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LLeeii  ddee  AAlleexx
Lei de Alex Manente é aprovada e prevê
prisão para quem furar fila da vacinação

RP tem queda em
nascimentos. RGS alta
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Deputado federal do Grande ABC é o autor da Lei contra fura fila

Morto na última sexta, ex-prefeito criou a 1ª escola municipal

O projeto de autoria do
deputado federal Alex
Manente (Cidadania), que
prevê prisão para quem
furar a fila da vacina  e outros
desvios, foi aprovado na últi-
ma quinta-feira (11) pela
Câmara dos Deputados. 
Com o início da imuniza-

ção contra a Covid-19, surgi-
ram as denúncias sobre a
aplicação de doses em pes-
soas que não estão inclusas
nos grupos prioritários aten-
didos no momento.

A pena de prisão varia de
um a três anos, sendo
aumentada em um terço
caso o haja falsificação de
atestado, declaração ou cer-
tidão. 
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E d i t o r i a l d a F o l h a

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

Desidratação em idosos

A água é um componente
essencial de todos os tecidos
corpóreos e está presente nas
reações químicas, respiração,
circulação, funcionamento dos
rins, digestão, sistemas de defe-
sa, pele, entre outros. Também
existem nutrientes que necessi-
tam de água para que possam
ser carregados e distribuídos
pelo corpo.

A desidratação por redução
da ingestão de água é mais fre-
quente nas populações de risco
como, por exemplo, idosos,
crianças, adolescentes, gestan-
tes e mulheres que estejam
amamentando. 

Os idosos apresentam com-
prometimento dos sistemas que
regulam o equilíbrio da água cor-
poral, pois têm menos sede e
maior chance de perder água e
eletrólitos. Como exemplo,
pode-se citar a redução da pro-

porção de água na composição
corporal pela perda de massa
muscular, a redução da sensação
de sede, a presença de condi-
ções médicas que dificultem o
acesso a água (como demência,
fragilidade e imobilidade), uso
de medicações como diuréticos
e diminuição da função renal.

O corpo desidratado acaba
afetando todo o organismo, a
desidratação pode causar confu-
são mental, queda de pressão
arterial, aumento dos batimen-
tos cardíacos, dor no peito, dor
de cabeça, tontura, fadiga, fra-
queza, sonolência, boca seca,
diminuição da diurese, câimbras
e falta de elasticidade da pele.

Pode-se avaliar o estado de
hidratação utilizando uma com-
binação de métodos. A suspeita
clínica pode ser feita pela obser-
vação dos sintomas e sinais des-
critos acima. Urina amarelo-
escuro, redução do volume uri-
nário, perda de peso são medi-
das simples que podem ser
observadas no dia a dia. 

Algumas dicas para manter o

idoso hidratado: 
Oferecer líquidos a cada 2

horas em pequenas quantida-
des;

Em caso de recusa de água,
ofereça suco de frutas ou chás
da preferência do idoso ou água
aromatizada, com rodelas de
laranja, morango, abacaxi, maçã
ou hortelã, assim a água fica
saborosa, agradando o paladar
do idoso;

Ofereça sempre líquidos em
uma temperatura agradável
para o idoso;

Em caso de aumento da
perda de líquido (como na diar-
reia), a ingestão de água, sucos
naturais e água de coco é funda-
mental. O soro caseiro nestes
casos também é uma alternati-
va. Para prepará-lo, basta utilizar
1 litro de água filtrada ou fervi-
da, duas colheres rasas de sopa
de açúcar e uma colher rasa de
chá de sal.

Andrea Amaro Roncon
Nutricionista Especialista em

Gerontologia. Atendimentos no
Espaço Clínico Mari Figueiredo.

Muito obrigado, Luiz Carlos Grecco!
Legado. Essa é a única palavra capaz

de expressar a importância e a contri-
buição feita por Luiz Carlos Grecco à
cidade de Ribeirão Pires. O ex-prefeito
faleceu na última sexta-feira (12), vítima
de complicações após uma cirurgia car-
díaca e deixou conquistas que, mesmo
após inúmeras gerações, trarão
benefícios à Estância. 

Muito mais que um ex-pre-
feito ou ex-vereador, Grecco foi
uma das figuras políticas mais
atuantes da nossa cidade - não
só por executar suas funções com zelo e
competência, mas por trazer desenvol-
vimento e ser exemplo para as demais
cidades.  
Ao andar pelas ruas da Estância,

podemos ver ações concretas conquis-
tadas por meio de seus esforços no pas-
sado, e que, ainda hoje, fazem a dife-

rença na vida dos munícipes.
Implantação da Rede Municipal de
Ensino, com a inauguração da Escola
Municipal Tia Mariinha, construção do
Hospital São Lucas e da UBS Jardim
Luzo, criação da primeira creche 24h do
país - que lhe rendeu o prêmio de gestor

destaque. São inúmeras as
ações de Grecco, que fica até
difícil elencá-las em um mero
editorial. 
O ex-prefeito pode não estar

mais entre nós, e sua ausência
será sentida nas mais diversas formas,
mas Luiz Carlos Grecco está marcado na
história de Ribeirão Pires e de seus
moradores. Como dizem, a maior marca
que podemos deixar após a morte é o
nosso legado - e Grecco deixou um
digno de aplausos, agradecimentos e
reconhecimentos.

