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

Direitos Sociais garantidos
para pessoas com 
doença ou câncer

Os pacientes acometidos pela
doença do câncer e seus familia-
res necessitam de amparo social.
Em homenagem aos meses de
outubro e novembro destaco os
principais direitos sociais que lhe
são assegurados:

Saque do FGTS, PIS/PASEP - o
trabalhador cadastrado que tiver
ou que tenha dependente porta-
dor de câncer poderá efetuar o
saque;

Benefício por incapacidade
temporária - o segurado que esti-
ver temporariamente incapaz
para o trabalho em virtude de
doença por mais de 15 dias con-
secutivos, desde que esteja na
qualidade de segurado;

Benefício por incapacidade
definitiva -  desde que a incapaci-
dade para o trabalho seja consi-
derada definitiva e que não este-
ja em processo de reabilitação;

BPC -  LOAS - desde que se
enquadre nos critérios de idade,
renda ou deficiência e requisitos

previstos na LOAS;
Garantia de transporte para

tratamento e hospedagem,
quando indicado e exclusivamen-
te a pacientes atendidos na rede
pública e referenciada, podendo
se estender para o acompanhan-
te;

Gratuidade em ônibus inter-
municipais, trem, metrô, poden-
do se estender aos acompanhan-
tes de pacientes menores ou
adultos incapazes;

Isenção de IRRF - relativo aos
rendimentos de aposentadoria,
reforma e pensão, inclusive as
complementações;

Quitação do financiamento de
casa própria – quando reconheci-
da a invalidez causada por aci-
dente ou doença possui direito à
quitação, desde que exista esta
cláusula no seu contrato e que
esteja inapto para o trabalho e
que a doença determinante da
incapacidade tenha sido adquiri-
da após a assinatura do contrato; 

Isenção de IPI – quando apre-
senta deficiência física nos mem-
bros superiores ou inferiores que

o impeça de dirigir veículos
comuns; 

Isenção de IPVA – a depender
da legislação de cada Estado.

Isenção de IPTU – deve ser
verificada se há previsão na Lei
Orgânica do Munícipio.

Três faltas justificadas para
consultas e exames a cada 12
meses para realização de exames
preventivos de câncer, além de
afastamentos determinados pelo
seu médico.

Possibilidade de proteção da
dispensa reconhecida como dis-
criminatória – a doença do cân-
cer gera a presunção de que a
pessoa acometida pela doença
pode ser diferenciada no meio
social, causa estigma, podendo
gerar uma sensibilidade social.
Nesse caso, a jurisprudência tem
se curvado inserindo a dispensa
desses trabalhadores como dis-
criminatória. 

Nécia Batista Lopes da Silva 
Advogada especialista traba-

lhista e previdenciária, pós-gra-
duanda em direito empresarial

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

Em RP sobra teste de Covid por baixa procura
Até esta quinta-feira (12) a Prefeitura de

Ribeirão Pires seguirá com a ação de testa-
gem em massa da população. A mudança
divulgada nesta semana, é que a aplicação de
testes foi ampliada para atender pessoas
com mais de 12 anos de idade. A estratégia
da Administração Municipal vai de
encontro às orientações de especia-
listas da Saúde, que em comum afir-
mam que é somente através da apli-
cação de testes que se torna possível
verificar a situação epidemiológica
que a cidade enfrenta. 
Os municípios que têm ações de combate

com maior transparência têm sido mais bem-
sucedidos, pois, a compilação dos dados é
importante para saber como lidar melhor
com a doença. 
Em outubro, Ribeirão Pires foi beneficiada

com mais de 20 mil testes rápidos da Covid-
19, doados pelo Instituto Butantã, o que pos-

sibilitou a ampliação do público testado. 
Até o último sábado (7) apenas 3.737 pes-

soas compareceram à escola municipal
Engenheiro Carlos Rohm I – Rua Ana Maria
Rodriguez Fernandez de Lima 170 – Centro,
para realizar a testagem. 

O volume permanece abaixo
do esperado, por isso, é impor-
tante que as pessoas acompa-
nhem as atividades da Saúde,
tendo em vista o amparo aos
moradores que compõem o
grupo de risco; aos que contraí-

ram o vírus ou tiveram contato com casos
suspeitos. 
A mensagem central é testar, testar e tes-

tar. Você não consegue parar essa pandemia
se não souber quem está infectado, pois,
presume-se que a cada caso notificado de
Covid-19, há pelos menos cinco que ainda
não foram diagnosticados. 

““OO  vvoolluummee  
ppeerrmmaanneeccee  
aabbaaiixxoo  ddoo  
eessppeerraaddoo””
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Que na última semana
foram lacradas as urnas para
as eleições do próximo domin-
go e tanto o candidato à ree-
leição, Kiko Teixeira (PSDB) e o
ex-prefeito Clóvis Volpi (PL)
aproveitaram a oportunidade
para esclarecer aos eleitores
que ambos estarão nas urnas
no próximo domingo, pois as
duas candidaturas ainda tem
recursos pendentes na Justiça
Eleitoral.

