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no senado

CPI deve incluir em
relatório fake news de
Bolsonaro associando
vacina com aids
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado,
vai incluir no relatório final a afirmação falsa na qual o presidente Jair
Bolsonaro associa a vacina contra
o novo coronavírus à aids. A cúpula
do colegiado também deve pedir ao
ministro do Supremo Tribunal Fede
ral (STF), Alexandre de Moraes, que o
presidente seja investigado por essas
declarações.
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R$ 2,00

Para chegar a R$ 400, Bolsa Família pago
no ABC terá reajuste médio de 117%
Em março, 88,1 mil famílias da região recebiam, em média, R$ 183 cada; impacto mensal será de R$ 35 mi
A substituição do Bolsa Família
pelo Auxílio Brasil e o aumento para
R$ 400 no valor do benefício elevarão
para R$ 34,7 milhões o montante
mensal destinado aos contemplados
pelo programa no ABC, recurso 117%
superior ao desembolsado em março
deste ano – antes, portanto, da segun-

da fase do auxílio emergencial, que
será extinto neste mês. Em março,
88,1 mil famílias dos sete municípios
foram beneficiadas pelo programa de
transferência de renda e receberam,
em média, R$ 183,72 cada, segundo
dados do Ministério da Cidadania.
O valor total pago aos beneficiados

somou R$ 15,9 milhões. O governo
informou que vai reajustar linearmente os benefícios em 20% – o
Bolsa Família não é corrigido desde
junho de 2018, período no qual o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC), que mede
a inflação da baixa renda, acumula

alta de 20,8%. Assim, o valor médio
a ser concedido aos beneficiários
do programa no ABC saltaria para
R$ 220,46. Para chegar aos R$ 400,
o governo vai pagar valor extra temporário, que valerá até dezembro de
2022 e acabará com a atual gestão de
Jair Bolsonaro.
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kit covid

Justiça abre sigilo
de prontuários de
cinco pacientes da
Prevent Senior

Petrobras anuncia novo reajuste dos preços da gasolina em 7% e do diesel em 9% a partir de hoje (26). Segundo a
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estatal, o derivado de petróleo vai aumentar R$ 0,21 por litro e o diesel, R$ 0,28 por litro

Paulo H Carvalho/Agência Brasília

santo andré

A Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo do prontuário
médico de pacientes que morreram
de covid-19 em hospitais da Prevent
Senior. A decisão atende a um pedido da Polícia Civil, que investiga a
operadora após a suspeita de irregularidades. O pedido foi concedido no
início de outubro para que os investigadores consigam entender o motivo
de, em alguns prontuários, existir a
causa de morte como coronavírus e,
em outros, não. Segundo a investigação, estes foram os casos do médico
Anthony Wong de Regina Hang,
mãe do empresário Luciano Hang.
O inquérito policial que ira a Prevent
Senior tramita no Departamento
de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP) e apura se a aplicação de remédios sem eficácia comprovada contra a covid-19 em pacientes da ope
radora que vieram a óbito configura
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crime de homicídio.

mauá

Prefeitura lança nova fase de
programa que disponibiliza
wi-fi em áreas públicas

Governo do Estado atende
demanda do Consórcio ABC e
anuncia custeio para o Nardini
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Divulgação/PMETRP

Campanha Sinal Vermelho

pandemia

brasil

Cartórios passam a
receber denúncias
de violência
doméstica
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Sol com muitas
nuvens durante
o dia. Períodos
de nublado,
com chuva a
qualquer hora

15º

Estado atinge 100%
da população adulta
vacinada com primeira
dose contra covid-19
O Estado de São Paulo atingiu nesta sexta-feira
(25) a marca de 100% dos adultos vacinados com pelo
menos uma dose de imunizantes contra a covid-19. A
contagem se baseia em dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE) e indica 35,3 milhões
de pessoas vacinadas. São Paulo tem 86% da população adulta com esquema vacinal completo. A campanha
de vacinação em São Paulo começou em 17 de janeiro,
sendo o primeiro a iniciar a aplicação de doses. O governo autorizou a aplicação de doses adicionais desde 6 de
setembro. Foram administradas mais de 2,354 milhões
de doses, conforme o público previsto no Plano Estadual
de Imunização (PEI), que inclui idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.
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CPI deve incluir em relatório fake news
de Bolsonaro associando vacina e aids
Neste domingo, Facebook e Instagram retiraram do ar a live em que Bolsonaro deu a informação falsa
O vice-presidente da
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Covid, senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), anunciou nesta segunda-feira (25) que
a comissão vai incluir no
relatório final a afirmação
mentirosa na qual o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) associa a vacina
contra a covid-19 à aids. A
cúpula do colegiado também
deve pedir ao ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Alexandre de Moraes,
que Bolsonaro seja investigado por essas declarações no
âmbito do inquérito das fake
news, que tramita na Corte.
“Temos um delinquente
contumaz na Presidência da
República. Informo que incluiremos, no relatório da
CPI, a fala mentirosa e absurda de Bolsonaro associando
a vacina contra a covid-19 à
aids”, relatou Randolfe em
publicação no Twitter.
O parecer final do colegiado, que já propõe o indiciamento do presidente por
nove crimes, vai a voto nesta
terça-feira (26). A CPI tam-

bém pode recomendar às redes sociais que suspendam
ou façam o banimento das
contas do presidente. Neste
domingo, Facebook e Instagram retiraram do ar a live
em que Bolsonaro deu a informação falsa.
Na noite da última quintafeira, durante a transmissão
semanal, Bolsonaro chegou
a reconhecer a possibilidade
de ter sua transmissão cancelada pelas redes sociais.
“Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem
que os totalmente vacinados
estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência
adquirida muito mais rápido
do que o previsto”, disse o
presidente. “Não vou ler para
vocês a matéria porque posso
ter problema com a minha
live, não quero que caia.”
n NOVAS REGRAS
Para o presidente da Câmara, Bolsonaro precisará
“pagar” se a declaração relacionando vacinas contra covid-19 com aids não tiver
base científica, afirmou Arthur Lira (Progressistas-AL)

Marcos Correa/PR

Bolsonaro chegou a reconhecer a possibilidade de ter sua transmissão cancelada pelas redes sociais

durante evento do setor sucroalcooleiro, nesta segunda-feira (25), em São Paulo.
“Se não tiver nenhuma base
científica para isso, vai pagar
pela declaração. Espero que
não tenha”, afirmou.
Segundo Lira, o episódio é
“mais um motivo para acele
rar na Câmara o grupo que
trata de gestão dos meios eletrônicos com relação a fake
news”. O presidente da Câmara disse que teve reunião

na semana passada com o relator do projeto de lei das fake
news, Orlando Silva (PCdoBSP), e que voltará a tratar do
assunto brevemente. A intenção, segundo Lira, é ver se
o texto está a contento e votar, para “ter um regramento
principalmente nas bases
de veículos de comunicação
como Facebook, Instagram,
Twitter, e todos os meios necessários para a contenção de
matérias como essa”.

