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Higienização em Ribeirão

Você pode baixar o aplicativo nas versões IOS e Android

Kiko e Maranhão terão dinheiro do Governo do Estado

RP e RGS terão verba
para combate ao Covid
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A ACIARP (Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Ribeirão
Pires) lançou, na última
semana, a campanha
Aciarp Apoia o Comércio
Local (#aciarpapoiaoco-
merciolocal) como forma
de incentivo a todos os
comerciantes durante a
quarentena estadual em
decorrência da pandemia
do novo coronavírus.

A campanha tem como
objetivo divulgar estabe-

lecimentos comerciais,
associados ou não, que
estão funcionando por
serem serviços conside-
rados essenciais ou
aqueles que oferecem
delivery.

Os comércios que rea-
lizarem o cadastramento
na campanha serão
incluídos no aplicativo da
ACIARP, sem custo, além
de terem uma aba no site
da associação.
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ACIARP lança
campanha

para incentivar
comércio
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

Momento delicado aos empresários
Hoje o Brasil e o mundo vivem um

dilema: o isolamento social x sobrevi-
vência de empresários. É evidente que
essa disputa causa fisuras e tem torci-
das para ambos os lados: do lado dos
empresários está nada mais nada
menos que o presidente da República
Jair Bolsonaro. Do outro lado,
está a ciência e a medicina.
Acreditamos que neste
momento delicado o mais
importante é estarmos vivos
diante da pandemia do
Coronavírus, que já fez milhares de
mortes em todo mundo e que ainda
está chegando no Brasil, segundo auto-
ridades da Saúde.

Porém, também não se deve deixar os
empresários a deriva. É importante
também criar meios para eles sobrevi-

verem a essa crise toda. Como diz os
“memes” de internet: Essa crise poderá
matar mais CNPJ do que CPF!

Portanto, é louvável a atitude da
Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Ribeirão Pires (ACIARP) em
valorizar o comércio local e através de

campanha incentivar a com-
pra nestes estabelecimentos
através de delivery.

Não resta a menor dúvida
de que mais dias menos dias
essa crise sanitária irá passar

e outra irá começar: o fechamento de
portas e falências. Por isso, todos temos
de ter a consciencia de consumir nos
comércios locais e assim não deixá-los
morrer, pois eles empregam e também
geram impostos para cidade executar
serviços de primeira necessidade.

““IInncceennttiivvaarr  ooss
ccoomméérrcciiooss  nneessttee

mmoommeennttoo  éé  
nneecceessssáárriioo””

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

Impactos nas relações de trabalho 
com o novo coronavírus

Em 22 de março foi editada
a Medida Provisória 927 de
2020 que traz as medidas que
podem ser tomadas através de
acordo individual escrito fir-
mado entre o empregador e
empregado, diante do estado
de calamidade que estamos
vivenciando com o
Coronavírus - Covid 19.

Resumidamente a MP per-
mite que durante o estado de
calamidade pública a que se
refere o art. 1º, o empregado e
o empregador poderão cele-
brar acordo individual escrito.

Seu principal intuito é disci-
plinar o enfrentamento dos

efeitos econômicos decorren-
tes do estado de calamidade
pública e para preservação do
emprego e da renda, podendo
ser adotadas pelos emprega-
dores, dentre outras, as
seguintes medidas:

1º teletrabalho;2º antecipa-
ção de férias individuais; 3º
concessão de férias coletivas;
4º aproveitamento e a anteci-
pação de feriados; 5º banco de
horas; 6º  suspensão de exi-
gências administrativas em
segurança e saúde no traba-
lho; 7º  direcionamento do tra-
balhador para qualificação; 8º
suspensão dos recolhimentos
do FGTS dos meses de março,
abril e maio, podendo ser par-
celado posteriormente sem
acréscimo de juros e correção.

Dentre as previsões conti-
das na MP, o artigo 18 da
Medida Provisória certamente
seria o artigo que traria  maior
impacto, já que permitiria
acordo individual e que o tra-
balhador seria direcionado
para qualificação com suspen-
são do seu contrato de traba-
lho por até quatro meses.
Também estava prevista a pos-

sibilidade de o empregador
conceder ao empregado ajuda
compensatória mensal sem
natureza salarial com valor
definido livremente e de forma
individual pelas partes, sem
natureza salarial e durante o
período da suspensão contra-
tual. 

