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O calor volta
essa semana!!!
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Dívida antiga garante
direito dos trabalhadores

Em 2018 a Prefeitura de Santa Isabel contraiu uma dívida de R$453.000,00 com Caminho de Damasco.
Esse dinheiro, corrigido, vai garantir o pagamento dos trabalhadores demitidos com o fim de contrato.
Ex funcionários reclamam de humilhações impostas por representantes da OSIP. Leia na página 7

Mais segurança
para a mulher
Nesta semana, Arujá entregou mais uma viatura
a Guarda Civil Municipal (GCM). O novo veículo
será utilizado exclusivamente para a Patrulha Maria da Penha. GCM de Arujá acompanha mais de
160 mulheres no município vítimas de violência. Na
vizinha Santa Isabel, o aumento de casos de violência doméstica foi debatido em reunião do Conseg.
Leia na Pág. 08
Prefeito Luís Camargo e a vereadora Cris do Barreto
mostram o símbolo feminino na porta da viatura

Jogos Regionais 2022 - Região envia seus principais
atletas para a maior competição esportiva do estado. Delegação de Santa Isabel é composta por mais de 80 atletas
que irão disputar sete modalidades. Veja mais na Pág. 05
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No pé do ouvido!
IGARATÁ
SAÚDE - Que o serviço público de saúde custa muito caro, não
há quem desconheça essa realidade. Mas quanto realmente custa,
praticamente ninguém sabe. Pois bem, dias atrás a Prefeitura de
Igaratá publicou a renovação do serviço de terceirização que
mantém com a ONG IGAPS.
SAÚDE 2 - Essa entidade presta serviços para a Prefeitura e
além de todos os médicos que atendem a população, também
presta serviços com outros profissionais da área. O que é pago
para a ONG é somente parte daquilo que a Prefeitura gasta na
saúde, porque tem ainda os gastos que são realizados diretamente com os servidores públicos, medicamentos, ambulâncias, combustível, etc.
SAÚDE 3 - Somente a ONG IGAPS custa ao ano algo em torno
de R$ 5,5 milhões de reais ou R$ 456 mil/mês aos cofres públicos. Então, quando por algum motivo os usuários reclamam do
serviço, não deixam de ter razão, porque estão pagando caro,
bem caro pelo atendimento que é disponibilizado. Nem de longe
é mero favor!
MELHOR CAMINHO - O Governo do Estado, dentre os vários
investimentos que está realizando em Igaratá, está o Programa
Melhor Caminho, por intermédio de convênio entre a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado e a Prefeitura Municipal. É dedicado à execução de obras em trechos de estradas rurais, para sua recuperação e conservação.
COBERTOR CURTO - Neste novo convênio do Programa
Melhor Caminho, a Prefeitura indicou a estrada do Bairro
Morro Azul. E como o cobertor é curto, se puxa de um lado,
outro fica descoberto. Se agradou uns, a escolha desagradou
bastante outros.
QUANTA GENTE? Os críticos desta escolha, que não são poucos, principalmente moradores e lideranças de outros bairros,
alegam que o critério deveria ser a quantidade de moradores beneficiados e que, no caso, a estrada contemplada teria baixa densidade populacional.
ESPECULAÇÃO - E em “off” criticam ainda a escolha porque
beneficiaria um projeto de investimento de um grupo de empresários no Morro Azul, que por enquanto não tem nada de concreto, não passaria de mera especulação em detrimento de outros
locais, que já são realidade.
PRAZO NO FIM - Se para muitos a situação está crítica, para
outros a sorte sorriu, mesmo que um pouco. As prefeituras têm
até 31 de julho para enviar os dados dos taxistas que vão poder
receber o Auxílio-Taxista de até R$ 1.000. O Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis - BEM-Taxista, foi estabelecido
pela Emenda Constitucional nº 123 e faz parte do pacote de bondades do governo federal da chamada PEC Kamikaze.
FIM DO PRAZO - Terão direito ao benefício os motoristas de
táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará para
prestação do serviço cadastrado nas prefeituras em vigor no dia
31 de maio de 2022. A Prefeitura será a responsável pelo encaminhamento da relação de taxistas registrados ao Ministério do
Trabalho e Previdência. O Auxílio Taxista vai ser pago em parcelas mensais de R$ 1.000 cada, de julho a dezembro. Em agosto vão ser depositadas duas parcelas. Em Igaratá, existem 19
pontos de táxi ativos.
BAIXARIA - No último final de semana, na frente de um bar no
centro da cidade, ocorreu uma briga generalizada protagonizada
por diversas pessoas, onde o resultado foram mulheres com a
roupa rasgada na briga se agredindo seminuas na rua.
BAIXARIA 2 - Tudo foi filmado e rapidamente o vídeo da pancadaria se espalhou nos aplicativos de mensagens. Esse foi apenas mais um dos vários episódios envolvendo o tal estabelecimento. Já aconteceram denúncias, reclamações, reuniões na
Câmara Municipal e até aqui nada. Moradores da vizinhança fizeram questão de enviar o vídeo para o Prefeito.
AGORA VAI – Técnicos passaram a semana realizando medi-
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ções na estrada de acesso ao Parque Alpina. Placa colocada logo
no início da estrada indica que a obra custará pouco mais de nove
milhões de reais. A previsão é que estará concluída em dez meses. Se a estrada atualmente já oferece risco aos usuários, pelo
excesso de velocidade de alguns motoristas, com ela asfaltada o
risco será muito maior. Dá-lhe lombadas!
CARPIÇÃO – Nessa segunda-feira acontece o Dia da Carpição,
tradicional festa da cidade que a comemora com feriado. Hoje e
amanhã o bairro estará festivo com a sua galeria de arte exposta
a todos os visitantes. Vale à pena turistar no local e ver como a
arte e cultura transforma um espaço!
SANTA ISABEL
ACIDENTE – Nesta semana o prefeito de Santa Isabel sofreu
um acidente de carro, à caminho do velório do médico psiquiatra Agustin Claros, que atuou 25 anos no serviço público isabelense. No veículo, somente uma pessoa se feriu: a primeira
dama, Helena Inácio.
ACIDENTE 2 – Quis o destino que o veículo a trombar no carro
oficial da prefeitura fosse uma justamente uma ambulância e que
a única pessoa a se machucar foi a própria secretária de Saúde de
Santa Isabel que, com a força do impacto, acabou quebrando a
clavícula. Helena foi encaminhada ao Hospital de Itaquaquecetuba, onde levou mais de duas horas para ser atendida, mesmo depois de entrar pela porta do trauma do Hospital Santa Marcelina.
ACIDENTE 3 – Além do casal, também estavam no veículo os
funcionários Célia Brito e Anderson Chiovitti. A colisão aconteceu na estrada de Santa Isabel, que liga os municípios de Arujá e
Itaquaquecetuba. A ambulância estava em alta velocidade e bateu
na traseira do carro da prefeitura. Desejamos a primeira dama a
sua pronta recuperação.
ACIDENTE 4 – Para confirmar a peça pregada pela sorte, o acidente aconteceu no dia do aniversário da Primeira Dama. A noite,
já com o braço na tipoia, Helena soprou as velinhas no bolo encomendado pelos amigos
CONSELHO – Na quinta-feira, 28/07, o Conselho de Saúde de
Santa Isabel se reuniu, pela primeira vez com a presença de diversos membros da Santa Casa de São Bernardo, a nova contratada pela prefeitura, para fazer a gestão dos postos de saúde, do
setor de zoonoses, do transporte sanitário, entre outros.
SÃO BERNARDO – A entidade garante que “todos os postos
de saúde têm médico, exceto alguns”. Uai, todos ou alguns?
Todos. É isso, a São Bernardo explicou que vai fazer processo
seletivo para contratar diversos funcionários, mas já tem contrato firmado com uma empresa que fornece os médicos e, portanto, não há e não haverá falta de profissionais já que eles têm
até um doutor reserva.
OFICIO – Após debater a situação dos funcionários da Caminho
de Damasco, o conselho decidiu mandar um ofício para a entidade a fim de solicitar esclarecimentos. Célia Brito, destacou diversas vezes que a prefeitura pagou tudo que devia para a entidade.
Resta agora saber se ela pagará o que deve ao município, já que
as glosas ainda estão em análise.
AULAS – Com o retorno das aulas na rede municipal de ensino
a prefeitura de Santa Isabel informa que os protocolos de combate ao Covid-19 “continuam os mesmos: O uso das máscaras é
facultativo e os pais devem se conscientizar sobre a importância
da vacinação para as crianças”.
AULAS 2 – A parte chata da volta às aulas está nos ônibus, moradores dos bairros Pedra Branca e Monte Negro reclamaram de
atrasos e falta de higiene nos veículos. A secretaria de Trânsito
precisa ficar alerta! Mas é a de educação quem deve pedir as vistorias. Certamente os pais já reclamaram.
LIXO – Moradores dos bairros da zona rural estão filmando a
ação dos coletores de lixo que, ao invés de coletar, estão ateando
fogo nas lixeiras, principalmente nas de alvenaria, onde a imundice nunca está fechada em sacolas. As lixeiras viram um fumacê
de odor fétido que se espalha por todo o bairro. E, além disso, há
o risco do fogo se expandir para a vegetação.
LIXO 2 – Paralelamente, a demolição de lixeiras na SP 56, entre
Arujá e Santa Isabel, prejudicou ainda mais a segurança da rodovia. Com o lixo agora lançado no chão, os restos de comida atraem ainda mais os cães e cavalos.

