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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Mais nove casos da cepa Delta são confirmados na cidade de SP
A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira (29) mais nove casos da variante Delta do novo 
coronavírus, elevando para 22 o número total de diagnósticos positivos para a cepa. As informa-
ções são do monitoramento ativo feito pela Prefeitura da cidade em parceria com o Instituto Bu-
tantan. Classificada como “variante de preocupação” pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a Delta é considerada mais transmissível em relação a outras cepas.

A partir de domingo, estabelecimentos comerciais 
poderão abrir até à 0h e com 80% da capacidade 

Página 04Novas regras da fase de transição vão valer entre os dias 1 e 16 de agosto

Comércio do ABC 
prevê alta de até 7% nas 

vendas para o Dia dos Pais
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Caro(a) leitor(a), a decisão de ter um filho é o ato de 
assumir responsabilidade com alguém que ainda 
não chegou e que, seguindo a ordem natural da 
vida, estará conosco até nossa partida.

Evidentemente, existem diversas maneiras de analisar a 
maravilhosa chegada de um bebê à família. Porém, seguindo o propósito 
desta coluna, vamos nos orientar pela questão financeira.

Sempre que um casal decide ter um filho ou quando chega 
inesperadamente, a primeira medida dos pais é fazer contas – que 
vão desde o preço de fraldas e vacinas, passando pelas infindáveis 
latas de leite em pó e roupas, pelo plano de saúde, chegando à 
escola e à faculdade. Sem contar as despesas “extras” do curso de 
inglês, da natação, entre outras.

Realmente, planejar o futuro financeiro familiar contando com a 
chegada de um filho é de suma importância, além de fazer parte da 
responsabilidade assumida quando da decisão de se ter uma criança.

Atualmente, é próximo dos 30 anos que os filhos deixam a casa 
dos pais e passam a “voar” sozinhos. Isso mesmo, somente com 
30 anos. Então, seu planejamento financeiro deve contabilizar, 
minimamente, despesas e investimentos para os próximos 23 anos.

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de 
Vendas e Trade Marketing (Invent), o custo estimado para criar 
um filho até seus 23 anos de idade  pode chegar e ultrapassar 
os R$ 2 milhões. Sem dúvida alguma, é uma cifra de grande 
representatividade na vida de qualquer família brasileira, 
independentemente de seu nível social e financeiro.

Os custos tornam-se mais pesados a partir dos quatro anos 
de idade. Nesta fase, têm início as despesas com escola, material 
didático e cursos extracurriculares. Não se pode deixar de lado, 
claro, os desejos das crianças, como ter a fantasia de seu super-herói 
preferido, aquele brinquedo que o pequeno viu na propaganda de 
TV ou ainda o videogame que acabou de ser lançado. 

Além disto, as crianças de hoje em dia estão completamente 
ligadas e adaptadas aos smartphones e tablets, encarecendo e 
adicionando despesas ao planejamento financeiro necessário. 

Outra situação muito comum nos dias atuais é que a mensalidade da 
faculdade passou a ser um custo dos pais. Portanto, registre e considere 
um valor específico para garantir a formação superior de seu “bebê”.

O planejamento financeiro e um especialista em finanças 
podem lhe ajudar a acumular e reservar o capital necessário para 
superar esse período com tranquilidade, tendo a certeza de honrar 
com todas as despesas.

Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, manda um 
e-mail que eu te explico. Meu e-mail é o falandofacil123@gmail.com e 
meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na 
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em  
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Quanto custa ter um filho?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Flexibilização, vacinação 
e frio animam comércio 

para o Dia dos Pais
Acisbec prevê aumento de 7% nas vendas da data, que 

funcionará como “termômetro” para Dia das Crianças e Natal

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A flexibilização das medi-
das de restrição ao funciona-
mento do comércio, o avanço 
da vacinação contra a covid-19 
e a que da nas temperaturas 
me lho raram a expectativa dos 
co merciantes relativa às ven-
das do Dia dos Pais, que será co-
me morado no próximo dia 8.

