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Mais dois jovens mor-
rem em acidente de trân-
sito na Rodovia Índio
Tibiriçá no final de sema-
na em Ribeirão Pires.
Carlos Eduardo Vidal,

24 anos e Valdecira
Tenorio dos Santos, 23
anos, morreram após
capotamento de carro de
aplicativo.
De acordo com infor-

mações, o condutor esta-
ria embriagado.
No último dia 25,

outros dois jovens já
haviam perdido suas
vidas também na Tibiriçá. Carlos e Valdecira foram arremessados para fora do veículo Acusado está no Mário Covas
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
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A r t i g o  d a  S e m a n a

Importância da atividade
física para idosos

A OMS (Organização Mundial
da Saúde) classifica como “ido-
sos” os indivíduos maiores de 60
anos nos países em desenvolvi-
mento e acima de 65 anos nos
países desenvolvidos. O envelhe-
cimento é um processo inevitável
e, com ele, surgem especificida-
des que devem ser consideradas
para uma melhora na qualidade
de vida, tanto física quanto men-
tal.

Fazer uma atividade prazerosa
que traga resultados benéficos
aos indivíduos dessa faixa etária
pode aumentar a longevidade e
fazer com que os nossos “velhi-
nhos” sejam muito mais felizes.
Vale salientar que a segurança de
estar em condições para realizar
atividades físicas é primordial, e
para tal um médico deve ser con-

sultado. Após a liberação médica,
é recomendado que um profissio-
nal de Educação Física acompa-
nhe todo o processo.

Para evitar que problemas físi-
cos e mentais comprometam a
qualidade de vida, é importante a
prática de atividade física durante
todas as etapas da vida. Isso per-
mitirá que a fase idosa seja reple-
ta de oportunidades e possibilida-
des para ter uma vivência mais
leve, agradável e proveitosa.

No campo fisiológico, essa
idade sofre com as perdas de
algumas funcionalidades, tais
como a capacidade ventilatória e
a força muscular. Esses fatores
impactam diretamente na quali-
dade de vida, tornando esses indi-
víduos mais sujeitos ao apareci-
mento de morbidades.

Outro campo importante a ser
considerado é o psicológico, pois
os idosos tendem a ser mais
carentes, visto que, de maneira
geral, são aposentados e essa
“desocupação” pode impactar em
um desequilíbrio emocional,
levando o idoso a desenvolver sin-

tomas que culminar em um caso
de depressão, por exemplo.

Com a cabeça ocupada, seja
em pequenas tarefas domésticas,
fazendo caminhadas ou desem-
penhando algumas habilidades
através de produção de artesana-
to, os idosos tendem a retardar a
inatividade, pois os campos men-
tal e físico são igualmente impor-
tantes nesse fenômeno.

Ao profissional de Educação
Física cabe a tarefa de incentivar
essas práticas para manter o
grupo animado e ativo. À família
recai a responsabilidade de dar
todo o suporte emocional e finan-
ceiro, possibilitando a vivência de
experiências ricas em alegria e
satisfação. Isso requer tempo,
paciência, amor e muita dedica-
ção, pois nunca é tarde para retri-
buir todo o bem e possibilidades
que eles nos proporcionaram.

Carlos Alberto Holdefer 
Professor dos cursos de bacha-

relado e licenciatura em Educação
Física do Centro Universitário
Internacional Uninter.

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

Crise eleva endividamento durante a pandemia
O mês de março marcou o início da qua-

rentena no Brasil e, com isso, foi registrado
um nível recorde de efeitos na economia do
país e nas finanças do brasileiro. De acordo
com um levantamento Serasa, entre os
meses de setembro de 2019 e 2020 foram
registradadas 859 mil pessoas endi-
vidadas na região do Grande ABC. O
volume representa 30,6% da popula-
ção do ABC, que adquiriu dívidas em
atraso, principalmente, em decor-
rência da crise econômica, que teve
elevação nos meses de março a
junho desse ano.
Especialistas afirmam que um grande per-

centual das faturas em atraso se deve a redu-
ção da renda das famílias, perdida parcial-
mente ou totalmente nos últimos oito
meses. Contudo, um alívio para o bolso des-
tas famílias, segundo aponta o gerente do
Serasa, Tiago Marchese, veio através do

pagamento do Auxílio Emergencial realizado
pela União, e estendido até dezembro, para
as famílias de baixa renda e para àquelas que
foram impactadas pelo desemprego.
Com a economia regional ainda engati-

nhando, estes consumidores veem a renego-
ciação de dívidas como uma
forma de amenizar os impactos
na vida financeira. A medida tem
como facilitador as ofertas de fle-
xibilização para o pagamento,
além de facilidades para entrada
e prestação a prazo.

