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MMaacchhiissmmoo??
Vereadoras reclamam por não terem
espaço na Câmara de Ribeirão Pires

Devido dívida herdada
Volpi pede paciência

à população da Estância

RP e RGS começam
vacinação em UBS

Três
ônibus são 
alvos de
criminosos 
na cidade
de Ribeirão
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Câmeras de segurança 
flagraram fuga de assaltantes

Declarações das vereadoras foram publicadas nas redes sociais 

Ribeirão Pires ficou quatro
anos sem ter uma única
representante feminina no
Legislativo. No entanto, esse
hiato foi quebrado na última
eleição quando duas mulhe-
res conquistaram vitórias
para serem vereadoras da
cidade. Porém, logo na pri-
meira sessão ordinária desta
nova Legislatura, as vereado-
ras Amanda Nabeshima
(PTB) e Márcia Coletiva de
Mulheres (PT) manifesta-
ram-se indignadas por não
terem tido, pelo menos, o
direito de disputarem vagas
nas comissões permanentes
mais importantes da Casa:
Finanças e Orçamento,
Justiça e Redação.    
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E d i t o r i a l d a F o l h a

O preço da saúde
Em tempos como o que estamos

vivendo, nada mais essencial do que a
nossa saúde. É ela que vem em primeiro
lugar e se estabelece como uma priorida-
de inegável. Em um momento como
este, ter um plano de saúde torna-se um
privilégio que poucos podem gozar.
Afinal, grande parte da popula-
ção brasileira precisa ser subme-
tida ao Sistema Único de Saúde,
o SUS, uma vez que o que ganha
mensalmente mal dá para as
contas e a alimentação.  
Diante deste cenário de crise, em que

a cada novo dia somos surpreendidos
por uma nova alta nos preços, chega a
vez dos usuários de plano de saúde
serem acometidos pelo temido reajuste
anual. Após a breve suspensão, que este-
ve em vigor entre setembro e dezembro,
os usuários foram pegos de surpresa e

não conseguem entender, até agora,
alguns detalhes desse reajuste - que
aconteceu de forma irregular, segundo o
Código de Defesa do Consumidor. 
Infelizmente, muitas famílias precisa-

rão abrir mão do plano de saúde para
conseguir equilibrar os gastos mensais.

Não é que a saúde seja alvo
supérfluo, que precise ser cor-
tado assim, sem mais nem
menos, mas é impossível supor-
tar os aumentos que insistem
em aparecer,  e que cada vez

mais  são impiedosos. É como se o brasi-
leiro fosse um saco de pancada e os “rea-
justes”, um lutador que treina 24 horas
por dia – sem descanso.
Não temos descanso. Hoje é o plano

de saúde, amanhã a gasolina, depois a
cesta básica. E quem paga, literalmente,
somos nós.  

““IImmppoossssíívveell
ssuuppoorrttaarr  ooss

aauummeennttooss  qquuee
aappaarreecceemm””  

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

Como surgem 
os Governos?

A partir de hoje irei fazer uma
série de artigos educativos sobre
Finanças Públicas. Nesse primeiro
quero trazer uma reflexão de
como surge na história da huma-
nidade os Governos.

Vamos imaginar o seguinte:
um navio com cerca de mil pes-
soas naufraga. E as pessoas aca-
bam indo parar em uma ilha
deserta, e elas passam a ter que
se organizar.

E claro que nessa ilha haverá
problemas de organização.

Vamos supor que nessa ilha
tenha animais selvagens. Então
como se proteger desses ani-
mais?

Com certeza as mil pessoas
não irão viver todas em harmo-
nia. Se entre duas pessoas já é
difícil, imagine mil seres huma-
nos. Então haverá litígios, às
vezes até bem complicados que
podem até chegar às vias de fato.
Como irão se decidir essas coi-
sas? Quem irá punir os litigiosos?

Haverá doentes. Como esse
grupo de pessoas se organizará
para isso?

Quem relacionar o título, com
essa simulação abordada, pode
ter percebido temas que são ine-
rentes às funções de Governo.

Podemos fazer uma analogia
de como este grupo de pessoas
se defende dos animais selvagens
e das atitudes hostis de outros
seres com a existência das Forças
Armadas. 

Quem decide em casos de lití-
gios, está criando a função da
Justiça. Quem castigará os infra-
tores fazemos a associação com a
Polícia também. 

E quem cuidará dos doentes,
envolve tratar da Saúde, que é
uma das mais importantes res-
ponsabilidades da função pública.
Estamos em um ano que está nos
fazendo lembrar isso de forma
dramática.