Editorial

Roberto Drumond

Nosso desafio
Essa semana a programação diária do jornal OUVIDOR inseriu na “live” De Frente com o Ouvidor, a presença de pré-candidatos às próximas eleições. As reações dos que acompanham
esse trabalho de nossa equipe foram as mais variáveis e divertidas. Enquanto reconheciam uma opinião, ou análise, rejeitavam
fragorosamente outras demonstrando apoio ou repulsa a aqueles
que pretendem se inserir na vida pública do país e do estado.
Esse trabalho faz parte de nosso objetivo de fortalecer a
cidadania através da informação de quem é quem na vida política. É natural que, nesse período pré-eleitoral e mesmo durante a campanha surjam os candidatos sem identidade regional. São aqueles que os mais afeitos à vida política, chamam
de paraquedistas.
Na verdade, são pessoas que, convictas de sua habilitação
para a política, buscam em todas as cidades um grupo de apoio,
pessoas que se identificam com suas convicções, para estabelecer uma base eleitoral. O resultado dessas investidas e a possibilidade de sucesso da candidatura é que vai determinar se poderão ser considerados, de fato, paraquedistas ou não.
Sabe-se que se um candidato obter 150 votos em cada uma
das 645 cidades do estado de São Paulo, dependendo do partido
ao que ele estiver filiado, logrará tomar posse ou não. Assim, é
justo que recorram a pequenos colégios eleitorais em busca de
votos, pois o que elege é a soma, não o eleitor.
A nossa proposta é oferecer a todos os eleitores que nos
acompanham nas “lives” a possibilidade de conhecer os pré-candidatos e, em breve, os candidatos a ocuparem cargos na
Câmara e na Assembleia. Não estamos fazendo distinção de
partido, nem de opiniões, o risco é todo de quem se habilita a
ser interpelado por nossa equipe que tem, sem constrangimento
algum feito as perguntas mais desconcertantes. Temos a certeza
de que nenhuma pergunta é incomoda. O incômodo pode estar
na resposta e cabe a eles, aos entrevistados, enfrentar o desafio
de responder.
Nas próximas semanas vamos ter novos entrevistados. Alguns mais conhecidos do que outros e, na medida em que a
eleição vai se aproximando, certamente candidatos mais conhecidos irão se apresentando.
Lamentamos que o précandidato Haddad tenha sido obrigado a adiar a sua entrevista marcada para o último dia 28. Mas
estamos felizes porque ele já assegurou que no dia 11 de agosto,
o mesmo dia da manifestação pela democracia, estará conosco
abrindo o bate papo com os candidatos ao governo do Estado.
Desejamos e torcemos para que todos os que aspiram esse cargo façam como ele. Aceitem o desafio de ser entrevistado em
nossas ”lives”.
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A vida e a trajetória do pre-candidato
a deputado estadual Major Neto!
Ademar Francisco Martins Neto,
popularmente chamado por Major
Neto, nascido em Bom Sucesso no
Estado do Paraná. Lá passou os primeiros anos de infância junto com
seus familiares e foi onde aprendeu
as primeiras e mais importantes lições da vida, que guarda até hoje,
particularmente o valor da família, o
respeito a todas as pessoas e a importância do trabalho dedicado, pois
vivíam da terra ou seja na lavoura. A
vida no campo, embora por vezes
pareça bucólica e tranquila, exige de
todos muitos sacrifícios para que se
possa obter um bom resultado. “Isso
nos ensina a persistirmos e acreditarmos que sempre é possível superar as dificuldades, mesmo as mais
difíceis. E foi diante de uma grande
tribulação que meus pais precisaram
deixar o Paraná, como tantas outras
famílias, de tantas outras passagens,
para tentar recomeçar a vida em
busca de melhores oportunidades,
que viemos a ser acolhidos pela cidade de Guarulhos. Em Guarulhos
nossa família cresceu eu, por minha
vez, fui ser guarda mirim, trabalhei
na gráfica Rideel, depois na Cipasa e
também aprendi a ser mecânico de
motos. Foi então que, aos 18 anos,
entrei para a Polícia Militar. Tornei-me um jovem cidadão, ávido por
realizar boas coisas como a retribuir
todas as oportunidades que o Estado
de São Paulo me proporcionou e
vem proporcionando até hoje”.
FAMÍLIA!
“A formação familiar é tudo para
mim e, com base nesse exemplo, posso afirmar que amo indistintamente
meus 7 filhos e sou extremamente feliz pelos relacionamentos afetivos que
já tive na vida, pois cada um deles me
ensinou algo que me tornou melhor”.
CARREIRA MILITAR!
Com muito orgulho em dizer que
comecou a carreira militar como um
jovem soldado da Polícia Militar,
cheio de alegria pela possibilidade de
ajudar tantas pessoas, para quem às
vezes a assistência do Estado é representada somente por essa Instituição,
talvez a única que está realmente presente em todos os municípios do Brasil inteiro. Conforme as oportunidades surgiam, dentro da organização e
por meio de muito estudo, foi conquistando graduações, chegando inicialmente a Sargento, quando, além