A continuidade do pagamento do Auxílio
Emergencial até dezembro e o 13º salário
para os profissionais com carteira assinada
injetará mais de R$ 3 bilhões na economia da
região, o que propiciará a quitação de dívidas
em atraso e dará um fôlego ao comércio
local, que está há meses resistindo à pande-
mia e a paralisação dos serviços.

‘‘3300,,66%%  ddaa  ppooppuullaaççããoo
ddoo  AABBCC  aaddqquuiirriiuu
ddíívviiddaass  eemm  aattrraassoo””
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Que a Associação Comercial
Industrial e Agrícola de
Ribeirão Pires (Aciarp) tem um
novo presidente, ou melhor,
uma nova presidenta.

* * *

Que Gerardo Sauter deixou
o comando da entidade após 9
anos como presidente em reu-
nião ocorrida ontem.

* * *

Que em seu lugar assume a
empresária Eliete Vieira, a
Eliete da Trentina, que tem
forte atuação na entidade há
vários anos e terá um manda-
to de 3 anos.

* * *
Que a Aciarp tem forte

atuação junto aos empresários
do município e também junto
ao Poder Público.

* * *
Que está a cargo da entida-

de o gerenciamento do esta-
cionamento rotativo Zona Azul
no Centro da cidade e também
por muitos anos a realização
do Festival do Chocolate.

* * *

Que além do prefeito eleito
de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi
(PL), ter testado positivo para
Covid-19, o vice eleito, Amigão
D´Orto (PSB) também testou
positivo para o coronavírus.

* * *

Que tanto Volpi quanto
Amigão estão praticamente
assintomáticos e seguem em
isolamento social e também
sendo medicados.

* * *

Que nos bastidores está a
todo vapor as articulações
para a sucessão de Rato
Teixeira (PTB) no comando da
Câmara de Ribeirão Pires.

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

O total de inadimplentes,
com contas em atraso, na
região do Grande ABC, ficou em
30,6%, segundo levantamento
realizado pelo Serasa.

Estima-se que 859 mil dos
2,8 milhões de habitantes da
região esteja com pelo menos
uma fatura pendente há mais
de 90 dias. Os dados são refe-
rentes ao mês de setembro,
última atualização realizada
pelo órgão especializado em
análise de crédito.

O volume alcançado neste
ano se aproxima do que foi
registrado em setembro de
2019, em que 33,3% da popula-
ção registrou algum tipo de
endividamento.

O principal motivo da ina-
dimplência são contas de con-
sumo, como as de água e luz,
seguidas pelas de telefone e,
depois, pelas de cartão de cré-
dito e dos cartões de varejistas.
A tendência, de acordo com
Tiago Marchese, gerente da
Serasa, é que o consumidor
pague primeiro o que lhe dá
mais medo de ficar sem. 

Diante da perspectiva do
corte de fornecimento de servi-
ços básicos, ele a prioriza den-

tre suas dívidas, assim que
entra algum dinheiro. 

Segundo o órgão, a medida
de dívida acumulada pelos con-
sumidores chegou a R$ 3.936
no último levantamento.

O cenário econômico sofreu
grande impacto devido a pan-
demia do coronavírus, que
desacelerou o crescimento da
região e elevou o volume de
demissões. 

Para se ter ideia, conforme
dados do Caged (Cadastro
Geral dos Empregados e
Desempregados), do Ministério
da Economia, de janeiro a
setembro há um saldo (contra-
tações menos demissões) nega-
tivo de 26.019 profissionais.