A data é somente a quinta 
mais importante do varejo 
bra sileiro, perdendo para o 
Natal e os Dias das Mães, das 
Crianças e dos Namorados. 
Porém, ga nha relevância neste 
ano por que é a primeira desde 
o início da pandemia em que 
o comércio poderá funcionar 
praticamente sem restrições, 
tanto em termos de horário de 
atendimento como de ocupa-
ção dos estabelecimentos.

De 1º a 16 de agosto, o 
horário de fechamento dos es-
tabelecimentos pas sará de 23h 
para 0h e a ocupa ção limite, de 
60% para 80% da capacidade. 
A partir do dia 17, a ocupa-
ção sobe pa ra 100% e acaba 
o limite no horário de fecha-
mento. Assim, o Dia dos Pais 
funcionará co mo espécie de 
“termômetro” pa ra as demais 
datas deste segundo semes-
tre, incluindo a Black Friday.

A Associação Comercial e 
Industrial de São Bernardo 
(Acis bec) projeta aumento 
de 7% nas vendas em com-
paração ao mesmo período 

Arquivo

Dia dos Pais é a 5ª data mais importante do comércio

do ano passado. “Será, claro, 
(um Dia dos Pais)  muito mel-
hor que o de 2020, quando as 
lojas ficaram fechadas, algu-
mas com drive-thru e outras 
com comércio eletrônico. As 
regras para o fun cionamento 
do comércio es  tão mais flexi-
bilizadas. Isso se so  ma ao 
fato de o consumidor querer 
sair de casa e po  der escolher 
sua opçã o de pre sente”, co-
mentou o pre si den  te da Acis-
bec, Valter Moura.

“A expectativa para o segun-
do semestre começa a aumentar 
entre os lojistas. Entende mos 
essas medidas como atrativo 
pa  ra o Dia dos Pais”, afirmou 
o presidente da A Associação 
Brasileira de Lojistas de Shop-
ping (Alshop), Nabil Sa hyoun, 
destacando que, com o aumen-

to desde abril do horá rio de 
fun cionamento dos shoppings, 
o fluxo de frequentadores tem 
crescido gradualmente.

A Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas do Es-
tado de São Paulo prevê alta 
de 5% nas vendas do Dia dos 
Pais. A entidade aposta no 
fim das restrições ao comér cio 
para reverter perdas de 30% 
no faturamento ocorri das du-
rante as fases de maior aper to 
do Plano São Paulo. “A flexibi-
lização trará impacto positivo 
para o varejo. Os estabeleci-
mentos dependem do fun-
cionamento completo e mais 
flexível para que a economia 
se estabeleça e se ja possível a 
retomada do se tor”, afirmou 
o presidente da FCDLESP,  
Maurício Stainoff.
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Governo de SP vai acolher 400 pessoas 
em situação de rua em estação do metrô

Como parte do programa 
Noites Solidárias, anunciado 
pelo governador João Doria 
durante coletiva, a estação de 
metrô Pedro II começou a rece-
ber a população em situação de 
rua na noite desta quarta-feira 
(28).  Na primeira noite, 50 
pessoas foram acolhidas com 
colchões e cobertores, além de 
alimentação.

Até 31 de julho, o abrigo na 
estação do metrô, exclusiva-
mente masculino, vai disponibi-
lizar alimentação, água potável, 
colchões, cobertores e 20 ban-
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São Paulo amplia funcionamento 
de atividades econômicas até 0h

Doria anunciou antecipação da vacinação de adultos e imunização de adolescentes a partir de 18 de agosto
Governo do Estado de SP

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(28) a ampliação da capa-
cidade de público presencial 
e horário de funcionamento 
de comércios e serviços não 
essenciais a partir do próxi-
mo domingo (1º). Segundo 
o governo, com as sucessivas 
melhoras nos índices de saúde 
e vacinação acele rada contra 
a covid, os estabe lecimentos 
poderão funcionar entre 6h e 
0h, com ocupação presencial 
de até 80% da capacidade. O 
Governador também confir-
mou o fim do toque de reco-
lher durante as madrugadas.

Se a contenção da pandemia 
e os reflexos da vacinação con-
tinuarem positivos, o governo 
do Estado planeja avançar da 
fase de transição para a etapa 
de retomada segura a partir de 
17 de agosto. Segundo o Es-
tado, a expectativa é eliminar 
todas as restrições de horário e 

liberar atendimento presen-
cial com capacidade de 100%, 
mas com manutenção das 
regras para máscaras, dis-
tanciamento e protocolos de 
higiene a partir da segunda 
quinzena do próximo mês.

