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Como ficam os professores?
Somos surpreendidos, a cada nova

semana, com as atitudes tomadas pelo
governo Clóvis Volpi. Dessa vez, ou
melhor, mais uma vez, os professores
foram os afetados por uma decisão toma-
da pela Secretaria de Educação - decisão
essa que chega a ser desumana.

Como se já não bastassem
problemas com o pagamento
de salários, benefícios e afins,
agora os educadores estão
sofrendo restrição de acesso à
merenda escolar, podendo
fazer as refeições apenas se sobrar alimen-
tos - um absurdo, não? 

É compreensível que a prioridade da
alimentação deva ser, sempre, dos alunos
matriculados, uma vez que há crianças e
adolescentes que dependem da refeição
oferecida pela escola. Além disto, o bom
desempenho do estudante está atrelado a

uma boa alimentação, mas barrar o acesso
dos professores à alimentação chega a ser
cruel. 

Estranho pensar que um prefeito, que
fez parte da categoria de educadores por
anos, esteja agindo de tal maneira.
Pensamos que ele batalharia em prol de

seus colegas de profissão, mas
não é bem isso que estamos
vendo.

Mesmo que a Secretaria
de Educação tenha negado
todas as denúncias feitas pelos

próprios professores da rede municipal, é
visível que algo não está certo e precisa ser
revisto o quanto antes. Talvez seja proble-
ma na logística do fornecimento ou da pre-
paração das alimentações. O que não dá
para aceitar é o fato de que há profissio-
nais sendo submetidos a situações cons-
trangedoras, como esperar por sobras. 

““ÉÉ  vviissíívveell  qquuee  aallggoo
nnããoo  eessttáá  cceerrttoo  ee  
pprreecciissaa  sseerr  rreevviissttoo
oo  qquuaannttoo  aanntteess””

Como a pandemia da 
Covid pode mudar como 

veremos a ciência no futuro

Os benefícios da ciência estão
em toda a parte, do celular no
bolso ao remédio para dor de
cabeça. A pandemia da Covid-19,
no entanto, colocou o cidadão
comum frente a frente com ter-
mos típicos de pesquisas científi-
cas pela primeira vez. A rapidez
com que as vacinas foram desen-
volvidas também provaram a mui-
tos a importância deste tipo de
conhecimento, e não apenas para
o tratamento do vírus: é graças ao
imunizante que as atividades eco-
nômicas poderão ser retomadas,
por exemplo.

É de se pensar que, na pós-pan-
demia, o mundo estará mais cons-
ciente da necessidade de investi-
mento na ciência e inovação, e
deverá valorizar ainda mais esses
profissionais e seus conhecimen-
tos. No entanto, essa percepção
positiva será apenas parte da rea-
lidade. E a valorização da ciência
não contará toda a história de
como a pandemia afetou a socie-
dade.

Nunca o movimento antivacina
teve tanta força no Brasil e nos
Estados Unidos, principalmente,
mas também em outras partes do
mundo. Nós, que já fomos exem-
plo mundial em imunização, tam-
bém vemos um número crescente
de negacionistas, muitas vezes
apoiados por autoridades políti-
cas. Argumentos baseados em
falta de informação e sem qual-
quer rastro na história: as vacinas
extinguiram doenças que por
milhares de anos mataram os
seres humanos, como a varíola e a
poliomielite, por exemplo. É
impossível pensar no progresso
não apenas em saúde, mas tam-
bém social e econômico, sem elas.

Então, diante destes dois cená-
rios, o que podemos esperar da
ciência após a pandemia? Um
amigo médico uma vez me disse
que nós "só aprendemos na dor".
E acredito que isso é verdade. E,
enquanto passamos por esse
momento de sofrimento da Covid-
19, também levaremos importan-
tes lições. Tenho certeza que a

humanidade, como um todo, já
entendeu que, sem investimento
em ciência, inovação e tecnologia,
não há futuro.

As universidades e centros de
conhecimento e pesquisa nunca
tiveram tanta atenção e foco da
mídia e da população e a percep-
ção de que elas são elementos
externos à economia, como sem-
pre foi muito propagado, também
deve mudar. Fica cada vez mais
evidente que essas instituições
são parte pulsante da sociedade,
promovendo conhecimento e o
desenvolvimento humano.

Por aqui, cabe esperarmos para
ver como se descortinará a política
no Brasil - país cujo investimento
na ciência depende tanto do
governo. E como em qualquer
área, há sempre percalços, é claro.
Mas não há dúvida, no mundo, e
talvez nunca tenha sido tão claro,
que o avanço da ciência é, neces-
sariamente, o progresso da socie-
dade. 