Podemos pegar o exemplo
também de condomínios; exis-
tem condomínios que moram de
quatro a cinco mil pessoas, isso se
aproxima de uma cidade peque-

na do interior, e a administração
desse condomínio envolve ques-
tões complexas. Então o síndico
faz um papel de governante, os
conselheiros fazem um papel de
fiscais (dos órgãos de controle), e
a empresa de segurança, de lim-
peza fazem o papel dos que
seriam os funcionários públicos.

No nosso país e em outros paí-
ses, é comum ter condomínios,
que por sua vez envolvem sub-
condomínios. Nesse caso tem um
condomínio geral onde temos a
figura de Federação, e tem a
administração de um prédio que
nessa nosssa analogia pode ser
um Município.

Enfim, os Governos são enti-
dades organizadas por seres
humanos, para que se possa
alcançar o maior progresso e as
pessoas conviverem da melhor
forma possível em uma certa uni-
dade territorial.

Gabriel Eid Roncon, adminis-
trador de empresas; pós-gra-
duando em administração públi-
ca; ex-vereador e ex-vice-
prefeito de Ribeirão Pires



O Projeto de Lei nº 5371/20,
que tramita na Câmara dos
Deputados, prevê perda do man-
dato parlamentar em decorrência
do exercício de cargos ou funções
estranhos ao Poder Legislativo. A
regra valerá para senadores,
deputados (federais, estaduais e
distritais) e vereadores.

Em Ribeirão Pires, por exem-
plo, se esse projeto já tivesse vira-
do Lei, o vereador licenciado
Rubão Fernandes (PL) estaria
impedido de assumir o comando
da Secretaria de Infraestrutura
Urbana e Zeladoria, ou então teria
de perder o mandato de vereador
caso insistisse em ir para o cargo
no Executivo.

Com a ida de Rubão para a
secretaria iniciou-se uma verda-
deira avalanche de indicações ao
Governo Volpi que culminou com

a posse do terceiro suplente do
Partido Liberal como vereador. 

Sargento Alan assumiu o cargo
de parlamentar depois que Rubão,
Marli Silva e Leonardo Biazzi se
licenciaram do cargo vereador
para assumirem as secretarias. 

Marli foi para o comando do
Desenvolvimento Econômico e
Biazzi para a Assistência Social.
Ambos estão na mesma linha
sucessória de Rubão, pois fazem
parte do Partido Liberal.

Pela Constituição, no caso de
deputados e senadores, é possível
a licença do mandato para exercer
cargos no Poder Executivo, entre
eles os de ministro ou de secretá-
rio estadual. Vereadores não
fazem parte deste rol.

Por outro lado, ainda pela
Constituição, perderá o mandato
o congressista que firmar contrato

ou vier a ocupar cargo ou função
em autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou
concessionária de serviço público.

“O Legislativo moderno é cada
vez mais fiscalizador e menos
legislador, e a possibilidade de
parlamentares ocuparem cargos
no Executivo afeta o exercício
pleno do papel fiscalizador”, disse
o autor deste Projeto de Lei, depu-
tado federal Boca Aberta (Pros-
PR).

“Quando um parlamentar
deixa o mandato para ocupar um
cargo no Executivo, a vontade do
eleitor não está sendo respeitada,
pois o então candidato foi eleito
para legislar e fiscalizar, e não para
integrar o Poder fiscalizado”, con-
cluiu.

Fonte: Agência Câmara de
Notícias
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Projeto quer perda de
mandato para vereador
que for para o Executivo
Regra valerá para qualquer membro do Legislativo que for para o Executivo

Rubão foi para o Executivo e abriu espaço para Marli e Biazzi que também foram para Prefeitura

Que o ex-presidente da
Câmara, vereador Rato
Teixeira (PSDB), é o único par-
lamentar que não faz parte de
nenhuma Comissão
Permanente da Câmara. Lá
existem cinco comissões.

* * *

Que o vereador Guto Volpi
(PL) também não integra
nenhuma comissão por ser o
presidente do Legislativo.

* * *

Que as escolhas das compo-
sições das comissões mostra-
ram claramente o entrosa-
mento entre o ex-prefeito
Saulo Benevides (Avante) e o

atual Clóvis Volpi (PL).
* * *

Que o sobrinho de Saulo,
vereador Anderson Benevides
(Avante) é o presidente da
comissão mais importante da
Câmara, a de Justiça e
Redação, que conta ainda com
Sargento Alan (PL), como vice-
presidente e Leandro Tetinha
(PTB) como membro .

* * *

Que a outra comissão mais
importante, a de Finanças e
Orçamento está sob o coman-
do do vereador Paulo Cesar
(PL), o PC, que tem ainda
Paixão (Patriota) como vice e
Diogo Manera (PSDB) mem-
bro.