Conforme aponta Marchese,
a diminuição em cerca de 40
mil inadimplentes entre setem-
bro de 2019 e 2020 tem relação
com o início do pagamento do
Auxílio Emergencial realizado
pela União.

“Esta foi a principal fonte de
renda para a negociação da
dívida. O brasileiro não quer
ter o ‘nome sujo’. Ele quer
pagar dívida. Então, assim que
tem condições, ele as quita. ”,
avaliou.

Segundo o especialista, para
quem tem emprego, e é regis-
trado, o pagamento do 13º
salário deverá ser aliado para
quitar dívidas. 

Segundo o Dieese
(Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos), serão inje-
tados na economia da região
total de R$ 3,2 bilhões neste
ano.

Até 30 de novembro o Feirão
Serasa seguirá renegociando
dívidas de consumidores com
empresas parceiras. 

Estima-se que é possível
obter desconto de até 99% do
valor total. 

Para mais informações aces-
s e :
www.feiraolimpanome.com.br.

Número de inadimplentes
chega a 859 mil no Grande
ABC, aponta o Serasa

Levantamento divulgado pelo órgão estima que 30% da população
do ABC esteja com uma conta em atraso há mais de 90 dias

Os principais atrasos são em faturas de água, luz e telefone

Santo André 218.935 225.690

São Bernardo 259.424 273.602

São Caetano 45.369 47.581

Diadema 145.348 156.877

Mauá 141.785 144.471

Ribeirão Pires 33.339 35.891

Rio Grande 14.978 15.376

Total 859.178 899.488

2020 2019
Inadimplentes por município
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
realizará até essa sexta-feira, dia
27, os testes gratuitos de Covid-19
entre moradores com idade acima
de 12 anos. Pessoas com doenças
crônicas que residam no municí-
pio, profissionais da concessionária
Rigras, da Segurança Pública e da
Saúde (redes particular e pública)
também podem fazer a testagem.
A ação acontece na Escola
Municipal Engenheiro Carlos Rohm
I – Rua Ana Maria Rodriguez
Fernandez de Lima 170 – Centro

(antiga Rua 1º de Maio), de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 18h.

Diariamente, são distribuídas
600 senhas - quantidade limitada à
capacidade de coleta e processa-
mento dos exames. Para a retirada
da senha, é necessária a apresen-
tação de documento com foto (RG
ou CNH), CPF, Cartão SUS e com-
provante de endereço no municí-
pio. Para pacientes com doenças
crônicas que não passam na Rede
Municipal de Saúde (e usam
Cartão SUS) será necessária apre-

sentação de receita de medica-
mento de uso contínuo.
Profissionais da Saúde da cidade,
da segurança ou motoristas de
transporte público deverão apre-
sentar identificação de trabalho
(crachá).

Além dos kits para testagem, o
município foi contemplado com
um novo sistema para enviar, via
internet, as amostras coletadas,
por meio de um leitor chamado
Hilab, – dispositivo laboratorial
desenvolvido pela Hi Tecnologies
em sinergia da Intel e Microsoft.

O novo sistema funciona da
seguinte forma: as equipes que
estão aplicando o teste registram
os dados do paciente no sistema,
preenchem questionário com
informações sobre a doença, cole-
tam sangue e inserem a amostra
no leitor, que envia os dados ao
laboratório para análise.

Em cerca de 30 minutos, o
resultado do teste é disponibiliza-
do ao paciente por sms ou e-mail.
Na última semana, a ação foi inicia-
da entre profissionais da Rede de
Saúde. Os testes realizados nesta
nova fase são do tipo IGG/IGM.

600 senhas serão distribuídas por dia para atendimento da população

Ribeirão Pires realizará testes de 
Covid-19 em moradores até sexta-feira

Para realizar o exame gratuito, necessária apresentação de comprovante de endereço, documento com foto e CPF

Ribeirão e RGS registram
2.154 casos de Covid-19

Na tarde da última segunda-
feira (23) as Prefeituras de
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra divulgaram os balanços dos
boletins epidemiológicos das cida-
des, os quais registram a soma de
2.154 casos positivos de coronaví-
rus, sendo 1.511 na Estância e 643
em Rio Grande da Serra. Outros
589 casos estão em análise,
incluindo 11 óbitos.