* * *

Que o prefeito Kiko realizou
uma live no final de semana
para esclarecer sua situação
jurídica e também para mos-
trar a situação jurídica de seu
concorrente Clovis Volpi que
pode ser impugnado mesmo
após as eleições de domingo.

* * *
Que Kiko afirmou ter feita

tal live para acabar com as
fake news disseminadas nos
último dias, principalmente
pelo grupo de Volpi, de que ele
não estaria nas urnas na elei-
ção de domingo.

Que alguns novos nomes
aparecem na disputa pela
cadeira de vereador em
Ribeirão Pires e outros já
conhecidos da política de Rio
Grande da Serra voltam ao
cenário eleitoral.

* * *

Que em Ribeirão Pires o
debutante das urnas é André
da Farmácia (PTC), que traba-
lha há mais de 24 anos na área
da Saúde e lutará pelo término
do hospital municipal e tam-
bém por um melhor atendi-
mento na upa e nas ubs´s e
assim sanar a falta de medica-
mentos, melhorando a quali-
dade de vida no setor da
Saúde Municipal.

* * *

Que em Rio Grande quem
volta a figurar nas urnas é
Valmir Copina (Avante) que
está como candidato a verea-
dor nas eleições deste ano.
Copina já foi candidato a pre-
feito de Rio Grande e ocupou
cargos de 1º escalão na
Prefeitura de Ribeirão Pires.

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

O último final de semana antes
das eleições municipais foi de
agenda lotada para os candidatos à
Prefeitura da Estância. Com a
intenção de exporem seus objeti-
vos e metas,  os prefeituráveis per-
corram diferentes bairros da cida-
de participando de bandeiraços,
carreatas e caminhadas ao lado de
candidatos a vereador e apoiado-
res. Vale ressaltar que algumas ati-
vidades poderam ser realizadas até
às 22h do próximo sábado (14).

O atual prefeito de Ribeirão
Pires e candidato à reeleição, Kiko
Teixeira (PSDB) promoveu, no últi-
mo sábado (7), uma caminhada
pela Vila Suíssa, Jardim Caçula e
Santa Luzia. Ao longo do trajeto,
Kiko - que esteve acompanhado

pela primeira-dama Flávia Dotto  e
pelo vice-prefeito Gabriel Roncon
(PTB) - conversou com moradores
e comerciantes que atuam nos
bairros sobre propostas.  

“Fizemos uma ótima caminha-
da pelas ruas de Santa Luzia rece-
bendo o apoio de moradores e
comerciantes. Levamos nossas
propostas e mostramos o que foi
feito na cidade. Obrigado pelo
apoio e carinho que recebemos”,
escreveu o candidato nas redes
sociais após a caminhada.  Já pela
noite, o candidato realizou uma
live no Facebook onde falou a res-
peito da questão jurídica das candi-
daturas.  

O ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) e
Amigão D’Orto (PSB) estiveram

presentes em reuniões de candida-
tos a vereador pela chapa. Uma
delas contou com a participação
do deputado estadual Caio França
(PSB), que reiterou apoio à candi-
datura. Os candidatos ainda parti-
ciparam dos encontros promovi-
dos pelos candidatos Nato (PL),
Patrick França (PSB), Naldo do
Valentina (PROS) e DJ Thiago Brasil
(PSB).  

Marisa da Casas Próprias
(Solidariedade) realizou, na manhã
do último sábado, uma passeata
com soltura de balões no Centro
de Ribeirão Pires. As bexigas, que
carregam sementes, foram soltas
em frente ao palco da Vila do Doce,
após um breve discurso da candi-
data. “Vamos soltar nossas bexigas
com sementes dentro. Essas
sementes representam uma nova
liderança. Precisamos plantar a
semente do bem, precisamos plan-
tar a semente da transparência, da
renovação.” No domingo (8),
Marisa e Toninho Muraki
(Solidariedade) saíram em carreata
pelas ruas da cidade. 

Pelo PT, Felipe Magalhães e
Jacque Cipriany visitaram o Jardim
Caçula. O comício realizado, no
último sábado, contou com a parti-
cipação de candidatos a vereado-
res pela chapa e da ex-prefeita de
Ribeirão Pires, Maria Inês. Os com-
promissos da chapa se estenderam
pelo domingo, em uma carreata e
caminhada pela região de Ouro
Fino/Soma.  

“Espero que a gente tenha um
bom resultado e tenho certeza que
as pessoas, nesta última semana,
vão refletir e nós vamos conseguir
um belíssimo resultado nas urnas
no dia 15”, disse a ex-prefeita
Maria Inês durante ato no Soma.  

Candidatos pelo PSL, Carlos
Sacomi e Marcos Roberto não tor-
naram pública a agenda do último
final de semana. 

Candidatos foram às ruas no último final de semana antes da eleição

Na reta final, postulantes e apoiadores tomaram as ruas da Estância 

Candidatos vão às ruas
de RP no último final de
semana de campanha

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Carlos Rohm II abrigará seções
eleitorais do Sesi de Ribeirão

Os eleitores da Estância que,
até a última eleição, votaram no
antigo Sesi foram realocados
para a Escola Municipal
Engenheiro Carlos Rohm II. 