* * *
Que as outras três comis-

sões: Meio Ambiente, Direitos
Humanos e Legislação
Participativa estão sob a presi-
dência dos vereadores Valdir o
Gordo (Podemos), Sandro
Campos (PSB) e Alessandro
Dias (Podemos), respectiva-
mente.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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Ribeirão Pires ficou quatro
anos sem ter uma única repre-
sentante feminina no
Legislativo. No entanto, esse
hiato foi quebrado na última
eleição quando duas mulheres
conquistaram vitórias para

serem vereadoras da cidade.
Porém, logo na primeira ses-

são ordinária desta nova
Legislatura, as vereadoras
Amanda Nabeshima (PTB) e
Márcia Coletiva de Mulheres
(PT) manifestaram-se indigna-

das por não terem tido, pelo
menos, o direito de disputarem
vagas nas comissões permanen-
tes mais importantes da Casa,
são elas: Finanças e Orçamento,
Justiça e Redação.

Segundo elas, o presidente

do Legislativo, Guto Volpi (PL),
chegou no Plenário da Câmara
com as devidas composições
prontas, sem dar o direito das
interessadas manifestarem
suas vontades. “Nós não parti-
cipamos das conversas para
essa composição”, disse a
vereadora Márcia.

Amanda Nabeshima por sua
vez contou que Guto não res-
peitou o Regime Interno da
Casa, que afirma que as comis-
sões são escolhidas na data da
primeira sessão ordinária e que
neste caso, segundo a vereado-
ra, ocorreu antes da primeira
reunião.

Ela diz ainda que queria fazer
parte da Comissão de Finanças
e Orçamento por ter formação
em contabilidade. 

A petista manifestou a von-
tade de ter ingressado na
Comissão de Justiça e Redação.
“Essas eram as duas comissões
que mais nos interessavam e
são as mais importantes da
Casa”, contaram.

“Nós duas enquanto mulhe-
res deveríamos participar disso.
Pela discussão de gênero, pela
paridade”, opinou Márcia.
“Pela representatividade femi-
nina também”, acrescentou
Amanda.

As duas declararam que a
maior indignação é que não
teve discussão para as composi-
ções. “O presidente nos falou
que a gente deveria ter ido até
a sala dele para nos indicar para
essas comissões e em nenhum
momento fomos informadas
que isso ocorreria antes da data
de hoje (dia da primeira sessão
odinária)”.

As duas parlamentares ainda
disseram que não vivem numa
Câmara democrática.

“As mulheres não estão
tendo vez na Câmara
Municipal”, finalizou Amanda.

Entretanto, as duas foram
inseridas em duas comissões
com menos importância.
Amanda no Meio Ambiente e
Márcia no Direitos Humanos.

Parlamentares afirmam que foram excluídas de comissões importantes do Legislativo 

Declaração foi dada pelas vereadoras por meio de um vídeo publicado nas redes sociais 

Foto: Reprodução / Redes Sociais 

Vereadoras afirmam que mulheres 
não têm vez na Câmara Municipal 
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Um verdadeiro caos. Essa foi
a imagem deixada por Clóvis
Volpi (PL) e seu secretariado
durante a coletiva prestada à
imprensa regional, na última
quinta-feira (4), no que tange a
situação financeira e estrutural
em que Ribeirão Pires se encon-
tra atualmente. A conversa com
os jornalistas aconteceu no dia
em que a nova gestão comple-
tou 30 dias corridos de
Administração.  

Volpi fez duras críticas a
Administração anterior, chegan-
do a afirmar que a equipe
comandada pelo ex-prefeito
Kiko Teixeira (PSDB) era compos-
ta por pessoas que não pos-
suíam o menor zelo pela casa.
Taxada de “catástrofe adminis-
trativa”, o prefeito ainda alegou
que a desorganização deixada
pela última gestão é tamanha e
serão necessários 20 anos para
que a Estância entre nos trilhos
novamente. 

“Se lá na frente, a população
de Ribeirão Pires encontrar um
candidato maluco, demorare-

mos muito mais que esse tempo
para escalonar a dívida”, afir-
mou o prefeito, que ainda com-
pletou dizendo ser o pior cenário
que já viu em sua vida política.  

O ponto chave para revolta
por parte de Volpi e os demais
secretários é a dívida herdada,
que totaliza R$ 238,8 milhões.
Volpi ainda chegou a dizer que,
é possível, haver pendências que
vêm de gestões anteriores a de
Kiko, mas reafirmou que a
Administração passado é res-
ponsável por grande parte desta
situação.  