das obrigações normais de um policial, recebeu um grupo de militares
para comandar e treinar. Seguiu em
frente e conseguiu ingressar na Academia de Polícia Militar do Barro
Branco, onde após 4 (quatro) anos de
preparação, passou a atuar como Tenente, Capitão e finalizou a carreira
como Major. Como Capitão, teve a
oportunidade de atuar em várias regiões carentes de segurança pública,
inclusive no município de Guarulhos
e cidades vizinhas, como em Arujá
que trabalhei por muitos anos e tenho
grande gratidão por centenas de pessoas que me ajudaram e tornaram
possível fazermos um excelente trabalho como militar. Sempre com ajuda de boas pessoas da comunidade,
obteve excelentes resultados, contribuindo para mudanças de mentalidade, melhorias no relacionamento entre as pessoas e a PM, e ainda no
incentivo à participação comunitárias nos CONSEGs, fortalecendo
ainda mais o papel de cada cidadão
na construção de uma cidade realmente mais segura. Diga-se de passagem em Arujá tive o primeiro dia d
serviço e também o útimo.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E CULTURAL!
Além do valor familiar que já foi
comentado aqui, o Major Neto também aprendeu que estudar é muito importante e é transformador na vida de
qualquer pessoa. Assim, apesar da árdua rotina policial, encontramos tempo para continuar estudando, tendo
formado como Psicólogo na Universidade de Guarulhos e Bacharel de Direito, pela Universidade Cruzeiro do
Sul, e também concluíu o curso nível
médio de francês, o qual habilita a falar e escrever um dos mais importantes idiomas do mundo.
ANOS RECENTES!
Atualmente, já na reserva da PM,
passou a atuar como advogado e, atualmente é residente na Estrada que
liga Aruja a Santa Isabel, no Bairro
Ouro Fino, Antes residia em Bady
Bassitt, uma cidade que mescla tradições da vida rural com a modernidade, na qual teve oportunidade de
aprender ainda mais sobre as necessidades das pessoas. Nesta cidade criei
forte relações com o povo e pude entender o ser humano com a ajuda das
minhas atribuições culturais, ou seja,
como psicólogo, advogado e Oficial

da Polícia Militar. Todas essas nuances ajudaram a ter a exata percepção
de uma comunidade, bem como um
método sólido e correto para identificar os seus problemas e contribuir nas
soluções, como se fosse mesmo uma
devolução à sociedade daquilo que
me proporcionou. Na verdade, uma
gratidão social”.
INTERESSE PELA POLÍTICA!
“Por tantas experiências que vivi,
descobri que a participação política,
se bem conduzida e centralizada em
bons valores e práticas, é uma forma efetiva de contribuir para a
melhoria real e permanente
na vida das pessoas. Fico
muito feliz em perceber que atualmente
fazer política e falar de política se
tornou algo mais à
mão de todos. Significa que o brasileiro está migrando daquela posição de
esperar que o “governo” faça
tudo por ele, para um modelo
efetivo de cidadania, no qual todos
podem se manifestar livre e respeitosamente, para influenciar nas mudanças que sempre serão necessárias
para o desenvolvimento do país. É
dentro desse contexto que tenho me
conduzido nos últimos anos, acreditando que me apresentar no cenário
político é mais do que um desejo ou
uma vaidade, é um verdadeiro dever,
não só meu, como de todo brasileiro
consciente e responsável, pois um lugar melhor para se viver e ser feliz
não se faz simplesmente por vontade
ou fé, embora tudo isso seja muito
relevante, na verdade, é preciso ação
política e muito, muito trabalho”,
disse com precisão o Major Neto.
VISÃO DE FUTURO
PARA O BRASIL!
“O Brasil é uma nação nova, ainda em formação no que diz a sua
identidade, se comparada a países
milenares. Assim, também temos
que entender o seu desenvolvimento
democrático, que julgo muito difícil
de ser mantido, sem a perseverança
de cada pessoa. Há uma necessidade
constante de que todos se reinventem
para que cada dia, reflitamos do nosso papel no sentido de sustentar esta
filosofia democrática e republicana,
principalmente e sobretudo das pes-

soas que exercem influência ou que
estejam à frente das decisões do país,
aqui me referindo aos governantes e
todos os que gravitam em seu entorno. Sintetizando, os responsáveis pelos poderes federativos, assim também, as instituições privadas, a mídia
e todos os que, de alguma forma,
compõe a sociedade brasileira, e por
sua importância, têm capacidade de
mudar comportamento. Com esta
consciência, acredito num país melhor e mais justo. Para isto pretendo,
como político, advogado, psicólogo,
ou apenas como um componente da
sociedade, lutar para conscientização
das pessoas, para que se desenvolvam individualmente e também exerçam e lutem com plenitude pelos
seus direitos e deveres, pois somente
com a participação efetiva e perseverante deles teremos mudanças significativas neste país, e teremos uma
democracia sólida e pujante. Deste
modo serão expurgados naturalmente, os malfeitores, os tiranos e os desonestos dos postos relevantes das
instituições, responsáveis por conduzir o povo e o Bem não será mais um
desejo, uma expectativa, mas a realidade que todos nós, pessoas boas e
corretas, tanto merecemos”, finalizou
o Major Neto.
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Região busca destaque nos Jogos Regionais
Promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer do Estado, os Jogos
Regionais chegam este
ano a sua 64ª edição
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