A síndrome de imunodeficiência adquirida (aids)
é causada pelo vírus HIV e
não tem relação com a covid.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS), inclusive, recomenda a vacinação de pessoas que tenham aids. Nesta
segunda, Bolsonaro atribuiu
a informação à revista Exame,
mas novamente tirou de contexto a publicação original da
revista, que é de quase um
ano atrás. (AE)

Às vésperas da
COP26, governo
cria comitê sobre
mudanças climáticas
O governo federal lançou nesta segunda-feira (25) o Programa
Nacional de Crescimento Verde,
coordenado pelos ministérios do
Meio Ambiente e da Economia. A
iniciativa tem como objetivo aliar
a redução das emissões de carbono, conservação de florestas e
uso racional de recursos naturais
com geração de emprego verde e
crescimento econômico.
“O Brasil detém a maior biodiversidade do mundo, uma das
maiores áreas oceânicas e florestas nativas do planeta, características que se traduzem em
vantagens competitivas do país
como líder de uma nova agenda verde mundial”, destacou o
ministro do Meio Ambiente,
Joaquim Leite, durante evento
no Palácio do Planalto.
O anúncio ocorre a menos
de uma semana do início da
26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas (COP26),
que será entre os dias 31 de
outubro e 12 de novembro, em
Glasgow, na Escócia
No início do mês, Leite
havia dito que o Brasil apresentará, na COP26, a meta de
zerar o desmatamento ilegal
antes de 2030, sem dar mais
detalhes sobre como alcançar
o objetivo. O mesmo compromisso já havia sido antecipado
pelo presidente Bolsonaro em
abril. (Agência Brasil)

Justiça abre sigilo de prontuários de cinco pacientes da Prevent Senior

Bruno Escolástico/Photopress/ Estadão Conteúdo

A Justiça de São Paulo determinou a quebra do sigilo dos
prontuários médicos de cinco
pacientes da Prevent Senior que
falecerem em decorrência da covid-19. A decisão acolheu pedido
da Polícia Civil, que junto com
uma força-tarefa do Ministério
Público de São Paulo, investiga
se operadora tratou pacientes,
sem o seu consentimento, com
o chamado ‘kit-covid’, ocultou
mortes de pessoas por covid-19
e de pressionou médicos a adotarem o ‘tratamento precoce’.
De acordo com o despacho, a
Prevent Senior deverá fornecer
às autoridades os prontuários
médicos de Regina Modesti
Hang, mãe do bolsonarista Luciano Hang; Anthony Wong,

pediatra; Gésio Amadeu, ator;
João Batista Acaibe, ator; e
Orando Duarte Figueiredo, jornalista esportivo.
O documento frisou que ‘o
direito à intimidade e ao sigilo
profissional comportam limitações, tendo em vista o interesse
público, não podendo acorbertar a prática de ilícitos’. Os prontuários médicos passarão por
perícia médico legal.
“A superação à restrição
imposta ao direito ao sigilo
justifica-se pela necessidade de
se apurar crime de falsidade ideológica em prontuários médicos de pacientes que vieram
a óbito durante o combate à
pandemia de covid-19, a causar
a omissão da notificação obri

gatória de doença e expor a
risco inúmeras pessoas, entre
as quais profissionais de saúde
e de serviço funerário, tratando-se de medida judicial em
processo preparatório imprescindível à colheita de provas
necessárias à instrução da investigação criminal”, registra
trecho do despacho.
n CRIME
O inquérito policial que mira
a Prevent Senior tramita no
Departamento de Homicídios
e Proteção à Pessoa (DHPP) e
apura se a aplicação de remédios sem eficácia comprovada
contra a covid-19 em pacientes
da operadora que vieram a óbito
configura crime de homicídio.

Na sexta-feira, (22), a operadora assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público
de São Paulo em que se compromete a vetar o uso off-label
do ‘kit-covid’ e a realização de
pesquisas internas com remédios ineficazes contra o novo
coronavírus.
As suspeitas que recaem sobre a operadora vieram à tona
na CPI da Covid. Médicos relataram a senadores terem sofrido
pressão da operadora de planos de saúde para administrar
os medicamentos sem eficácia
comprovada do ‘kit-covid’ em
pacientes diagnosticados com a
doença sem o seu consentimento em pesquisa interna. (AE)
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Petrobras reajusta mais uma vez
preços da gasolina e do diesel
Litro do derivado de petróleo tem alta de 7,04% nas refinarias; diesel sobe 9,15%
Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Petrobras anunciou
nesta segunda-feira (25) novo
reajuste para a gasolina, 17
dias após o último aumento,
e do diesel, que havia sido
reajustado em 28 de setembro. A gasolina vai aumentar R$ 0,21 por litro, alta de
7,04% e o diesel, R$ 0,28 por
litro, aumento de 9,15%. O
aumento entra em vigor a
partir de hoje (26)nas refinarias da estatal.
“A Petrobras reitera seu
compromisso com a prática
de preços competitivos e em
equilíbrio com o mercado, ao
mesmo tempo em que evita
o repasse imediato para os
preços internos, das volatilidades externas e da taxa de
câmbio causadas por eventos
conjunturais”, informou a
empresa em nota, ressaltando que o reajuste garante o
abastecimento do país.
Segundo a Petrobras, o
alinhamento de preços ao
mercado internacional se
mostra especialmente re
levante no momento que vivenciamos, com a demanda
atípica recebida pela estatal
para novembro.
Os ajustes refletem também parte da elevação nos

patamares internacionais de
preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente
ao crescimento da demanda
mundial, e da taxa de câmbio.
O preço médio de venda da
gasolina A da Petrobras, para
as distribuidoras, passará de
R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro,
refletindo reajuste médio de
R$ 0,21 por litro.
Para o diesel A, o preço
médio de venda da Petrobras,
para as distribuidoras, passará de R$ 3,06 para R$ 3,34
por litro, refletindo reajuste
médio de R$ 0,28 por litro.
n DEFASAGEM
Apesar dos aumentos
para a gasolina e o diesel
anunciados nesta segunda,
os preços continuam defasados em relação aos praticados
no mercado internacional,
segundo Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).
Araújo informou que a
gasolina está com o preço no
mercado interno 7% abaixo do
exterior, e do diesel, 9%. Para
equiparar os preços, a Petrobras teria que elevar o preço
em R$ 0,37/litro para a gasoli-

Aumento no valor da gasolina passa a valer a partir de hoje

na e em R$ 0,47/ para o diesel.
Nos postos de abasteci
mento os valores são acrescidos dos impostos e das
margens de lucro da Petrobras, distribuidores e re
vendedores. Ainda pesam no
preço as misturas de etanol,
no caso da gasolina (27%), e
do biodiesel no diesel (10%).
Para novembro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis

(ANP) já garantiu o abastecimento. A dúvida agora
é dezembro, segundo o
presidente da Abicom. “Se a
Petrobras comunicar para as
distribuidoras quais serão os
volumes disponibilizados por
suas refinarias para o mês de
dezembro com antecedência,
será possível realizar importações para garantir o abastecimento do mercado”, afirmou Sérgio Araújo. (AE)