Grande fatia deste montante
diz respeito ao Imprerp
(Instituto Municipal de
Previdência de Ribeirão Pires),
que atinge o valor de R$ 41,1
milhões, enquanto os restos a
pagar - parcela que reúne os
pagamentos que devem ser fei-
tos aos prestadores de serviços -
somam R$ 87,3 milhões.  

Tais valores foram passados
por Eduardo Pacheco, secretário
de Administração e  Finanças do
município, que ressaltou a ques-

tão do valor integral dos restos a
pagar - R$ 52 milhões estão atre-
lados a serviços executados no
último ano de gestão de Kiko. O
secretário afirmou que para virar
o jogo será preciso renegociar
valores, rever contratos, reduzir
a folha de pagamento, enxugar
os gastos da máquina pública e
buscar o aumento da receita.  

“Não temos condições de
pagar essa dívida em prazo
menor. Vinte anos é o tempo
mínimo que encontramos para
acertar essa dívida sem prejudi-
car o pagamento dos outros fun-
cionamentos do Executivo,
como o pagamento de funcioná-
rios, por exemplo”, exclamou.  

Clóvis Volpi  ainda alegou que,
em razão da situação desfavorá-
vel encontrada,  os planos apre-
sentados durante a campanha
eleitoral podem demorar a sair
do papel. “Por isso peço paciên-
cia porque vai demorar um
pouco para implementar o que
desenhamos. Mas não fugire-
mos de nossas responsabilida-
des”, disse.

Dívida atual da Estância supera a marca de R$238 milhões; prefeito afirma que serão necessários 20 anos para a cidade se recuperar 

Volpi chama gestão Kiko de “catástrofe” e 
pede paciência à população de Ribeirão Pires 

Volpi concedeu primeira entrevista coletiva após 30 dias de mandato 

Foto: Reprdoção / Redes Sociais 
Secretário de Saúde vai além e diz que Administração foi criminosa

O secretário de Saúde,
Audrei Rocha, também não
poupou palavras para falar
sobre a última Administração,
acusando-a de criminosa
durante sua fala na coletiva de
imprensa da última semana.  

Dentre os problemas elenca-
dos pelo responsável pela
pasta, está uma dívida de R$
24 milhões, além de problemas
contratuais em relação ao
Hospital de Campanha, falta de
insumos, falta de pagamentos
de funcionários e afins.  

Enquanto explicava sobre a

situação atual da UPA Santa
Luzia e do Hospital e
Maternidade São Lucas -  em
que pacientes chegavam a
espera de uma vaga de transfe-
rência do pronto socorro para
o hospital por cerca de dois
dias, devido a falta de enfer-
meiros e técnicos de enferma-
gem - , Rocha não ousou em
apontar a responsabilidade cri-
minal da gestão Kiko. 

“Isso aconteceu por causa
de uma gestão criminosa que,
sem qualquer critério, colocou
40 funcionários do Hospital

São Lucas de férias”, argumen-
tou.  

Apesar das dificuldades, o
secretário afirmou que, dentro
dos 30 dias de trabalho, bus-
cou soluções imediatas para os
principais problemas encontra-
dos - entre eles, a reabilitação
de 10 leitos do Hospital de
Campanha e a compra de insu-
mos. 

Quanto a vacinação contra
a Covid-19, Audrei afirmou que
Ribeirão Pires entrou na fase
final de imunização dos profis-
sionais de saúde e que está

pronta para a vacinação de
idosos acima de 90 anos. 

Educação, Esportes e
Infraestrutura também 

estão no vermelho 

Os responsáveis pelas pas-
tas de Educação,  Esportes
(Sejel) e Infraestrutura tam-
bém apresentaram um Raio-X
com as condições desfavorá-
veis em que se encontram suas
respectivas secretarias.  

Tanto Rosi de Marco
(Educação), quanto Claurício

Bento (Esporte) e Rubão
Fernandes (Infraestrutura) ale-
garam que os patrimônios cor-
respondentes a cada secretaria
encontram-se em situação de
precariedade, e que a culpa
está atribuída ao governo
anterior.

Durante os cinco minutos de
fala que lhes foram concedidos
durante a entrevista coletiva,
os reponsáveis pelas pastas
apontaram os principais pro-
blemas e as medidas que
foram tomadas neste primeiro
momento.
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Pelo menos três ônibus respon-
sáveis pelo transporte coletivo
municipal foram alvos de crimino-
sos nos últimos cinco dias, em
Ribeirão Pires. Segundo relatos, os
casos aconteceram nas linhas
Soma, Jardim Ribeirão Pires e Vila
Marquesa e, ambos os casos, os
motoristas foram agredidos pelos
criminosos - ainda não identifica-
dos - que aguardam a parada do
veículo no ponto de embarque e
desembarque de passageiros para
então iniciar o assalto.  O primeiro

roubo ocorreu na noite do último
dia 2, enquanto o motorista per-
corria o itinerário da linha Soma. A
ação criminosa aconteceu na
esquina da Estrada do Soma com a
Avenida Flórida.    