Em balanço divulgado no últi-
mo dia 20, a Prefeitura de Ribeirão
Pires  confirmou o 103º óbito por
coronavírus entre moradores.
Trata-se de um senhor de 74 anos
que estava internado no Incor
(Instituto do Coração) e faleceu no
dia 5 de novembro.

Em Rio Grande da Serra, o vírus
fez 27 vítimas fatais.

Desde o início da pandemia,
130 pessoas morreram em decor-
rência da Covid-19 na microrre-
gião.

Internações: Atualmente, há 15
pacientes internados na rede
municipal da cidade, no Hospital
de Campanha, 3 em leitos de
emergência e 12 em leitos de
enfermaria. A ocupação de leitos
exclusivos para casos Covid-19 na
rede municipal (Hospital de
Campanha) é de 36%.

Outros 17 pacientes estão
internados no Hospital Ribeirão
Pires, rede particular de saúde do
município.

Em contraponto, a cidade vizi-
nha registra apenas um paciente
em tratamento hospitalar contra a
Covid. Há ainda 52 pessoas em tra-
tamento residencial.

No Grande ABC, a doença já
atingiu 79.720 pessoas. A soma de
vítimas fatais chegou a 2.936, até
ontem.

67.957 pessoas estão recupera-
das da doença. Destas, 1.488 per-
tence a microrregião.



66 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  2244  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200SSaaúúddeeFFoollhhaa  

Os pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS) que
sofrem de esclerose múltipla
passam a ter mais um aliado no
combate à doença. Isso porque
nos próximos meses o natalizu-
mabe, medicamento utilizado
no tratamento da enfermida-
de, terá sua oferta ampliada.

A decisão partiu do
Ministério da Saúde e consta
em Portaria publicada recente-
mente.

A inclusão do natalizumabe
foi avaliada pela Comissão
Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único
de Saúde (Conitec). Neste

caso, foi analisado o impacto
das mudanças na qualidade de
vida dos pacientes. Outro
ponto levado em conta foi a
relação custo-efetividade obti-
da por meio da comparação
entre os medicamentos oferta-
dos pelo SUS.

Para o secretário de Ciência,

Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da
Saúde, Carlos Gadelha, o
Ministério da Saúde realiza um
trabalho permanente de ava-
liação de novos medicamen-
tos, visando ampliar o acesso
da população à novas tecnolo-
gias. “Esse trabalho triplicou a
média anual de incorporações.
Nos últimos dois anos, o
Ministério da Saúde incorpo-
rou 95 novas tecnologias,
sendo cerca de 70% de medica-
mentos. Entendemos que a
incorporação de medicamen-
tos e procedimentos no SUS
com base em evidências cientí-
ficas tem sido um grande alia-
do do Ministério na oferta de
tratamentos mais seguros,
custo-efetivos e convenientes
para a população brasileira”,
avaliou.

Traços da doença
Os desafios da doença

autoimune para a pessoa com
esclerose múltipla são muitos,
atualmente cerca de 35 mil
brasileiros são diagnosticados

com a doença, segundo o
ABEM - Associação Brasileira
de Esclerose Múltipla, sendo a
doença neurológica que mais
afeta jovem adultos na média
de 20 a 30 anos. 

A enfermidade acomete
mais mulheres, em uma pro-
porção de duas mulheres para
cada homem diagnosticado,
conforme dados do Ministério
da Saúde.    

A doença causa a perda de
mielina (substância cuja fun-
ção é fazer com que o impulso
nervoso percorra os neurô-
nios) levando interferência na
transmissão dos impulsos elé-
tricos e isto produz os diversos
sintomas da doença, como
dores fortes na coluna, nos
braços e perna. Além de perda
parcial da visão, o que afeta a
locomoção do paciente.

A esclerose múltipla não
tem cura, por isso o acompa-
nhamento médico é realizado
pelo neurologista, que é o pro-
fissional adequado para a reali-
zação do diagnóstico e a pres-
crição de medicamentos.