Entretanto, mencionado
artigo foi REVOGADO com a
edição da MP 928 de 23 de
março.

A reflexão que se faz, é que
se trata de um assunto de
muita relevância social, pois
de um lado temos o emprega-
dor, principalmente o pequeno
empregador que sofrerá gran-
des impactos econômicos
diante do momento que esta-
mos atravessando. Do outro, a
saúde do trabalhador que pre-
cisa do seu salário para sua
sobrevivência e de sua família. 

Nécia Batista Lopes da Silva

Advogada Trabalhista e
Previdenciária, Membro das
Comissões de Direito
Previdenciário e do Trabalho
da OAB de São Caetano do Sul.
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O governador do Estado,
João Doria (PSDB), anunciou na
última quarta-feira (25) verba
emergencial de R$ 218 milhões
para enfrentamento ao coro-
navírus nas 80 cidades paulis-
tas com mais de 100 mil habi-
tantes. As sete cidades serão
beneficiadas com o repasse.

A distribuição da verba esta-
dual para os municípios inicia-
rá nesta sexta-feira (3). A
medida irá contemplar seis
cidades do Grande ABC. Serão
R$ 29,7 milhões de reais dividi-
dos entre Santo André, São
Bernardo, São Caetano,
Ribeirão Pires, Mauá e
Diadema. Rio Grande da Serra
fará parte de um repasse dife-
rente.

O dinheiro deve ser utilizado
pelas Prefeituras para ampliar
os setores da Saúde e medidas
de prevenção. Além de custear
centros de referência e hospi-
tais de campanha para atendi-
mento a pacientes suspeitos
de Covid-19, e medidas de
assistência social.

Os recursos anunciados pelo
governador foram definidos
por critério demográfico e de
acordo com o piso de atenção
básica do SUS. 

Ou seja, cidades com 100
mil a 300 mil pessoas, Ribeirão
Pires e São Caetano do Sul,
receberão R$ 8 por habitante;
cidades com 300 mil e 500 mil
pessoas, casos de Diadema e
Mauá, receberão R$ 10 por
habitante; acima de 500 mil
habitantes, Santo André e São
Bernardo, receberão R$ 12 por
munícipe.

Segundo dados do IBGE de
2019, a Estância concentra
123.393 pessoas, por isso rece-
berá o repasse de R$ 987 mil.

O Governo anunciou na últi-
ma sexta-feira (27) que o
Estado vai passar outros R$ 40
milhões para municípios com
menos de 100 mil habitantes.

O valor será dividido em
igual, neste caso, será incluída
a cidade de Rio Grande da
Serra. Segundo os dados do
IBGE de 2019, a cidade concen-

tra 50.846 habitantes, por isso
o repasse será diferente, sendo
assim, receberá pouco mais de
R$ 200 mil.

Na última semana, as duas
cidades decretaram Estado de
Calamidade Pública, na prática,
a ação considera o aumento de
gastos que devem ter impacto
direto em medidas para conter
o coronavirus e manter a ativi-
dade econômica do município.
Além da consequente diminui-
ção da arrecadação dos cofres
públicos.

A Prefeitura de Ribeirão
Pires determinou na última
terça-feira (24) que o Hospital
São Lucas passa a ser a refe-
rência em Urgência e
Emergência da UPA Santa
Luzia, com leitos de isolamento
e semi-intensivos.

Estabelecimento de proces-
so de triagem nas unidades de
saúde serão utilizados prefe-
rencialmente para a rápida
identificação dos possíveis
casos de Covid-19. 

Utilização, caso necessário,
de equipamentos públicos cul-
turais, educacionais e esporti-
vos municipais para atendi-
mento emergencial na área de
Saúde, com prioridade de aten-
dimento para os grupos de
risco de forma a minimizar a
exposição destas pessoas.

No último dia 16, a
Prefeitura de Rio Grande da
Serra criou o comitê gestor de
contingência do coronavírus,
liderado pela secretária de
Saúde, Raquel dos Santos, com
o objetivo de monitorar o
avanço da Covid-19 no municí-
pio e a garantir a atualização
diária de informações à popu-
lação. 

Atualmente, Ribeirão regis-
tra 1 caso positivo de coronaví-
rus e 37 casos suspeitos que
seguem em análise. 

O caso positivo é de uma
mulher de 38 anos. Ela já teve
alta e cumpre quarentena em
sua residência.