Elcio Abdalla
Físico teórico, professor titular

do Instituto de Física da USP.

A r t i g o  d a  S e m a n a
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Professores da Estância
alegam que só podem
comer sobras da merenda

Após afirmar que a alimentação
de professores junto aos alunos
seria pedagógica, o governo de
Clovis Volpi (PL) tem restringido o
acesso dos educadores a merenda
escolar. Segundo a denúncia feita
pelos próprios profissionais da
Rede Municipal de Educação, os
funcionários só podem fazer as
refeições caso haja sobras. 

A orientação teria partido dos
superiores da pasta de Educação e
tem como base a legislação muni-
cipal, que dá prioridade para a ali-
mentação de alunos. No entanto, a
decisão de só poder fazer refeições
deste modo tem causado indigna-
ção aos profissionais e deixado o
relacionamento com a
Administração Municipal ainda
mais complicado - já que ainda
aguardam resolução sobre a ques-
tão do pagamento retroativo da
diferença salarial. 

De acordo com relatos de pro-
fissionais, a quantidade de comida
feita para a merenda só atende aos
alunos e, quando há sobras, não é
possível completar o prato, uma
vez que há apenas arroz ou feijão.
A quantidade restante também
não é suficiente para os professo-
res que atuam na unidade escolar. 

Questionada, a Prefeitura

negou todas as declarações feitas
pelos professores e afirmou que
com a retomada gradativa de aulas
presenciais, em agosto deste ano,
as unidades de ensino retomaram
a produção da alimentação para
alunos e para profissionais das
escolas, para o desenvolvimento
de atividades pedagógicas.

Segundo a nota, a referida legis-
lação municipal citada pelos pro-
fessores estabelece que o exercício
do direito de alimentação aos pro-
fissionais das unidades de ensino
“deve respeitar a prioridade de ali-
mentação dos estudantes e, quan-
do ocorrer, não implicará qualquer
acréscimo para os professores e
demais servidores das escolas...”. 

“Seguindo as normas estabele-
cidas pelo PNAE – Programa
Nacional de Alimentação Escolar
(Lei Federal n° 11.497/2009), os
recursos federais enviados à
Prefeitura para aquisição e oferta
de alimentos devem ser destina-
dos aos estudantes. Por essa razão,
para atender a Lei Municipal N°
6.576/2021, a Secretaria de
Educação não poderia utilizar
recursos do PNAE”, disse a pasta. 

“Para tornar regular o atendi-
mento à nova legislação, a
Secretaria de Educação destinou

recursos do município para a aqui-
sição de alimentos que estão com-
plementando o preparo das refei-
ções nas escolas. Dessa forma, as
unidades de ensino podem garan-
tir, dentro dos parâmetros legais, a
oferta de alimentos para o consu-
mo dos profissionais dentro das
propostas pedagógicas desenvolvi-
das junto aos alunos”, finalizou. 

O embate entre professores da
rede municipal e a Prefeitura de
Ribeirão Pires já dura alguns
meses. Em abril, representantes da
categoria se reuniram com secre-
tária de Educação, Rosi Ribeiro de
Marco, para expor os problemas
enfrentados pelos profissionais. 

A reunião abordou temas como
piso salarial defasado, cartão servi-
dor, mudança do plano de saúde,
plano de carreira e home-office,
tema que tem gerado inúmeras
discussões, como professores sem
apoio financeiro, sem motivação
por parte da Secretaria de
Educação, profissionais com pro-
blemas emocionais e psicológicos.  

Já em junho, o entrave ganhou
mais dois capítulos. O primeiro
deles foi a derrota da
Administração Municipal, obrigada
a pagar o reajuste do Piso Salarial
Nacional do Magistério.  

A sentença, expedida pela juíza
Maria Carolina Marques Caro
Quintiliano, do Juizado Especial
Cível e Criminal de Ribeirão Pires,
obriga, com base na Lei do Piso, nº
11.738, o prefeito Clóvis Volpi (PL)
a pagar os reajustes do Piso de
2020. 

A situação ainda culminou no
apitaço promovido em frente ao
Paço Municipal, ocasião em que
professores se reuniram para pedir
que seus direitos sejam assegura-
dos.

Prefeitura negou as acusações feitas pelos professores 

Orientação teria partido dos superiores da Secretaria de Educação, 
com base na legislação municipal 

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Que a Comissão Especial de
Inquérito (CEI) instaurada na
Câmara de Rio Grande da
Serra para investigar a vacina-
ção contra a Covid-19 sofreu
um golpe grande na última
semana.

* * *
Que o servidor do

Legislativo que havia afirmado
que seu nome teria sido usado
indevidamente no sistema de
vacinação, ou seja, que seu
nome constava como vacina-
do, mas ele afirmava não ter
sido, voltou atrás em sua
declaração.