A mudança das seções eleito-
rais, até então, domiciliadas no
local se deu pelo fato de a uni-
dade de ensino ter sido desati-
vada, após inúmeros pedidos de
permanência no município. 

Atualmente, terreno onde a
escola funcionava abriga a nova
Inspetoria de Choque e Centro
de Treinamento e
Aperfeiçoamento da Guarda
Civil Municipal - inaugurada em
agosto deste ano. 

Vale ressaltar que, antes de
se dirigir ao local de votação, é
recomendado realizar a consulta
e confirmação de sua seção. 

A checagem pode ser realiza-
da no site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), por meio do link -
tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-
de - vo tacao/consu l t a -po r -
nome). 

O acesso aos dados eleitorais
podem ser feitos pelo nome,
CPF ou título de eleitor. 

A escola fica na Rua Formosa,
S/N – Jardim Itacolomy.



44 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1100  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



55PPoollííttiiccaa FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1100  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200

No último final de semana,
os candidatos à Prefeitura de
Rio Grande da Serra, Claudinho
da Geladeira (Podemos) e pro-
fessora Marilza (PSD) acelera-
ram o ritmo e intensificaram o
“corpo a corpo” na reta final
da campanha, visando espe-
cialmente os eleitores indeci-
sos.

A disputa a uma cadeira no
Executivo ganhou ares de
maratona, com direito a ban-
deiras e alto falantes, maior
volume de conteúdo impulsio-
nado nas redes sociais, visita a
bairros e locais de grande fluxo
de pessoas.

Claudinho da Geladeira,
acompanhado de Penha
Fumagalli (PTB), candidata à
vice-prefeita, se reuniram na
tarde do último sábado (7) em
frente ao restaurante Village
Fumagalli, na Vila Lopes, com
apoiadores da chapa “quem
ama cuida”. 

Na presença de moradores e
candidatos a vereador,
Claudinho afirmou que o seu
governo estará em sintonia

com as necessidades dos cida-
dãos, principalmente no que
tangue ao âmbito da saúde e
infraestrutura.

O prefeiturável seguiu em
caminhada por todas as ruas
da Vila Lopes. No domingo (8)
a peregrinação se estendeu
pela Vila Figueiredo e passou
pela feira livre, instalada na
rua Agostinho Cardoso.

Ele acredita que os próxi-
mos dias serão decisivos no
pleito municipal. “Contamos
com a participação dos eleito-
res, e pela conscientização de
todos que buscam por uma Rio
Grande melhor”, disse
Claudinho.

O domingo também foi
escolhido pela professora
Marilza (PSD) para se reunir
com partidários e moradores
que apoiam a chapa “Rio
Grande não pode parar”. 

Ela andou pelas ruas do
Parque América, onde desta-
cou a regularização das pro-
priedades de imóveis, promo-
vido pela gestão atual.
“Estamos conversando com as

pessoas, prestando contas e
mostrando o trabalho que está
sendo feito e que não pode
parar”, disse Marilza.

Helenice Arruda (PL), candi-
data a vice, mostrou-se con-
fiante com o possível resultado
nas urnas. “Nós estamos indo
nas ruas, entrando nas casas e
falando com as pessoas, por
isso, nós vamos comemorar
domingo que vem a nossa vitó-
ria”, disse.

Akira Auriani (PSB), Ramon
Velásquez (PT) e José Teixeira
(PSL) não tornaram pública a
agenda do último final de
semana. Contudo, os candida-
tos estimularam o impulsiona-
mento de propagandas nas
redes sociais nos últimos dias.

Vale lembrar que o próximo
sábado, 14, véspera da eleição,
é o último dia para a propagan-
da eleitoral mediante alto-
falantes ou amplificadores de
som, entre as 8h e as 22h; últi-
mo dia, até as 22h, para a dis-
tribuição de material gráfico,
caminhada, carreata ou pas-
seata.

Claudinho e Marilza vão as ruas de Rio
Grande da Serra na reta final da campanha

Agenda de candidatos foi agitada em parte dos pontos da cidade, como Vila Lopes e Parque América

Os candidatos estão priorizando “corpo a corpo” com eleitores
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Após a sanção, pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, da lei que
altera o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), os condutores
serão submetidos a mudanças
que vão da renovação da
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) a penalida-
des por infrações cometidas no
trânsito. Pelas novas regras, a
renovação da CNH, por exem-

plo, passará a ser de 10 anos
para condutores com menos
de 50 anos; de 5 anos para
condutores com idade igual ou
superior a 50 anos e inferior a
70 anos e de 3 anos para con-
dutores com 70 anos ou mais.

Frederico de Moura
Carneiro, diretor do
Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), explica

que a medida leva em conta,
principalmente, as condições
físicas de cada condutor, o que
tem relação direta com a
idade. 

Atualmente, o Código de
Trânsito estabelece que a
renovação seja feita a cada
cinco anos para a maioria dos
motoristas e a cada três anos
para condutores com mais de
65 anos de idade.

Segundo o diretor do
Denatran, todas as alterações
só entram em vigor a partir de
abril de 2021.