No dia 25, Ribeirão Pires
teve o primeiro óbito suspeito
de coronavírus registrado na

UPA Santa Luzia. Trata-se de
mulher de 67 anos que deu
entrada no próprio dia 25 na
unidade com problemas respi-
ratórios graves. 

O caso está sendo analisado
pelo Instituto Adolfo Lutz. 

Rio Grande da Serra está
investigando cinco casos sus-
peitos. Até o momento não há
casos confirmados.

Estado vai repassar $ 29,7 milhões ao Grande ABC para o enfrentamento do novo coronavírus e ampliação de espaços para a Saúde

Prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira

Recurso do Governo Dória será repassado a partir de 3 de abril

Prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão

Ribeirão Pires receberá R$ 987 mil
e Rio Grande R$ 200 mil do Estado  
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As sete cidades vão adquirir,
por meio do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC,
um milhão de kits para testes
do novo coronavírus. O mate-
rial será dividido proporcional-
mente conforme o número de
habitantes de cada município.
A decisão foi acordada durante
assembleia extraordinária da
entidade regional, realizada na
última segunda-feira (30). 

A reunião ocorreu por
vídeoconferência e contou
com a participação dos seis
prefeitos da região. Além de
Luiz Mario Pereira de Souza
Gomes, representando o pre-
feito Orlando Morando, e do
secretário-executivo do
Consórcio ABC, Edgard
Brandão.

O volume estipulado possi-
bilita a realização de testes em

36% dos habitantes do Grande
ABC, conforme estimativas da
população das sete cidades.

O valor estimado da compra
é de R$ 4,8 milhões, sendo U$
0,80 (dolar) por kit. As
Prefeituras vão repassar os
valores provenientes de recur-
sos destinados pelos governos
Estadual e Federal por meio do
Fundo Municipal de Saúde. 

O objetivo da entidade
regional é concretizar a com-
pra até o fim desta semana, e,
com isso, a expectativa é que
até a segunda quinzena de
abril os kits estejam à disposi-
ção dos municípios. 

O presidente do Consórcio
ABC e prefeito de Rio Grande
da Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania), explicou que a
entidade regional enviará
representantes para verificar
questões como a quantidade
kits disponíveis e o acondicio-
namento dos materiais.  “O
objetivo do Consórcio com
essa iniciativa é trazer seguran-
ça e tranquilidade para a nossa

população”, afirmou
Maranhão. 

Combate à fome
e apoio à vida
Os prefeitos da região tam-

bém decidiram que terá início,
nesta semana, um programa
emergencial de combate à
fome e apoio à vida nas sete
cidades. O objetivo é estimular

doações de cestas básicas e
kits de higiene às famílias
carentes. 

A ação irá beneficiar 80 mil
famílias assistidas na região
pelo Bolsa Família.

Os prefeitos deliberaram a
compra de 20 mil cestas com
kits de higiene pelo Consórcio
ABC.

Um milhão de kits para testes do coronavírus serão adquiridos nessa semana para as Prefeituras do Grande ABC

Por videoconferência, a reunião foi acompanhada pelo prefeito Adler Kiko

Consórcio do Grande ABC vai comprar
1 milhão de testes para o novo coronavírus
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Desde a última semana, a
Prefeitura da Estância Turística de
Ribeirão Pires está realizando lim-
peza desinfetante em diversos
locais da cidade, onde o fluxo de
pessoas é maior. Com o objetivo de
combater o Coronavírus, as equi-
pes utilizaram solução de hipoclori-
to de sódio para desinfetar o que
não pode ser limpo apenas com
água e sabão.

Entre os dias 26 e 28, o procedi-
mento de higienização foi realizado
no Terminal Rodoviário; no
Estacionamento da Estação de
Trem; nas calçadas próximas a
Caixa Econômica, no supermerca-
do Compre Bem, no entorno da
UPA e da USF do Jardim Valentina
e nos pontos de maior circulação
do Jardim Caçula. 

Além do calçadão da rua do

Comércio; na Vila do Doce e em
seu entorno, incluindo a calçada da
Rua Boa Vista e das Ruas Stella B.
Nardelli até a Rua Miguel Prisco.