A temporada 2022 dos Jogos Regionais começou no último dia 28 de
junho, e na região as cidades estão
bem representadas pelas modalidades que mais dominam no esporte.
Arujá, Igaratá e Santa Isabel marcam presença nas competições e em
algumas a região já conseguiu trazer
bons resultados.
Após dois anos de paralisação em
decorrência do isolamento imposto
pela pandemia da Covid-19, os Jogos
Regionais voltam a ser disputados
neste ano. Diferente das temporadas
anteriores, as competições não acontecem numa cidade sede fixa, desta
forma, os atletas se deslocam até a
cidade que estará sediando a sua modalidade e podem voltar para a casa
após as partidas. Os jogos seguem até
04 de setembro.
Santa Isabel tem a maior
delegação da região
Da região, Santa Isabel foi a ci-

dade que mais levou atletas, foram
88 divididos em sete modalidades.
A comissão técnica está composta
por dois técnicos e dois auxiliares.
A secretaria Municipal de Esportes está responsável pelo transporte da comissão e também investiu
no custeio de uniformes e alimentação dos atletas.
A cidade já competiu com as
equipes do voleibol masculino e feminino. Com as atletas o município
não conseguiu se classificar para as
semifinais, mas garantiu a vaga com
a equipe masculina. Além do vôlei
de quadra, Santa Isabel também disputará o vôlei de praia, masculino e
feminino; Atletismo, ciclismo e biribol, ambos na modalidade masculino livre; Além do futsal e judô, masculino e feminino.
A secretaria de Esportes respondeu as manifestações de alguns atletas que dizem não terem sido convidados para representarem a cidade
nesta temporada: “Nos excluíram e
ainda trouxeram atletas e técnicos
de outras cidades para representarem Santa Isabel”, lamentam.
Em nota, a secretaria de Esportes
informou que não recebeu nenhuma
denúncia ou reclamação do tipo:
“Os atletas sabem das datas dos jogos, e não recebemos manifestação

de interesse destes em participar,
fora os que já estão inscritos”, diz.
A Pasta informa ainda que a cidade não possui um time oficial para
as competições, portanto em cada
campeonato a formação é feita por
equipe ou time da cidade que disputam os campeonatos municipais:
“Nem todos os atletas residem no
município e isso não é uma característica apenas deste campeonato.
Como não temos um time oficial,
em outras edições dos Jogos Regionais participamos de competições
como o Taekwondo, por exemplo,
com atletas de Jacareí (no feminino)
e Igaratá (masculino) e que inclusive conquistaram até medalhas na
época”, explicou.
A secretaria de Esportes completa ainda dizendo: “O que acontece é
que muitos atletas, podem até não
morar em Santa Isabel, mas praticam uma vida esportiva aqui. Sempre estaremos de portas abertas aos
esportistas da nossa cidade, pois
nosso único objetivo é fortalecer
cada vez mais em esporte”, finaliza
a Secretaria.
Arujá se destaca na Bocha
Arujá estreia nos Jogos Regionais no próximo dia 06, a cidade disputará apenas com a equipe de Bocha e fará dois jogos preliminares a

Time masculino de vôlei de Santa Isabel,
se classificou para a semifinal da competição
serem disputados com Pindamonhangaba e Guaratinguetá.
De acordo com o secretário de
Esportes de Arujá, Fábio André, o
formato adotado neste ano e a falta
de informação precisa da secretaria
Estadual de Esportes e Lazer, sobre
os locais de cada competição, acabou impossibilitando Arujá de enviar atletas para outras modalidades:
“Desta forma, optamos por apenas
competir na bocha”, explicou.
Igaratá na Super Liga
Igaratá não informou em qual

modalidade competiu, mas o município garante que esteve presente na
edição dos Jogos Regionais 2022. A
secretaria de Esportes igarataense
informou que está concentrando
toda a atenção em outras duas importantes competições, entre elas, a
Super Liga de vôlei adaptado feminino e masculino, cujo campeonato
termina em setembro: “Nesta competiçãa, temos grandes chances de
se classificar para a Super Liga Estadual de vôlei com os nossos atletas”,
informou a Secretaria.
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Queimadas ameaçam a vida
Duas horas para chegar o Corpo de Bombeiros. Moradores
apagaram as chamas
com baldes d’água e
simples mangueiras
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Na terça-feira, 26/07, uma
queimada na área central de Santa
Isabel ameaçou a vida de pelo menos três famílias na Rua Yara, no
Bairro 13 de Maio. Por volta das
18h, as residências ficaram cercadas pelas chamas.
Mas o fogo começou antes, por
volta das 17h, quando se encerra o
expediente da Prefeitura de Santa
Isabel. Os moradores disseram que
ligaram para o Corpo de Bombeiros,
a Polícia Militar e a Ouvidoria Municipal, mas a demora no atendimento levou muitos ao desespero.
E, sem qualquer treinamento,
usando simples mangueiras e baldes, calçados com chinelos de dedos, foram eles que enfrentaram as
labaredas e salvaram as próprias
casas. Quando o caminhão do
Corpo de Bombeiro chegou no local, às 19h, já não havia risco para
as residências.
A equipe veio de Guararema,
rapidamente os bombeiros circularam em torno das casas e constataram que os focos de fogo eram
apenas chamas residuais.
Em um dos lares, com a permissão da proprietária a reportagem do Ouvidor entrou, o chão da