Entre as principais mudan-
ças do CTB estão o aumento do
número de pontos de multa
para a suspensão da carteira
de habilitação, no prazo de 12
meses.

Frederico de Moura destaca
que a norma diz que são 40
pontos para quem não tiver
infração gravíssima; 30 pontos
para quem possuir uma gravís-
sima e 20 pontos para quem
tiver duas ou mais infrações do
tipo. 

“Tem uma outra exceção à

essa regra, que é para o caso
dos motoristas profissionais,
ou seja, que exercem atividade
remunerada ao volante. É o
caso do motorista de taxi,
motorista de transporte por
aplicativo, motorista de ôni-
bus, de caminhões, transporte
escolar, além de outras catego-
rias. Para esses condutores, o
limite é de 40 pontos, indepen-
dentemente se cometeu ou
não algum tipo de infração gra-
víssima”, explicou. 

Em relação a chamada Lei
Seca, conhecida pelo seu rigor
no que diz respeito ao consu-
mo de álcool por motoristas, o
diretor do Denatran afirmou
que as regras continuam as
mesmas para quem for flagra-
do dirigindo embriagado. No
entanto, ele ressaltou que teve
modificação na legislação para
quem cometer algum crime de
trânsito sob efeito de droga ou
álcool. 

“A pena da restrição da
liberdade, ou seja, a prisão, ela
é obrigatória. Então o juiz não
pode mais converter essa pena

em outra alternativa. Tinha
essa possibilidade antes. Às
vezes, o condutor era conde-
nado a, por exemplo, fornecer
cestas básicas, ou fazer uma
prestação de serviço comunitá-
rio, acompanhar o tratamento
de vítimas politraumatizadas
de acidente de trânsito. Essa
opção não vai mais existir”,
salientou. 

Validade da CNH

O diretor do Denatran reite-
ra que a validade da CNH,
durante a pandemia, está
interrompida. Sendo assim,
todo condutor cuja carteira de
habilitação venceu do dia 19
de fevereiro de 2020 até
agora, continua com a CNH em
vigor. No entanto, ele ressalta
que os serviços para esta regu-
lamentação estão sendo reto-
mados, ainda que de forma
gradativa. Sendo assim, a
orientação é de que os moto-
ristas já comecem a procurar
as unidades autorizadas para a
renovação do documento.

Entenda o que muda no Código de Trânsito
após leis sancionadas por Bolsonaro

Entre as principais mudanças estão o aumento de tempo de validade da CNH de cinco para 10 anos

Lei aumenta limite de pontos para suspensão da carteira
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Em preparação ao período da
Operação Verão Seguro
2020/2021 em Ribeirão Pires, a
Defesa Civil Municipal iniciou
ações de prevenção aos riscos
da chuva. 

No início do mês, o principal
rio da cidade – Ribeirão Grande
-  em trecho da Avenida Prefeito
Valdirio Prisco - recebeu ação
de desassoreamento e limpeza
com a finalidade de evitar trans-
bordamento e, consequente-
mente, enchentes.

Outros locais, como o córre-
go da Rua Miguel Prisco, da
Quarta Divisão e da Estrada da
Cooperativa também receberão
a limpeza. Os serviços de manu-
tenção preventiva serão intensi-
ficados nas próximas semanas. 

Segundo a Prefeitura, a
Operação Chuvas de Verão
compreende medidas preventi-
vas de atendimento aos casos
de urgência e o acompanha-
mento de famílias em caso de
ocorrências no município.

A Operação se estenderá até
abril de 2021, período em que

as equipes fazem análises de
pontos críticos para evitar ala-
gamentos e desmoronamentos,
devido a maior incidência de
tempestades.

Áreas de risco 
no Grande ABC

Dados fornecidos pelas
Prefeituras sobre o controle dos
locais de maior atenção a desli-
zamentos e enchentes apontam
que existem pelo menos 147
áreas de risco no Grande ABC.

Diadema concentra 47 pon-
tos de alerta, seguida de Mauá
com 26  pontos com risco de
alagamento sob monitoramen-
to da Defesa Civil.

Santo André contabiliza 32
áreas de risco, Ribeirão Pires
possui 20 pontos de alagamento
enquanto São Bernardo monito-
ra 10. Já Rio Grande da Serra
possui 12 pontos de atenção.

A Prefeitura de São Caetano
do Sul afirmou que não há pon-
tos de deslizamentos na cidade,
contudo, as equipes da Defesa
Civil estão preparadas para

quaisquer eventualidades.
Como estratégia de preven-

ção, os sete municípios reforça-
ram os treinamentos com as
equipes de Defesa Civil;  intensi-
ficam o trabalho de limpeza de
córregos, bueiros, e galerias
pluviais; e atuam em consonân-
cia com o Estado para evitar
maiores estragos nas áreas de
risco.

Apoio da população
A população também pode

ajudar na prevenção às enchen-
tes realizando o descarte de
entulho e lixo de forma regular
e denunciando quando identifi-
car esse tipo de poluição ao
meio ambiente.

Para a limpeza das galerias, a
Defesa Civil conta com o apoio
da Secretaria de Serviços
Urbanos da cidade.