““LLuuiizz  CCaarrllooss
GGrreeccccoo  eessttáá
mmaarrccaaddoo  nnaa

hhiissttóórriiaa  ddee  RRPP””



Funcionários que trabalham
no Cemitério Municipal São
José e no serviço funerário  de
Ribeirão Pires já foram vacina-
dos contra a Covid -19.

No total, 34 funcionários
entre coveiros, motoristas,
agentes de serviços gerais e
agentes administrativos foram
imunizados.

Porém, essa imunização
ocorreu antes mesmo de
Projeto de Lei que está em trâ-
mite na Câmara dos
Deputados, que coloca essa
categoria profissonal como
prioritária para imunização.

O Projeto de Lei 328/21
inclui no grupo prioritário do
Plano Nacional de Vacinação
contra a Covid-19 servidores
da assistência social; e traba-
lhadores do serviço funerário.

Pela proposta em análise na
Câmara dos Deputados, o
Ministério da Saúde regula-
mentará a operacionalização
da vacinação, levando em
conta recomendações da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

Autor da proposta, o depu-
tado Célio Silveira (PSDB-GO)
afirma que a assistência social

tem fundamental importância
no combate à pandemia, ao
prestar serviços, por exemplo,
para idosos, pessoas com defi-
ciência atendidas nas institui-
ções de acolhimento e a popu-
lação em situação de rua.

“Já os profissionais do servi-
ço funerário estão expostos ao
vírus, mesmo seguindo os pro-
tocolos, atuando em hospitais,
residências e em contato com
famílias e ambientes com alta
possibilidade de contamina-
ção”, completa.. 

Fonte: Agência Câmara de
Notícias
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Mesmo antes de Lei, 
RP vacina funcionários 
do Cemitério e Velório
Lei Federal autorizando aplicação ainda está em trâmite na Câmara dos Deputados

Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), decre-
tou, na última sexta-feira, luto
oficial de três dias na Estância
Turística em decorrência da
morte do ex-prefeito Luiz
Carlos Grecco.

* * *

Que o luto oficial tem o
motivo principal de homena-
gear Grecco e reconhecer seu
legado para Ribeirão Pires,
mas particularmente também
foi uma forma de agradeci-
mento de Clóvis Volpi para Luiz
Carlos Grecco.

* * *
Que Volpi foi secretário

municipal de Educação,
Esporte e Turismo, em
Ribeirão Pires, nas duas passa-
gens de Grecco como prefeito
da cidade.

* * *
Que bandeiras hasteadas

na cidade, como a do Brasil na
Igreja de Santo Antônio, fica-
ram a meio mastro em home-
nagem a Grecco.

* * *

Que no Grande ABC, dos
142 vereadores eleitos, 20
tiveram suas respectivas pres-
tações de contas rejeitadas
pela Justiça Eleitoral.

* * *

Que da micro-região, que
compreende Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra,
somente o vereador Koiti
Takaki (PSDB) teve sua conta-
bilidade rejeitada.

* * *

Que a vereadora Amanda
Nabeshima (PTB) e Valdir
Nunes, o Gordo (Podemos),
que ficaram em evidência por
terem declarado “zero” de
gastos em suas respectivas
campanhas, tiverem suas con-
tas aprovadas.

* * *
Que a cidade com maior

número de vereadores com
contas rejeitadas é Diadema,
com oito parlamentares; na
sequência São Bernardo do
Campo com sete; Santo André
com três e São Caetano do Sul
com apenas 1.

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

34 servidores do Cemitério e do serviço funerário de Ribeirão Pires já foram imunizados
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Com aprovação, a matéria que criminaliza a ação de imunização antes do período será encaminhada ao Senado

O projeto de autoria do
deputado federal Alex
Manente (Cidadania), que
prevê prisão para quem furar a
fila da vacina  e outros desvios,
foi aprovado na última quinta-
feira (11) pela Câmara de
Deputados. A matéria segue

para análise do Senado.  
Com o início da imunização

contra a Covid-19, surgiram as
denúncias sobre a aplicação de
doses em pessoas que não
estão inclusas nos grupos prio-
ritários atendidos no momen-
to. A pena de prisão varia de

um a três anos, sendo aumen-
tada em um terço caso o haja
falsificação de atestado, decla-
ração, certidão, ou qualquer
documento, além de aplicação
de multa.  

Ao todo, 17 projetos esta-
vam tramitando em conjunto
com a PL 25/21, estipulando
diferentes tipos de punição
contra quem burlar o plano de
vacinação. Um dos autores em
questão, Alex Manente afir-
mou que o fura-fila não pode
passar impune. Além da ques-
tão do fura-fila, o projeto ainda
estipula punição a outras práti-
cas irregulares.  

Peculato e corrupção - A
pena de peculato (apropriação,
desvio ou subtração) de vaci-
nas, bens ou insumos medici-
nais ou terapêuticos é de reclu-
são de 3 a 13 anos, e multa. O
crime vale tanto para vacina
pública como para particular. 

O crime de corrupção em
plano de imunização se carac-
teriza por valer-se do cargo

para, em benefício próprio ou
alheio, infringir a ordem de
prioridade de vacinação ou
afrontar, por qualquer meio, a
operacionalização de plano
federal, estadual, distrital ou
municipal de imunização. A
pena é de reclusão, de 2 a 12
anos, e multa. 

Agente público - Caso o fun-
cionário público deixe de
tomar providências para apu-
rar o crime de corrupção em
plano de imunização, ele pode-
rá receber a mesma punição. A
pena é aumentada de um terço
até a metade se o funcionário
exige, solicita ou recebe, para
si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes, de assu-
mó-la, mas em razão dela, van-
tagem indevida. 