* * *
Que o servidor voltou atrás

após a sindicância realizada
pela Prefeitura mostrar que
ele mesmo (servidor) havia
preenchido seus dados no sis-
tema. Ele confessou em depoi-
mento na CEI.

* * *
Que agora, com o enfraque-

cimento da investigação, o
governo do prefeito Claudinho
da Geladeira (PSDB) pretende
recuperar sua base de apoio
na Câmara e assim restabele-
cer a governabilidade.

* * *

Que Claudinho afirma que
quer, inclusive, restabelecer o
diálogo com seu ex-aliado,
Cafu, apontado como principal
articulador da oposição no
Legislativo, para restabelecer
a paz política na cidade.

* * *

Que outra estratégia de
Claudinho para se fortalecer
no Governo foi fortalecer o
PSDB regional na Prefeitura,
onde o prefeito de São
Bernardo do Campo, Orlando
Morando (PSDB) demonstra
força em Rio Grande da Serra
e força para ajudar Claudinho
a se recuperar politicamente.

* * *

Que veio de São Bernardo
do Campo, cidade de Orlando
Morando, a maioria dos secre-
tários que foi alocado no
Governo de Rio Grande essa
semana. Inclusive em postos
estratégicos como
Administração, Governo e
Educação.

* * *
Que com isso fortalece-se

ainda mais o nome da deputa-
da estadual Carla Morando
(PSDB) na cidade, onde inclusi-
ve deverá ter nomes de peso
apoiando-a na reeleição do
ano que vem em Rio Grande
da Serra. A expectativa é de
votação histórica na cidade.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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Quem trafega todos os dias
pela SP-031, a Rodovia Índio
Tibiriçá, costuma seguir em esta-
do de atenção, devido ao grande
movimento de carros, motos e
caminhões. Sendo esta uma
importante ligação entre o
Grande ABC e outros municípios
da Região Metropolitana de São
Paulo e do litoral do Estado.
Pensando na necessidade de
reduzir o índice de acidentes e
tornar a circulação mais segura,
o DER - Departamento de
Estradas de Rodagem (DER)
prevê a instalação de 12 lomba-
das eletrônicas.

Segundo o órgão, os equipa-
mentos serão instalados após a
conclusão do processo licitatório
que será finalizado em breve. A
data para o início das interven-
ções  ainda não foi divulgada.

Segundo o departamento, a
medida leva em consideração os
pontos onde há intensa traves-
sia de pedestres e ciclistas,
sobretudo em trechos urbanos.

A sinalização e placas orienta-
tivas devem ser implantadas na

região que se estende por
Suzano, Ribeirão Pires, Santo
André e São Bernardo do
Campo. 

“Com a instalação dessas
lombadas eletrônicas, daremos
um passo significativo para
reduzir o número de acidentes
em nossas rodovias", acrescen-
tou o DER, em nota.

Vale lembrar que em 2015 os
instrumentos de fiscalização,
como radares, foram removidos
da Rodovia Índio Tibiriçá por
conta do fim do contrato com a
empresa responsável. Desde
então, a contratação de novos
equipamentos está em discus-
são.

Ainda segundo o departa-
mento, em 2015 eram 13 equi-
pamentos do quilômetro 50 até
o 70. 

A fiscalização ficou a cargo da
Polícia Militar Rodoviária
(PMRv), através de radares por-
táteis operados pelos agentes.

Dados do Infosiga mostram
que em 2020 foram registrados
83 acidentes sem mortes apenas

no trecho de Suzano. Já neste
ano, até abril, haviam sido con-
tabilizadas 24 ocorrências. 

RP pede ao DER reforço de
visibilidade em pontos de 

travessia de animais
No último dia 19, a Secretaria

de Meio Ambiente de Ribeirão
Pires se reuniu com represen-
tantes do DER para discutir a
possibilidade de instalação de
placas de indicação de travessia
de fauna - animais.

Como justificativa, a secretá-
ria Andreza Araújo disse que a
região em que se estende a
rodovia é habitada por várias
espécies silvestres, como tatus e
tamanduás. 

As placas tem a função de
alertar os motoristas para que
diminuam a velocidade e redo-
brem a atenção nesses trechos,
atitude que pode salvar muitos
animais e evitar acidentes.

O DER se comprometeu a
estudar a reinvindicação, pois
este tipo de serviço não pode ser
feito pelo município.Intervenções serão realizadas em Suzano, Ribeirão Pires e Santo André

DER emite ordem para reativação de 
12 lombadas eletrônicas na Índio Tibiriçá

O departamento espera que os equipamentos de fiscalização possam contribuir para a redução de acidentes

Foto: Divulgação 
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Um estudo feito em parceria
pela Prefeitura de São Paulo e
o Instituto Butantan revelou
que a variante Delta (linhagem
B.1.617.2 e sublinhagens AY)
do novo coronavírus já é a pre-
dominante na capital paulista.