Atendimento - Para entrar
em contato, a Defesa Civil está à
disposição dos moradores de
Ribeirão Pires pelo atendimento
emergencial 199 ou pelo núme-
ro de telefone 4825-1830.

Defesa Civil de Ribeirão realiza ações
preventivas para Operação Verão 

Para reduzir os danos causados no período de chuvas fortes, a Defesa Civil Municipal atua na prevenção de ocorrências 

Desassoreamento do rio Ribeirão Grande
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Uma jovem de 28 anos foi
detida pela Guarda Civil
Municipal, na tarde do sábado
(31), após roubar peças de
roupa de bebê em uma loja
localizada na região central de
Ribeirão Pires. Estima-se que o
valor dos itens levados pela
mulher, recuperados logo em
seguida pelos guardas, é de

R$270,00.  
O furto foi percebido por

uma das funcionárias da loja
que fica na rua Boa Vista. Ao
atender a suposta cliente,
notou que dentro de sacola
grande que ela carregava  havia
algumas peças de roupas infan-
tis - momento que a suspeita
saiu correndo do  estabeleci-

mento, sendo perseguida por
uma das vendedoras.  

Próximo ao primeiro ponto
de ônibus, em frente à Estação
da CPTM, a jovem exibiu o cabo
de uma faca que guardava na
cintura e ameaçou a funcioná-
ria. Segundo o boletim de ocor-
rência, ela ainda teria dito: “É
melhor ficarem espertas, senão
mato vocês”. 

A mulher foi localizada pela
Guarda Civil Municipal nas pro-
ximidades do prédio do INSS,
na Avenida Kaethe Richers.
Com ela foram encontradas
oito camisetas e quatro bermu-
das infantis, além de uma faca
de cozinha, utilizada para
ameaçar uma das vítimas.  

A autora do roubo foi enca-
minhada à Delegacia de
Ribeirão Pires, onde alegou ter
cometido o furto porque está
passando por dificuldades e,
atualmente, vive em situação
de rua. Ainda de acordo com
suas declarações, ela não pos-
sui familiares que possam lhe
ajudar. Ela deverá responder
pelo crime de roubo.

Foto: Folha Ribeirão Pires 

O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires 

Ao todo, foram levadas R$270,00 entre camisetas e bermudas

Mulher é presa após furtar
roupas infantis em loja de RP Motorista embriagado 

se envolve em colisão
na Estância

Um motorista embriagado
se envolveu em uma colisão na
Avenida Valdírio Prisco, em
Ribeirão Pires, na manhã do
último domingo (1).  O condu-
tor do veículo atingido aguar-
dava a abertura do semáforo
quando a colisão aconteceu.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o
motorista tentou fugir do local
do acidente, no entanto a
Guarda Civil Municipal conse-
guiu detê-lo antes da fuga. O
homem apresentava sinais evi-
dente de embriaguez, tendo
afirmado aos guardas que
havia ingerido bebida alcoóli-
ca.  

Diante dos indícios, foi
requisitado exame clínico e de
sangue ao IML Santo André.
Com o lado em mãos e apura-
ções necessárias, a Polícia Civil
tomará as medidas cabíveis.  

Os condutores não sofre-
ram lesões em razão da coli-
são. Já o motorista embriaga-
do foi advertido, orientado e
dispensado.

Homem é agredido pela
esposa no Jd. Santa Rosa

Um homem de 46 anos foi
agredido pela esposa em via
pública, na noite do último
sábado (31), no Jardim Santa
Rosa, em Ribeirão Pires. De
acordo com informações do
boletim de ocorrência, a Polícia
Militar foi acionada por popula-
res que presenciaram o ocorri-
do. Ao chegarem ao local, depa-
raram-se com o homem que
apresentava escoriações pelo
corpo e a mulher, que não pos-
suía nenhuma lesão.

O desentendimento teria
começado quando a vítima con-
vidou a esposa para sair, tendo
ela recusado e passado a segu-
rá-lo pelo colarinho. O homem
chegou a empurrá-la para por
fim a agressão, mas a mulher
voltou a agredí-lo, tendo jogado
uma pedra contra sua cabeça. 

O homem foi levado pela
Polícia Militar à UPA Santa Luzia
para receber atendimento
médico, enquanto a mulher se
recusou acompanhar o proces-
so, bem como comparecer a
Delegacia para o registro da
ocorrência.
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Um homem de 32 anos foi
preso, no último dia 5, ao trafi-
car entorpecentes pela região
da Vila Lopes, em Rio Grande da
Serra. O indiciado foi flagrado
pela Polícia Militar na rua
Município de Jandira.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, os mili-
tares realizavam patrulhamento

pelo bairro quando observaram
D.S.A. em atitude suspeita. Ele
teria entregado um objeto ao
condutor de um veículo que
estava estacionado no local.
Após a conclusão da entrega, o
suspeito saiu caminhando em
direção a viatura, no entanto,
ao receber ordem de parada,
saiu correndo pela rua. 

O homem escorregou e caiu
durante a tentativa de fuga,
momento em jogou um pacote
que portava em frente a uma
residência. Ao ser detido,
entrou um luta corporal com
um dos policiais, sendo necessá-
rios dois militares para contê-lo.
Ele chegou a desferir socos e
chutes contra os agentes.  