Saúde incorpora novo remédio para o 
tratamento da esclerose múltipla ao SUS

Pacientes podem contar com a distribuição do medicamento natalizumabe como mais um aliado no tratamento da doença

O medicamento será ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em até 180 dias
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Uma briga de casal terminou
com a morte de um homem na
Estação Guapituba, em Mauá,
no início da madrugada do últi-
mo domingo (22). Segundo
informações, no momento em

que pulou na linha férrea, o
homem bateu a cabeça e ficou
desacordado. Ele teve óbito con-
firmado ainda na estação. Já a
mulher, que também se atirou
da plataforma 1 foi levada ao

Hospital Nardini.
De acordo com informações,

o casal estava em um bar próxi-
mo a Estação Guapituba, da
Linha 10. No local, houve uma
discussão entre a vítima e um
rapaz. O desentendimento se
estendeu até a estação da
CPTM, onde o casal passou a dis-
cutir entre si. Em dado momen-
to, a mulher pulou da platafor-
ma seguida pelo companheiro,
que bateu a cabeça e ficou feri-
do.  

Testemunhas que presencia-
ram o ocorrido no bar afirmaram
que todos estavam alcoolizados
e, além disso, uma criança teria
presenciado todo o ocorrido.  

Equipes do Corpo de
Bombeiros compareceram ao
local para prestar atendimentos
às vítimas. No momento do
atendimento, não foi possível
identificá-las, uma vez que não
portavam documentos.  

O caso foi encaminhado ao
1º Distrito Policial de Mauá, que
deverá analisar as câmeras de
segurança para conduzir às
investigações do caso.

Foto: Reprodução/Redes Sociais 

Mulher foi socorrida ao Hospital Nardini 

Homem morreu após bater a cabeça no momento em que pulou na linha férrea

Briga de casal termina em
morte na Estação Guapituba Veículo pega fogo no

Santa Luzia

Um carro ficou completa-
mente destruído após pegar
fogo na rua Professor Antônio
Nunes, no Santa Luzia, na
manhã do último dia 17. A famí-
lia que ocupava o automóvel
conseguiu desembarcar antes
das chamas tomarem conta do
veículo.  

O incidente aconteceu por
volta das 7h próximo a UBS do
bairro. O Corpo de Bombeiros
foi acionado para conter o
incêndio, que tomou grandes
proporções em razão do com-
bustível. 

A Secretaria de Transportes
e Trânsito da Estância também
esteve no local e ajudou a con-
trolar o fluxo de carros e pes-
soas na via, que ficou parcial-
mente interditada até o término
do trabalho dos Bombeiros.  

A equipe do trânsito ainda
disponibilizou o guincho munici-
pal para levar o automóvel car-
bonizado até a residência da
proprietária.  

Apesar da gravidade do
incêndio, os ocupantes do veí-
culo não sofreram ferimentos. 

Mulher é agredida por 
companheiro em RP  

Uma mulher de 40 anos foi
agredida pelo companheiro
com socos durante uma dis-
cussão, na madrugada do últi-
mo dia 16, na Vila Moderna,
em Ribeirão Pires.  

De acordo com o boletim de
ocorrência, o agressor, de 43
anos, estava embriagado
quando iniciou a discussão
com a vítima, onde teria desfe-
rido alguns socos e arremessa-
do objetos contra ela.  

A Polícia Militar foi aciona-
da no local, mas, ao chegar,
não presenciou nenhum ato de
agressão. O homem também
não apresentou resistência ao
ser detido pelos militares.

O agressor confirmou a dis-
cussão com a mulher, no
entanto afirmou que ele havia
sido agredido por ela, tendo a
empurrado para não sofrer
lesões. 

Ele concordou em deixar a
residência voluntariamente e
permanecer a 200 metros de
distância da vítima.  

O caso foi registrado na
Delegacia de Ribeirão Pires.
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A Polícia Civil de Ribeirão Pires
ajudou na prisão de um homem
acusado de tentar matar a esposa
em Suzano. O acusado, que até
então permanecia sem qualquer
identificação, estava internado no
Hospital Mário Covas, em Santo
André, desde o dia 22 de outubro,
quando tentou se suicidar na esta-
ção de trem da Estância. O cumpri-
mento do mandado de prisão foi
dado na última quarta-feira (18).  