Pouco depois de entrar no veí-
culo, o homem, que estava arma-
do, anunciou o assalto e começou
a subtrair os pertences dos passa-
geiros, bem como a quantia que
estava no caixa do transporte cole-
tivo - cerca de R$ 130,00.   

De acordo com o boletim de

ocorrência, o assaltante chegou a
agredir o motorista, que não
sofreu lesões aparentes. Além
disso, obrigou o funcionário a parar
o veículo, por cerca de 10 minutos
para que ele pudesse roubar os
passageiros. Após concluir a ação
criminosa, o indivíduo fugiu do
local a pé.   

O motorista afirmou à Polícia
Civil que o automóvel possui siste-
ma de gravação por câmeras, que
poderão ser fornecidas. As vítimas
foram orientadas a comparecer ao
Setor de Investigações Gerais da
Delegacia de Ribeirão Pires para
fornecer mais informações sobre o
ocorrido. 

O segundo assalto aconteceu
em um ônibus da Linha Jardim
Ribeirão Pires, próximo a Escola
Estadual Santinho Carnavale - onde
também há um ponto de parada - ,
na noite da última quinta-feira (4).  

Segundo informações divulga-
das nas redes sociais, assim como
ocorrido no Soma, o indivíduo
acessou o coletivo e roubou per-
tences e o dinheiro do caixa, além
de desferir golpes contra o condu-

tor do veículo. Um dos passageiros
tentou acionar a Polícia, o que fez
com que o homem fugisse do local
ao perceber.  

O último caso aconteceu na
noite de domingo (7), na linha da
Vila Marquesa - próximo a Vila  São
João. Dessa vez, dois homens parti-
ciparam do roubo e executaram o
mesmo modus operandi das oca-
siões anteriores, tendo agredido o
funcionário da empresa.  

Imagens de câmeras de segu-
rança registraram o momento em
que o ônibus passa pelo local e,
momentos depois, a fuga da dupla
carregando bolsas e demais per-
tences das vítimas que estavam à
bordo do veículo.  

A Folha entrou em contato com

a Polícia Civil de Ribeirão Pires, que
confirmou o registro do caso ocor-
rido no Soma e outro na Avenida
Santo André, na manhã da última
quinta-feira (4) - o que indica um
quarto roubo. Não há informações
se ônibus realizava uma linha
municipal ou intermunicipal, ape-
nas que uma pessoa armada e
encapuzada acessou o transporte
coletivo e roubou pertences dos
passageiros. Os casos foram enca-
minhados ao Setor de
Investigações Gerais de Delegacia
de Ribeirão Pires.

Apesar da falta de boletim de
ocorrência nos demais casos, o
delegado titular de Ribeirão Pires,
doutor Wagner Milhardo, afirmou
que sua equipe já está ciente. 

Em ambas situações - ocorridas no Soma, Jd. Ribeirão Pires e Vl. Marquesa -, os motoristas foram agredidos pelos criminosos

Em menos de uma semana, três ônibus 
são assaltados em diferentes bairros de RP

Foto: Reprodução/ Câm
era de Segurança

Câmeras flagram a fuga da dupla após assalto na Vila Marquesa 
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Fiscal é vista furtando
produtos em supermercado

Uma fiscal de prevenção de
perdas de um supermercado foi
flagrada por funcionários furtando
produtos da própria loja em que
trabalha, na tarde do último sába-
do (30), na região central de
Ribeirão Pires. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, um dos fiscais
do estabelecimento comercial
notou que a mulher estava com
comportamento suspeito enquan-
to realizava suas compras. 

Por meio de acompanhamento
remoto, foi notado que estava fal-
tando o registro de alguns produ-
tos que estava em posse da fun-
cionária - mais de R$ 58,00. 

A Polícia Militar foi acionada, no
entanto as partes não foram con-
duzidas a Delegacia, sendo orien-
tada a registrar o caso por meio da
Delegacia Eletrônica. 

Ainda de acordo com informa-
ções, a funcionária já é alvo de
uma investigação interna devido a
suspeita do mesmo tipo de condu-
ta de omissão de registro, em par-
ceria com a operadora de caixa. 

O ocorrido foi registrado como
furto e será investigado pela
Polícia Civil de Ribeirão Pires. 