Além destes pontos, outras
importantes ruas receberam o pro-
cedimento: Rua Afonso Zampol,
Rua Padre Marcos Simoni, Rua Dr.
Felício Laurito, Rua Euclides da
Cunha, Rua João Domingues de
Oliveira e Avenida Capitão José
Gallo. Todas elas dão acesso a
locais bastante movimentados na
cidade, entre os quais cartório
municipal e estabelecimentos
comerciais.

Ontem (30) houve a higieniza-
ção da Av. Salvador Rípoli, Profº
Antônio Nunes, e parte da Av.
Francisco Monteiro.

Para essa semana, a equipe de
limpeza estará no Jardim Mirante -
Rua Lions, Rua Belo Horizonte e
Avenida Rotary - e na Vila Sueli,
próximo às escolas municipais,
espaços comerciais e UBS do bair-
ro. Também está programado para
os próximos dias a intervenção na
Av. Humberto de Campos.

O produto utilizado para a lim-
peza é uma solução de hipoclorito
de sódio, que é o procedimento
indicado para higienização das
mãos e roupas. 

A ação é importante pois o vírus
tem a capacidade de ficar retido na
superfície de objetos e também no
solo, onde a solução desinfetante
age com maior eficácia. As equipes
que atuam nesse e em outros ser-

viços de limpeza na cidade seguem
protocolo de segurança e higiene.

A Prefeitura de Ribeirão Pires
está seguindo todas as medidas de
segurança para o combate ao coro-
navírus no município. 

Novas ações estão sendo toma-
das de acordo com as diretrizes
dos órgãos de Saúde – Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo e
Ministério da Saúde.

Com solução de hipoclorito de sódio, áreas de circulação de pessoas e vias importantes do município recebem a sanitização

A solução de água e hipoclorito de sódio ajuda no combate à doença

A equipe de limpeza realizou a higienização na rua Boa Vista

Ribeirão intensifica higienização de
espaços públicos contra o Covid-19
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O programa de saúde Melhor
em Casa, realizado pela
Prefeitura Municipal de
Ribeirão Pires, deu início a apli-
cação de vacinas contra influen-
za (gripe) em idosos acamados
já atendidos pela iniciativa. A
estimativa é de que cerca de
130 pessoas sejam imunizadas
ao longo dos próximos dias em
diferentes bairros da cidade.
Além dos pacientes do Melhor
em Casa, os cuidadores (fami-
liares que cuidam da pessoa) e
tem contato direto com o
paciente também estão sendo
imunizados.  

O trabalho de imunização a
domicílio foi bem recebido
pelos moradores. Segundo eles,
haveria certa dificuldade em
locomover os pacientes até as
unidades básicas de saúde para
a aplicação da vacina, o que foi
facilitado com a visita dos pro-
fissionais em suas residências.
“Temos o cuidado de levar aos
pacientes do Melhor em Casa e
aos seus cuidadores os serviços
essenciais de saúde. Nesse

momento de enfrentamento ao
coronavírus, esses cuidados
foram reforçados. A vacina con-
tra a influenza não previne o
contágio pelo COVID-19, mas é
importante para prevenir
outros tipos de agravos”, disse
a enfermeira responsável do
programa em Ribeirão Pires,
Célia Regina.

As equipes de Saúde da
Prefeitura também estão reali-
zando a imunização nas institui-
ções de longa permanência
para idosos da Estância. A ação
imunizará cerca de 420 mora-
dores com mais de 60 anos e
profissionais que atuam nessas
instituições. São elas: Lar
Espírita Dr. Adolpho Bezerra de
Menezes, Assistência Social
Viva Bem a Idade Que Tem,
Geroclin Clínica de Repouso
Geriátrica, Razão de Viver Feliz,
Casa de Repouso Vovó Nancy,
Espaço Vida Wanda Szot, Clínica
de Repouso Cantinho da Paz
Eireli, Centro de Convivência
para Idosos Bem Te Quero; Casa
de Repouso para Idosos, defi-

cientes físicos, imunodeprimi-
das e convalescentes Rosa
Dourada. 

A campanha de vacinação
contra a influenza para idosos e
profissionais da saúde em
Ribeirão Pires foi suspensa
nessa segunda-feira (30) por
falta de doses, devido a alta
procura. A Prefeitura aguarda
novo envio pelo Ministério da
Saúde, via Governo do Estado,
para retomar a ação.