O homem de 63 anos, identifi-
cado como A.A.S., agrediu a esposa
que estava deitada na cama com
uma marreta de cerca de 10 quilos.
A vítima ficou inconsciente em
razão da pancada. Além disso, ela
sofreu lesões em ambas mãos e o
dedo mínimo da mão direita
amputado.  

O filho do casal, que mora no
mesmo quintal, chegou a ir até a
residência para tentar acalmar o
pai. De acordo com seus relatos à
Polícia Civil, o agressor ainda ten-
tou se ferir na região do pescoço
com uma faca de cozinha, mas não
conseguiu. Após os acontecimen-
tos, o homem deixou a casa e não
retornou mais.  

Cerca de três horas após a ten-
tativa de feminicídio em Suzano,
A.A.S. se lançou contra uma com-
posição na Estação de Ribeirão
Pires. Segundo informações do
boletim de ocorrência, o homem
teria descido até a via e, então, se
projetado embaixo do trem que se
aproximava. Ele sofreu uma dilace-
ração no calcanhar do pé direito e
um corte na região da nuca.  

No momento do ocorrido, A.A.S
não portava documentos, dificul-
tando sua identificação por alguns
dias. Ele ficou desacordado e foi
socorrido ao Hospital Mário Covas,
onde permaneceu internado. Já a
mulher foi levada à Santa Casa de
Suzano e transferida para o
Hospital Luzia de Pinho Melo, em
Mogi das Cruzes. 

Identificação 
Após a internação do homem, a

Polícia Civil de Ribeirão Pires deu
início às diligências para tentar
identificá-lo. Segundo informações
obtidas pela Folha, com a identifi-
cação por meio de equipamentos
de inteligência e pesquisas, as
equipes de investigação tomaram

conhecimento sobre a prisão de
A.A.S, no dia 8 de outubro, por des-
cumprimento de medida protetiva,
e que no dia 22 de outubro havia
cometido uma tentativa de femini-
cídio. 

Em contato com a Delegacia da
Defesa da Mulher (DDM) de
Suzano, foi constatado que havia
um mandado de prisão com valida-
de até outubro de 2040. No último
dia 18, policiais da DDM de Santo
André compareceram ao Hospital
Mário Covas e deram cumprimen-
to ao mandado.  

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Foto: Divulgação

Civil de RP conseguiu identificar agressor que estava internado Acusado está no Hosp. Mário Covas

Após agredir mulher com uma marreta, o agressor tentou cometer suicídio na Estação de Ribeirão Pires

Polícia Civil de RP ajuda prender acusado 
de tentar matar mulher em Suzano
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Uma das vítimas do acidente
que matou um casal de jovens na
Rodovia Índio Tibiriçá, no início da
manhã do último sábado (21),
pediu ao motorista de aplicativo
que reduzisse a velocidade antes
do capotamento. De acordo com
informações, o condutor estava
embriagado e seguia em alta velo-
cidade pela via.  Ele mesmo teria
confessado aos policiais que havia
ingerido bebidas alcoólicas antes
de iniciar a viagem com as quatro
vítimas. Carlos Eduardo Vidal, 24
anos, e Valdecira Tenorio dos
Santos, 23 anos, foram arremessa-
dos para fora do veículo e morre-
ram no local. 

O grupo retornava de uma festa
quando o capotamento aconteceu
no km 47 da via. O comportamen-
to do motorista, identificado como
E.O.S., 26 anos, chamou atenção
dos ocupantes. De acordo com
relatos de uma das sobreviventes,
essa era a segunda viagem do
grupo com o mesmo condutor. Ele
seguia em alta velocidade pela via,
o que fez com que uma das vítimas
pedisse para que a velocidade

fosse reduzida. Em determinado
ponto da viagem, o motorista ten-
tou realizar uma ultrapassagem
arriscada enquanto o veículo a
frente seguia na velocidade reco-
mendada. Ao conseguir espaço
pela direita, o condutor realizou a
ultrapassagem que resultou no aci-
dente. 