Estelionatárias fazem três 
vítimas no golpe da falsa

recompensa em RP

Pelo menos três pessoas
foram vítimas do golpe da falsa
recompensa, aplicado por duas
mulheres na região central de
Ribeirão Pires, na última quinta-
feira (4). Ao todo, dois golpes
foram registrados na Polícia Civil
da Estância em um pequeno
espaço de tempo.  

A situação enganosa deu-se
da mesma forma em ambos
casos. As estelionatárias deixam
uma bolsa cair propositalmente
ao chão e oferece uma recom-
pensa às vítimas que lhe devol-
vem o pertence.  No momento
em que vão retirar a falsa gratifi-
cação pela boa ação, as vítimas
têm seus pertences subtraídos
pelas golpistas. 

Uma das vítimas tem 53 anos
e foi abordada na rua Capitão
José Galo, enquanto as demais -
uma de 34 anos e outra de 18
anos - estavam na rua Padre
Marcos Simoni. A diferença
entre um caso e outro foi de
cerca de 30 minutos. O caso foi
registrado na Delegacia de
Ribeirão Pires.  

A última segunda-feira (8) foi
marcada pela comemoração de
dois anos de existência do 6º
BAEP (Batalhão de Ações
Especiais) - responsável pelas sete
cidades do Grande ABC. Como de
costume, o Batalhão - que é
comandado pelo tenente coronel
Gilson Hélio Jesus dos Santos -
divulgou os números obtidos

tanto no último ano, quanto  os
registrados desde a sua implanta-
ção no região.  Atualmente, o
grupo fica sediado no COI (Centro
de Operações Integradas), em
São Bernardo do Campo, e conta
com um efetivo de 300 policiais.  

Durante os dois últimos anos,
o 6º BAEP acumula um total de
1.665 prisões - 582 realizadas

apenas em 2020 -, uma média de
duas prisões efetuadas por dia.
Além disso, foram recuperados
221 veículos, 141 armas de fogo
foram recolhidas e 15 toneladas
de entorpecentes apreendidos -
14,5 toneladas somente no últi-
mo ano.  

Além do efetivo padrão, a uni-
dade conta com dois grupos de
Cavalaria- que ficam reunidos em
São Bernardo do Campo e Mauá,
estando aptos para atuar em
todas as cidades da região.  

“O 6° BAEP também sofreu
com dificuldades e perdas, uma
delas um guerreiro BAEP foi aco-
metido por Covid. Ainda assim,
procuramos cumprir o nosso
papel, não só porque é nossa mis-
são, mas também por respeito,
compromisso e empatia a toda
sociedade e irmãos de farda, em
razão do que tivemos que enfren-
tar em 2020. Mesmo enfrentando
muitos problemas também, poli-
ciais honrados e comprometidos
com seu dever, mantiveram-se
firmes e fizeram o seu melhor!”,
escreveu o Batalhão nas redes
sociais.

6º BAEP comemora dois
anos de atuação no ABC 
Unidade chegou ao total de 1.665 prisões e 15 toneladas de drogas apreendidas

Foto: Divulgação/ 6º BAEP

Batalhão completou dois anos na última segunda-feira (8) 
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O vereador de Ribeirão Pires,
Diogo Manera (PSDB), protocolou
na Câmara Municipal o Projeto de
Lei que obriga as empresas de
ônibus que operam na cidade a
disponibilizarem àlcool em gel
para os passageiros, tanto dentro
do Terminal Rodoviário quanto
dentro dos próprios coletivos.

Além disso, as empresas deve-
rão afixar cartazes informando

aos usuários sobre a disponibili-
dade do produto.

Segundo o projeto, todo custo
com o produto, bem como seus
acessórios serão exclusivamente
das empresas, sem onerar em
nada a Prefeitura.

De acordo com parlamentar,
um estudo da Universidade de
Nottingham no Reino Unido,
mostrou que o uso do transporte

público pode aumentar em quase
seis vezes as chances de infecções
respiratórias. Vírus e bactérias
podem resistir por dias em obje-
tos inanimados. 

“Infecções respiratórias são as
mais relevantes, no entanto, é
possível a ocorrência de infecções
gastrointestinais, além de outras
doenças de importância epide-
miológica, como sarampo,
caxumba, rubéola, tuberculose e
meningite bacteriana. Muitos
desses microrganismos, além da
transmissão aérea, podem ser
propagados através de apoio de
braços e corrimão dos ônibus”,
explicou o vereador em sua justi-
ficativa para apresentar a suges-
tão ao Legislativo.

Assim, conforme o parlamen-
tar, “nada mais justo que o nosso
transporte público adote essa
prática. Os profissonais de saúde
recomendam a higienização fre-
quente das mãos como uma das
principais formas de evitar o con-
tágio da doença. Tal medida é
forma de prevenção ao novo
Coronavírus”.

