contribuam para a
melhoria do ambiente escolar e
do ensino.  

"O Programa Dinheiro Direto
na Escola aumentou o valor dos
repasses, modernizou e tirou a
burocracia, agilizando os repas-
ses para as escolas estaduais",
disse Doria.  

Em 2020, primeiro ano do
PDDE-SP, as 5,1 mil escolas esta-
duais receberam R$ 700
milhões: R$ 650 milhões e R$ 50

milhões específicos para a Covid-
19.

Os R$ 700 milhões represen-
tam um valor 13 vezes superior
aos destinados em anos anterio-
res.  

"Com o PDDE-SP, as escolas
estaduais ganharam agilidade
para executar recursos a qual-
quer momento do ano letivo. E a
Secretaria da Educação pode
realizar a transferência direta de
verba às APMs, com agilidade,
sem carga de trabalho excessiva
ou muita burocracia”, destaca o

secretário de Estado da
Educação, Rossieli Soares. 

Novos critérios 
Até 2019, os critérios para a

distribuição do PDDE-SP conside-
ravam apenas um valor fixo por
escola e um valor per capita por
aluno, a partir da quantidade de
alunos matriculados. Neste ano,
a partir de escuta feita na rede, o
Governo de São Paulo fez uma
adequação dos critérios para o
repasse da verba do PDDE-SP. A
partir da inclusão de novos crité-
rios, o valor per capita dos alu-
nos matriculados em escolas de
tempo integral passará a ser
maior do que das regulares,
dado que os alunos ficam mais
tempo na escola.  

Outro critério adicionado será
o Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social (IPVS), da
Fundação Seade. Serão prioriza-
das com um montante maior de
recurso as escolas localizadas em
áreas de vulnerabilidade alta e
muito alta. 

A área em que a escola está
construída também passará a ser
avaliada. Dessa forma, serão

contempladas com um repasse
maior as escolas construídas em
áreas mais amplas, visto que
estas unidades possuem custo
de manutenção maior.  

Outra novidade é que as esco-
las que dispõem de salas de
recurso vão receber um valor
destinado para sua manutenção.
As unidades que ainda não têm
poderão usar a verba do PDDE-
SP para sua implementação.  

Os novos critérios buscam
aprimorar ainda o PDDE-SP, por
meio de um repasse mais equâ-
nime, que contemple melhor às
necessidades da rede. O cálculo
da quantia de cada escola será
feito pela Secretaria de Estado
da Educação.  

Para receber o recurso, as
escolas terão de fazer um Plano
de Aplicação Financeira. Assim,
poderão prever a quantia desti-
nada para custeio, para realizar
gastos com pequenos reparos ou
manutenção, por exemplo, e a
quantia destinada para capital,
que pode ser destinada para a
aquisição de equipamentos,
dentre outros investimentos. 

Governo anuncia investimento de
R$ 48,5 milhões em escolas da região

Transferência de recursos para o ano letivo de 2021 faz parte do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Escolas estaduais de todo o ABC serão beneficiadas com a medida
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A Secretaria de Saúde e
Higiene de Ribeirão Pires refor-
çará neste mês as ações de
combate e prevenção às
Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs)/Aids. As
atividades, que serão realiza-
das no Serviço de Atenção
Especializada (SAE) e nas UBSs
e USFs da cidade, fazem parte
do Dezembro Vermelho.

Para abrir o calendário, de 1
a 7 de dezembro, a Prefeitura
promoverá a 13ª Campanha
Fique Sabendo, para testagem
de HIV, Sífilis, Hepatites B e C.
O objetivo da testagem é diag-
nosticar precocemente os agra-
vos, especialmente entre
jovens. “Existem muitas pes-
soas que são portadoras do HIV
e que estão com sífilis ou hepa-
tites B e C sem saber”, explicou
a coordenadora do Programa
Municipal IST/Aids de Ribeirão
Pires, Nanci Garrido.