Já E.O.S. afirma que foi sur-
preendido por um carro que ten-
tou sair da via, mas acabou retor-
nando à pista. Para não colidir, ele
teria jogado o carro para o acosta-
mento e freou, ocasionando o
capotamento - versão que não
convenceu as autoridades. Ele
também afirmou que estava em
um estabelecimento comercial e
havia ingerido bebida alcoólica
quando foi acionado para fazer a
segunda corrida para o grupo.  

O motorista realizou exame eti-
lômetro que acusou 0,38 mg/L, o
que caracteriza o crime de embria-
guez ao volante. Ele também foi
examinado pelo IML, que emitiu
laudo positivo para ingestão de
álcool. E.O.S foi preso em flagrante
e será encaminhado à Audiência

de Custódia.  
As duas ocupantes que sobrevi-

veram ao acidente foram encami-
nhadas ao Hospital Nardini, em
Mauá. Uma das garotas se queixa-
va de dores no abdômen, enquan-
to a outra passageira de dores no
pulso. Ainda segundo informações
do boletim de ocorrência, no carro
também estava um adolescente de
17 anos, que após o acidente ficou
em estado de choque e saiu
andando pela pista.  Dudu e Val,
como eram conhecidos por amigos
e familiares, foram enterrados no
Cemitério Municipal São José, no
último domingo (22). O casal deixa
um filho. 

Esse foi o segundo acidente
com vítimas fatais ocorrido na
Rodovia Índio Tibiriçá em menos
de um mês. No último dia 25,
Cristian Daniel Souza Monteiro, 22
anos, e Patrick Santos Pellatti, 25
anos, retornavam de uma festa
quando foram atingidos por um
veículo. O motorista fugiu sem
prestar socorro, tendo se apresen-
tado à Polícia Civil quatro dias  após
o acidente. 

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Motorista de aplicativo seguia em alta velocidade e teria tentado uma ultrapassagem perigosa, ocasionando o acidente

Carlos Eduardo e Valdecira foram arremessados para fora do veículo

Antes de acidente na Tibiriçá, vítima
pediu para motorista diminuir velocidade
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O Governador João Doria
anunciou na última quinta-
feira (19) que o Governo de
São Paulo manterá o programa
Merenda em Casa nos meses
de novembro e dezembro para
770 mil estudantes da rede
estadual. No total, o investi-
mento será de R$ 345 milhões
até o fim do ano.

A oitava parcela do subsídio
foi paga nesta semana e a pre-
visão é de que benefício de
dezembro seja transferido ao
longo do mês. 

"O programa atende os
estudantes mais carentes,
aqueles que vivem, infelizmen-
te, em situação de pobreza ou
extrema pobreza e que rece-
bem a oportunidade de faze-
rem a sua merenda em suas
casas", disse Doria. 

O Merenda em Casa foi
implementado no mês de abril
para destinar aos estudantes
de famílias mais vulneráveis o
valor de R$ 55 por aluno para a
compra de alimentos, durante
o período de suspensão de
aulas presenciais por conta da

pandemia do coronavírus. 
A medida beneficia especial-

mente as regiões do Estado
que ainda não retornaram às
aulas presenciais, como o
Grande ABC. 

De acordo com dados do
Ministério da Cidadania, até
julho deste ano, a região con-
tava com 75.274 beneficiários
do Bolsa Família. 

Podem receber o benefício
famílias inscritas no Cadastro
Único com uma renda mensal,
por pessoa, de até R$ 89; ou de
até R$ 178, no caso de núcleos
familiares com crianças ou
adolescentes de até 17 anos.

Com dados do mesmo mês,
a cidade de Ribeirão Pires
registrou 3.060 beneficiários, e
Rio Grande da Serra conta com
2.051 famílias no programa.

Vale lembrar que o repasse
de R$ 55 é subsidiado integral-
mente pelo Governo de São
Paulo.

Ao todo, R$ 2,2 milhões já
foram investidos na microrre-
gião para o pagamento desse
benefício.

Pagamento pelo app PicPay

O pagamento do Merenda
em Casa é realizado por meio
do aplicativo PicPay, que pode
ser usado em qualquer smartp-
hone. 