Estância pode obrigar
álcool gel em ônibus

Vereador Diogo Manera protocolou projeto de lei na Câmara Municipal

Se aprovado, a disponibilidade de álcool gel em ônibus será obrigatória

Foto: Reprodução / Redes Sociais 

Sindicato pede prioridade
de vacinação para
motoristas e cobradores

O Sintetra (Sindicato dos
Rodoviários e Anexos do Grande
ABC) solicitou a inclusão de
motoristas e cobradores de
transporte coletivo que atuam
na região no grupo prioritário de
vacinação contra a Covid-19. O
pedido, endereçado ao
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, foi protocolado na
última quinta-feira (4).  

De acordo com a justificativa
do documento, o pedido é pau-
tado pela grande exposição ao

vírus que profissionais desta
categoria sofrem diariamente.
“Sugerimos que a vacinação seja
realizada nas garagens das
empresas e/ou nos terminais
rodoviários dos municípios com-
petentes desta entidade colegia-
da”, diz o documento assinado
pelo presidente em exercício,
Leandro Mendes da Silva.  

Se o pedido for acatado, a
categoria estará ao lado dos pro-
fissionais de saúde e idosos - que
já estão sendo imunizados.

Pedido foi protocolado na última quinta-feira (4) 
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Desde às 8h da última segunda-
feira (8), a Prefeitura de Ribeirão
Pires dá sequência a Campanha de
Vacinação contra a Covid-19 em
moradores com mais de 90 anos.

No Complexo Ayrton Senna
(Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Jd.
Itacolomy), esquema especial foi
montado para garantir a segurança
de todos. Com isso, os profissionais
da Saúde manipulam e aplicam as
doses da vacina em pessoas dentro
de seus veículos.

A medida visa contribuir para
que mais idosos - que integram a
faixa etária desta etapa, possam
ser imunizados com rapidez e
comodidade, haja vista que a loco-
moção deste público possa ser difi-
cultada em ambientes sem acessi-
bilidade. A ação segue das 8h às
16h e se prolongará até sexta-feira
(12).

Nove UBSs e USFs do município
também disponibilizam as vacinas.
Estas, seguem um calendário espe-
cial. Confira:

09/02 - Santa Luzia (Prof.
Antônio Nunes, 551) e Jardim Luzo
(R. Júlio Prestes, 22);

10/02 - Centro Alto (R. Aurora,
61);

11/02 - Jardim Caçula (R.
Fagundes Varela, 08- Represa) e
Jardim Valentina (R. Francisco
Tometich, 905);

12/02 - Vila Sueli (R. Antônio
Zampol, 221) e Jardim Guanabara
(R. Firmino G. Pereira, 298).

Os tutores de pacientes acama-
dos deverão se dirigir ao posto de
vacinação mais próximo e informar
a equipe responsável, para que a
imunização seja realizada em suas
respectivas residências. 

A imunização dos profissionais
de saúde continua sendo realizada
na sede da Secretaria (Estrada da
Colônia, 2959) das 8h às 17h.

Segundo pasta da Saúde, a
Estância segue com o trabalho efi-
ciente e transparente na luta con-
tra o Coronavírus. Até o momento,
3.561 pessoas que compõem o
grupo prioritário de vacinação já
receberam a 1ª dose da vacina.

Rio Grande da Serra: As oito
UBSs de Rio Grande da Serra
seguem promovendo a vacinação

contra a Covid-19 para idosos
acima de 85 anos. A ação segue até
19 de fevereiro.

É necessário levar CPF, Cartão
do SUS e comprovante de residên-
cia. O  munícipe deve comparecer
à Unidade Básica de Saúde mais
próxima de sua casa. Confira os
endereços:

Centro – (R. Prefeito Cido
Franco, 500);

Santa Tereza- (Av. Jean
Lieuyaud, 373);

Vila Lopes – (R. José Dotta, 55);
Vila Conde – (R. Arujá, 151);
Parque América- (R. Doutor Rui

Trindade, 177);
Vila Niwa – (R. dos Sabiás, 60)
Vila São João – (R. Ceará, 261);
Sítio Maria Joana – (R. Quatro,

45).

Pré-cadastro: Para agilizar o
processo de imunização, a popula-
ção deve realizar o pré-cadastro no
site: www.vacinaja.sp.gov.br - O
cadastro complementar, com iden-
tificação do paciente, será realiza-
do pela equipe técnica da
Secretaria de cada município.