Na retomada segura, as re-
gras gerais e setoriais de segu-
rança sanitária continuarão as 
mesmas da fase de transição e 
válidas para os 645 municípios. 
As prefeituras vão manter auto-
nomia para determinar rigidez 
de restrições se as circunstân-
cias locais da pandemia e capa-
cidade hospitalar tiverem piora.

“Continuamos passo 
a passo, de forma segura, 
flexibilizando e voltando ao 
normal. A vida está voltando 
ao normal no estado de São 
Paulo. São Paulo teve uma 
queda subs tancial de casos, 
internações e, felizmente, 
de óbitos, porque aqui segui-
mos protocolos de saúde e a 

orientação da medi cina”, de-
stacou João Doria.

n VACINAÇÃO
Doria anunciou, também, 

a antecipação do calendário de 
vacinação. A conclusão da imu-
nização dos adultos deve ocor-
rer em 16 de agosto, quatro 
dias antes da previsão anterior. 

Adolescentes também terão 
vacinação antecipada.

Quem tem entre 28 e 
29 anos poderá se vacinar 
a partir desta sexta-feira 
(30). Quem tem entre 25 e 
27 anos poderá se imunizar 
a partir de 5 de agosto. As 
pessoas com idades entre 
18 e 24 anos serão vacina-

Doria: “a vida está voltando ao normal no estado de São Paulo”

das a partir de 10 de agosto. 
O ‘Dia da Esperança’ passa 
a ser 16 de agosto, quando 
toda a população adulta de 
SP deverá ter recebido pelo 
menos a primeira dose. 

A imunização dos adoles-
centes de 12 a 17 anos será 
antecipada para 18 de agosto. 
A partir desta data, começa a 
imunização com a priorização 
dos que possuem deficiências, 
comorbidades, gestantes e 
puérperas. Esse grupo deve 
ser inteiramente vacinado 
com pelo menos uma dose até 
o dia 29 de agosto. 

Os demais adolescentes 
poderão se vacinar na sequên-
cia. Entre 30 de agosto e 5 de 
setembro será a vez dos que 
têm idade de 15 a 17 anos. Na 
sequência, os que têm de 12 a 
14 anos serão imunizados no 
período de 6 a 12 de setem-
bro. (Mais informações na pá-
gina 2/Reportagem Local)

heiros químicos entre 20h e 8h 
para 400 pessoas.

“Teremos o programa Noites 
Solidárias para permitir que as 
pessoas em situação de rua pos-
sam ser acolhidas, alimentadas 
e protegidas para suportar o frio 
diante de uma situação tão triste 
que já vivem. Isso representa o 
sentimento não apenas de um 
governo, mas de toda uma co-
munidade que é solidária com 
aqueles que mais precisam da 
nossa atenção”, afirmou Doria.

Até 31 de julho, o abrigo 
na estação do metrô, exclusi-

vamente masculino, vai dis-
ponibilizar alimentação, água 
potável, colchões, cobertores 
e 20 banheiros químicos entre 
20h e 8h. A segurança da região 
e dentro da estação estará re-
forçada. Uma equipe do Padre 
Julio Lancelotti pernoita com 
os abrigados para auxiliar no 
acolhimento de todos.

Para garantir a segurança 
alimentar da população em 
maior vulnerabilidade, restau-
rantes Bom Prato irão servir 3 
mil sopas por noite, gratuita-
mente, até o fim de agosto. (RL)
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Mitos e verdades sobre gripes e resfriados
Em crianças, idosos e pessoas com imunidade mais debilitada, a gripe pode apresentar complicações pulmonares

Doenças típicas do inverno, as gripes 
e resfriados acometem pessoas de todas 
as idades. Ambas são infecções virais nas 
vias respiratórias e apresentam sintomas 
semelhantes. Entretanto, a diferença en-
tre as duas enfermidades está relacionada 
à duração e à intensidade dos sintomas, e a 
gripe pode desencadear sérios problemas 
de saúde. Segundo Ana Clara Toschi, pneu-
mologista pediátrica da Rede de Hospitais 
São Camilo de São Paulo, a gripe é causada 
pelo vírus influenza, enquanto o resfriado 
pode ser causado por mais de 200 vírus, 
sendo o rinovírus o mais comum.