Cartórios passam a registrar
denúncias de violência doméstica
A partir desta segundafeira (25) os cartórios do país
passam a receber denúncias
de violência doméstica. A
ação faz parte da campanha
nacional Sinal Vermelho,
que conta com mais de 13
mil cartórios e pretende
prestar auxílio ‘discreto e
sigiloso’ às mulheres em
situação de vulnerabilidade.
A campanha tem como
objetivo incentivar e facilitar
o processo de denúncia de
abusos em ambientes domésticos. Por meio do símbolo “X” desenhado na palma da mão, a mulher poderá
sinalizar ao colaborador do
cartório que está em situação
de vulnerabilidade e, assim,
ele poderá acionar a polícia
de forma discreta.
A ação é permanente
e inclui a Associação dos
Notários e Registradores
do Brasil (Anoreg/BR), entidade que representa todos
os Cartórios do País, à iniciativa nacional da Associação
dos Magistrados Brasileiros
(AMB) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de
enfrentamento da violência
doméstica contra a mulher.
“Os cartórios foram considerados serviços essenciais durante todo esse período de pandemia, seja pelos
atos de cidadania que praticam, seja pela segurança
jurídica que emprestam aos

SP tem aumento de estupros, latrocínios, Covid: SP atinge 100% dos adultos
vacinados com primeira dose
roubos e furtos em setembro
O Estado de São Paulo terminou setembro com aumento
dos casos de estupro e latrocínio
– roubo seguido de morte –, na
comparação com o mesmo mês
do ano passado. Houve aumento também de roubos e furtos
em geral. Já os casos e vítimas
de homicídios dolosos – quando
há intenção de matar – tiveram
queda no período. Os dados
são da Secretaria de Segurança
Pública do Estado.
O indicador de estupros aumentou de 1.038 em setembro
de 2020 para 1.076 em setembro deste ano. Em relação aos
latrocínios, os índices de ocorrências e de vítimas aumentaram de 15 para 22 e de 15 para
23, respectivamente.
As mortes intencionais
caíram no mês passado, em
comparação com o mesmo mês
de 2020, passando de 238 casos
para 226. A quantidade de vítimas desse crime também teve
recuo no período, passou de
248 para 243. Com as variações,

Arquivo DR

Homicídios dolosos tiveram queda com relação ao ano passado

as taxas dos últimos 12 meses
(de outubro de 2020 a setembro
de 2021) caíram para 6,32 casos
e 6,68 vítimas para cada grupo
de 100 mil habitantes.
Os indicadores de roubos, assim como o de furtos,
apresentaram
crescimento
no período. Os roubos em
geral subiram de 15.225 para
19.359 e os furtos em geral
foram de 30.571 para 42.722.

O indicador de roubos
de veículos cresceu de 2.247
para 2.902. Os roubos de cargas também apresentaram
alta, passando de 428 para
468 casos. Na modalidade
de furtos de veículos, o total
passou de 5.180 para 6.984.
O índice de roubo a banco
permaneceu estável, com apenas uma ocorrência contabilizada. (Agência Brasil)

O Estado de São Paulo
atingiu nesta segunda-feira
(25) 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma
dose contra covid-19, segundo dados do IBGE. O número
equivale a 35,3 milhões de
pessoas vacinadas. Segundo o
governo do Estado, São Paulo
lidera o ranking com imunização completa, ou seja, duas
doses ou dose única.
Até às 16h48 desta segunda-feira haviam sido
aplicadas 70.492.794 de doses, somando 37.450.220 de
primeira dose, 29.517.485
de segunda dose, 1.170.205
de doses únicas. Com base
nesses números, São Paulo
também já tem mais de
86% das pessoas com idade
acima de 18 anos com esquema vacinal contra a covid-19 completo.
Conforme balanço do Consórcio dos veículos de impren
sa a partir de dados das Se
cretarias de Estado da Saúde

de 24 de outubro, São Paulo
está à frente de todos os demais
em relação à imunização da
população geral, com 80,24%.
Na sequência, aparecem Santa
Catarina, com 75,27%, e o Rio
Grande do Sul, com 74,27%.
Considerando esquema vacinal
completo, São Paulo também
lidera com 65,42% da população, seguido por Mato Grosso
do Sul com 63,04 e Rio Grande
do Sul com 57,13%.
A campanha começou em
17 de janeiro no Estado de
São Paulo, o primeiro do país
a iniciar a vacinação e o que
mais imuniza em números absolutos. Desde 6 de setembro,
também está em andamento
a aplicação da dose adicional,
com 2.354.884 reforços já administrados até o momento.
Os públicos previstos pelo PEI
(Plano Estadual de Imunização (PEI) para esta etapa são
os idosos, imunossuprimidos
e profissionais de saúde. (Reportagem Local)

atos pessoais e patrimoniais
das pessoas, de forma que
usar sua presença em todo
o território nacional como
forma de atuar na proteção
das mulheres, ainda mais
fragilizadas neste momento,
é um papel que não devemos
nos furtar”, analisa o presidente da Anoreg/BR Claudio
Marçal Freire, em nota.
A entidade que reúne os
cartórios disponibilizou materiais, entre eles vídeos, cartilha, cartazes e postagens
para as redes sociais, aos
cartórios a fim de preparar
os colaboradores para oferecer auxílio às mulheres e
acionar a polícia. A instrução
inicial é que recebam a mulher em uma sala da unidade
e, caso a vítima não queira ou
não possa ter auxílio no momento, seus dados pessoais
devem ser anotados e comunicados posteriormente às
autoridades. (AE)
Paulo H Carvalho/Agência Brasília

Ação faz parte da campanha
nacional Sinal Vermelho

Brasil completa duas
semanas com média
móvel de óbitos pela
covid abaixo de 400
O Brasil registrou 202 novas mortes pela covid-19 nesta
segunda-feira (25). A média
móvel de vítimas, que elimina
distorções entre dias úteis e fim
de semana, ficou em 338 e completa duas semanas consecutivas
abaixo de 400. A última vez que
o país se manteve nesse patamar
foi em abril do ano passado.
O número de novas infecções
notificadas foi de 7.573, enquanto a média de novos testes
positivos da última semana é de
11.921. No total, o Brasil tem
605.884 mortos e 21.734.889
casos da doença. Os dados diá
rios do Brasil são do consórcio
de veículos de imprensa formado
por Estadão, g1, O Globo, Extra,
Folha e UOL em parceria com 27
secretarias estaduais de Saúde,
em balanço divulgado às 20h.
Segundo os números do gover
no, 20,91 milhões de pessoas se
recuperaram da covid desde o
início da pandemia no país. (AE)

Economia

Terça-feira, 26 de outubro de 2021

4

jornalismo@diarioregional.com.br

Com benefício de R$ 400, Auxílio Brasil terá
impacto mensal de R$ 35 milhões no ABC
Em março, 88,1 mil famílias da região recebiam, em média, R$ 183 cada; novo valor exigirá reajuste de 117%
A substituição do Bolsa Fa
mília pelo Auxílio Brasil e o
aumento para R$ 400 no va
lor do benefício elevarão para
R$ 34,7 milhões o montante
mensal destinado aos contem
plados pelo programa no ABC,
recurso 117% superior ao de
sembolsado em março deste
ano – antes, portanto, da se
gunda fase do auxílio emergen
cial, que será extinto neste mês.
Em março, 88,1 mil famí
lias dos sete municípios foram
beneficiadas pelo programa de
transferência de renda e rece
beram, em média, R$ 183,72
cada, segundo dados do Mi
nistério da Cidadania compi
lados pelo Diário Regional. O
valor total pago aos beneficia
dos somou R$ 15,9 milhões.