Prefeitura realizará aplicações da vacina até sexta-feira (12); os Idosos com 90 anos ou mais serão imunizados nesta etapa

Ribeirão promove drive-thru de vacinação
contra Covid-19 no Complexo Ayrton Senna

Infraestrutura montada no Complexo Ayrton com equipe da Saúde
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Milhões de brasileiros estão
recebendo agora um boleto de
cobrança capaz de provocar arre-
pios. Chegou a conta do plano de
saúde, que não sofria reajuste
desde 2019. Cerca de 30 milhões
de usuários de planos de saúde
tiveram o reajuste anual suspenso
entre setembro e dezembro do
ano passado. A Agência Nacional
de Saúde Suplementar diz que
tomou a decisão para dar alívio
financeiro aos consumidores e
determinou que o valor do reajus-
te do ano passado fosse pago

somente a partir de janeiro deste
ano, em 12 parcelas, para minimi-
zar o impacto para os beneficiários.
O valor de cada parcela está em
torno de R$ 49, além de incluir
também na primeira parcela do
ano - janeiro, o valor de R$ 232
pelo reajuste anual. Um café amar-
go para muitos trabalhadores.

Devido a estes aumentos, as
reclamações no Procon e em insti-
tuições de defesa do consumidor
dispararam. Muita gente vem ten-
tando negociar uma redução do
valor. Outros querem simplesmen-

te entender como foi feita essa
conta. 

Só no mês de janeiro, foram
registradas quase mil reclamações
de consumidores contra os reajus-
tes de planos de saúde, segundo o
Procon-SP. Há casos de reajustes
de 91%, 104% e até 113%.
Comparando-se com o mesmo
mês do ano passado houve um
crescimento de mais de 10.000%
(962 no primeiro mês de 2021,
contra apenas nove no mesmo
período de 2020).  

As demandas referem-se à
ausência de explicação para o
motivo do reajuste. Mais de 30
milhões de consumidores estão
recebendo boletos com reajustes
sem qualquer informação, e sem
transparência, justamente numa
época em que se enfrenta uma das
maiores crises sanitárias e econô-
micas de todos os tempos. 

Apesar de notificadas pelo
Procon-SP, as operadoras não
apresentaram justificativa do
aumento das despesas médico-
hospitalares, não informaram o
índice de sinistralidade e nem com-
provaram ter havido negociação

bilateral, sendo que o Código de
Defesa do Consumidor proíbe
expressamente alterações unilate-
rais dos contratos e a Resolução
363 de 2014 da ANS exige negocia-
ção bilateral para modificação do
contrato entre operadora e admi-
nistradora, de forma transparente
e fundamentada.

De acordo com dados da
Associação Nacional dos Hospitais
Particulares, houve uma redução
de 2% no total de internações
entre janeiro e outubro de 2020,
em comparação com o mesmo
período de 2019; a taxa de ocupa-
ção de leitos dos hospitais associa-
dos também reduziu (de 77,8%, de
janeiro a outubro de 2019, para
66,5% no mesmo período de 2020)
e a taxa de pacientes submetidos a
procedimentos cirúrgicos caiu 4,2
pontos percentuais no terceiro tri-
mestre de 2020, em comparação
com o mesmo período de 2019. 

“Não é possível que em plena
pandemia haja um reajuste nos
planos de saúde sem que o consu-
midor seja informado sobre os
motivos para que isso ocorresse:
qual foi o índice de sinistralidade?

Qual foi o índice de reajuste das
despesas hospitalares que são
reembolsadas pelas operadoras
dos planos de saúde?”, argumenta
Fernando Capez, diretor executivo
do Procon-SP. “Não é possível
autorizar ou permitir que haja rea-
juste sem justificativa, sob pena de
se quebrar o equilíbrio econômico-
financeiro e sacrificar a transparên-
cia e o direito à informação do con-
sumidor”, complementa.  

O Procon enviou à ANS uma
petição manifestando sua preocu-
pação com os reajustes praticados
pelas operadoras de saúde e
pedindo que o órgão regulador
determine a imediata redução dos
reajustes anuais aplicados a partir
de janeiro aos planos coletivos
para 8,14% (índice dos planos indi-
viduais). O pedido tem caráter de
máxima urgência, e tem como
objetivo proteger os consumidores
e evitar a judicialização da deman-
da.

Os consumidores podem regis-
trar reclamação sobre o aumento
no seu plano de saúde através do
site do Procon-SP:
www.procon.sp.gov.br.

Reajuste dos planos de saúde assusta
bastante consumidores brasileiros

Reclamações contra planos de saúde aumentam mais de 10.000% na comparação entre janeiro de 2020 e 2021, alerta o Procon-SP

Operadoras não justificaram o aumento das despesas hospitalares
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