Instituições de longa permanência também serão contempladas com a aplicação de vacinas pelas equipes de Saúde da Prefeitura

“Melhor em Casa” inicia imunização 
contra gripe em pacientes acamados

Equipes de Saúde do programa estão levando as doses aos pacientes Familiares estão sendo vacinados

Foto: Divulgação/PM
RP

Foto: Divulgação/PM
RP
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A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires, por
meio da Secretaria de Turismo
e Desenvolvimento Econômico,
em parceria com a Rede de
Gestores de Recursos
Humanos do Grande ABC, pro-
moverá, nesta semana, a
palestra online gratuita
“COVID-19 e os impactos tra-
balhistas na MP (Medida
Provisória) 927/2020”.

A palestra será ministrada
por Euza Bispo, gestora de
recursos humanos; pós gradua-
da em cálculos; MBA em ges-
tão trabalhista e direito previ-
denciário e CEO da EB
Treinamentos.

“Nessa atividade vamos
abordar como ficam as rela-
ções de trabalho e as medidas
trabalhistas para enfrentar
essa pandemia do coronavírus.
Tivemos muitas mudanças e
apresentarei as principais,
como o acordo com o trabalha-
dor, teletrabalho, antecipação
de férias, e, enfim, o que pode
ser feito ou não nesse momen-

to – de acordo com a MP 927,
entre outros assuntos. A ideia
é atualizar o RH nesse momen-
to tão desafiador às empre-
sas”, explicou Euza.

A atividade será realizada
nessa quinta-feira, dia 2 de
abril, das 8h30 às 10h. 

As inscrições devem ser rea-

lizadas pelo e-mail cafecomr-
habc@gmail.com. 

Os inscritos receberão link
para acompanhar a palestra.
As vagas são limitadas.  

Essa é mais uma medida
tomada pelo Executivo da
Estância para avaliar o país
nesse tempo de pandemia.

Ação faz parte do projeto “Café com RH” realizado em parceria entre a Prefeitura e a Rede de Gestores de RH do Grande ABC

Ribeirão promove palestra online sobre
coronavírus e o impacto trabalhista

A palestra, que será online, é gratuita



1100 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  3311  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200CCiiddaaddeeFFoollhhaa  

A ACIARP (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Ribeirão Pires) lançou, na última
semana, a campanha Aciarp Apoia
o Comércio Local (#aciarpapoiao-
comerciolocal) como forma de
incentivo a todos os comerciantes
durante a quarentena estadual em
decorrência da pandemia do novo
coronavírus.  

A campanha tem como objetivo
divulgar estabelecimentos comer-

ciais, associados ou não, que estão
funcionando por serem serviços
considerados essenciais ou aque-
les que oferecem delivery. Os
comércios que realizarem o cadas-
tramento na campanha serão
incluídos no aplicativo da ACIARP,
sem custo, além de terem uma aba
no site da associação.  

O fechamento do comércio,
que passou a entrar em vigor no
último dia 23, ocasionou a redução

nas vendas nos estabelecimentos
comerciais locais.  Segundo a
ACIARP, a iniciativa de auxílio na
divulgação dos serviços foi implan-
tada para que ninguém sofra tanto
com o baixo faturamento e para
que ninguém precise dispensar
funcionários. “Nossos colaborado-
res estão fazendo uma campanha
massiva através de whatsapp,
redes sociais, ligando para rede
credenciada ou se conhecem
algum perto de sua residência.”  

O público geral terá acesso bai-
xando o aplicativo da ACIARP, com
versões para Android e IOS. Além
disso, será disponibilizada no site
uma lista com a relação de conta-
tos de todos os cadastrados. Os
dados de alguns comércios já estão
disponíveis na plataforma, que é
atualizada conforme a inclusão de
novos estabelecimentos.  

Quem deseja participar pode
enviar as informações pelo
Whatsapp - 98259-1024, Facebook
- @ACIARP ou Instagram -
@_aciarp. A Associação pede que
os estabelecimentos enviem horá-
rio de funcionamento/entrega e
canais de comunicação, caso haja
dúvidas.  Site: aciarp.com.br.