n

O NÚMERO

88,1 mil

famílias receberam o benefício
em março no ABC, segundo o
Ministério da Cidadania

O governo informou que
vai reajustar linearmente os
benefícios em 20% – o Bolsa
Família não é corrigido desde
junho de 2018, período no qual
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (INPC),
que mede a inflação da baixa
renda, acumula alta de 20,8%.
Assim, o valor médio a ser
concedido aos beneficiários do
programa no ABC saltaria pa
ra R$ 220,46. Para chegar aos
R$ 400, o governo vai pagar
um valor extra temporário, que
valerá até dezembro de 2022
e acabará juntamente com a
atual gestão de Jair Bolsonaro.
Caso o novo valor passe a
vigorar já em novembro, como
anunciou o governo na semana
passada, o Auxílio Brasil terá
impacto de R$ 486,1 milhões na
economia do ABC. Sem o bene
fício temporário, o impacto se
ria menor (R$ 268 milhões).
n EMENDA

Para viabilizar o Auxílio Bra
sil de R$ 400 sem cortar outros
gastos – principalmente emen
das parlamentares – o governo
fez um acordo com os deputa
dos e aprovou, na semana pas

Arquivo

INDICADORES
DÓLAR MERCADO (R$)
5,668
5,627

5,594
5,561

5,556

19/10 20/10 21/10 22/10 25/10

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,555 R$ 5,556
Turismo
R$ 5,60 R$ 5,71

EURO (R$)

6,587

6,509

6,552

6,479

6,450

19/10 20/10 21/10 22/10 25/10

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,448 R$ 6,450
Turismo
R$ 6,49 R$ 6,66

Bolsa Família será extinto em novembro e substituído pelo Auxílio Brasil

sada, mudança na regra do teto
de gastos, uma das principais
âncoras fiscais do país. O me
canismo limitava os gastos do
governo ao valor desembol
sado no ano anterior, acresci
do da inflação. Agora o texto
será apreciado no Senado.
A mudança provocou a
uma debandada no Ministério
da Economia, com a saída de
quatro secretários do ministro

Paulo Guedes que não concor
daram com o desmonte do teto.
O ministro, por sua vez, disse
que ficará até o final do governo.
Ontem, o presidente Jair
Bolsonaro enviou ao Con
gresso projeto de lei que visa
remanejar recursos do Bolsa
Família para o novo pro
grama Auxílio Brasil, que está
sendo criado pelo governo. O
projeto propõe a abertura de

crédito especial no valor de
R$ 9,3 bilhões em favor do
Ministério da Cidadania para
o novo programa social.
Segundo a Secretaria-Ge
ral de Governo, o remaneja
mento evitará a “esterilização”
de recursos orçamentários
destinados à transferência de
renda, já que o Bolsa Famí
lia será extinto em novem
bro. (Reportagem Local)

IBOVESPA

+2,28%

108.714 pontos
Volume: R$ 37,93 bilhões
Maiores altas: Petrobras PN
(+6,84%), Petrobras ON (+6,13%)
Maiores baixas: Suzano S.A. ON
(-2,52%), BRF SA ON (-1,27%)
Variação em 2021: -8,66%
Variação no mês: -2,04%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

GM vai suspender contratos de 1.200 funcionários em São José Dólar cai 1,27% e Bolsa sobe 2,28% em
Montadora é a 4ª a adotar a medida nas últimas semanas por causa da falta de semicondutores
A A General Motors vai co
locar até 1,2 mil funcionários
em lay-off (suspensão dos contratos de trabalho) na fábrica de São
José dos Campos (SP), e reduzir
a equipe que produz a picape
S10 de dois para um turno.
O motivo é a falta de se
micondutores, problema que
continua a afetar a indústria
automotiva global todo desde
o final do ano passado e que
tende a se manter pelo me
nos até a metade de 2022.
A suspensão dos contratos
deve durar de dois a cinco me
ses, informou o Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos
Campos. A montadora informa
estar discutindo com a entidade
alternativas para mitigar o im
pacto e proteger os empregos.
Só na produção da S10 há
2,2 mil trabalhadores. Ao todo, a
fábrica – que também produz o
SUV Trailblazer e motores – em
prega 3,8 mil funcionários.

Divulgação/GM

Planta de São José produz a picape S10 e o SUV Trailblazer

Em nota, a GM informa
que a cadeia de suprimentos da
indústria automotiva tem sido
impactada globalmente pelas
paradas de produção durante
a pandemia e pela recuperação
do mercado mais rápida do que
o esperado. “Isso vai afetar de
forma temporária nosso crono

grama de produção na fábrica
de São José dos Campos e ter
emos de reduzir a produção para
um turno”, informa a empresa.
Hoje, a empresa apresenta uma
nova versão da S10, off-road.
O sindicato realiza assem
bleia com os trabalhadores hoje
(26), para discutir o tema.

n MAIS LAY-OFFS

A GM é a quarta montadora,
nas últimas semanas, a adotar
o lay-off por causa da falta de
chips. Antes, a fábrica da empre
sa em Gravataí (RS) ficou fecha
da por quase cinco meses, e a de
São Caetano, por dois meses.
A Volkswagen vai suspen
der os contratos de 1,5 mil
trabalhadores da unidade An
chieta, em São Bernardo, a par
tir de 1º de novembro, tam
bém por dois a cinco meses.
Nesse período a fábrica terá
apenas um turno. A empresa já
tem outros 450 trabalhadores
afastados por esse mecanismo.
A Fiat adotou a suspensão de
contratos para 1,8 mil operários
de Betim (MG) por três meses a
partir deste mês. Já a Renault
colocou em lay-off 300 fun
cionários da fábrica de São José
dos Pinhais (PR). A medida vale
por cinco meses e teve início
no final de setembro. (AE)

dia de correção à espera do Copom

Sem surpresas negativas vin
das de Brasília e com o apetite
exterior por ativos de risco, o dó
lar recuou no pregão de ontem
(25), em um movimento de cor
reção após a alta de 3,16% na se
mana passada, quando chegou a
ser negociado acima de R$ 5,70
diante da proposta de mudança
do teto de gastos e de rumo
res de saída de Paulo Guedes
do Ministério da Economia.
Segundo operadores, con
tribuíram também para a
recuperação parcial da moeda
brasileira a entrada de fluxo es
trangeiro para a Bolsa brasileira
e a perspectiva de que o Comitê
de Política Monetária (Copom)
acelere o passo do aperto mo
netário amanhã (27), elevan
do a Selic em 1,25 ponto ou
1,5 ponto porcentual.
O dólar operou em queda
durante todo o dia, rompendo
o piso de R$ 5,60 ainda pela
manhã. À tarde, em meio à
renovação de recordes das

Bolsas em Nova York e acele
ração dos ganhos do Ibovespa,
a moeda americana registrou
sucessivas mínimas, descendo
até R$ 5,5377. Com desacele
ração das perdas na reta final,
o dólar fechou o dia em baixa
de 1,27%, a R$ 5,5557, o que
reduziu a alta acumulada em
outubro para 2,01%.
Para diretor de operações
da Câmbio Curitiba, Lucas
Schroeder, o movimento de
alta do dólar na semana pas
sada, em meio ao noticiário
fiscal e político conturbado,
foi desproporcional.
As ações da Petrobras dis
pararam ao longo da tarde,
turbinando o Ibovespa, após
informação da CNN de que
a União estuda vender ações
da petroleira em volume su
ficiente para deixar de ser
acionista majoritária da em
presa. O índice de referên
cia da B3 subiu 2,28%, aos
108.714,55 pontos. (AE)