Vale ressaltar que a medida
se estende a todas as vacinas,
e não apenas aos imunizantes
contra a Covid-19. 

Alex Manente acredita que a
resposta do Senado deve vir,

no máximo, até a próxima
semana, seguindo então para
sanção do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido)

Destruição de vacinas 

A Câmara de Deputados
também aprovou, na última
quinta-feira, o projeto que
determina a prisão de até
cinco anos para quem destruir
doses de vacinas. A matéria
visa à inclusão do ato entre as
hipóteses de dano qualificado
previstas no Código Penal -
mais especificamente no artigo
163, que dispõe sobre destrui-
ção, inutilização ou deteriora-
ção de coisa alheia.  

O texto foi aprovado em
votação simbólica e tem auto-
ria dos deputados Mário
Negromonte Jr. (PP-BA) e
Luizão Goulart (Republicanos-
PR). Assim como o projeto do
fura-fila, a matéria será enca-
minhada para análise do
Senado.

Deputado Alex Manente é um dos autores do projeto 

Foto: Divulgação/ Câm
ara dos Deputados 

Projeto de Manente, que prevê prisão para
fura-fila da vacina, é aprovado pela Câmara 
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Na última sexta-feira a cidade
de Ribeirão Pires perdeu o ex-pre-
feito Luiz Carlos Grecco, que
governou a cidade por dois man-
datos, entre os anos de 1977 e
1982 e 1989 a 1992. Entre os fei-
tos de Grecco como prefeito
estão a construção da primeira
escola municipal da cidade; a
implantação de uma creche 24
horas, pioneira no Brasil e a inau-
guração do Hospital Municipal
São Lucas.

Grecco, 74 anos, faleceu devi-
do complicações após cirurgia
cardíaca, onde adquiriu infecção
bacteriana, realizada no Hospital
Intermédica na cidade de São
Bernardo do Campo. Ele deixa a
esposa Miriam, os filhos
Anderson, Camila, Fernanda,
Yanni e Davi, além de netos.

A história política de Grecco na
Estância Turística começa no par-
tido Arena, candidatando-se e
elegendo-se vereador no ano de
1972 e nesta legislatura presidiu o
Legislativo entre os anos de 1975
e 1976.

Ainda em 1976, concorreu
pela primeira vez à Prefeitura de
Ribeirão Pires, quando saiu ven-
cedor ao derrotar o advogado
Waldemar Romaldini, na soma de
votos entre os candidatos ao
Executivo da Arena.  A legislação
eleitoral daquela época permitia
isso.

Grecco conquistou 4.094
votos, que somaram-se com os
2.363 de Antônio Simões e os
1.091 de Santinho Carnavalli e
conseguiu derrotar Romaldini
que teve 7.338 votos, mas candi-
datou-se sozinho pelo MDB.
Nesta eleição teve como vice-pre-
feito, João Mazieiro.

Esse primeiro mandato encer-
rou-se em 1982. Grecco voltou a

se candidatar a prefeito e venceu
de novo na eleição de 1988. Mais
uma vez seu adversário foi
Romaldini, e conquistou 9.684
votos. Seu vice nesta eleição foi o
professor Valberto Fusari.

Em suas duas passagens no
comando do Executivo da
Estância, Grecco deixou marcas
importantes para o desenvolvi-
mento do município.

Foram obras na Educação,
Saúde, Esporte, Turismo, entre
outros setores.

Filho de Grecco, Anderson
Grecco relembra alguns feitos de
seu pai, como a criação da Rede
Municipal de Ensino da cidade, ao
inaugurar a primeira escola muni-
cipal, a Tia Mariinha, que existe
até hoje e está situada no centro
alto.

Também implantou uma
Creche 24 horas na cidade - proje-
to pioneiro no Brasil com premia-
ção de gestor destaque em
homenagem realizada em
Brasília-DF.

Em sua primeiro mandato, por
ter bom relacionamento com o
Governo do Estado, Grecco con-
seguiu trazer para Ribeirão Pires
cinco escolas estaduais, entre elas
o Mário Leandro (Parque
Aliança), Mário Alexandre Faro
Nieri (Estância Noblesse) e
Antônio Fortes, hoje Etec, locali-
zada no Jardim Alvorada.

Também foi com Grecco como
chefe do Executivo que Ribeirão
Pires construiu o Hospital São
Lucas, onde na inauguração con-
tou com a presença do então
secretário de Saúde do Estado,
José Pinotti. E também foi ele
quem inaugurou a UBS (Unidade
Básica de Saúde) do Jardim Luzo.

Anderson lembrou ainda que
foi Grecco quem construiu e inau-

gurou o Mercado Produtor, o
mesmo prédio que tempos
depois sediou o antigo Teatro
João Netto e a antiga Sejel.

Ainda no setor de Esportes o
ex-prefeito foi o responsável por
realizar melhorias e amplições no
Centro Esportivo, com a constru-
ção da piscina semi-olímpica (que
hoje não existe mais) e a pista de
atletismo.

Como visionário, Grecco já
imaginava Ribeirão Pires como
uma Estãncia Turística, o que só
aconteceu em 1998, porém, ele
conseguiu inserir a Festa do Pilar
no calendário estadual, realizou
diversas festas de peão de boia-
deiro no campo da Santa Luzia,
com cavalgada pela cidade; fez
vários festivais estudantis de
esporte e cultura; realizou a desa-
propriação da Pedra do Elefante,
hoje um dos pontos turísticos da
cidade.