CLASS
OUVIDOR
VENDO CASA
Jd Portugal, 3 dorm., 2 salas, coz.,
área de serviço garagem p/2 carros,
laje coberta p/constr. 2 cômodos,
R$135mil. Tr. (75)987022701 Santiago
VENDO IMÓVEL
280m², 1min da Praça da Bandeira,
terreno plano, ótima vizinhança, tr.
1194492-3683 Rose.
VENDO CASA
Com piscina, Bairro Pouso Alegre, R$
120mil, tr. 1197112-8276.
VENDE-SE OU TROCA
Casa em Caraguá, 2 quartos, cozinha
americana, sala,1 banheiro, área de
serviços garagem, ótima localização,
tr. (11)974630978
ALUGA-SE
2 cômodos grandes p/ aposentados, s/
criança, s/ animais, tr. 94260-3374 ou
4657-5518
VENDE-SE
Terreno bairro Parque Santa Tereza, 280m², c/ escritura, R$ 140mil, tr.
97340-4531

sala ainda estava molhado pela
correria com os baldes. E, se o
fogo já não era mais um perigo, a
fumaça e o calor da brasa eram sufocantes. Em alguns momentos
respirar fazia arder até os pulmões.
Tudo que estes moradores possuem cheirava à fumaça.
Defesa Civil
O engenheiro João Buosi, responsável pela Defesa Civil de
Santa Isabel, assim que o fogo começou, foi acionado pelo vereador
Edson Oh Glória, único parlamentar presente no local, que apoiava
as famílias.
Desde às 17h João solicitou
atendimento emergencial. Mas
com a estiagem, além das demais
ocorrências, o número de queimadas cresceu tanto que a unidade
dos Bombeiros de Arujá, referência de Santa Isabel, já tinha todos
os carros em atendimento. Restando a unidade de Guararema prestar
o socorro.
A Defesa Civil de Santa Isabel
registrou este ano 68 ocorrências
de fogo: 59 de risco baixo, 8 de
risco médio e 01 de alto risco (a da
Rua Yara).
O trabalho em relação às queimadas, explica Buosi, cabe principalmente à três departamentos da
Prefeitura: Meio Ambiente (pois o
fogo ameaça a fauna e a flora),
Obras e Planejamento (responsável pela fiscalização dos terrenos
abandonados, com mato alto) e a
Defesa Civil (que deve orientar a
população e cercar às áreas de risco, em caso de ocorrências).
“Nós não temos uma equipe
preparada para apagar as chamas,

mas temos um canal direto que
visa agilizar o atendimento das
ocorrências mais graves”, explica.
Socorro
E em caso de incêndio/queimada, João orienta que a população
acione primeiramente o Corpo de
Bombeiros, pelo 193, e depois a
Defesa Civil por meio da Ouvidoria Municipal (11) 95569-7622.
Terrenos abandonados
Um dos moradores da Rua
Yara contou que todos os anos registra diversas ocorrências na prefeitura referente ao terreno abandonado que incendiou. Ele conta
que, costumeiramente, o fogo é a
única “estratégia de limpeza”.
Contudo, a Secretaria de Obras
e Planejamento informa que nos
últimos 30 dias, não houve nenhum registro e/ou reclamação de
munícipes referente a abandono
ou falta de cuidado de imóveis.
Sobre a atuação da fiscalização, número de notificações e
multas de lotes abandonados a
Pasta informa: “Santa Isabel é o 6º
maior da região metropolitana, o
qual apesar de ter seu perímetro
central urbanizado e o seu entorno
por propriedades com grande extensão rural parcialmente ou totalmente vegetada, o que impossibilita a fiscalização por parte do
Município, bem como a sua manutenção em dia por parte do proprietário diferentemente das áreas
consideradas (lotes)”, finaliza.
De quarta à quinta-feira, os
bairros Vista Verde e Vila Guilherme ficaram encobertos pela
fumaça das queimadas de áreas
próximas às residências.

Posso vender uma parte do
meu sítio ou do meu lote?
Tenho certeza que você já conheceu algum caso semelhante a esse: “João herdou
de seu pai um sítio de 10.000 m², achou
grande para cuidar e decidiu vender 3.000
m² para o seu vizinho construir”, afinal, será
que João pode parcelar e vender essa parte
do imóvel?
O primeiro passo é analisar se na área é
possível realizar o desmembramento (divisão do imóvel maior em imóveis menores), isto porque a legislação traz como requisito que a área desmembrada e a área remanescente tenha um tamanho mínimo. Cada Município possui sua
metragem passível de desmembramento, bem como os requisitos
estão contidos na Lei nº 6.766/1979 (Lei do Parcelamento do
Solo Urbano).
Portanto, após verificar junto ao Poder Municipal se a área é
passível de desmembramento, é necessária a contratação de um
profissional técnico habilitado pelo CREA para que o profissional faça o projeto da área, com as dimensões, separando exatamente a área que será desmembrada.
Após a conclusão documental (planta, memorial descritivo
com ART), o proprietário terá que apresentar esses documentos
junto ao Poder Municipal, que determinará a concessão do alvará
de desmembramento.
Assim que a prefeitura notificar a aprovação, é necessário ir
até um cartório e registrar o novo imóvel, com os novos dados de
endereço, metragem, etc.
É importante mencionar que os procedimentos de parcelamento do solo, precisam ser legalizados sempre, devendo o loteador procurar assessoria jurídica e a Prefeitura Municipal para
apresentar projetos e obter autorizações e licenças, sob pena de
responder pela criação de loteamentos clandestinos ou irregulares, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.
Sempre consulte um (a) advogado (a) de sua confiança!
Dérika Viana Machado