Devido à proximidade geo-
gráfica com a região do Grande
ABC, as autoridades municipais
estão em alerta a fim de pode-
rem identificar o surgimento
de casos da variante entre
moradores.

Segundo a pesquisa realiza-
da pelo Butantan, entre as
amostras em que foi possível
identificar a linhagem, 69,7%
são da variante Delta, e 28,4%,
da Gama. Os sequenciamentos
são referentes à semana epide-
miológica 33 (de 15 a 21 de
agosto) na capital.

“A presença da variante
Delta no município de São
Paulo, assim como as demais
variantes do novo coronavírus
(Alfa, Beta e Gama), aumenta a
preocupação em relação à alta
transmissibilidade e diminui-
ção da eficácia das medidas
sociais e de saúde pública. A
SMS [Secretaria Municipal de
Saúde] recomenda que todas
as medidas individuais de pre-
venção sejam mantidas com
rigor”, destacou a Prefeitura,
em nota.

Como divulgado pela Folha
no fim de agosto, a Secretaria
de Saúde de Ribeirão Pires
enviou para o Instituto Adolfo
Lutz cinco testes de Covid-19
de moradores com suspeita de
terem contraído a variante

Delta.
O Instituto é responsável

pelo trabalho de análise e
sequenciamento genético para
confirmação do contágio pelos
pacientes.

A redação procurou a
Prefeitura na última semana
para conferir se o resultado
das análises já foi emitido.
Contudo, a Administração
Municipal afirmou que ainda
aguarda o retorno do laborató-
rio.

Infectologista e diretor do
Hospital Santa Ana, em São
Caetano, Paulo Rezende desta-
ca que as secretarias munici-
pais de Saúde devem manter
plano de contingência para o
caso de terceira onda ocasio-
nada pela variante Delta,
aumentando os cuidados até
então tomados com relação à
conscientização da população
sobre distanciamento e uso de
máscaras. “Para a redução da
circulação do vírus, mesmo
quem está vacinado deve con-
tinuar com os cuidados sanitá-
rios”, pontua.

Neste cenário de atenção, a
Prefeitura de Santo André
informou que segue a analisar
a evolução da pandemia e os
resultados da imunização para
definir novas ações. São
Bernardo, que optou por ade-
quar sua própria estrutura hos-
pitalar para o tratamento da
doença, afirma que os leitos
não serão desmobilizados.

São Caetano do Sul  e
Diadema também optaram por
manter os leitos para trata-
mento para Covid ativos,
ambos seguem acompanhando
os dados referentes à trans-
missão do coronavírus para
adotar as medidas que se
façam necessárias.

Na Estância, o plano de con-
tingência, se houver necessida-
de, é a reativação dos 41 leitos
do hospital de campanha da
cidade.

Rio Grande não tem leitos
de internação, por isso, man-
têm os leitos disponíveis na
UPA, situada na Vila
Figueiredo,  para qualquer
emergência.

Com predomínio da variante Delta na Capital,
Grande ABC entra em estado de atenção

Especialistas destacam necessidade de manter cuidados e recursos mobilizados para eventual terceira onda

Prefeituras da região seguem acompanhando o avanço da pandemia

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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As mortes em decorrência de
complicações relacionadas à
Covid-19 registradas pelas sete
prefeituras do Grande ABC
sofreram redução de 46% em
agosto, em comparação ao mês
anterior - julho. 

Em 31 de agosto, as secreta-
rias de Saúde confirmaram que
372 pessoas não resistiram à
Covid-19, enquanto o boletim
epidemiológico do mês anterior
trouxe 691 óbitos - o percentual

não era atingido pela região
desde novembro, quando 248
pessoas morreram vítimas da
doença. 

Também nos últimos 31 dias
foram reportados pelas prefei-
turas 11.010 diagnósticos positi-
vos, 59,4% a menos do que os
27.127 registrados em julho - é
o menor desde outubro de
2020, quando foram computa-
dos 7.977 diagnósticos positivos
na região. 

A queda em casos e mortes
acontece simultaneamente na
alta nos números da vacinação
no Grande ABC. Em agosto
foram 813 mil imunizantes apli-
cados (soma da primeira e
segunda dose) -  número 17,4%
maior do que os 692.416 fárma-
cos aplicados em julho, que era
o recorde desde o início da cam-
panha de vacinação, em 19 de
janeiro. 