Também incentivou a prática
esportiva como forma de tornar
Ribeirão Pires mais conhecida no
Estado, como a Etapa Paulista de
Campeonatos Náuticos  de Jet Ski
na represa Billinhs e a Etapa
Paulista de Kart realizado no cen-
tro da cidade.

“Além da valorização do fun-
cionário público, que é sempre
lembrada. Meu pai tambem sem-
pre citava o grande investimento
para  implantação de saneamento
e ligação de água em toda cidade,
onde muitos bairros eram abaste-
cidos com caminhão pipa”, recor-
dou o filho Anderson.

No entanto, Grecco não colo-
cou fim a sua carreira política
quando terminou seu segundo
mandato em 1992.

Neste período se aproximou
do ex-prefeito de São Paulo,
Paulo Maluf e foi trabalhar como
assessor especial no gabinete do
prefeito e depois como diretor do
Estádio Pacaembu.

E ainda fez questão de figurar
nas urnas até a eleição de 2016.
Em 1998 candidatou-se a deputa-
do estadual; em 2008 como can-
didato a vice-prefeito na chapa
com o ex-prefeito Valdírio
Prisco;em 2010 como suplente de
senador; em 2012 como candida-
to a vereador e em 2016 como
candidato a prefeito, onde con-
quistou 13.942 votos.

Na última eleição municipal fez
parte do grupo político do ex-pre-
fito Kiko Teixeira (PSDB).

Greco era formado em biologia
pela Universidade Brás Cubas, de
Mogi das Cruzes, e em pedagogia
pela Faculdade de Franca e era
proprietário do Colégio São José.

Ribeirão Pires perde o ex-prefeito Grecco,
que deixa legado histórico no município

Primeira escola municipal de Ribeirão Pires e o Hospital São Lucas foram realizados nas gestões do ex-prefeito Luiz Carlos Grecco

Ex-prefeito faleceu na última sexta-feira

Grecco e João Mazieiro na primeira eleição para Prefeitura de Ribeirão

Inauguração da UBS do Jardim Luzo

Grecco na inauguração da escola municipal Tia Mariinha, a primeira de RP
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A prorrogação do auxílio
emergencial voltou a ocupar o
centro dos debates entre as pre-
feituras das sete cidades junto ao
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC.

Devido ao cenário de incerte-
zas econômicas e alto volume de
desemprego, os chefes do
Executivo avaliam como funda-
mental o regresso do benefício,
que em 2020 (entre os meses de
março e dezembro) contribuiu
para amenizar as desigualdades
sociais, decorrentes da falta ou
redução de renda durante a pan-
demia. 

Cerca de 687 mil moradores
da região foram contemplados
com o benefício, o que gerou o
impacto de R$ 1,7 bilhão na eco-
nomia local. 

“Considero fundamental que o
auxílio emergencial seja mantido,
a fim de garantir as condições
mínimas para que a população
brasileira atravesse o período de
pandemia, especialmente, neste
momento em que o país atinge
um dos maiores índices de

desemprego”, disse o prefeito
Orlando Morando (PSDB), de São
Bernardo. 

Diversas ações foram intensifi-
cadas pelos gestores municipais
neste ano para atender a popula-
ção de baixa renda, como a
manutenção do cartão merenda
em benefício de alunos matricu-
lados em escolas municipais. 

Para Clóvis Volpi (PL), prefeito
de Ribeirão Pires, o retorno do
auxílio emergencial pode vir a
contribuir com a recuperação das
finanças. “Considero o auxílio
muito importante para garantir o
mínimo de dignidade para as pes-
soas, sobretudo os menos favo-
recidos. Além disso, o auxílio con-
tribui para a não estagnação da
economia local”, avaliou. 

Na Estância, 29,3 mil pessoas
receberam o auxílio do Governo
Federal em 2020, o que possibili-
tou que famílias carentes pudes-
sem manter o básico (água, luz,
alimentação, moradia e etc). 

Em Diadema, o prefeito José
de Filippi Júnior (PT) afirmou que
busca, junto a deputados fede-

rais e via Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC,
formas de pressionar pelo retor-
no do abono. 

Na última semana o ministro
da Economia, Paulo Guedes, afir-
mou que o Congresso Nacional e
a Presidência voltaram a debater
sobre uma eventual nova rodada
do auxílio emergencial.  

Nesta etapa, o auxilio deve
estar dentro do orçamento e ser
acionada apenas em caso de
nova calamidade pública.  

A União estuda oferecer qua-
tro parcelas de R$ 250 a todos os
que foram beneficiários do pro-
grama. 

“É possível. Nós temos como
orçamentar isso, desde que seja
dentro de um novo marco fiscal.
Se o Congresso aciona o estado
de calamidade, temos condição
de reagir rapidamente. Mas é
muito importante que seja den-
tro de um quadro de recuperação
das finanças. Estamos prepara-
dos para fazer as coisas dentro
das proporções”, declarou
Guedes.