Em 2019, foram registrados
28 novos casos de IST/Aids na
rede municipal da cidade – 85%
dos casos são homens, desses
50% fazem sexo com homens,

brancos, na faixa etária de 19 a
40 anos. Este perfil segue a
tendência nacional da epide-
mia. Em 2020, dos 23 novos
casos registrados, 45% são
heterossexuais, brancos, na
faixa etária de 30 a 50 anos;
35% são homens que fazem
sexo com homens, pardos; 20%
se reconhecem como bisse-
xuais, pardos.

“Neste ano, observamos um
leve crescimento de casos que
tiveram transmissão entre
heterossexuais, diferente dos
últimos anos. É muito impor-
tante promovermos o acesso
aos testes, ampliar o número
de pessoas que conheçam seu
status sorológico, vincular o
portador à referência (de
saúde) e ofertar tratamento
imediatamente após o diagnós-
tico”, avaliou Nanci.

No caso do HIV, a testagem é
a porta de entrada nesta cadeia
de cuidado contínuo de pre-
venção, diagnóstico, vincula-
ção, tratamento, retenção e
supressão viral do HIV. No caso
da sífilis e hepatites, a testa-

gem oportuniza o diagnóstico e
tratamento de agravos muitas
vezes silenciosos.  

Durante a Campanha Fique
Sabendo, a testagem será reali-
zada no Serviço de Atenção
Especializada (Av. Francisco
Monteiro, 205 – Centro. Seg. a
sex., das 7h às 17h), e na
Atenção Básica, seguindo o
seguinte cronograma:

2/12 – Das 9h às 13h – UBS
Central;

2/12 – Das 10h às 14h – UBS
Centro Alto;

2/12 – Das 12h às 15h – USF
Jardim Valentina;

3/12 – Das 9h às 15h – USF
Jardim Caçula;

3/12 – Das 9h às 15h – USF
Jardim Luso;

4/12 – Das 9h às 15h – USF
Quarta Divisão;

4/12 – Das 9h às 15h – USF
Ouro Fino;

4/12 – Das 9h às 15h – UBS
Santa Luzia;

4/12 – Das 9h às 15h – USF
Vila Sueli;

7/12 – Das 9h às 15h – USF
Guanabara.

Ribeirão Pires promove campanha
de prevenção e combate à Aids

Serviço de Atenção Especializada, UBSs e USFs terão reforço na realização de testagem durante a Campanha Fique Sabendo 

Campanha Fique Sabendo será intensificada entre 1º e 7 de dezembro
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Valor do kit de itens essenciais vai a R$ 849,01em novembro deste ano

No período de um ano, a cesta
básica ficou R$ 225,55 mais cara
para os consumidores do Grande
ABC. Com a alta de preços de pro-
dutos essenciais para as refeições
das famílias, como arroz, feijão e
carne bovina, fica cada vez mais
difícil encaixar o valor total de
849,01 dentro de orçamentos cada
vez mais apertados. Isso porque a
pandemia e o isolamento físico
tiveram consequências, como
desemprego e redução de salários. 

Mesmo com o Programa de
Auxílio Emergencial -  que benefi-

cia 522 mil famílias da região, mui-
tas vezes tonar-se difícil suprir os
gastos com a alimentação. Vale
lembrar que desde setembro o
valor depositado no Caixa Tem
pelo Governo Federal é de R$ 300.

Em novembro de 2019, os 34
produtos que compõem a cesta
básica custavam em média R$
623,46. Segundo especialistas, a
alteração no valor da cesta entre o
ano passado e agora é reflexo da
alta do custo de itens essenciais, e
deixam a cesta básica 36,18%
neste ano.

No período de um ano, os pro-
dutos que ficaram mais baratos
foram o sabão em pó (-41,28%) o
papel higiênico (-26,41%), e o
extrato de tomate (-31,88%), con-
tudo, estes itens têm pouco impac-
to nas compras. 

Dentre os produtos que com-
põem o grupo alimentação, os
destaques de alta nos preços
foram o pacote de cinco quilos de
arroz, com alta de 95,60% no
período. O feijão subiu 41,25%, e a
farinha de trigo teve o aumento de
31,76%. 

Cesta Básica fica R$ 225 mais cara no ABC
Levantamento realizado entre o mês de novembro de 2019 e 2020 mostra que a cesta de alimentos teve um salto de 36,18%
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