Cerca de 3.020.353 pessoas
já foram imunizadas na região.
71% da população já recebeu ao
menos uma dose e 33% está
com o esquema vacinal comple-
to. 

“Sobe o número de pessoas
imunizadas contra a Covid e
simultaneamente caem os indi-
cadores de novos casos e mor-
tes. Isso que temos observado
nas últimas semanas em nossos
hospitais, por isso é tão impor-
tante conseguirmos acelerar a
vacinação”, comentou o presi-
dente do Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC e
prefeito de Santo André, Paulo
Serra (PSDB). 

Mortes por Covid caem 46% e
casos recuam 59% em agosto

Análise é feita através do comparativo entre julho e agosto no Grande ABC

Região registra queda significativa no impacto da pandemia 

Foto: Divulgação 

A Prefeitura de Ribeirão Pires
divulgou na última sexta-feira (3),
o cronograma de vacinação para
os idosos que irão tomar a dose
de reforço contra a Covid-19. O
planejamento da Secretaria de
Saúde prevê o início das aplica-
ções na quarta-feira (8), com a
faixa-etária dos idosos com 90
anos ou mais e, até o momento, o
cronograma contempla os idosos
com 70 anos ou mais, que irão
tomar a vacina no dia 17/09,
sexta-feira. Confira as datas e res-

pectivos públicos:
08/09: Idosos com 90 anos ou

mais
09/09: Idosos com 85 anos ou

mais 
13/09: Idosos com 80 anos ou

mais
15/09: Idosos com 75 anos ou

mais
17/09: Idosos com 70 anos ou

mais
Para a imunização será neces-

sária a apresentação da carteiri-
nha de vacinação de primeira e
segunda dose na cidade de
Ribeirão Pires, documento com
foto e número do CPF. A dose de
reforço será destinada apenas
àqueles que já tomaram a segun-
da dose há no mínimo seis meses
(em fevereiro ou março desse
ano).

A vacinação acontecerá no
Complexo Ayrton Senna (Av.
Prefeito Valdírio Prisco, 193), das
8h às 16h, tanto para pedestres
como em formato drive thru.

A Folha procurou a Prefeitura
de Rio Grande da Serra para con-
ferir o calendário para a aplicação
da dose adicional na população
idosa, mas não houve retorno
por parte da Administração
Municipal até o fechamento
dessa edição.

Cidade já possui data de 
imunização dos idosos até 70 anos

Ribeirão Pires começa dose
de reforço na quarta-feira 
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Com a missão oferecer suporte
psicológico, palestras, ações
sociais e orientações psicossociais
para população, o Instituto Psiu
amplia as atividades no Grande
ABC.

Iniciado como projeto social em
2014, e passando a se tornar um
Instituto em 2019, o Psiu promove
a capacitação de psicólogos e
demais profissionais para dar
suporte à conscientização sobre o
cuidado da saúde mental.

No último dia 26, foram empos-
sados os novos membros da dire-

toria. Ao todo são 10 profissionais
que atuam em parceria com o pre-
sidente do Instituto, o psicólogo
Edson Carlos. 

O grupo se reuniu nas instala-
ções do Bistrô 56, em Mauá, cida-
de aonde está instalada a sede do
Instituto (rua Campos Sales, 167 -
Vila Bocaina).

“Nosso desejo é levar saúde
mental e social a todos sem distin-
ção, mas especificamente a popu-
lação que não tem acesso a esses
recursos”, explicou o presidente.

A equipe é composta por 80

pessoas, entre profissionais e
voluntários, que dão suporte psi-
cológico para crianças e adultos.

Pelo Psiu, também são minis-
tradas palestras em empresas,
escolas e universidades. Dentre as
atividades executadas destaca-se:
“vencedores do bem” - que busca
aplicar a psicologia no esporte uti-
lizando atividade física para a inte-
gração social; apresentações musi-
cais que trazem fundamentos psi-
coemocionais para a conscientiza-
ção sobre a saúde mental; leitores
de luz, que visa levar leitura para
idosos em asilos e para crianças
em orfanatos, entre outros.

Segundo o presidente Edson
Carlos, as ações terapêuticas
foram reforçadas nos últimos
meses, em razão de que “a saúde
mental vem sendo prejudicada
diante do cenário atual, gerando
incertezas e inseguranças que vão
além do medo natural pela sobre-
vivência”, ressaltou.

No Instituto Psiu, os atendi-
mentos são realizados de forma
online e presencial, e podem ser
agendados pelo site www.projeto-
socialpsiu.com.br.