“Em crianças, idosos e pessoas com 
imunidade mais debilitada, a gripe pode 
apresentar complicações pulmonares. Os 
asmáticos e pessoas com outras doenças 
respiratórias e cardíacas também podem 
ter a condição agravada, tanto por gripes 
ou resfriados”, destacou. 

Segundo a especialista, os sintomas 
mais comuns são coriza, congestão nasal, 
tosse, dor de cabeça e dor de garganta. 
Febre pode estar presente nas duas en-
fermidades, mas de intensidade e dura-
ção maior na gripe. “Esta última também 
pode causar dores no corpo.”

Ana Clara  esclarece os mitos e ver-
dades sobre as enfermidades.

A gripe é um resfriado forte e o res-
friado é uma gripe fraca?

Não. Gripes e resfriados são causados 
por vírus respiratórios distintos. Embora 
tenham alguns sintomas semelhantes, os 
sintomas da gripe são de maior intensi-
dade e duração.

Quem fica perto de alguém gripado 
pode também ficar doente?

Sim. O vírus da gripe é transmitido 

principalmente através de gotículas res-
piratórias que se espalham no ambiente, 
por isso, o contato próximo aumenta o 
risco de contágio.

Hábitos saudáveis previnem 
gripes e resfriados?

Alguns hábitos auxiliam o sistema 
imunológico e, por isso, podem prevenir 
gripes e resfriados, já que o organis mo 
fica mais resistente às infecções. Ali-
mentação equilibrada e rica em vitami-
nas e minerais, bem como prática de 
atividades físicas são alguns deles.

Tomar sorvete no inverno, abrir a 
geladeira, sair de cabelo molhado po-
dem provocar gripe/resfriado?

Não. Ao contrário da crença popular, 
esses fatores não causam gripe, já que as 
gripes são causadas por vírus.

Álcool em gel elimina o vírus da 
gripe?

Sim. Higienizar corretamente e com 
frequência as mãos com água e sabão ou 
álcool em gel ajuda a conter a dissemina-
ção dos vírus, incluindo o da gripe.

A vacina contra influenza causa 
gripe?

Não. As vacinas da gripe disponíveis 
no Brasil utilizam vírus atenuado ou ina-
tivo, incapazes de causar infecção. No en-
tanto, a resposta vacinal demora cerca de 
duas semanas após a vacinação e, neste 
período, é possível que a pessoa vacinada 
contraia a gripe. Outro ponto a ser levado 
em consideração é que, como outras vaci-
nas, a contra influenza pode ocasionar 
reações adversas.

A vacina contra a influenza dura 
para sempre?

Não. Devido à alta taxa de mutação 

do vírus influenza, além do fato de que os 
anticorpos adquiridos após a vacinação di-
minuírem ao longo do tempo, é necessário 
aplicar nova dose da vacina anualmente.

É preciso tomar antibióticos para 
tratar a gripe?

Não. Os antibióticos devem ser usados 
apenas quando houver infecção bacteriana 
e sempre com orientação médica. Em caso 
de gripe, podem ser usados antitérmicos e 
analgésicos para aliviar sintomas da doen-
ça, como febre e dores no corpo.

Resfriado mal curado pode virar gripe?
Não. Resfriados e gripes são causados 

Anastasia Gepp por Pixabay 

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

por vírus diferentes. O que pode ocorrer 
é infecção pelo vírus influenza após o res-
friado, devido à baixa imunidade.

Beber água ajuda a combater gripes 
e resfriados?

Sim. A hidratação adequada fluidifica 
mais as secreções e, assim, auxilia a expec-
toração e a tosse.

No inverno, ocorre ambiente mais 
favorável para gripes e resfriados?