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.
( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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Governo do Estado anuncia
custeio do Hospital Nardini
Complexo hospitalar de Mauá terá repasse mensal de R$ 3 milhões do Estado de SP
O Governo do Estado de
São Paulo atendeu pedido do
Consórcio ABC e vai destinar
R$ 3 milhões mensais para custeio do Hospital de Clínicas Dr.
Radamés Nardini, em Mauá.
O equipamento hospitalar
atende, além dos mauaenses,
munícipes de Rio Grande da
Serra e Ribeirão Pires. O anúncio do envio de recursos foi feito
pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de
São Paulo, Marco Vinholi, durante live com o vereador de
Mauá Leonardo Alves.
Segundo Vinholi, o repasse
é uma grande vitória para a
cidade. “Agradeço a parceria
importante, todos (nós) empenhados pelo Hospital Nardini, que agora (o custeio) vem
se tornando realidade. Uma
vitória para a cidade de Mauá”,

n

ENTRE ASPAS

A regionalidade supera
qualquer individualidade e
principalmente, qualquer
diferença político-partidária
Acácio Miranda

destacou o secretário.
A demanda foi apresentada
pelo Consórcio ABC no dia 17
de junho, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, com o
governador João Doria, o vicegovernador Rodrigo Garcia e os
sete prefeitos do ABC para discutir projetos e iniciativas em
benefício da região.
A pauta do encontro incluiu
temas regionais como o BRT
(sigla em inglês para transporte
rápido por ônibus) que vai ligar o
ABC à Capital, a construção do
Piscinão Jaboticabal, apontado
como a principal obra de combate às enchentes na região, a
situação dos hospitais estaduais
e a manutenção da Avenida dos
Estados, que liga São Caetano
com a Capital até Mauá, passando por Santo André, além
de reivindicações individuais
dos municípios.
“Em junho, os sete prefeitos estiveram com o governador e o vice-governador, e
nesta oportunidade o prefeito
de Mauá, Marcelo Oliveira,
disse que esta seria a principal demanda da sua cidade.
Durante os últimos meses
nos reunimos por várias vezes

Divulgação

Demanda foi pauta de reunião com Doria em junho

com o secretário executivo de
Desenvolvimento Regional,
Rubens Emil Cury, e o subsecretário de Relacionamento
de Desenvolvimento Regional, Fernando Fernandes,
alinhando a liberação do convênio. Só temos a agradecer
ao governador João Dória,
ao vice-governador Rodrigo
Garcia e ao secretário Vinholi,
por entenderem que a regionalidade supera qualquer individualidade e principalmente,
qualquer diferença políticopartidária”, destacou Acácio

Miranda, secretário executivo
do Consórcio.
Em julho, Rodrigo Garcia
esteve no ABC para anunciar outros dois investimentos
em Mauá e Ribeirão Pires
pleiteados pelos municípios
por meio do Consórcio ABC.
O Estado destinou R$ 1 mi
lhão para implementação de
uma unidade do restaurante
Bom Prato em Mauá, além de
R$ 16 milhões para conclusão
das obras do complexo hospitalar Santa Luzia, em Ribeirão
Pires. (Reportagem Local)

S.André lança nova fase de
programa para disponibilizar
internet sem fio em áreas públicas
A Prefeitura de Santo André está lançando a segunda
etapa do programa “Wi-Fi
Livre SA - Santo André Conectada”, iniciativa criada com
o objetivo de levar internet
gratuita sem fio para a população. Na primeira fase, a ação
contemplou 12 localidades,
principalmente parques. Nesta nova etapa, serão criados
mais 45 pontos de wi-fi.
A expansão da rede de internet sem fio gratuita será
feita por meio de parceria com
a iniciativa privada. A prefeitura
lançou edital de chamamento
público para pessoas jurídicas
interessadas em fornecer os
serviços de gestão, manutenção
e instalação de infraestrutura
necessária ao funcionamento
dos pontos de internet. Em
contrapartida, a pessoa jurídica
que fechar a parceria poderá explorar o mobiliário urbano mediante os termos estabelecidos
para veiculação de publicidade.
Os serviços disponibilizados precisam estar em conformidade com a Lei Federal n°
12.965/2014 (Marco Civil
da Internet), a Lei Federal no
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e demais legislações vigentes. Os interessados
poderão assumir os 12 pontos
já existentes e participar da criação dos novos 45 pontos.
As inscrições das propostas

poderão ser feitas até 5 de novembro e o edital completo está
no disponível no site http://ecompras.santoandre.sp.gov.br/.
Com a expansão, Santo André
vai contar com mais de 50 pontos de wi-fi em parques, praças,
terminais de ônibus, campos de
futebol, escolas e quadras.
“Iniciamos ainda na primeira gestão o fornecimento de internet em diversos equipamentos da cidade e agora queremos
dar um passo a mais, ampliando e passando dos 50 pontos,
assim integrando mais a população andreense, facilitando o
cotidiano e trazendo agilidade
para a rotina da população. Atualmente utilizamos a internet
para tudo, seja lazer ou para
compromissos profissionais, e
o cidadão merece ter esse benefício em qualquer lugar”, disse o
prefeito Paulo Serra.
O cooperador poderá explorar publicitariamente e realizar a ativação de marcas nas
placas e postes destinados ao
wi-fi, respeitados os limites legais e as diretrizes municipais
que incluem a homologação
das placas de comunicação pela
prefeitura com apoio, quando
necessário, junto aos órgãos
competentes na matéria, por
meio da utilização da logomarca
na placa de identificação do programa, conforme deliberação
prévia. (Reportagem Local)

Prefeitura de Mauá convoca profissionais
da saúde para tomar reforço contra a covid
A Prefeitura de Mauá está
empenhada em aumentar o
número de vacinados com a
dose de reforço contra a covid.
Desde 28 de setembro, os profissionais de saúde podem receber a terceira aplicação. Até esta
segunda-feira (25), 4.289 trabalhadores do setor já tinham
sido imunizados. A gestão
municipal quer sensibilizar o
grupo sobre a dose de reforço.
Para estarem aptos à dose
de reforço os profissionais
necessitam ter tomado a
segunda dose ou dose única
há, no mínimo, seis meses.
Imunizados em outras cidades precisam apresentar
o comprovante de endereço
no município.
Além deles, podem receber
a terceira dose os idosos com
50 anos ou mais e residentes
em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e imunossuprimidos (acima de 18 anos)
– estes últimos necessitam
ter tomado a segunda dose ou

Arquivo/Helber Aggio/PSA

Mais de 4,2 mil profissionais já foram imunizados em Mauá

única há, pelo menos, 28 dias.
As pessoas com HIV serão
imunizadas, preferencialmen
te, no Centro de Referência em
Saúde (CRS), das 9h às 15h30,
e também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
A dose pode ser tomada
nas unidades de saúde, das 9h
às 15h30, de segunda a sextafeira – Magini, Flórida e Zaira