Em cerimônia, Instituto Psiu
empossa nova diretoria

Instituto fomenta a prevenção e promoção da saúde mental na região

Novos integrantes da diretoria do Instituto Psiu

Divulgação

Ribeirão Pires deve registrar
até o final de 2021 aumento con-
siderável no atendimento relacio-
nado à saúde mental em relação a
2019 (ano sem pandemia). A pro-
jeção é da Secretaria de Saúde do
município, que vem observando
um crescimento mensal no núme-
ro de atendimentos. Nos oito
meses deste ano, por exemplo, o
município fez, em média, 3 mil
atendimentos mensais, enquanto
no ano retrasado, foram feitos
2.800.

Nesse ritmo, a estimativa da
secretaria é que, ao final do ano, o
município alcance uma média de
4.500 atendimentos mensais, o
que representaria um crescimen-
to de 60,71% em relação a 2019.

A coordenadora responsável
pela Saúde Mental de Ribeirão
Pires, Ana Lúcia do Amaral Bueno,
explicou que os atendimentos
nunca foram paralisados e, inclu-
sive, foram intensificados durante
o período mais crônico da pande-
mia. 

“A equipe de saúde mental
continua firme no propósito de
dar o máximo de apoio possível a
quem precisa”, disse Ana Lúcia.

O município possui três unida-
des do Caps (Centro de Apoio
Psicossocial), que realizam o aten-
dimento de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

Caps AD - Álcool e Drogas (rua
Domingos Benvenuto, 12 -
Centro). Telefone: (11) 4827-4509

Centro de Apoio Psicossocial
Infantil (Avenida Fortuna, 320 -
Centro). Telefone: (11) 4828-1511

Centro de Apoio Psicossocial II
- Adulto (rua Afonso Zampol, 41 -
Centro). Telefone: (11) 4824-
3025.

Caps situado no Centro de Ribeirão
promove apoio psicossocial

Ribeirão Pires monitora
aumento de casos 
relacionados à saúde mental
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A expressão “lutar pela vida”
nunca fez tanto sentido para
Divannin Gregório dos Santos,
de 59 anos, quanto neste
momento. Em junho deste ano,
a moradora da Vila Conde, em
Rio Grande da Serra, foi diag-

nosticada com anemia - uma
condição que, dependendo de
inúmeros fatores, pode ser tra-
tada com facilidade. O que
Divannin não esperava é que
sua recuperação seria impacta-
da devido ao fato de ela ter um

tipo sanguíneo RH nulo - o cha-
mado “sangue dourado”.

A batalha começou com as
inúmeras idas a UPA de Rio
Grande da Serra, sempre acom-
panhada por sua filha Vitória
Kathleen da Silva, de 16 anos.
Apesar das tentativas, as sensa-
ções de mal-estar provocadas
pela condição não cessavam.
Apenas quando conseguiu ser
encaminhada ao Hospital
Nardini, em Mauá, no dia 1 de
agosto, conseguiu um diagnós-
tico mais preciso.  

Uma das opções de trata-
mento para o problema de
Divannin seria a transfusão de
sangue, mas, durante a análise
de seu tipo sanguíneo, ela
soube que seu tipo sanguíneo
não estava disponível na região
por ser considerado muito raro. 

A situação esteve perto de
ser solucionada após uma pes-
soa com o mesmo tipo sanguí-
neo ser encontrada no estado
de Minas Gerais, no entanto o
possível doador desistiu de dar
continuidade ao processo. 

Com a demora para receber
a transfusão, Divannin agora
corre risco de amputar um dos
membros inferiores devido à
falta de circulação de sangue
na região. Ela precisou ser
transferida para o Hospital
Mário Covas, em Santo André,
onde aguarda um novo doador
aparecer com urgência.  

Na última sexta-feira (3), a
Folha conversou com Vitória
que afirmou que sua mãe per-
manece internada em estado
considerável estável e cons-
ciente, mas ainda necessita da
transfusão o mais rápido possí-
vel. “Já deixou de ser um pedi-
do e se tornou uma apelação.
Se houver algum doador com-
patível por aqui, espero que se
sensibilize com o caso dela e
possa doar”, exclamou. 

O possível doador ou pes-
soas interessadas em ajudá-la
podem entrar em contato para
saber mais detalhes sobre
como seguir com a doação de
sangue pelos números (11)
97422-8040 (Vitória) ou (11)

93721-5165 (Sidnei).  

Sangue dourado  
O RH nulo é chamado como

sangue dourado por ter alta
capacidade de salvar vidas,
podendo ser doado a qualquer
paciente que esteja dentro do
sistema RH e RH negativo. No
entanto, o apelido sangue dou-
rado não é usado em vão, já
que muito difícil de encontrá-
lo. 