Chefes do Executivo regional propõem que o benefício seja mantido pelo Governo Federal para atender população carente 

Prefeitos do Grande ABC defendem
retorno do auxílio emergencial

Foto: Divulgação 

Até dezembro de 2020, 687 mil famílias receberam o auxílio no ABC



88 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1166  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22002211CCiiddaaddeeFFoollhhaa  

Na última quarta-feira (10), o
governador de São Paulo, João
Dória (PSDB) anunciou que a
Procuradoria Geral do Estado
ingressou com ação no STF
(Supremo Tribunal Federal) para
que o Ministério da Saúde volte a
custear 3.258 leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) que

deixaram de ser pagos pela União
em 2021.

Segundo o Governo Estadual, a
falta de recursos financeiros e
repasses pela União poderá impac-
tar negativamente o combate à
pandemia da Covid-19 e impossibi-
litar o cuidado e tratamento de
pacientes em diversos hospitais.  

Até o mês de dezembro, o
Ministério da Saúde custeava
3.822 leitos de UTI em São Paulo,
mas passou a subsidiar o funciona-
mento de apenas 564 leitos neste
início de ano. Redução de 85%.

Apenas no Grande ABC, a
carência de recursos pode resultar
no fechamento de quase 67% das
unidades que existem hoje na
região. 

Cinco cidades do ABC (com
exceção de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra que não contam
com esse tipo de leito), somam ao
todo 447 leitos de UTI para Covid-
19, dos quais 299 são financiados
pelo Governo Federal.  

A suspensão dos repasses pode
significar o encerramento de
66,9% destes leitos. A medida deve
impactar, principalmente, a cidade
de Mauá que conta com 30 leitos
de UTI, dez deles são mantidos
com recursos federais. O Hospital
de Clínicas Dr. Radamés Nardini
deve ser o mais atingido pela ação. 

Além de realizar o atendimento
a população local, o equipamento
de Saúde também recebe pacien-

tes de Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra, e atua como retaguarda
no atendimento a diversas ocor-
rências, como em casos de aciden-
tes de trânsito e especialidades clí-
nicas. 

Em análise macro, a escassez de
recursos pode ainda afetar 369 dos
2.666 leitos de UTI adulto para
Covid-19 ativos na Grande São
Paulo. 

A Procuradora Geral do Estado,
Lia Porto Corona, explicou que a
ação no Supremo Tribunal Federal
se baseia no entendimento que
"compete à União promover e pla-
nejar em caráter permanente e
zelar pela saúde de todos os brasi-
leiros". 

"A partir do momento que a
União deixa de custear esse auxí-
lio, o custeio destes leitos fica a
cargo só do Estado e municípios.
Depois de reiteradas as tratativas
administrativas, não tivemos outra
alternativa a não ser recorrer ao
STF", disse a Procuradora. 

O governador João Dória
(PSDB) também comentou sobre o
tema. “Hoje, o Estado de São Paulo

paga integralmente estes 3.258 lei-
tos. Não vamos deixar ninguém
para trás, nenhuma pessoa deixará
de ter atendimento aqui. Mas a
obrigação do Ministério da Saúde
terá que ser cumprida em São
Paulo e nos demais estados”, disse
Doria. 

Em nota, o Ministério da Saúde
afirmou que pediu ao Ministério
da Economia a liberação de R$ 5,2
bilhões para serem gastos no com-
bate a Covid-19 neste ano. A verba
poderia ser usada para a manuten-
ção dos leitos. 

O Ministério da Saúde disse,
ainda em nota, que existem 515
habilitações de leitos de UTI no
Estado de São Paulo “aguardando
publicação de portaria ou aguar-
dando correção de documentação
do gestor local para diligências”. 

Segundo a pasta, os critérios
para o custeio dos leitos envolvem
a curva epidemiológica do
Coronavírus na região, a estrutura
para manutenção e funcionamen-
to da unidade intensiva e corpo clí-
nico para atuação em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).

Redução de recursos federais pode
impactar 67% dos leitos de UTI no ABC

Ministério da Saúde vem deixando de custear leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19 desde o início do ano

Foto: Reprodução

Ministério deixou de manter 3.258 leitos de UTI no Estado de São Paulo
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O feriado de Carnaval foi ofi-
cialmente suspenso pelo
Governo do Estado de São
Paulo, e acatado pelo Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC,
mas não para os “foliões” da
Estância - que ignoraram a situa-
ção atual da pandemia do novo
Coronavírus e as recomenda-
ções das entidades de saúde
para protagonizarem uma ver-
dadeira cena de desrespeito.  

Na noite do último sábado
(13), cerca de 500 pessoas foram

flagradas em uma festa promo-
vida clandestinamente no
Centro Hípico Amarelinho, no
Tanque Caio. 

A Guarda Civil Municipal foi
acionada e interrompeu o even-
to que desrespeitava os critérios
estabelecidos pela Fase Amarela
do Plano São Paulo.  

Segundo informações, o res-
ponsável pela festa foi identifi-
cado e multado. Os participan-
tes deixaram o local sem que
fosse registrado nenhum tipo de

confusão. 
“A Guarda de Ribeirão Pires

tem trabalhado atentamente
para garantir o cumprimento
das normas sanitárias, a fim de
evitar tumultos e garantir segu-
rança para nossa população”,
comentou o comandante da
GCM, Sandro Torres.   

Além da situação encontrada
no Tanque Caio, a GCM também
precisou atuar na região do
Centro Alto, onde um estabele-
cimento promovia outra festa
sem autorização.  O local, que
não possuía alvará para promo-
ver shows, estava lotado e des-
respeitava as regras sanitárias
de distanciamento e comerciali-
zação de bebidas alcoólicas após
as 20 horas. Os responsáveis
foram multados em R$ 10 mil.    