Advogada atuante no Direito Imobiliário e Presidente da Comissão
de Direito Urbanístico e Ambiental da OAB Santa Isabel – SP
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Caminho de Damasco propõe
acordo com ex funcionários
“Humilhação, essa é a
palavra que define o último
encontro dos funcionários da
saúde com a Sociedade
Beneficente Caminho
de Damasco”, disseram
os trabalhadores.
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Na manhã de ontem, 29/07, a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco
promoveu o último e derradeiro encontro
com os trabalhadores da saúde que, até
então, estavam vinculados à organização
social e trabalharam em Santa Isabel durante a pandemia.
A cena era de desolação, choro, revolta e desespero. E medo, o receio de
que a pessoa que abertamente reclama é
aquela que se estigmatiza como inconveniente. A reportagem conversou com diversos ex-funcionários da Caminho de
Damasco, que ocuparam diferentes funções. Alguns depoimentos: “O que nós
estamos vivendo aqui é um absurdo.
Uma humilhação para quem trabalhou
tanto e em plena pandemia”.
“Tem gente que soma mais de 300 horas extras realizadas, que já tem férias
vencidas e, mesmo assim, depois de tanto
trabalho, deve receber menos de um salário mínimo nesse acordo humilhante que
a Damasco está propondo”.
“Eles dividiram de sete a 12 parcelas o
pagamento dos trabalhadores, o número
de parcelas varia pelo valor montante do
acordo final, ninguém receberá o suficiente para pagar as contas até se firmar no
próximo emprego”.
“E como eu vou pagar o aluguel? A
conta de luz já ameaçaram cortar e
ainda tem as compras de mês que preciso fazer”.
“Tem gente que até saiu feliz. Acho
que essas pessoas já nem acreditavam que
iriam receber, por isso qualquer quantia é
melhor que nada”.
Que a reunião com a Caminho de Da-

masco seria tensa já era esperado. Na segunda-feira, 25/07, o Jornal Ouvidor publicou em seu site (www.jornalouvidor.
com.br) a denúncia dos trabalhadores que
a SBCD estava protelando o pagamento.
O caso repercutiu tanto que, durante a
reunião do Conselho Municipal de Saúde, no dia 28/07, a diretora Célia Brito
apresentou uma nota fiscal garantindo
que aquele era o último pagamento feito
para a entidade. “Vejam que não devemos mais nada para a Caminho de Damasco”, ressaltou.
Apesar da Secretaria de Saúde estar
ciente, desde a publicação no site do Jornal Ouvidor, até as participações registradas no Conselho de Saúde - de que a Caminho de Damasco alega que não pagar
os trabalhadores porque não recebeu da
administração pública – ninguém da prefeitura apareceu ontem no encontro com
os funcionários, nem da pasta da saúde,
nem do jurídico.
DÍVIDA
A Sociedade Beneficente Caminho
de Damasco informa que a Prefeitura de
Santa Isabel lhe deve e, por isso, não
poderá pagar os trabalhadores tudo que
lhe deve.
“Após o encerramento do contrato, foram realizadas reuniões entre as partes,

onde ficou acordado que a Prefeitura Municipal providenciará o repasse necessário
para que a SBCD faça frente às rescisões
junto aos colaboradores. Até o momento
isso não ocorreu, mas acreditamos que até
o final da próxima semana, 05/08, essa
pendência esteja resolvida”, diz e acrescenta: - “A Prefeitura cumpriu rigorosamente com todos os pagamentos referentes à atual gestão, porém há uma dívida
acumulada referente à gestão anterior,
ainda está em aberto”.
Sobre a dívida da SBCD para com o
município, em razão de glosas ocorridas
pelo não cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, a Caminho de Damasco diz: “Apresentamos todas as contestações que justificam as despesas
divergentes, aguardando posicionamento
ainda em aberto por parte da Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato e Controladora da Atual Gestão”.
Prefeitura vai à Justiça
A dívida da Prefeitura de Santa Isabel
contraída em 2018 resultante de serviços
prestados pela Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e não quitada pela administração municipal na época, no valor
de R$453.000,00, será utilizada para pagar os débitos trabalhistas da entidade
para com os seus colaboradores.

Segundo a Prefeitura a decisão de quitar a dívida que, corrigida pelo IGPCA
(Índice Geral de Preços ao Consumidor
Ampliado), atinge aproximadamente R$
700.000,00 foi tomada como uma forma
de aliviar as preocupações dos 137 funcionários da OSIP que foram dispensados
na semana passada. O total das verbas rescisórias chega a pouco mais do valor da
dívida devidamente corrigida, cerca de
R$ 721.000,00.
Entretanto permanece a dívida da Caminho de Damasco para com a Prefeitura,
referente a glosas realizadas nos anos de
2018 e 2019 no valor estimado em quase
R$1.200.000,00. Para receber esse valor a
atual administração vai recorrer à Justiça,
uma vez que a Caminho de Damasco não
reconhece a totalidade da dívida.
Extra oficialmente, entretanto, comenta-se que a administração da prefeita Fábia Porto, como compensação de falhas
na execução dos serviços contratados
através do edital, solicitou por diversas
vezes serviços que não constavam do processo licitatório, o que pode prejudicar a
ação pretendida pela atual administração.
– A Justiça é que decidirá se a SBCD deve
ou não devolver à atual administração o
que recebeu a mais, em razão das glosas
dos serviços não prestados, esclarece um
Técnico do serviço público.
Direito dos Trabalhadores
Em casos em que a prefeitura contrata uma terceirizada para prestar um serviço, a administração pode reter o último pagamento para garantir o direito
dos trabalhadores. De acordo com o advogado Dr. Matheus Valério, mesmo
com a assinatura de um acordo com a
empresa, os trabalhadores têm a possibilidade de buscar seus direitos perante
a Justiça do Trabalho.
“Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Mesmo que o trabalhador assine
um acordo dispondo que abre mão deste
ou daquele direito, por ser a parte mais
fraca da relação e, muitas vezes, aceitar
para poder receber alguma coisa, cabe a
atuação do Poder Judiciário”, explica.
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CONDEMAT recebe Defesa Civil do Estado para
fortalecimento de ações preventivas e prestação de contas
Coronel PM Henguel
Ricardo Pereira foi recebido
pela direção do Consórcio e
representantes da Defesa
Civil dos municípios
Prefeitos e representantes da Defesa
Civil dos municípios do CONDEMAT –
Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê receberam, hoje
(29/07) pela manhã, o secretário-chefe da
Casa Militar e coordenador estadual da
Defesa Civil, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira, para discutir o fortalecimento
das ações preventivas na região e prestação de contas do órgão.
O CONDEMAT foi o primeiro consórcio do Estado a receber a iniciativa Defesa Civil na Área, desenvolvida com o
objetivo de intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado e as
prefeituras. O encontro aconteceu em
Mogi das Cruzes.
“A Defesa Civil do Estado é um importante órgão, que tem caminhado junto
aos municípios, sem distinção de tamanho
ou porte, apoiando de forma imediata todos aqueles que precisam. Essa aproximação e, principalmente os investimentos,