Foi encontrada com D.S.A. a
quantia de R$121,25 e anota-
ções de contabilidade do tráfico
de drogas. Já o pacote onde os
entorpecentes estavam foi loca-
lizado em um quintal. Tratava-
se de uma embalagem de café,
com 19 trouxinhas de maconha,
20 unidades de cocaína e sete
frascos de lança-perfume. Ao
ser indagado, o homem perma-
neceu em silêncio. Segundo
informações, o indiciado já pos-
sui passagens anteriores por
roubo e tráfico de entorpecen-
tes. 

Na Delegacia de Ribeirão
Pires, o delegado de plantão rei-
terou a voz de prisão em fla-
grante e representou também
pela prisão preventiva. 

Foto: Reprodução/ Google M
aps

A abordagem policial aconteceu na rua Município de Jandira 

Homem chegou a resistir a abordagem e agredir policiais

Traficante é preso pela
Polícia Militar na Vila Lopes

Foragida é presa pela
GCM de Rio Grande

A Guarda Civil Municipal de
Rio Grande da Serra capturou,
na última sexta-feira (6), uma
mulher que estava foragida da
Justiça, com mandado de pri-
são. 

A ação se deu por ocasião de
patrulhamento de rotina da
GCM, no Centro do município,
quando um dos guardas a per-
cebeu pela rua e a reconheceu
como sendo uma pessoa procu-
rada pela Polícia. Ao ser aborda-

da, ela admitiu o fato à equipe.
Ela foi então encaminhada

até a Delegacia da Polícia Civil
de Ribeirão Pires, e ficou cons-
tatado através de pesquisa no
banco de dados da polícia o
processo na 1° Vara Criminal de
Santo André, cujo mandado de
prisão – em regime fechado - foi
expedido em agosto deste ano. 

A foragida foi recolhida à car-
ceragem onde permanecerá à
disposição da Justiça.

Um dos guardas reconheceu a foragido no Centro de Rio Grande 
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Um grave acidente na
Rodovia Índio Tibiriçá, na noite
do último domingo (8), deixou
pelo menos quatro pessoas
feridas. A colisão envolvendo
dois veículos aconteceu após
um dos motoristas realizar uma

conversão proibida. 
De acordo com informações

divulgadas pela Secretaria de
Transportes e Trânsito (STT) de
Ribeirão Pires, o condutor de
um dos veículos subia a rua Luís
Roncon, na região do bairro

Roncon, e cruzou  a via para
acessar umas das pistas da
rodovia de forma irregular. Um
dos automóveis que seguia
sentido São Bernardo do
Campo foi surpreendido pela
conversão e não conseguiu evi-
tar a colisão - atingindo a late-
ral do carro, que ficou total-
mente destruída.  

Equipes do Trânsito e de
Emergência foram acionadas
de imediato para prestarem
socorro às vítimas. O grupo foi
encaminhado ao Pronto
Socorro. Apesar da gravidade,
o acidente não foi registrado na
Delegacia de Ribeirão Pires até
o fechamento da edição desta
terça-feira (10).  O estado de
saúde também não foi divulga-
do.

A Polícia Militar Rodoviária e
o DER (Departamento de
Estradas de Rodagem), respon-
sável pela administração da
rodovia, também estiveram no
local e ajudaram a controlar o
trânsito, que ficou lento até a
liberação total das pistas.  

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Motorista teria realizado uma conversão irregular para acessar a rodovia, sendo atingido por um veículo que seguia sentido SBC

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas

Lateral do veículo ficou totalmente destruída com a colisão

Grave acidente na Rodovia Índio
Tibiriçá deixa quatro pessoas feridas
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Novembro é um mês reconhe-
cido mundialmente, marcado por
ações afirmativas relacionadas à
prevenção e diagnóstico precoce
do câncer de próstata. Como
parte da estratégia de orientação
o HCor, centro hospitalar que atua
como parceiro do Ministério da
Saúde no Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do
Sistema Único de Saúde (PROADI-
SUS), divulgou no início da sema-
na  um levantamento que aponta
que quatro em cada 10 homens
deixaram de lado sua consulta
com o urologista desde o início da
pandemia. 

A análise compara dados de
março a setembro de 2019 com o
mesmo período deste ano.

A redução significativa nos con-
sultórios urológicos da instituição
foi acompanhada pela queda na
realização da coleta do PSA (antí-
geno prostático específico), um
dos exames solicitados para ras-
treamento do câncer de próstata
em homens assintomáticos.

“Nos meses de abril e maio,
quando tivemos um isolamento
social mais rígido no Estado, essa

proporção chegou a ser inversa,
ou seja, a cada 10 homens somen-
te três mantiveram sua rotina de
consultas”, destaca o urologista
do HCor, Dr. Alexandre Pompeo.

Pompeo reforça que a ida aos
consultórios e a realização de exa-
mes de sangue e toque permite
não somente o diagnóstico preco-
ce do câncer de próstata, como
também quadros de prostatite –
infecção ou inflamação da prósta-
ta – e hiperplasia benigna da prós-
tata, que ocorre quando há
aumento de tamanho da glându-
la.