Fase Amarela  

Com a revisão do Plano São
Paulo, a Fase Amarela - a qual
Ribeirão Pires e demais cidades
do Grande ABC se encontram
atualmente -  passou a permitir

40% de ocupação presencial
para todas as atividades libera-
das, incluindo parques esta-
duais, e expediente de até dez
horas diárias. O atendimento
presencial terá que ser encerra-
do às 22h em todos os setores.
Nos bares, as portas devem
fechar ao público mais cedo, às
20h. Atividades não essenciais
que geram aglomeração, como
festas, baladas e shows conti-
nuam proibidos. 

Atualmente, Ribeirão Pires
registra 3.908 casos do novo
coronavírus e 150 óbitos em
decorrência do vírus. 4.375 pes-
soas já receberam a primeira
aplicação do imunizante e 479 a
segunda dose.

Ações da Guarda Civil Municipal aconteceram na noite do último sábado (13), no Tanque Caio e Centro Alto

Foto: Divulgação/PM
ETRP: GCM

 

Guarda Municipal acompanha saída dos participantes da festa

Final de semana de Carnaval é marcado 
por festas clandestinas e intervenções da GCM 
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Casal furta aparelho 
celular em loja de varejo

No último dia 8, um casal -
ainda não identificado - furtou
um aparelho celular que estava
na mesa expositória de uma loja
de varejo localizada na região
central de Ribeirão Pires. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o crime
aconteceu por volta das 13h45. A
funcionária da loja não detalhou
como o furto aconteceu, apenas
que a autoria era de um casal e
que a ação foi gravada pelas
câmeras de segurança do esta-
belecimento comercial, que
poderão auxliliar na identificação
dos indivíduos. O caso foi enca-
minhado ao Setor de
Investigações Gerais da
Delegacia de Ribeirão Pires 

Veículos se envolvem em 
acidente na Kaethe Richers

Uma motocicleta e um carro
de passeio se envolveram em
uma colisão na tarde do último
dia 9, na Avenida Kaethe Richers,
em Ribeirão Pires.  A vítima afir-
mou que o condutor da moto
aparentava ser menor de idade e

fugiu logo após colidir com o
carro que estava estacionado.  

De acordo com o boletim de
ocorrência, o motociclista seguia
pela via quando, ao passar pela
lombada, perdeu o controle e
atingiu o carro, causando danos
no pneu, eixo traseiro e pára-
choque.  Logo após o acidente, o
condutor da moto fugiu sem
prestar auxílio.  

O ocorrido foi registrado
como fuga de local de acidente e
choque na Delegacia de Ribeirão
Pires.  

Criminosos furtam cabos 
elétricos da estação de 

esgoto da Sabesp

Durante a madrugada do últi-
mo dia 8, criminosos invadiram a
estação elevatória de esgoto da
Sabesp, localizada na rua Capitão
José Galo, e furtaram cabos de
elétricos. 

A porta do local chegou a ser
arrombada pelos indivíduos,
ainda não identificados pelas
autoridades. O furto foi encami-
nhado ao Setor de Investigações
Gerais da Polícia Civil da
Estância. 

A Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires estará em sede
nova a partir da próxima semana.
A Secretaria de Segurança
Pública deu início a mudança das
equipes de policiamento padrão
para reunir todos os guardas em
um só espaço, o que proporciona
melhores condições para o
esquema tático das atuações na
cidade. Agora, o efetivo da
Guarda se encontrará na
Inspetoria de Choque e Centro de
Treinamento e Aperfeiçoamento
"GCM Vandeli Basílio da Silva" -

localizada na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, altura do bairro
Panorama. 

O espaço conta com área
estruturada: salas de instrução e
ensino; auditório; área para trei-
namento de defesa pessoal; qua-
dra esportiva para treinos e inte-
gração entre os integrantes; ves-
tiários e sanitários masculino e
feminino; e estacionamento. O
local já abrigava as forças táticas
como:  Canil da GCM, Rotam
(motos) e Romu.

A reivindicação dessa mudan-

ça é antiga, conforme explica o
Comandante da Guarda Civil,
Sandro Torres. “Com as equipes
integradas no mesmo espaço,
conseguimos realizar o atendi-
mento das demandas de segu-
rança de forma mais ágil, benefi-
ciando toda a população”, disse
Torres.

“Temos a missão de gerar
melhorias estruturais e estratégi-
cas para nossa Guarda Civil
Municipal. Estamos ampliando a
atuação, focando na segurança
nos bairros e, com certeza,
vamos ver os índices de roubos e
furtos baixarem”, declarou o
secretário de Segurança Pública,
Coronel Carmo Júnior.

Vale lembrar que a região cen-
tral conta com Base Comunitária
da Guarda Civil, agora reestrutu-
rada, atuando na área ao lado do
Terminal Rodoviário. O espaço
oferece serviços como boletins
de ocorrência digital; informa-
ções gerais relacionadas à segu-
rança pública; ponto de apoio
para quem sofre mal súbito;
apoio a Lei Maria da Penha; entre
outras ações.

Sede da GCM de Ribeirão
Pires muda de endereço

Grupamento ficará reunido no antigo prédio do Sesi

Foto: Divulgação/ PM
ETRP

Mudança será concretizada nesta semana
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Um jovem de 25 anos foi
preso em flagrante por tráfico
de drogas, na tarde do último
sábado (13), na região da Vila
São João em Rio Grande da
Serra.  A ação se deu durante
patrulhamento da Guarda Civil

Municipal no bairro, quando foi
avistado um indivíduo que ten-
tou fugir ao notar a presença da
viatura, correndo para uma
região de mata ao lado da via. A
GCM iniciou a perseguição, con-
seguindo alcançá-lo.  