ACIARP lança campanha
em apoio ao comércio

Sede da Associação Comercial de Ribeirão Pires

Iniciativa trabalha com a divulgação de comércios durante a quarentena

Foto: Divulgação

O presidente da ACIARP
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Ribeirão
Pires), Gerardo Sauter, protoco-
lou um ofício na Prefeitura
Municipal que visa postergar o
pagamento do IPTU e ISS
(imposto sobre serviços de
qualquer natureza) para todas
as empresas afetadas durante a
crise instalada ao longo da qua-
rentena estadual decretada
como medida para a coibição da
disseminação da Covid-19.  O
documento foi enviado ao gabi-
nete do prefeito, Kiko Teixeira,

na última sexta-feira (27). 
“Diante de todos os aconteci-

mentos por conta da pandemia
do coronavírus, o comércio,
indústria e prestação de servi-
ços teve que desacelerar.
Sabemos o quanto esse
momento é difícil: não há públi-
co e sem público não há fatura-
mento”, afirmou a associação
em nota.  Até o fechamento da
edição desta terça-feira (31), a
Prefeitura Municipal da
Estância não se pronunciou a
respeito da solicitação protoco-
lada. 

Associação Comercial
pede à Prefeitura para
adiar pagamento de 
IPTU e ISS de empresas
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Perseguição termina
com ladrão detido em RP 

Jovem havia participado de roubo a veículo um dia antes da perseguição

Na noite da última quinta-
feira (26), policiais militares de
Mauá detiveram o acusado de
roubar um veículo, em data
anterior, após perseguição até
a cidade de Ribeirão Pires. A

vítima proprietária do carro
reconheceu D.R.S.O, de 21
anos, como um dos assaltantes
participantes no crime. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, os agen-

tes militares efetuavam patru-
lhamento pela rua Manoel
Patrício dos Reis, no Jardim
Itapark, quando visualizaram o
indiciado desembarcar do veí-
culo Agile e entrar em um Pálio,
conduzido por outra pessoa. Os
policiais iniciaram a persegui-
ção, tendo um terceiro suspeito
se lançado do carro ainda em
movimento, dando continuida-
de a fuga a pé, durante o per-
curso com direção a Estância. 

Já nas imediações da rua Luiz
Bottacin, no Parque Aliança, a
dupla que estava no interior do
Pálio optou por abandoná-lo e
tentou fugir correndo. No
entanto, os indivíduos acaba-
ram detidos pelos militares.
Com o jovem de 21 anos foi
localizada a chave do Agile que
havia sido roubado no último
dia 25.  

Após o reconhecimento da
vítima, o delegado determinou
o formal indiciamento do inves-
tigado, bem como a devolução
do carro ao proprietário.

Após o percurso, o veículo foi abandonado na rua Luiz Bottacin 

Foto: Reprodução/ Google M
aps
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Morador cai em golpe do
falso funcionário do banco

Homem de 28 anos procu-
rou a Polícia na tarde do últi-
mo dia 13 depois de ser vítima
de estelionato e perder mais
de R$ 1.500. O caso ocorreu
em Ribeirão Pires.

Conforme informações do
registro policial, a vítima rela-
tou que no início da tarde
recebeu a ligação de uma pes-
soa que se identificou como
funcionário de Banco Itaú,
dizendo que havia um cartão
pendente para desbloqueio, e
caso o cliente não quisesse uti-
lizá-lo deveria pedir o bloqueio
do mesmo, momento em que
o morador foi ludibriado a
conceder informações pes-
soais por telefone.

No início da tarde a vítima
percebeu que havia duas com-
pras eletrônicas efetuadas em
seu nome no site do Mercado
Pago, uma no valor de R$ 998,
e outra no valor de R$ 520,45,
o qual foi realizado pelo cartão
de crédito da vítima.

O caso foi registrado como
estelionato na Delegacia de
Ribeirão Pires.

Mulher é vítima de assalto
na saída de agência bancária

Uma mulher de 32 anos foi
vítima de um assalto ao sair de
uma agência bancária, na
manhã do último dia 13 na Vila
Fiorentino. O suspeito está
foragido.

De acordo com a Polícia
Militar, a vítima tinha feito um
saque em dinheiro e estava
saindo do banco Bradesco,
situado na Av. Francisco
Monteiro, quando foi sur-
preendida pelo homem na rua
Silvestre Pinheiro, ao lado da
agência. 

O criminoso, estava em uma
motocicleta preta, e ao avistar
a vítima, anunciou o assalto
em posse de uma arma de
fogo, levando consigo os per-
tences da mulher.

Além dos documentos pes-
soais, foram subtraídos folhas
de cheque no valor de R$ 10
mil reais. 