são essenciais para prevenir e controlar
situações de riscos”, destacou o vice-presidente do CONDEMAT, Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis.
Entre 2019 e 2022, a Defesa Civil
Estadual destinou cerca de R$6,2 milhões para os municípios da região para
obras de infraestrutura preventiva, serviços emergenciais e aparelhamento dos
municípios, com 22 viaturas e mais de
320 equipamentos de combate a incêndio, geradores, motosserras, tendas, balsas, conjuntos de iluminação, capace-

tes, lanternas e megafones. Todos os 12
municípios consorciados foram contemplados com as ações.
“No momento em que mais precisamos fomos prontamente atendidos pela
Defesa Civil do Estado com recursos
para atender os moradores que ficaram
desabrigados em razão das fortes chu-

vas no início deste ano. Agora, fomos
contemplados com obras preventivas
que vão impactar realmente a população”, disse o prefeito de Santa Isabel,
Carlos Chinchilla, ao destacar a construção de uma ponte sobre o rio Parateí
e outra na avenida Prefeito José Raymundo Lobo.
O coronel Hengel destacou a importância dos investimentos nos municípios
para fortalecer as ações preventivas, citando como exemplo a Operação de Estiagem, que teve início em junho e segue até
setembro, e a Operação Verão. “Estamos
investindo muito na ação de aparelhamento das Defesas Civis Municipais e todas as cidades do CONDEMAT foram
contempladas com viaturas e equipamentos que são necessários nas suas ações do
dia a dia para a garantia da vida e da saúde
da população”, afirmou.
Ao final da agenda com o CONDEMAT, o secretário foi recebido nos municípios de Arujá e Santa Isabel.
Fonte: Comunicação/Condemat

Projeto de Arujá está
levando Saúde a todos

Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

Atendimento médico, consulta clínica,
aferição de pressão arterial, testes de glicemia e atualização de cadernetas de vacina com aplicação de imunizantes contra a
Covid-19 e Influenza. O projeto pioneiro
de Arujá “Saúde nos Bairros” parece ter
caído no gosto da população, por facilitar
o acesso de moradores aos serviços de
atenção básica de saúde. Ao todo, já foram mais de 570 atendimentos em pouco
menos de um mês.
Na quinta-feira, 28/07, o furgão da Saúde esteve no Bairro do Retiro. No local, os

moradores receberam a equipe da saúde.
Esse já é o 13º bairro que a equipe percorre.
No total, a secretaria de Saúde já contabilizou 571 atendimentos realizado pelo
projeto: “Com o “Saúde nos Bairros”,
conseguimos evitar o deslocamento dessa
população, e trouxemos nossos serviços
para eles. Foram 51 consultas médicas, 90
aferições de pressão e glicemia, 197 vacinas contra a Covid-19 e 233 imunizantes
contra a Influenza aplicadas”, informou a
secretaria de Saúde.
Na próxima semana, a secretaria de
Saúde deve informar outras rotas que o
Furgão da Pasta irá percorrer.
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Mais de 200 craques mais cultos

O “Projeto Craque do Amanhã” levou
crianças e adolescentes para um
mergulho na cultura de Santa Isabel
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

“Não é só futebol, é a formação completa de uma
nova geração, composta por pessoas preparadas
para o mundo”, é assim que os pais definem o “Projeto Craque do Amanhã” que, nesta semana, levou
mais de 200 crianças e adolescentes ao Centro de
Memória Francisco Sanches Baptista - Chico Fotógrafo para um mergulho na história de Santa Isabel.
Foram quatro dias de muitas descobertas, turmas
pela manhã e outras à tarde, com início na Exposição
Pioneiros onde a garotada se divertiu com as imagens
do antes e depois, identificando mudanças na paisagem da cidade e na feição das pessoas.
“O Chico Fotógrafo sempre teve o sonho de
que o seu trabalho pudesse um dia se tornar parte
de um projeto pedagógico e, ao apresentar para

essa juventude uma parte do seu trabalho, honramos a sua memória e a confiança de seus filhos
por nos dar acesso a este legado”, disse Yara
Arantes, pesquisadora do Centro de Memória.
Na Igreja do Rosário a vice-prefeita, Teresinha Pedroso, apresentou a sala do Dito Pituba.
Um espaço de arte sacra inspirado em figuras

históricas desta região.
Mas como a Igreja do Rosário vai fazer 300 anos
se o município acabou de fazer 190? E foi assim,
que eles aprenderam a diferença entre o nascer de
uma comunidade e a sua emancipação política, tudo
bem ali, junto do prédio histórico.
A Gibiteca e a Praça dos Guarda-chuvas também fizeram parte do roteiro. Só em 2022, o Centro de Memória já recebeu a visita de mais de
3.000 pessoas, das excursões das crianças vinculadas às escolas e projetos, aos curiosos com a
história da cidade.
E para multiplicar o conhecimento, oferece capacitação e material pedagógico aos educadores. A vivência proposta pelo Projeto Craque do Amanhã, realizada no/pelo Centro de Memória, deve contribuir
para a construção de uma identidade.
“Pois falar sobre o lugar de onde viemos cria o
sentimento de pertencimento a ele. Além disso, saber como a cidade era, nos permite sonhar com a
cidade do amanhã”, diz Yara.
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Moto barulhenta aumenta risco
de perda auditiva em piloto
O problema de perda auditiva
se agrava porque é comum
motociclistas alterarem o sistema de escapamento, elevando
ainda mais o nível de ruído
Nas grandes cidades, eles já são uma
febre. São os motociclistas, que driblam o
trânsito e disparam entre os carros. Motociclistas gostam de ouvir o ronco de sua
moto, seja por prazer, ou para “avisar” pedestres e motoristas que “estão na área”.
Mas há quem exagere e aí, as consequências podem ser sérias.
Primeiro, por causa das multas; segundo, porque tiram o sossego das ruas e assustam os motoristas com suas acelerações repentinas; e terceiro, porque tanto
ruído traz riscos à saúde auditiva.
Ainda em 2020, com a chegada da pandemia de covid-19, o número de motoboys circulando pelas ruas cresceu enormemente devido ao aumento nas entregas
de refeições e mercadorias. Isso acabou
gerando um efeito colateral: cresceu o risco de perda auditiva entre esses pilotos em
decorrência do barulho contínuo da moto