2 operam até as 20h. Todos
devem portar comprovante de
vacinação e documento com
foto (CNH ou RG).
A Prefeitura de Mauá reforça o pedido às pessoas
seguirem com os cuidados sanitários, usando corretamente a
máscara, mantendo a higiene
das mãos frequentemente e o
distanciamento físico. (RL)

Tarifa Zero no transporte público
entra em vigor em Ribeirão Pires
A tarifa zero, aprovada
na última semana pela Câmara de Ribeirão Pires, já
está em vigor na cidade,
após publicação no Diário
Oficial nesta segunda-feira
(25). Com isso, todos os
usuários do transporte público já poderão desfrutar
gratuitamente do serviço a
partir do próximo domingo,,
bem como no feriado de Fi-

nados, em 2 de novembro.
A iniciativa visa melhorar o acesso da população ao
lazer, eventos esportivos e
culturais, bem como fomentar o turismo e o comércio do
município.
A prefeitura estima que a
tarifa zero cause impacto de
R$ 120 mil por mês aos cofres públicos da cidade. “Fica
a cargo do município realizar

o pagamento mensal referente à tarifa por passageiro à Rigras (Suzantur), a
concessionária responsável
pela frota de ônibus na cidade, que junto à Secretaria
de Finanças e Administração, deverá entregar um
relatório mensal do sistema
de bilhetagem”, afirmou a
administração municipal.
(Reportagem Local)

Anuncie
Fone: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Arte e Lazer

Terça-feira, 26 de outubro de 2021

6

jornalismo@diarioregional.com.br

Halloween com a Casa de Bruxa

Este ano a entidade promoverá duas celebrações: dia 30 em Paranapiacaba e dia 31, em Ribeirão Pires
Fotos: Angelica Richter

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Após dois anos sem
comemorações, a Vila de Pa
ranapiacaba receberá no pró
ximo sábado (30) o Halloween
realizado pela Casa de Bruxa.
Já no dia 31, a entidade fará
nova celebração, desta vez no
Instituto de Pesquisa Casa de
Bruxa (Rua Carmelo Baroni
317 - Final da estrada, Bairro
Ouro Fino), em Ribeirão Pires.
No início do mês, a Vila
ganhou sede da Associação
Brasileira de Bruxaria (ABB) e
foi no local que a reportagem
conversou com Tânia Gori,
presidente da entidade e funda
dora da Casa de Bruxa (1997),
localizada em Santo André.
Segundo Tânia, a ABB é
um espaço cultural. “Daremos
treinamento para os jovens e
mulheres de Paranapiacaba
na linha de autoestima, em
preendedorismo, associando
à qualidade de vida, que é o
grande foco da Casa de Bruxa,
ou seja, o desenvolvimento
pessoal”, ressalta.
A entidade traz como missão
proporcionar novo conceito ao
ser humano, a inclusão holísti
ca, o conhecimento, a harmo
nia e o bem-estar, tendo como
princípio a energia. A Casa da
Bruxa ministra cursos de tera
pias alternativas, proporciona
ndo a formação de terapeutas
com uma visão holística do ser
humano, para que possam atu
ar como agentes educadores e
de transformação.
“Aqui em Paranapiacaba
daremos, também, treinamen
tos na linha mágica, para as
pessoas entenderem a energia
da natureza e resgatar esse
amor e equilíbrio com a na
tureza”, destaca.
n O HALLOWEEN
Halloween é a festa de ce

CURIOSIDADES
Vassoura - É um instrumento de lim
peza e purificação do ambiente.
Caldeirão - É um símbolo de trans
formação. “Tudo que você coloca dentro
do caldeirão se transforma, assim como
a nossa comida. Colocamos um alimento
cru e o transformamos em um alimento
saudável”, afirma Tânia Gori .
Gato preto - É proteção, intuição. “Ele
traz o bem-estar. Uma pessoa que tem um
gato preto em casa é muito mais feliz. Cui
dem bem do seu gatinho preto.”
Fundadora da Casa
de Bruxa, Tânia Gori
(acima) é presidente da
Associação Brasileira de
Bruxaria (fotos ao lado),
inaugurada no início do
mês em Paranapiacaba:
“o Halloween marca final
de tudo que passamos
para iniciar um ano novo”

lebração de um ano novo. Tânia
explica que, segundo a cultura
Celta, nesta época abrem-se os
portais entre o mundo visível e
o invisível. Todos os seres invi
síveis, como anjos, gnomos, fa
das, vêm para o planeta Terra a
fim de pegar os nossos desejos e
levá-los a outras dimensões e, as
sim, realizar mais rapidamente.
“É muito importante a cele
bração do Halloween. É a única
data do ano que podemos fa
zer três desejos e, além disso,
é uma época que marca o final
de tudo que passamos para ini
ciar um ano novo”, pontua.
Segundo Tânia Gori, este

ano a entidade fará duas cele
brações. “Após passarmos
dois anos sem Halloween, este
ano faremos dois. Dia 30 de
outubro vamos fazer aqui em
Paranapiacaba, às 18h, com

13 rituais, com a energia de
Mercúrio. Dia 31 de outubro
será no Centro de Pesquisa de
Ribeirão Pires, com um Hal
loween puxando para a mito
logia brasileira. Resgatando o

amor e a energia dos nossos
ancestrais.”
Vale destacar que para par
ticipar das celebrações serão
obrigatórios o uso de máscara
e a apresentação do certifi

cado de vacinação de covid-19
(cartão ou aplicativo de celular).
A entrada será permitida ape
nas com o convite, que pode
ser adquirido no site da Casa
de Bruxa (https://www.casa
debruxa.com.br/event-details/
convite-halloween-2021)
Para quem não puder par
ticipar da celebração da Casa
de Bruxa, Tânia dá uma dica:
“acender um incenso de sálvia
ou de eucalipto para estar puri
ficando a sua casa. Escrever em
um papel três desejos e queimar
na chama de uma vela lilás”.
Serviço – A Associação
Brasileira de Bruxaria fica na
rua Rodrigues Alves, 473 – A
(conhecida como Rua dos Engenheiros) – Parte Baixa, Pa
ranapiacaba. WhatsApp: (11)
9 9888-7263.
Universidade Livre Holís
tica Casa de Bruxa, Rua das
Figueiras, 2146 – Bairro Cam
pestre, Santo André. Telefone:
(11) 4994-4327 e whats (11) 9
4785-2122.

Fotos: Angelica Richter

TÂNIA GORI
Tânia Gori tem a vida ligada à espiritualidade. Sua avó materna era
filha de ciganos e vivia no dia a dia muitas práticas desse povo. Durante
sua vida compartilhou ensinamentos, rituais e até mesmo a leitura de
tarot com a neta. Com o passar do tempo a sede de conhecimento só
aumentou. Tânia que havia aprendido muitas práticas espirituais ciga
nas com sua avó, percebeu que existia uma linha tênue entre o que havia
aprendido e com a bruxaria. A partir desse momento sentiu a necessi
dade de fazer as próprias descobertas e iniciou estudos na área.
Fascinada com a filosofia, com a prática da magia e o contato com a
natureza, começou a perceber grandes avanços na sua vida e sentiu que
estava no caminho certo. Porém, infelizmente a bruxaria não era difun
dida no Brasil, existindo, inclusive, grande preconceito. Com isso, Tânia
teve de buscar conhecimento fora do país, iniciando sua própria jornada
dentro da bruxaria, criando o conceito e a prática da bruxaria natural.