Segundo informações, o
rapaz portava 105 envelopes de
crack, 44 de maconha e 21 de
cocaína, além de R$ 522,00 em
dinheiro e anotações típicas da
contabilidade do tráfico de dro-
gas.  Ao ser questionado, o
jovem negou que estava comer-
cializando entorpecentes no
local, mas em seguida acabou
confessando que havia iniciado
a prática há 15 dias. Também foi
confirmado que o jovem possui
antecedentes criminais pelo
mesmo delito.  

Ainda de acordo com infor-
mações do boletim de ocorrên-
cia, havia outro indivíduo no
local, possivelmente comprando
entorpecentes, que não foi loca-
lizado pelos guardas.  

O suspeito foi conduzido à
Delegacia de Ribeirão Pires,
onde o delegado de plantão
declarou a prisão em flagrante e
representou, ainda, pela  pre-
ventiva, logo após resultado
positivo para os entorpecentes
em teste realizado pelo Instituto
de Criminalística de Santo
André.  

Jovem é preso por 
tráfico na Vila São João
O indiciado tentou fugir, mas acabou detido pela GCM de Rio Grande da Serra 

Foto: Divulgação/ GCM
RGS

Os entorpecentes foram encaminhados ao DP de Ribeirão Pires 
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No ano em que o Brasil regis-
trou o maior número de mortes -
muito por conta da pandemia do
novo Coronavírus -, a taxa de
natalidade alcançou seu índice
mais baixo em diversos estados -
como no caso de São Paulo.  

A tendência de queda não se
restringe as grandes capitais. No
caso de Ribeirão Pires, o municí-
pio fechou o ano de 2020 com
uma redução de 15% no número
de nascimentos. De acordo com
dados da Arpen-SP (Associação
dos Registradores de Pessoas
Naturais do Estado de São Paulo),
ao longo dos 12 meses do último
ano, a cidade obteve 1.243 regis-
tros -  217 nascidos a menos que o
mesmo período de 2019 - uma
redução de 14,8%.  

O cenário de queda na chegada
de bebês -  que se instalou duran-
te a pandemia da Covid-19 - se faz
presente em cinco dos sete muni-
cípios da região do Grande da
ABC. Ao lado da Estância estão as
cidades de Santo André (-8,6%);
São Caetano do Sul (-6,3%); São
Bernardo do Campo (-5%);
Diadema (-6%). Apenas Mauá e

Rio Grande da Serra - que regis-
trou a maior alta entre os municí-
pios - contrariaram as estatísticas.  

O total de registros de nasci-
mentos em Rio Grande da Serra
foi 25% superior ao obtido em
2019. Ao todo, o cartório munici-
pal lavrou 446 certidões - 75 a
mais que o ano anterior. Já o cres-
cimento em Mauá foi mais tímido,
permanecendo na casa dos 6%
entre os períodos analisados.   

Janeiro fecha com  
o menor número de  

nascimentos da história
No Brasil, os números de nasci-

mentos em janeiro também tive-
ram queda, chegando a 15,1%,
com relação ao mesmo período
de 2020. Foram registrados
207.901 nascimentos em janeiro
de 2021, frente a 244.974 ocorri-
dos no mesmo mês do ano ante-
rior. 

"Os impactos causados pela
Covid-19 nas taxas de mortalidade
do nosso Estado já eram de
conhecimento de todos, mas
agora o que vemos também é o
reflexo causado pela pandemia na

taxa de natalidade do estado de
São Paulo. Essa diminuição do
número de nascimentos registra-
dos seguramente afetará, futura-
mente, diversos aspectos da
sociedade, principalmente rela-
cionados à economia e ao desen-
volvimento do estado", explica a
presidente da Arpen/SP, Daniela
Silva Mroz. 

O número de nascimentos
registrados em 2021 ainda pode
vir a aumentar, assim como a
variação da média anual, uma vez
que os prazos para registros che-
gam a prever um intervalo de até
15 dias entre o nascimento e o
lançamento do registro no Portal
da Transparência. Além disso,
alguns estados brasileiros expan-
diram o prazo legal para comuni-
cação de registros em razão da
situação de emergência causada
pela Covid. 

Até o momento, Ribeirão Pires
segue com 95 registros - sete a
menos que em 2020. Enquanto
Rio Grande da Serra ultrapassou
os 31 registrados no último ano,
chegando a 49 certidões emitidas
em janeiro deste ano.

Estância apresenta queda no número de 
nascimentos em 2020; RGS registra alta de 25%
Tendência de queda está atrelada ao avanço da pandemia do novo Coronavírus; especialistas afirmam que cenário afetará o futuro

Foto: Reprodução/ Banco de Im
agens

Queda na taxa de natalidade está atrelada a pandemia da Covid-19
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Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, o IBGE,
mostra que Diadema tem a maior
densidade demográfica do Brasil,
alcançando a marca de 13.162,3
habitantes por km². Só para ter
uma ideia, são 404.477 moradores
na cidade que vivem em uma área
de unidade territorial de 30,732
km².

Diadema também é a primeira
no ranking de maior população por

km² do Grande ABC. 
Contudo, a cidade sofre com a

dificuldade de expansão, por conta
do acúmulo de pessoas, casas e
empresas numa mesma área.