Sim. Durante o inverno, ocorre uma 
tendência maior a aglomeração em am-
bientes fechados, pouco ventilados, o que 
favorece a proliferação dos vírus. (RL)

A gripe é causada 
pelo vírus influenza, 
enquanto o resfriado 
pode ser causado por 
mais de 200 vírus
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Oleite materno é a melhor 
fonte de nutrição para bebês e a 
forma de proteção mais econômi-
ca e eficiente para diminuir as tax-
as de mortalidade infantil, sendo 
capaz de reduzir em até 13% os 
índices de mortes de crianças 
menores de cinco anos. Para 
informar a população sobre a 
importância do aleitamento 
materno e incentivar mulheres 
a amamentar, o Ministério da 
Saúde lançou nesta quinta-fei-
ra (29) a campanha “Todos pela 
amamentação. É proteção para 
a vida inteira”.

O objetivo da iniciativa é 
informar a população sobre a 
importância do aleitamento 
materno e incentivar mulheres 
a amamentar até os 2 anos ou 
mais e, de forma exclusiva, nos 
seis primeiros meses da criança, 
mesmo em casos de Covid-19. 
A publicidade será veiculada em 
sites, redes sociais e páginas da 
internet no período de 30 de 
julho a 15 de agosto.

No ABC as cidades já se mo-
bilizam para a Semana Mundial 
do Aleitamento Materno, que 
integra o Agosto Dourado. A 
Secretaria de Saúde de Ribeirão 
Pires está preparando uma série 
de ações em alusão ao agosto 
dourado, mês do aleitamento 
materno no Brasil. Entre as in-
tervenções, está prevista a re-
alização de palestras, reuniões 
com mães, divulgação em espa-
ços públicos e nas mídias sociais. 

“Especialmente neste mês, 
reforçamos a conscientização da 
importância do aleitamento ma-
terno para o desenvolvimento 
do bebê, que deve ser exclusiva-
mente realizado até os seis meses 

Cidades do ABC preparam programação 
especial para o Agosto Dourado

Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira campanha para incentivar o aleitamento materno no Brasil

de idade. Após este período, a 
mãe já pode acrescentar outros 
nutrientes, porém, deve manter 
a amamentação até os dois anos 
de idade”, destacou Rosana Mat-
tiazzo, coordenadora da atenção 
básica de Ribeirão Pires. 

n DIADEMA
A partir da próxima terça-

feira (3), a Prefeitura de Diadema, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), realiza a abertura 
da Semana Mundial de Aleita-
mento Materno (SMAM) 2021 
do 7º Agosto Dourado de Diade-
ma, mês dedicado a aumentar a 
conscientização da população so-
bre a importância do aleitamento 
materno para a saúde da mãe e 
do bebê e seus benefícios para a 
sociedade e o país. O evento será 
de forma virtual, pelo aplicativo 
Zoom, às 14h. Para acompan-
har o evento, basta clicar no link 
https://conasems-br.zoom.us/j/9
5870072828?pwd=WkpDbjFxL
05LUGxoSURBdEdFVWFtdz09.

Após a abertura, o pediatra, 
especialista em homeopatia 
e membro do Departamento 
de Pediatria Ambulatorial e de 
Cuidados Primários da Socie-
dade de Pediatria de São Paulo 
(SPSP) Dr. Moises Chencinski 
fará a apresentação do tema da 
Semana: “Proteger a amamen-
tação: uma responsabilidade de 
todos”. A participação ocorre a 
partir das 14h20, também pelo 
Zoom, no link https://conas-
ems-br.zoom.us/j/9587007282
8?pwd=WkpDbjFxL05LUGxoS
URBdEdFVWFtdz09.

A programação da SMAM 
segue até 6 de agosto e reúne pal-
estras virtuais com especialistas 

Divulgação/PMETRP

da área. Na quarta-feira (04/08), 
o evento discute “Desafios do 
Manejo do Aleitamento Materno 
na Atenção Básica” com a Dra. 
Kelly Coca. A pós-doutorada pela 
La TrobeUniversity (Austrália) 
é especialista em Amamenta-
ção pela International Board 
CertifiedLactationConsultant 
(IBCLC) e também atua como 
docente, vice-chefe do Departa-
mento de Enfermagem na Saúde 
da Mulher da Escola Paulista de 
Enfermagem (EPE / UNIFESP). 
O link para acesso é https://
conasems-br.zoom.us/j/927546
02646?pwd=aytIUFZDMmMrT
WRtMk0yY0JZSjR2dz09.