De acordo com o especialista,
isoladamente, o PSA não auxilia
na tomada de condutas clínicas.
Por isso, a comunidade médica
defende um rastreamento que
contemple avaliação de fatores de
risco e histórico familiar, bem
como a realização do toque retal e
outros exames complementares.

A Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU) orienta que consul-
tas periódicas devem ser feitas
por todos os homens acima de 50
anos, ou a partir dos 45 anos, por
aqueles que apresentam fatores

de risco, tais como: história de
câncer de próstata na família e/ou
obesidade.

Sobre o câncer de próstata
O Novembro Azul é mundial-

mente conhecido como o mês de
conscientização e combate aos
tumores de próstata, promoven-
do a prevenção da doença, que é,
hoje, o tipo de câncer mais fre-
quente em homens (atrás apenas
do câncer de pele não-melano-
ma).

A estimativa do Instituto
Nacional de Câncer (Inca) é de
65,8 mil novos casos para cada
ano do triênio 2020-2022 no
Brasil. 

No entanto, segundo o urolo-
gista, se diagnosticados precoce-
mente, esses casos têm até 90%
de chances de cura.

“O câncer de próstata costuma
ser silencioso. Sinais e sintomas
como micção frequente, fluxo uri-
nário fraco ou interrompido, von-
tade de urinar frequentemente à
noite, sangue na urina ou no
sêmen e disfunção erétil, costu-
mam aparecer somente em qua-
dros mais avançados” explica.

4 em cada 10 homens deixaram de 
procurar o urologista durante a pandemia

Levantamento também aponta queda de 41% na realização do PSA, um dos exames de rastreamento para o câncer de próstata

Homens com mais de 50 anos devem realizar exames periodicamente
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
ampliou a testagem de Covid-19
entre moradores da cidade. Desde
ontem (9), os munícipes com mais
de 12 anos passam a serem testa-
dos contra a doença.

Além disso, pessoas com doen-
ças crônicas; idosos, profissionais
da saúde da rede pública ou priva-
da, profissionais da segurança
pública da cidade; motoristas de
transporte público (Rigras), aplica-
tivo ou táxis continuam sendo
atendidos.

Desde 21 de outubro, já foram
aplicados 3.737 testes. A ação
seguirá até esta quinta-feira (12)
na escola municipal Engenheiro
Carlos Rohm I – Rua Ana Maria
Rodriguez Fernandez de Lima 170
– Centro (antiga Rua 1º de Maio).

A Prefeitura salienta que a apli-
cação está sendo direcionada
excepcionalmente às pessoas que
moram ou trabalham no municí-
pio. 

Diariamente, são distribuídas
550 senhas - quantidade limitada à
capacidade de coleta e processa-
mento dos exames. A ação é pro-
movida todos os dias da semana,

inclusive aos sábados, domingos e
feriados, das 8h às 18h.

Para a retirada da senha, é
necessária a apresentação de
documento com foto (RG ou CNH),
Cartão SUS e comprovante de
endereço no município. Para
pacientes com doenças crônicas
que não passam na rede municipal
de saúde (e usam Cartão SUS) será
necessária apresentação de receita
de medicamento de uso contínuo.
Profissionais da saúde da cidade,
da segurança ou motoristas de
transporte público, táxi ou aplicati-
vo deverão apresentar identifica-
ção de trabalho (crachá).

Casos na microrregião
Na tarde da última segunda-

feira (9) as Prefeituras de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra divul-
garam os balanços dos boletins
epidemiológicos das cidades, os
quais registram a soma de 1.883
casos positivos de coronavírus,
sendo 1.260 na Estância e 623 na
cidade vizinha. Outros 500 casos
estão em análise, incluindo 14 óbi-
tos.

Em recente balanço divulgado a
Prefeitura de Ribeirão Pires  confir-

mou o 88º óbito por coronavírus
entre moradores da cidade. Trata-
se de um senhor de 72 anos que
estava internado no Hospital Mário
Covas e faleceu no dia 16/08.

Na cidade vizinha, o vírus fez 27
vítimas fatais.

Desde o início da pandemia, 115
pessoas morreram em decorrência
da Covid-19 na microrregião.

Internações: Atualmente, há 18
pacientes internados na rede
municipal da cidade, no Hospital
de Campanha, 3 em leitos de
emergência e 15 em leitos de
enfermaria. 

A ocupação de leitos exclusivos
para casos Covid-19 na rede muni-
cipal (Hospital de Campanha) é de
44%.

Outros 8 pacientes estão inter-
nados no Hospital Ribeirão Pires,
rede particular de saúde do muni-
cípio.

Em contraponto, a cidade vizi-
nha registra apenas um paciente
em tratamento hospitalar contra a
Covid. Há ainda 32 pessoas em tra-
tamento residencial.

Ao todo, 1.390 pessoas já se
recuperaram da doença.