O chamado para a bruxaria foi grande e em 1997 Tânia fundou
a Casa de Bruxa, em Santo André, um espaço onde poderia repassar
todo seu conhecimento e formar pessoas dentro da bruxaria natural
e suas vertentes. No espaço são ministradas aulas e cursos, além de
realizados celebrações, atendimentos e rituais.
Ao longo de mais de 20 anos Tânia Gori, além dos diversos cur
sos que ministra, escreveu cinco livros: “Bruxaria Natural - Uma
filosofia de vida”; “Bruxaria Natural V.1 - Uma escola de magia”;
“Bruxaria Natural V.2 - A magia da conquista”; “ABC da magia, rit
uais especiais para o amor e a conquista”; e “Herbologia Mágica - a
Cura através das ervas”, um estudo de 30 anos lançado em 2020.
Em 2003, Tânia fundou a maior convenção de bruxas do país, que
acontece anualmente em Paranapiacaba, a qual atrai milhares de pes
soas. (Fonte: www.casadebruxa.com.br/taniagori)

Saúde
jornalismo@diarioregional.com.br

Deficiência de colágeno causa
doença rara, genética e hereditária
Dia Mundial da Epidermólise Bolhosa promove conscientização sobre a doença
Nesta segunda-feira (25)
foi lembrado o Dia Mundial de
Conscientização sobre a Epidermólise Bolhosa, doença rara,
genética e hereditária, que afeta
uma em cada 50 mil pessoas e
causa uma fragilidade extrema
na pele e nas mucosas (como
boca e do esôfago), fazendo com
que surjam bolhas e lesões desencadeadas por qualquer atrito
ou trauma. As pessoas com essa
condição são popularmente
conhecidas como “borboletas”,
pois a pele fica tão frágil como
as asas do inseto. A causa é uma
deficiência de colágeno que
dificulta a fixação da primeira
camada da pele, a epiderme, na
camada mais abaixo, a derme.
Na pele normal o colágeno
é a proteína responsável por
manter a pele íntegra, unindo
as células das camadas mais superficiais da pele com as camadas mais profundas. É isso que
dá resistência à pele e garante
sua função protetora. Nas pessoas com Epidermólise Bolhosa
(EB) o colágeno sofre alterações
ou, em alguns casos, é ausente.
Essa situação leva ao descolamento da pele e à formação de
bolhas. Qualquer pequeno arra-
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Fragilidade na pele faz com que surjam bolhas e lesões desencadeadas por qualquer atrito

nhão, impacto ou atrito move e
separa as duas camadas da pele
e faz com que surjam as bolhas.
A estudante de direito Yasmin Mathias Rocha, 22 anos,
de São Paulo (SP) tem Epidermólise Bolhosa e com a pandemia teve que tomar cuidados
mais intensos, já que tem a
saúde um pouco mais fragilizada por conta da EB. “A presença
do novo coronavírus tirou um
pouco da minha autonomia.
Porém, nunca me desencorajei por causa da epidermólise.

Sempre penso que é só na pele”
conta Yasmin.
As pessoas com Epidermólise Bolhosa também podem
apresentar lesões devido ao calor excessivo ou até mesmo de
forma espontânea, resultando
em bolhas e lesões dolorosas.
Até o momento a doença não
tem cura, mas uma empresa
brasileira desenvolveu um
produto que tem melhorado
muito a vida de quem sofre
com a pele de borboleta: um
curativo à base de celulose,

batizado de Membracel.
“O curativo protege as
terminações nervosas, diminuindo a dor causada pelas
lesões. Além disso, acelera
a cicatrização da pele e não
necessita de trocas diárias. A
vida de milhares de pessoas
está mudando graças a essa
tecnologia, que é totalmente
nacional”, conta Antônio Rangel, enfermeiro e consultor da
Vuelo Pharma, empresa que
desenvolveu a Membracel.
(Reportagem Local)
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Guias promovem a inclusão de
crianças e jovens com nanismo
Esta segunda-feira (25) foi
marcada pelo Dia Nacional
de Combate ao Preconceito
contra pessoas com Nanismo.
Entre as ações promovidas
pelo Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) sobre o tema,
está o lançamento de cinco
guias para apoiar estados e municípios na inclusão de crianças
e adolescentes com este tipo de
deficiência. A apresentação do
material foi feita durante reunião com representantes nacionais do grupo “Somos Todos
Gigantes”, na sede da Pasta.
Segundo a ministra Da
mares Alves, a iniciativa busca, além de mobilizar toda a
sociedade sobre a importância de se combater o preconceito, proteger os direitos das
pessoas com nanismo. “As
pessoas com nanismo também têm direitos e merecem
respeito, especialmente crianças e adolescentes que são
grandes vítimas de preconceito. O governo federal atua
para contemplar essa situação e permitir que as pessoas
possam se desenvolver. Esta é
uma entrega poderosa. Além
disso, trazemos o assunto
para ser discutido por todas
as esferas e fortalecemos as
famílias”, afirmou.
Juliana Lopes é mãe de
Gabriel, 14 anos, que tem
nanismo. Ela faz parte da

Atendimento médico rápido é decisivo para reduzir sequelas em casos de AVC
Sensação de fraqueza, formigamento na face, braço ou
perna em um lado do corpo,
confusão mental, dificuldade
para falar ou compreender algo
e dor de cabeça súbita são sintomas que requerem atenção
e ação imediata. No Dia Mundial do AVC, lembrado em 29
de outubro, Renata Rezende,
chefe de equipe na Emergência
da CER Ilha (Coordenação de
Emergência Regional da Ilha do
Governador), no Rio de Janeiro, faz um alerta para os sinais
que indicam a possibilidade de
um Acidente Vascular Cerebral
(AVC) e que necessitam de atendimento urgente.
Conforme a Organização
Mundial da Saúde (OMS), cerca de 17,9 milhões de pessoas
morreram em decorrência de
problemas cardiovasculares em
2019, número que representa
32% de todos os óbitos registrados no ano. Dessas mortes,
85% foram ocasionadas por
ataques cardíacos e AVC, que
estão entre as principais doenças que afetam o coração.
A médica ressalta que as
sequelas podem ser preocupantes. “Aproximadamente
50% dos casos de AVC geram
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Procurar o pronto-socorro assim que identificar os primeiros sinais pode ser decisivo

sequelas incapacitantes, tornando o paciente dependente
de um cuidador, serviços de
assistência à saúde e reabilitação fisioterapêutica ou
fonoaudiológica.”
Dessa forma, procurar o
pronto-socorro assim que identificar os primeiros sinais pode
ser decisivo para o quadro.
“A recomendação é anotar o
horário exato de quando o pa
ciente começou a ter sintomas e
se dirigir ao hospital mais próxi-

mo, nunca esperar melhorar ou
diminuir os sintomas, porque
cada minuto é fundamental”,
reforça a emergencista.
Renata Rezende explica que
as chances de recuperação são
maiores quando o tratamento
é realizado de forma adequada
e ágil. “O ideal é que a busca
por um atendimento médico de
emergência seja o mais rápido
possível, para que o tratamento
seja instituído logo e não ultrapasse 4h30 desde o início dos