Já na quinta-feira (05/08), o 
público pode acompanhar duas 
palestras. A primeira, às 10h, com 
o tema “Retornei ao traba lho e 
agora? Como manter a amamen-
tação?”, com a Dra. Nerli Pascoal 
Andreazza. O acesso se dará pelo 
link https://conasems-br.zoom.
us/j/96238576484?pwd=NnFY
QzhIWUpZUXVrWGpQMFMwe
VpDUT09. Já às 14h, a enfermei-
ra obstétrica Cintia Ribeiro San-
tos fará a apresentação “Por que 
realizar a proteção ao aleitamento 
materno?”. Para participar, basta 
clicar em https://conasems-br.
zoom.us/j/99308030903?pwd=
U1dQZWNGYklQUnRmOVNvK
0RsTERMUT09.

O ciclo de palestras encerra 
na sexta (06/08), com o tema “O 
papel do profissional de Saúde no 
apoio ao Aleitamento Materno”, 
ministrado pela enfermeira Ce-
lina Valderez Feijó Köhler. O aces-
so ocorre às 14h, no link https://
conasems-br.zoom.us/j/9542577
2114?pwd=d09YeUc1SlBZZklQd
2Q0aUlpazZVQT09. (RL)

Joyce Nunes Silva amamenta seu bebê Theodoro, de 1 ano e 4 meses
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Segundo a prefeitura, montante é 10 vezes maior do que conquistou a última gestão em quatro anos 

No primeiro semestre deste 
ano, Ribeirão Pires soma R$36,5 
milhões conquistados por meio 
de emendas parlamentares. O 
montante será investido nas áreas 
da Saúde, Infraestrutura Urbana, 
Esporte, Cultura e Turismo. Es
sas emendas são oriundas, em sua 
maioria, de parlamentares. No en
tanto, também há recursos prove
nientes do governo estadual.

“Neste semestre, apesar de 
algumas dificuldades, em nossas 
andanças por Brasília, visitando 
ve lhos amigos deputados, nas nos
sas andanças também pelo Estado 

de São Paulo, pudemos informar a 
eles o que Ribeirão Pires vinha pas
sando, ou passaria, como estamos 
passando, muitas dificuldades fi
nanceiras em razão de tudo aquilo 
que foi encontrado aqui, dívidas 
muitos altas, restos a pagar muito 
altos, enfim, todas estas coisas que 
acabam prejudicando o desenvolvi
mento de Ribeirão Pires”, explicou 
o prefeito da cidade, Clóvis Volpi.

Dos recursos, cerca de 53% são 
para infraestrutura urbana, como 
serviços de pavimentação, por 
exem plo. Outros 39,5% serão re
vertidos para a Saúde do município, 

com aquisição de equipamentos, 
estruturação da rede, castração 
animal, entre outros. O restante dos 
recursos tem como destino a Secre
taria de Juventude, Esportes, Lazer, 
Cultura e Turismo (Sejel).

“Esses recursos são funda
mentais para que a nossa admi
nistração consiga aprimorar alguns 
serviços públicos. Com isso, vamos 
conseguir avançar bastante com 
novos projetos importantes para a 
nossa população”, destacou o che
fe de Unidade de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos de Ribeirão 
Pires, Gerson Moura.

Segundo a prefeitura, a tí
tulo de comparação, nos últimos 
quatro anos somados, a cidade an
gariou R$ 3,8 milhões em emen
das, valor quase dez vezes menor 
que o conquistado nos seis primei
ros meses deste ano.

“Portanto, os trabalhos, os 
projetos enviados, a compreensão 
dos deputados que nos auxilia
ram, do governo do estado que 
nos auxiliou muito neste aspecto 
do hospital, podemos dizer que 
encontramos a alternativas defini
tivas para a recuperação financeira 
de Ribeirão Pires e estaremos, a 

R.Pires conquista R$ 36,5 milhões 
em emendas no primeiro semestre

partir do ano que vem, desen
volvendo obras, desenvolvendo 
serviços, com o auxílio da comu
nidade política federal e estadual”, 
concluiu o prefeito.