O segundo município da região
é São Caetano do Sul, com 9.865
habitantes por quilometro quadra-
do. Seguido por Mauá (com
7.432,3 hab/km²), Santo André
(com 3.947,4 hab/km²) e São
Bernardo do Campo (com 1.983

hab/km²). 
Ribeirão Pires e Rio Grande da

Serra completam a lista. 
Segundo o IBGE, com 49.816

habitantes e área total de 36,341
km², a cidade de Rio Grande da
Serra possui a 2ª menor densidade
demográfica da região: índice de
1.370,8 hab/km². 

Na Estância são 1.200,7 habi-
tantes por quilômetro quadrado. A
cidade segue na lanterna do ran-
king regional. 

Os pesquisadores avaliam toda
a extensão territorial dos municí-
pios, incluindo área urbana e de
vegetação. 

Segundo a Fundação Seade -
Sistema Estadual de Análise de
Dados, vinculada ao Governo de
São Paulo, na região, em média,
cada residência conta com três
pessoas. 

O grau de urbanização (percen-
tual de pessoas que moram em
áreas urbanas com direito aos ser-
viços básicos) atingiu 100% em seis
das sete cidades do ABC, com exce-
ção de São Bernardo (que atingiu
98%).

RP é a menor do ABC em
densidade demográfica

Rio Grande da Serra é a penúltima neste quesito e Diadema lidera no Brasil

Ribeirão Pires possui 1.200,7 habitantes por quilômetro quadrado



Acreditar e investir em uma
educação musical democrática e
gratuita para professores e alu-
nos é o objetivo da Startup
Bravus Music, criada pelos
empreendedores de Ribeirão
Pires, Fernando Almeida e David
K. 

Juntos, eles aceitaram o desa-
fio de apresentar o seu projeto
para investidores no reality
show “Batalha das Startups”,

transmitida pela Record News.
Os empreendedores precisa-

ram convencer os jurados e
mostraram os motivos pelos
quais sua companhia é a mais
promissora da categoria, para
conseguir levar R$ 1 milhão em
aceleração. 

O programa selecionou as
melhores e mais promissoras
startups do país, onde duelaram
entre si na disputa pelo prêmio.

Fernando Almeida ficou respon-
sável pela missão de apresentar
a proposta da empresa aos jura-
dos.

Classificada como Edtech -
startup do ramo de Educação, a
Bravus Music deseja democrati-
zar o ensino musical em nosso
país através de uma plataforma
digital com um método simples
e fácil, que usa neurociência
aplicada à Educação.

Após diversas batalhas e dis-
putas entre os concorrentes, os
jurados decidiram na noite do
último dia 4, de forma unânime,
a favor da Bravus Music.

Além disso a startup foi des-
tacada como a EdTech mais pro-
missora do reality.

A empresa foi contemplada
com um contrato de R$ 1 milhão
em aceleração através da Inova
Hub - primeira aceleradora digi-
tal do país a dar oportunidade a
projetos de médio e grande
porte. “Tudo aquilo que você
precisa para fazer o seu trabalho
decolar. Parabéns Fernando”,
disse Reginaldo Pereira, apre-
sentador do programa.

A aceleração será de um ano.
Os empreendedores contarão
com apoio de mentores especia-
lizados, sistema de Growth
Racking (marketing focado no
crescimento) e fluidez econômi-
ca.

Ao fim da competição, a
Folha perguntou ao Fernando
quais são as expectativas para o
futuro.

“Nossa expectativa é sermos
conhecidos pelas pessoas e
reconhecidos pelo mercado
como uma startup que está
fazendo a diferença no mercado
musical. Esperamos nos próxi-
mos meses passar pela primeira
rodada de investimento para
darmos tração ao negócio em
escala nacional”, afirmou o
empresário.

Sobre a experiência no reality
show, Fernando comentou que
“foi espetacular”.

“Durante o programa, rece-
bemos conselhos que levaremos
pra sempre. Os mentores anteci-
param possíveis problemas,
enriquecendo o debate sobre os
projetos. Eles foram diretos ao

ponto tocando na ferida e ao
mesmo tempo dando soluções
aos desafios que encontramos
ao decorrer da disputa. Falar
com o Janguiê Diniz foi o ápice
da mentoria”, comentou.

Janguiê Diniz é fundador do
grupo Ser Educacional e do
Instituto Êxito, de empreende-
dorismo e inovação. 

O empresário é uma das ins-
pirações para aqueles que
atuam no segmento.

“Temos orgulho do nosso
projeto. Queríamos também
representar Ribeirão Pires, e
conseguimos. O prêmio veio
para a cidade!”, comemorou
Fernando. 

A Bravus Music tem sede no
bairro Colônia, em Ribeirão
Pires, e recebe a colaboração de
mais quatro profissionais: Kevin
Steve, Yuri Araújo, Wesley
Araújo e Cassio Castilhos.  

Para saber mais sobre a star-
tup, basta seguir a página da
Bravus Music no instagram:
www.instagram.com/bravusmu-
sic.oficial ou acessar o seu canal
no Youtube.

Bravus Music é campeã da “Batalha
das Startups” na categoria EdTech

As companhias do segmento Edtech são aquelas que desenvolvem e fazem uso da tecnologia para potencializar a aprendizagem

Startup foi contemplada com contrato de R$ 1 milhão em aceleração
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