sintomas”, afirma.
Renata destaca que, ao
chegar ao hospital, pode-se
identificar o tipo de AVC, se
isquêmico ou hemorrágico, e
adotar medidas de tratamento
imediato. “O AVC isquêmico
ocorre quando há obstrução de
uma artéria que leva sangue ao
cérebro, enquanto o AVC hemorrágico acontece quando há o
rompimento da artéria”, frisa.
A especialista explica, ain
da, que na fase inicial do AVC

isquêmico são realizados exa
mes de tomografia e identificação de alguns critérios de
seleção, com tratamento que
pode ser feito com uso de
medicamentos endovenosos
para dissolver o coágulo e restabelecer a circulação cerebral
ou com a remoção do coágulo
por cateterismo.
“Em alguns casos, o paciente se recupera completamente,
sem riscos de sequelas neurológicas, mas para tal o reconhecimento da doença deve ser
rápido e o início do tratamento
também”, acrescenta.
Já nos casos de AVC hemorrágico, pode ser feita a oclusão do aneurisma por cateterismo ou por meio de um clipe
metálico, inserido em processo
cirúrgico. Em todas as situações, a gravidade do caso dependerá da extensão da lesão
cerebral do paciente.
Os riscos de um acidente
vascular cerebral podem estar
relacionados a fatores genéticos. Porém, na maioria dos casos, o problema é causado por
doenças crônicas que podem
ser evitadas ou controladas
com a adoção de hábitos mais
saudáveis. (Reportagem Local)

organização Somos Todos
Gigantes. “Estou muito emocionada por causa deste momento. Essa entrega muda
completamente o panorama
do nanismo no Brasil. Este
documento dá base às nossas
conquistas que teremos daqui
para frente”, disse.
Os guias estão divididos
em cinco temas: Ambientes
acessíveis e a pessoa com nanismo; Diagnóstico no SUS
e primeiros cuidados numa
perspectiva multiprofissional;
Educação da pessoa com nanismo e tecnologia assistiva;
Pessoas com nanismo e seus
direitos; e, Pessoas com nanismo, atendimento no Sistema
Único de Saúde e suas entidades representativas.
O material informativo
aborda intervenções multidisciplinares voltadas à área
da saúde, da educação, inclusão social, acessibilidade,
tecnologia assistiva e direitos
para a promoção de crianças
e adolescentes com acondroplasia ou Nanismo.
“É uma ferramenta para
fomentar a igualdade e a não
discriminação tão recorrente
nas pessoas com nanismo.
Chamamos a atenção para a
inclusão e prestação de auxílio
às famílias”, disse o titular da
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro. (RL)

Ribeirão Pires
torna obrigatória
a vacinação de
servidores
A Prefeitura de Ribeirão
Pires tornou obrigatória a
imunização de todos os servidores públicos municipais
contra a covid-19. A recusa,
sem justa causa, será caracterizada como falta disciplinar
grave, passível de sanções. O
decreto nº 7.236 foi publicado nesta segunda-feira (25).
Os servidores deverão
entregar, até o dia 5 de
novembro, uma cópia do
comprovante de vacinação
ao seu superior hierárquico
(ou a impressão do Certificado Nacional de Vacinação
Covid-19, pela plataforma
Conecte-SUS), que emitirá
um relatório a ser entregue
ao secretário municipal.
Os funcionários que não
comprovarem a realização
da imunização contra a
covid-19, serão impedidos
de permanecerem em seus
locais de trabalho e terão
falta atribuída até que a
situação seja regularizada.
(Reportagem Local)

Em São Paulo, quatro hospitais não registram novas internações por covid-19

Levantamento feito pelo
governo de São Paulo indicou
que quatro hospitais esta
duais de referência para covid-19 não recebem novos casos da doença há pelo menos
uma semana. Os hospitais estão localizados nas regiões de
Araraquara, Bauru, Baixada
Santista e Grande São Paulo,
onde o porcentual da popu-

lação com vacinação completa
ultrapassa 60%.
As quatro regiões também
têm baixos indicadores de ocupação de leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e clíni
cos. A queda na demanda é reflexo da campanha de vacinação
e do avanço na cobertura com
esquemas vacinais completos.
Segundo as informações do

governo estadual, desde o último dia 13, o Hospital Estadual
de Américo Brasiliense, em Araraquara, não registra internação
de pacientes confirmados com o
novo coronavírus. Também não
há nenhum paciente internado
com covid-19 na unidade. A taxa
de ocupação de leitos é de 10,6%
em unidade de terapia intensiva
(UTI) e 10,5% em enfermaria.

No Hospital Estadual de
Bauru, que também não recebe
novos casos da doença desde
13 de outubro, há quatro pacientes internados na enfermaria
e nenhum na UTI. A ocupação
regional é de 17,1% em UTIs
e 6,5% dos leitos clínicos, com
mais de 1,2 milhão de pessoas
integralmente imunizadas.
Na Baixada Santista, o Hos-
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pital Regional de Itanhaém
está há dez dias sem registrar
novos casos e também não
tem, no momento, pacientes
com covid-19 internados previamente. A região registra
ocupação de 23,2% em UTI e
15,2% em enfermaria.
No Hospital Estadual Mário
Covas, em Santo André, há
três semanas não são interna-

dos novos casos da doença.
O serviço recebe pacientes
por meio do referenciamento de unidades como UBSs
e UPAs do ABC, por meio
da Central de Regulação de
Ofertas de Serviços de Saúde
(Cross). Atualmente há apenas quatro pacientes internados em enfermaria e três,
na UTI. (Agência Brasil)
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“SOLICITAMOS O COMPARECIMENTO
DO SR. RODRIGO DA SILVA COSTA,
PORTADOR DA CTPS 0829518/5683/SP,
NO PRAZO DE 24 HORAS O SEU NÃO
COMPARECIMENTO CARACTERIZARÁ
ABANDONO DE EMPREGO CONFORME
ARTIGO 482 LETRA I DA CLR. EMPRESA
MM DELIVERY TRANSPORTES LTDA.

“SOLICITAMOS O COMPARECIMENTO
DO SR. DANILO MIRANDA DA SILVA,
PORTADOR DA CTPS 1299270/5497/SP,
NO PRAZO DE 24 HORAS O SEU NÃO
COMPARECIMENTO CARACTERIZARÁ
ABANDONO DE EMPREGO CONFORME
ARTIGO 482 LETRA I DA CLR. EMPRESA
MM DELIVERY TRANSPORTES LTDA.

MARCOS
ROBERTO
CONSOLIN
13132836818 torna público que recebeu,
da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá,
a Licença prévia e de Instalação nº 2021102
para Fabricação de móveis com predominância de madeira, situado(a) à Avenida
José Moreira,95, Casa 4, Jardim Quatro
Centenario, CEP: 09341-120, Mauá/SP,
conforme consta no Processo Administrativo nº 12301/2020.

MOTIRÓ 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica - PJ torna
público que requereu ao Semasa, Autorização Ambiental para Movimentação de Terra acima de 3.000 m³, para Construção de
Edifício Multifamiliar Vertical, sito à Rua das
Figueiras, 2070, Bairro Campestre - Santo
André/SP e declara aberto o prazo de 30
dias para manifestação escrita, endereçada
ao Semasa.
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