Os R$ 16 milhões conquis
tados por meio de convênio com 
o governo do Estado para a con
clusão do Hospital Santa Luzia, 
além dos R$ 30 milhões do Finisa 
(Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento), e os R$ 30 
milhões do Programa Avançar 
Cidades não estão inclusos nesse 
montante de R$ 36,5 milhões. 
(Reportagem Local)
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Com a chegada do inverno, as 
cidades do ABC intensificaram as 
ações voltadas à  população em 
situação de rua. A Prefeitura de 
São Caetano iniciou neste mês a 
Operação Baixas Temperaturas: 
Inverno Seguro, realizada desde 
2018.   Com a frente fria, as ações 
noturnas foram intensificadas 
com a entrega de mantas térmicas, 
cobertores, toucas, luvas e meias.

“Com a previsão de termos 
noites de muito frio, elaboramos 
um plano de ação emergencial 
com nossas equipes de Assistên-
cia Social e Saúde abordando os 
moradores em situação de rua e 
tentando levá-los ao nosso abrigo. 
Quem se recusar, será atendido 
com entrega de kit”, afirmou o pre-
feito Tite Campanella.

ABC intensifica ações com população 
em situação de rua em razão do frio

Em São Bernardo, a Justiça avalizou direcionamento de moradores de rua para os albergues, mesmo diante da recusa

Em São Bernardo, a prefeitura 
conseguiu na Justiça, nesta quar-
ta-feira (28) auto rização judicial 
para, quando houver temperatura 
abaixo de 5 graus, a Guarda Civil 
Municipal (GCM) e a equipe mul-
tidisciplinar, que conta com profis-
sionais das secretarias de Assistên-
cia Social (equipe de abordagem 
social) e de Saúde (Consultório na 
Rua e Zoonoses) possam retirar o 
morador da rua e encaminhá-lo a 
um dos albergues mantidos na ci-
dade nas Ruas Tapajós e Marechal 
Deodoro, no Centro.

Desde o início de junho, a 
cidade conta com a operação 
Cobertor que Salva, que visa in-
tensificar o atendimento feito às 
pessoas em situação de rua no 
período mais frio do ano. Desde 

Eric Romero e Letícia Teixeira/PMSCS

então, foi oferecido acolhimento 
a 815 pessoas e, segundo a ad-
ministração municipal, apenas 
134 aceitaram o encaminhamen-
to aos albergues, enquanto 696 
morado res de rua recusaram.

“A medida é muito dura, mas 
o fizemos com o intuito de salvar 
vidas. Neste período de vigência da 
operação Cobertor que Salva, 85% 
das pessoas em situação de rua 
recusam o acolhimento em dias 
frios. A equipe de abordagem so-
cial tem buscado meios de sensibi-
lização dos usuários, como a reade-
quação de serviços para diminuir a 
rejeição, mas, infelizmente, não 
tem sido suficiente. O município 
está fazendo o possível para pro-
teger esse público”, afirmou o pre-
feito Orlando Morando. (RL)

Prefeitura de Mauá abriga 67 pessoas 
em situação de rua no Centro Pop

Na madrugada desta quinta-
feira (29), que registrou 5°C, a 
‘Operação Inverno’ da Prefeitura 
de Mauá trabalhou intensamente. 
Entre chamadas recebidas e rondas 
realizadas pelas equipes, 67 pessoas 
em situação de rua foram abrigadas 
no Centro Pop e no albergue.

A ‘Operação Inverno’, que en-
volve o Fundo Social de Solidarie-
dade, a Secretaria de Assistência 
Social, a Defesa Civil e a GCM 
(Guarda Civil Municipal) foi colo-
cada em funcionamento no início 
de maio deste ano, quando a cidade 
registrou as primeiras noites mais 
frias, abaixo dos 15 ºC.

A partir das 17h as equipes 
voltam  a atuar. Quem identifi-
car pessoa em situação de rua e 
quiser solicitar ajuda pode ligar 

para o 199 da Defesa Civil (até 
as 22h30) ou para o 4547-
1061 do Centro Pop. (Report-
agem Local)

 ‘Operação 
Inverno’ da 
Prefeitura de 
Mauá trabalhou 
intensamente na 
madrugada desta 
quinta-feira

São Caetano realiza a Operação Baixas Temperaturas
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