Após o assalto, a mulher
acionou a Polícia Civil de
Ribeirão Pires e registrou a
ocorrência de roubo. 

Até o momento ninguém foi
preso.

Foto: Reprodução

Um homem de 49 anos foi
preso em flagrante ao esfaquear
um frentista, na tarde do último
sábado (28), na região do Centro
Alto de Ribeirão Pires. O indiciado
identificado como M.S.S. teria ten-
tado matá-lo enquanto o funcioná-
rio atendia a um cliente no posto
de gasolina. A vítima teve uma per-
furação entre o tórax e o abdô-
men, no lado esquerdo, e foi leva-
da por populares à Unidade de
Pronto Atendimento - UPA Santa

Luzia. 
Segundo informações do bole-

tim de ocorrência, o homem utili-
zou uma faca tipo peixeira, sem
cabo, com lâmina de aproximada-
mente 19 centímetros para atacar
o frentista. Segundo informações
de pessoas que presenciaram o
ocorrido, o homem saiu correndo,
mas acabou detido.  A Polícia
Militar também foi acionada no
local e realizou a prisão do homem.  

A vítima contou aos policiais

que foi atacada sem nenhum moti-
vo aparente. 

No entanto, acredita que o indi-
ciado, que vive em situação de rua,
teria ficado inconformado com o
fato de os funcionários do posto de
gasolina terem parado de fornecer
gratuitamente café da manhã a ele
em virtude da pandemia do novo
coronavírus.  

M.S.S. confessou ter esfaquea-
do o frentista e, ao ser questionado
pelo motivo, afirmou que havia
sido chamado de “mendigo” no
momento em que era retirado do
local. Em consulta aos anteceden-
tes do autor, foram constatadas
passagens criminais e condena-
ções anteriores pelos crimes de
roubo, figurando ainda como autor
de violência doméstica, lesão cor-
poral, entre outros.  

O indiciado foi encaminhado à
Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires, onde foi preso em flagrante
pela tentativa de homicídio qualifi-
cado. O delegado de plantão ainda
representou pela prisão preventiva
de M.S.S., que, após ser recolhido à
carceragem local, foi encaminhado
a Cadeia Pública de Santo André.

Frentista é atacado por
homem no Centro Alto

O autor (deitado no chão) da facada foi detido logo após golpear o frentista

O motivo teria sido a interrupção no fornecimento de café da manhã ao autor
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Março foi o mês de cons-
cientização e alerta sobre o
Mieloma Múltiplo, tipo de cân-
cer raro que atinge a medula
óssea. A data foi instituida pelo
International Myeloma
Foundation (IMF) para promo-
ver a conscientização da popu-
lação quanto a doença. As ins-
tituções brasileiras abordam o
tema na última semana do
mês, entre os dias 24 e 31 de
março.

Segundo a ABRALE
(Associação Brasileira de

Linfoma e Leucemia), o
Mieloma Múltiplo atinge mais
os homens do que as mulheres,
embora a diferença não seja
muito significativa. A doença
ocorre mais frequentemente
entre os 50 e os 70 anos, com
um pico de incidência entre os
60 e os 65 anos. 

Somente no ano de 2015,
2.889 pessoas morreram no
Brasil por conta do Mieloma
Múltiplo, 29% no Estado de
São Paulo.

Segundo a Associação

Brasileira do Mieloma Múltiplo
– Abram, em 2015, houve cinco
mortes registrada pela doença
em Ribeirão Pires, duas em
Mauá, cinco em São Caetano
do Sul, seis em São Bernardo
do Campo, oito em Diadema,
quinze em Santo André. 

Após analisar os dados de
2018, última contagem feita
pela Associação, foi possível
constatar que os casos de
morte aumentaram para 22 em
Santo André e 21 em São
Bernardo do Campo. Nas
demais cidades do ABC o
número diminuiu, mas ainda
preocupam os especialistas. 

Em setembro de 2019, o
Presidente da Câmara dos
Vereadores de São Bernardo
do Campo, Ramon Ramos, ins-
tituiu a Semana Borgonha, a
partir do Projeto de Lei nº
45/2019, de autoria do
Vereador Samuel Alves de
Oliveira, a ser comemorada
anualmente, preferencialmen-
te na última semana de março,
visando a conscientização da
população acerca do Mieloma
Múltiplo.