Especialistas explicam que
os portadores do RH nulo
podem sofrer com uma anemia
leve, assim como no caso de
Divannin, uma vez que só pode
receber bolsas de sangue do
mesmo tipo sanguíneo, o que é
complicado em razão da dificul-
dade de encontrar doadores -
em alguns casos chegam a ser
encontrados em outros países.

No Brasil, por exemplo, há o
registro de duas irmãs que são
portadoras deste tipo sanguí-
neo raro. Uma mora no Rio de
Janeiro e a outra, em  Minas
Gerais.

Divannin Gregório dos Santos acompanhada pela filha Vitória Silva 

Moradora de Rio Grande da Serra 
espera por doação de tipo sanguíneo raro

Divannin Gregório dos Santos é portadora do tipo sanguíneo RH nulo e necessita urgentemente de transfusão 

Foto: Arquivo Pessoal 
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Um homem de 39 anos foi
agredido após agredir ex-com-
panheira e ex-sogra na noite
do último domingo (5), na
Quarta Divisão em Ribeirão
Pires. W.A.O. chegou a usar um
pedaço de madeira para desfe-
rir golpes agressivos contra a
ex-mulher.  

O desentendimento teve iní-
cio quando o homem, visivel-
mente alterado pelo consumo
de álcool, ter ido a residência
da vítima para buscar o filho de
9 anos. A criança teria se recu-
sado a ir com o pai, tendo o
indicado tentado puxá-la a
força.  

Diante da situação, a mãe se
apoderou de um pedaço de
madeira para tentar impedir
que W.A.O levasse a criança
contra sua vontade, pedindo
ainda para que ele fosse embo-
ra do local. O agressor a derru-
bou no chão e começou a agre-
di-la com a madeira. 

A mãe da vítima, que possui
medidas protetivas impostas
contra o agressor, tentou
intervir, mas acabou sendo

agredida com um chute na
perna direita. 

Durante os fatos, o homem
ameaçou as vítimas de morte e
proferiu palavras de baixo
calão contra elas. Além disso, o
acusado chutou o gato de seu
filho. O animal sumiu após ter
sido agredido pelo acusado. 

W.A.O. foi encontrado pela
Polícia Militar próximo á resi-
dência. Ele confessou que
havia ido até o local para bus-
car o filho e que havia desen-
tendido com a ex-companhei-
ra, mas negou tê-la agredido.  

O acusado foi encaminhado
à Delegacia de Ribeirão Pires,
onde o delegado de plantão
determinou pela prisão em fla-
grante e representou pela pri-
são preventiva em razão dos
delitos de lesão corporal dolo-
sa, ameaça e injúria, por duas
vezes cada delito, decorrentes
de violência doméstica, des-
cumprimento de medidas pro-
tetivas de urgência e maus-tra-
tos a animais. Ele deverá ser
encaminhado à cadeia pública
de Santo André. 

Já as vítimas foram orienta-
das quanto ao Projeto Girassol,
realizado em parceria do
Ministério Público, a OAB de
Ribeirão Pires e a
Coordenadoria de Mulheres. 

A ex-companheira de
W.A.O.  foi levada a UPA Santa
Luzia, onde foi atendida e dis-
pensada após receber os aten-
dimentos médicos necessários.

Homem é preso após agredir ex-companheira
com pedaço de madeira na Quarta Divisão

Acusado ainda agrediu a ex-sogra e o gato de estimação do filho com chutes

Caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires 

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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A Escola Estadual Álvaro
Souza Vieira, localizada no
Jardim Guanabara, região da
Vila Gomes, em Ribeirão Pires
foi alvo de criminosos. O crime
foi notado na manhã do último
dia 30.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o diretor
da unidade de ensino chegou ao

local para o início das atividades
quando percebeu que o local
estava sem energia. Ao verificar
a fiação na área externa do pré-
dio escolar, constatou que a fia-
ção responsável pela distribui-
ção de energia para o local havia
sido furtada.  O diretor não
soube especificar a quantidade
exata de fiação que foi subtraída

pelos indivíduos. 
A Polícia Militar compareceu

na escola e encaminhou a ocor-
rência à Delegacia de Ribeirão
Pires, onde segue em apuração
pelo Setor de Investigações da
Polícia Civil.  

Até o momento, os autores
do furto não foram identificados
pelos investigadores.

Escola Estadual é furtada
no Jardim Guanabara

Fiação responsável pela distribuição de energia foi levada por criminosos

Escola fica no Jardim Guanabara, região da Vila Gomes 

Foto: Reprodução/Google M
aps

Chácara é furtada na 
Estância São Jorge

Uma chácara foi furtada na
manhã do último dia 30, na
região da Estância São Jorge,
em Ribeirão Pires. O local foi
invadido enquanto os proprie-
tários estavam ausentes. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o autor
do crime entrou no local e fur-
tou toda a fiação, incluindo a
que estava sob a grama, além
de 100 metros de ferragem
que seria utilizado para cons-
truir uma laje, o motor de pis-
cina e do poço artesiano, holo-
fotes, lâmpadas, disjuntores,
entre outros objetos que esta-
vam no local.