Os beneficiários que já rece-
beram o subsídio nos meses
anteriores e, portanto, fizeram
cadastro e validaram a identi-
dade, não precisam repetir o
trâmite, pois o pagamento vai
cair automaticamente. Para ter
acesso ao benefício não é
necessário ter conta bancária
ou cartão de crédito. 

É possível sacar o dinheiro
em um caixa eletrônico da rede
24 horas e transferir o valor
para outras contas, sem taxa
adicional. 

Os beneficiários poderão
fazer pagamentos por meio do
celular em mais de 2,5 milhões
de estabelecimentos que acei-
tam PicPay. 

As lojas são identificadas por
placas com o QR Code do apli-
cativo ou no próprio sistema de
buscas da ferramenta digital.

Repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo

Governo prorroga até dezembro programa
Merenda em Casa para alunos do Estado
No Grande ABC, o programa atinge 75.274 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com alunos na rede estadual de São Paulo



1155EEdduuccaaççããoo FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  2244  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200

A partir desta terça-feira (23)
os interessados em ingressar
em cursos técnicos, tecnológi-
cos e ensino médio integrado ao
técnico poderão realizar a ins-
crição para os processos seleti-
vos das Etecs (Escolas Técnicas)
e Fatecs (Faculdades
Tecnológicas) do Centro Paula

Souza pelos sites vestibulinhoe-
tec.com.br e
vestibularfatec.com.br, respec-
tivamente, até 14 de dezembro.

Assim como ocorreu a sele-
ção para o segundo semestre
deste ano, os participantes
serão avaliados por meio do his-
tórico escolar. Desta forma, não

haverá prova presencial ou onli-
ne. De acordo com o Centro
Paula Souza, isso ocorre como
forma de prevenir aglomera-
ções e consequente infecção
pelo novo coronavírus entre os
concorrentes.

Para os alunos desejam
ingressar nas Etecs, em 1 de

dezembro será divulgada a lista
com resultado do pedido da
redução da taxa de inscrição.
Em 31 de dezembro, a lista pre-
liminar com as inscrições deferi-
das e indeferidas. Entre 4 e 5 de
janeiro, será o período de recur-
so.

Em 19 de janeiro será divul-
gada a lista de classificação
geral e convocação para envio
dos documentos da matrícula.
Entre os dias 20 e 21 os alunos
da primeira chamada devem
fazer a matrícula nas Etecs. 

Em 29 de janeiro será divul-
gada a segunda lista para as
vagas que ainda não foram
preenchidas.

Para as Fatec, a lista com o
resultado dos pedidos de redu-
ção da taxa também será divul-
gada em 1º de dezembro. Já as
demais datas diferem das Etecs. 

A divulgação da lista prelimi-
nar das inscrições deferidas e
indeferidas será em 30 de
dezembro. O prazo para recurso
será entre 4 e 5 de janeiro.

Em 20 de janeiro, a primeira
lista dos classificados. Entre os

dias 21 e 22 os alunos devem
enviar os documentos de matrí-
cula e entre 28 e 29, será o
período de matrícula para os
classificados na primeira cha-
mada. 

Em 1º de fevereiro o Centro
divulgará a segunda lista de
classificação.

Unidades:

Ribeirão Pires conta com
uma unidade da Etec, instalada
na rua Bélgica, 88, no Jardim
Alvorada. 

Em Rio Grande da Serra, a
escola técnica está localizada
na Av. Francisco Morais Ramos,
777, no Jardim Novo Horizonte.

A região do ABC conta com
quatro unidades da Fatec espa-
lhadas em Mauá (Av. Antônia
Rosa Fioravante, 804 - Vila
Fausto Morelli), Santo André
(rua Prefeito Justino Paixão, 150
– Centro), São Caetano do Sul
(rua Bell Aliance, 225 - Jardim
São Caetano) e São Bernardo do
Campo (Av. Pereira Barreto, 400
- Vila Baeta Neves).

Etec de Rio Grande da Serra, instalada na Av. Francisco Morais Ramos, 777, no Jardim Novo Horizonte

Etecs e Fatec divulgam o calendário
dos processos seletivos para 2021

As cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra possuem unidades da Escola Técnica Estadual
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