Estância amplia testagem da Covid-19
entre moradores com mais de 12 anos

Doentes crônicos, profissionais da saúde ou segurança, e motoristas de transporte público também podem fazer teste

Exames rápidos serão realizados até o dia 12 de novembro



1188 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1100  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



1199EEdduuccaaççããoo FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1100  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200

Ribeirão Pires terá mais três
escolas do Programa de Ensino
Integral (PEI). A expansão foi
anunciada na última quinta-
feira (5) pelo Governador João
Doria e o secretário da
Educação Rossieli Soares. 

De acordo com o anúncio, a
região do Grande ABC será
sede de mais 26 escolas deste
novo modelo.

Até o início de 2019, 39
escolas da região aderiram ao
modelo de ensino, segundo a
Secretaria Estadual da
Educação. Em 2020, mais 18
escolas foram inclusas nesta
modalidade. 

Somadas as escolas indica-
das pelo Governo na última
semana, o volume de escolas
estaduais no modelo de tempo

integral no ABC passará para
83.

As unidades estão espalha-
das em Diadema, Mauá, Santo
André e São Bernardo do
Campo. A unificação começará
a valer a partir de fevereiro de
2021.

Na Estância, as escolas esta-
duais Marli Raia Reis e Mário
Alexandre compõem o modelo

ETI (Escolas de Tempo
Integral), e a proposta do
Governo é transforma-las em
PEI (Programa de Ensino
Integral). 

Seguindo a atualização do
modelo, o Estado determinou
que a escola Casemiro da
Rocha Senador também inte-
grará o programa. 

Estas três unidades irão
acompanhar a grade curricular
e carga horária da EE. Dr.
Felício Laurito, que foi transfor-
mada em PEI em fevereiro
deste ano.

Entre as modalidades ETI e
PEI há uma diferença na con-
cepção.

As escolas no modelo ETI
oferecem, no contra turno das
aulas regulares, atividades
esportivas e culturais.

No PEI, ou o Novo Modelo
de Escola de Tempo Integral, a
jornada dos estudantes é de
até nove horas e meia, incluin-
do três refeições diárias. 

Pelo novo programa, os
estudantes passam a ter uma

matriz curricular diferenciada
que inclui projeto de vida,
orientação de estudos e práti-
cas experimentais. Há ainda
clubes juvenis de acordo com
temas de interesse como
dança, xadrez e debates. 

Os alunos contam com o
apoio do professor tutor para
fortalecer sua excelência aca-
dêmica e na orientação do pro-
jeto de vida.  Também frequen-
tarão disciplinas eletivas esco-
lhidas de acordo com seus
objetivos.  

400 novas escolas estaduais
vão começar a funcionar a par-
tir de fevereiro do ano que vem
em tempo integral, com isso, o
Estado passará a contar com
1.064 escolas nesta modalida-
de, responsáveis por atender
cerca de 500 mil alunos. 

O investimento no ensino
integral é previsto por metas
dos Planos Nacional e Estadual
de Educação, que determinam
que 50% das escolas devem
oferecer esta modalidade de
ensino até 2026.

A unificação ocorrerá a partir de fevereiro de 2021 e contemplará ainda outras 23 escolas estaduais do Grande ABC

RP terá mais três escolas no programa
de ensino integral a partir de 2021

E.E Mário Alexandre Faro Nieri será beneficiada com o Programa de Ensino Integral (PEI)
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A Prefeitura de Rio Grande da
Serra, por meio da Secretaria de
Educação e Cultura, está com ins-
crições abertas para o curso de
Robótica Educacional. As vagas
são limitadas e exclusivas para
estudantes de ensino fundamen-
tal ( 1º ao 9º ano), que residem
no município.

A efetivação da matrícula
deverá ser realizada na sede da
secretaria, localizada na Avenida

Dom Pedro I, nº 487, no Centro,
das 9h às 16h.

Pais e responsáveis devem
apresentar uma cópia do RG da
criança e uma cópia do compro-
vante de endereço. Os documen-
tos devem ser entregues até 30
de novembro.

O projeto acontece desde o
ano de 2007 e tem por objetivo
levar a educação tecnológica às
crianças e adolescentes de seis a

14 anos proporcionando intera-
ção com instrumentos tecnológi-
cos, de maneira que os alunos
sejam capazes de criar, experi-
mentar e compreender os meca-
nismos de funcionamento dos
vários tipos de tecnologia de
forma racional, efetiva e significa-
tiva.

O projeto auxilia na constru-
ção do aprendizado adquirido em
sala de aula dos conceitos multi-
disciplinares como física, mate-
mática, geografia, entre outros,
incentivando a prática de pesqui-
sar novos conhecimentos, garan-
tindo aos participantes a vivência
de experiências semelhantes às
que realizarão na vida real.

A Secretaria de Educação e
Cultura de Rio Grande tem como
meta levar educação atualizada e
de qualidade às crianças da cida-
de. 

A inserção do contexto tecno-
lógico educacional na aprendiza-
gem escolar proporciona adequa-
damente este tipo de educação
complementar, visto que na atua-
lidade os sistemas robotizados já
fazem parte do nosso cotidiano.

Projeto Robótica Educacional de Rio Grande é oferecido gratuitamente

RGS abre inscrição
para curso de robótica

Prefeitura abre inscrição para matrícula e rematrícula para egresso em 2021
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