Os proprietários foram avi-
sados pela empresa responsá-
vel pela segurança da chácara,
mas só foram comunicados
após o ocorrido.

O caso foi registrado na
Delegacia Eletrônica e encami-
nhado para a Delegacia de
Ribeirão Pires, onde segue em
apuração pelo Setor de
Investigações Gerais da Polícia
Civil. Até o momento, o autor
do furto não foi identificado.

Ônibus e carreta se 
envolvem em colisão 

na Estância

Um ônibus responsável pelo
transporte coletivo intermuni-
cipal, entre as cidades de
Ribeirão Pires e São Bernardo
do Campo, colidiu com uma
carreta na manhã do último
dia 28. O acidente aconteceu
na altura da rua Sete de
Setembro, região do bairro
Vila Suíssa.  

De acordo com informações
do boletim de ocorrência, o
motorista do coletivo seguia
pela rua Papa João XXIII quan-
do o condutor do caminhão
errou a manobra e parou o veí-
culo bruscamente.  

O funcionário da empresa
parou em uma distância segu-
ra do caminhão que estava
mais a frente, mas acabou
sendo atingido pelo caminhão,
uma vez que o condutor deu ré
e acertou o para-brisa do ôni-
bus.  

Após o ocorrido, o caminho-
neiro deixou o local sem dar
atenção ao que havia ocorrido.
Não houve vítimas em razão
da colisão.
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Seguindo a tradição de pro-
mover eventos gratuitos todos os
finais de semana, o Parque
Oriental de Ribeirão Pires, dessa
vez, foi palco para a SEJEL Skate
Park. A vivência aconteceu no
último sábado, dia 04, das 10h às

15h, e contou com a presença de
cerca de 80 skatistas de todas as
idades, que puderam curtir a
estrutura profissional e participar
de sorteios, ganhos por meio de
pequenas disputas. Tudo isso
sempre ao som de um DJ que

também fez parte das atrações.
Este evento aconteceu por

meio da Secretaria de Juventude,
Esporte, Lazer, Cultura e Turismo
(SEJEL) de Ribeirão Pires, com
apoio das marcas DC Shoes;
Element; Skateshop; Revista
Digital Independente Bera;
Stronger Trucks e Super Skate.

Skates foram proporcionados
a todos que quisessem participar
da vivência, promovendo o
incentivo à prática desse esporte,
que ganhou notoriedade após as
olimpíadas de Tóquio, com um
ótimo desempenho do Brasil,
que conquistou três medalhas de
prata. “O skate, agora, tem uma
visão totalmente diferente e fico
muito feliz com isso”, disse a ska-
tista ribeiraopirense, Victória
Bassi. “É muito difícil praticar
sem ter suporte ou equipamen-
tos, e aqui na vivência todas as
pessoas terão a oportunidade de
competir, e também ganhar
esses prêmios que são bem
legais”, concluiu.

O Secretário da Sejel, Claurício
Bento, detalha a importância

deste evento para o munício. “É a
primeira vez que o Pavilhão de
Eventos aqui do Parque Oriental
sedia uma atração com foco no
Skate. No mês passado nós orga-
nizamos uma vivência em Arco e
Flecha, mas em outra região do
Parque. Nós queremos oferecer a
todos os munícipes os meios
necessários não só para pratica-
rem esportes, mas também para
conhecerem novas modalidades.
Esse é um dos principais focos da
secretaria: oferecer esporte, cul-

tura e lazer de qualidade”.
Skatista da geração antiga e

hoje Presidente da Câmara de
Ribeirão Pires, Guto Volpi compa-
receu ao evento a fim de presti-
giar os jovens participantes, e
detalhou os reflexos da vivência
de skate na cidade. “Isso é legal
para o comércio também, pois
incentiva venda de equipamen-
tos e vestuário. Mexe com todo o
universo da cidade. É muito legal
receber o skate em Ribeirão
Pires”, finalizou.

Victoria Bassi, skatista da Estância, esteve presente no evento 

Skatistas de todas idades compareceram ao Parque Oriental 

Parque Oriental promove de vivência 
de Skate com cerca de 80 skatistas

Promovida no pavilhão de eventos, no último sábado (4), atração contou com a presença de praticantes de todas as idades

Foto: Divulgação/PM
ETRP
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