A Semana Borgonha consis-

tiria na realização de Sessão
Solene, na Câmara Municipal e
com palestras, seminários e
demais atividades públicas,
porém, devido ao aumento de
casos de coronavírus na região
e as medidas de quarentena, as
ações foram suspensas. 

A Semana Borgonha não foi
adotada pelas outras seis
Prefeituras da região. 

Especialista afirmam que é
muito importante conscienti-
zar a população sobre os sinais
da doença, a partir dos quais
os pacientes terão garantido
um diagnóstico mais preciso,
tão importante para aumentar
as chances de um bom prog-
nóstico para a doença.

Os primeiros sinais do
Mieloma Múltiplo são muito
inespecíficos como fadiga, dor
óssea e dores na coluna, cansa-
ço e anemia, por exemplo. 

Dra. Vânia Hungria, profes-
sora de hematologia e oncolo-
gia da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São
Paulo dá algumas dicas impor-
tantes que passam pela adesão
ao tratamento de fisioterapia e
a adoção de dieta balanceada. 

"É muito importante que o
paciente informe ao médico
aquilo que está sentindo, para
que se possa chegar em um
diagnóstico correto”, disse
Vânia Hungria. 

A doutora informa que
quando o cansaço vem de algu-
ma medicação, uma boa reco-
mendação é a realização da
fisioterapia. A movimentação
ajuda bastante e evita possível
situação de atrofia muscular.
Uma dieta balanceada também
ajudará o paciente.

Para diminuir o tempo de
diagnóstico a recomendação é
que um exame chamado “ele-
troforese de proteína” faça
parte da rotina de check-up
dos pacientes na terceira
idade. 

O Mieloma Múltiplo produz
uma proteína única no organis-
mo, chamada de proteína
monoclonal, e o exame eletro-
forese de proteína é capaz de
medir esse elemento no san-
gue. É importante que as pes-
soas procurem um hematolo-
gista ao identificarem esses
sintomas, principalmente na
terceira idade.

Período alerta sobre a doença, que é o segundo câncer de sangue mais comum do mundo

Atenção aos sintomas auxilia no diagnóstico precoce da doença

Março aborda conscientização
e alerta do Mieloma Múltiplo

DESPACHO DO PREFEITO

Ratifico a Justif icativa da Secretária
Municipal de Saúde e aprovo a Dispensa de
Licitação, com fundamento no artigo 24,
inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c
o artigo 4 da Lei Federal nº 13.979/2020,
para a Contratação Emergencial de
Empresa especializada para lavagem e
higienização de vias e logradouros públicos
pertencentes ao Município de Rio Grande da
Serra, para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus.
Com a empresa R R CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA – CNPJ 18.530.654/0001-
92, pelo valor total de R$ 464.400,00
(Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e
Quatrocentos Reais).

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo
GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  

A Prefeitura de Ribeirão Pires
vem adotando medidas para o
combate ao coronavírus no muni-
cípio, seguindo medidas do
Governo do Estado e Ministério da
Saúde. Entre as medidas em com-
bate a disseminação da Covid-19
está a suspensão de atendimentos
presenciais ou atendimentos por
agendamentos prévios em diver-

sos serviços da Municipalidade.
O Posto de Atendimento ao

Trabalhador (PAT) suspendeu aten-
dimentos presenciais para cadas-
tro em seletivas de emprego, e o
atendimento para Seguro
Desemprego está sendo feito com
agendamento prévio. Para agen-
dar, o munícipe deve marcar horá-
rio pelo telefone 4824-4282 –

atendimento telefônico das 10h às
15h30. 

Serviços como acesso ao cadas-
tro de vagas em seletivas de
emprego, entrada no Seguro
Desemprego e no processo de
emissão da Carteira de Trabalho
Digital, entre outros, podem ser
feitos por meio do portal Emprega
Brasil, do Governo Federal –

www.empregabrasil.mte.gov.br. 
O aplicativo Sine Fácil também

oferece os mesmos serviços. A fer-
ramenta permite que o usuário
encontre vagas ideais ao seu perfil,
agendando entrevistas, entre
outros serviços como acompanhar
a situação do seguro-desemprego
(disponível para quem já possui
cadastro e já obteve QRCode).

PAT de Ribeirão Pires orienta uso de plataformas 
digitais para atendimentos ao trabalhador
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