em períodos ainda maiores do dia.
Pesquisa do National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (Instituto Nacional de Surdez e Outras Doenças de Comunicação), nos
Estados Unidos, comprovou que o ruído
de motocicletas pode comprometer a saúde auditiva dos pilotos.
Especialistas são unânimes em afirmar que, dependendo do tempo de exposição, ruídos acima de 85dB podem causar alterações na estrutura interna da
orelha. Como efeito de comparação, uma
conversação normal atinge 60dB.
O problema se agrava porque é comum motociclistas alterarem o sistema
de escapamento, utilizando ponteiras
esportivas ou personalizadas, que elevam ainda mais o nível de ruído emitido pelas motos. Muitos adeptos alegam
que o uso do escapamento nas motos
ajuda os motoqueiros porque chama a
atenção dos motoristas de carro e pedestres desatentos.
Outra fonte de ruído perigosa para a
audição é a buzina, que não deve ser usada de maneira intermitente, como hoje
fazem os motoboys para abrir caminho

no trânsito. E para piorar a situação, muitos ainda usam fones de ouvido para ouvir
música em volume alto enquanto pilotam.
Tudo isso junto pode causar danos ainda
mais graves à audição.
Perda gradual
A fonoaudióloga Rafaella Cardoso, da
Telex Soluções Auditivas, chama atenção
para os riscos. “A exposição frequente a
níveis sonoros elevados pode causar danos à audição. A perda é gradual e progressiva. Não é perceptível em um primeiro momento. Vai-se perdendo a
audição de acordo com a maior intensidade de ruído e com tempo de exposição, ao
longo dos anos. Isso depende também de
outros fatores, como predisposição genética”, esclarece.
Estudo realizado pela Doutora em Engenharia de Produção Juliana de Conto, na
Universidade Federal de Santa Catarina,
também comprovou o problema. A pesquisa, que avaliou a exposição ao ruído de 17
mototaxistas de Balneário Camboriú (SC),
mostrou que eles estão expostos a um nível
de pressão sonora superior a 82,1dB, com
dose de ruído acima do permitido para o
tempo de trabalho - doze horas diárias. Dos

mototaxistas estudados, oito apresentaram
limiares auditivos dentro dos padrões de
normalidade e nove apresentaram alteração dos limiares tonais.
É importante lembrar que motocicleta
barulhenta gera multa de trânsito no valor
de R$195,23, além de retenção do veículo. Pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), todos os veículos devem ter suas
características originais.
Embora ainda exista pouca fiscalização, em muitas cidades brasileiras policiais e agentes municipais estão nas ruas
autuando motociclistas por causa do escapamento irregular.
Por tudo isso, é importante que os motociclistas tomem consciência desses riscos e se cuidem, começando por zelar
pela boa manutenção da moto. A máquina
bem cuidada faz menos barulho. É preciso observar vibrações, regulagem, descarga, amortecedores, suspensão. Afinal, se a
motocicleta é, muitas vezes, instrumento
de trabalho, a saúde auditiva também é
fundamental para garantir o emprego por
muitos e muitos anos.
Fonte: Comunicação / Telex Soluções
Auditivas
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Surto: Brasil registra a primeira
morte por varíola dos macacos
No país, já são mais de mil
casos confirmados da doença
e em São Paulo, o estado já
confirma que a doença atinge
inclusive às crianças
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

O Ministério da Saúde (MS) confirmou nesta sexta-feira, 29/07, a primeira
morte por varíola dos macacos. A vítima
foi um homem de 41 anos, residente em
Belo Horizonte, Minas Gerais, que possuía comorbidades. O estado de São Paulo, que possui o maior número de casos
positivos da doença, confirmou que a varíola já atingiu inclusive crianças.
Ao todo, até nesta sexta-feira, o Brasil
já confirmava um total de 1.066 casos positivos de varíola dos macacos. O Ministério
já trata a doença como surto, devido ao
grande número de casos registrados em regiões específicas do país. Ainda na semana
passada a Organização Mundial da Saúde
(OMS) classificou o alto número de casos

São Paulo confirmou nesta sexta, 3 casos positivos da
doença em crianças de seis e quatro anos residentes na Capital

confirmados no Brasil como preocupante.
Só no estado de São Paulo já são 818
casos de varíola dos macacos, 672 casos
só na Grande São Paulo. A secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou
nesta sexta, 3 casos positivos da doença

em crianças de seis e quatro anos residentes na Capital.
Ainda não há vacina disponível para
doença no Brasil, mas o MS informou
que já negocia a compra dos imunizantes e assim que eles forem adquiridos e

definidas as estratégias para vacinação
de toda a população, a vacina será incluída, o quanto antes, no Plano Nacional de Imunização (PNI).
A primeira morte confirmada no Brasil
ocorreu nesta quinta-feira, 28. O boletim
divulgado pelo Ministério, informou que o
paciente, residente no estado de Minas Gerais, sofreu um choque séptico, agravado
pelo Monkeypox – varíola dos macacos.
Alto Tietê registra
quatro casos positivos
Arujá, Igaratá e Santa Isabel não registraram nenhum caso confirmado ou suspeito de varíola dos macacos, mas dizem que
estão em alerta, após o surgimento de casos
positivos, em algumas cidades da região
como Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e
Suzano. Até o momento o Alto Tietê confirma quatro casos positivos da doença.
Vizinha de Igaratá, Jacareí no Vale do
Paraíba, confirmou nesta semana um caso
de paciente com varíola dos macacos. É o
terceiro caso positivo de Monkeypox no
Vale, os outros dois foram registrados em
São José dos Campos.

Varíola dos Macacos:
especialista explica a doença
Com a redução do número
de casos e internações, e tendo
a pandemia de Covid-19 sob
relativo controle, as pessoas
puderam respirar um pouco
mais aliviadas. Até que começaram a surgir no noticiário informações sobre casos de Varíola dos Macacos.
Mas afinal de contas, que doença é essa? A coordenadora do
curso de Biomedicina da Universidade Anhanguera, Alessandra Furtado Nicoleti, explica que
a varíola foi erradicada (ou seja,
não existe mais entre a popula-

ção) na década de 1980 depois
de uma grande campanha internacional de vacinação promovida pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).
“Os registros apontam que a
varíola vitimou mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo,
antes de ser declarada erradicada. É considerada umas das mais
devastadoras moléstias que a humanidade já enfrentou, matando
mais até do que as duas grandes
guerras mundiais somadas e do
que a gripe espanhola”, diz.
A varíola é causada pelo ví-

rus Orthopoxvirus variolae e a
transmissão acontecia de pessoa
para pessoa, a partir da inalação
de gotículas contendo o vírus,
eliminadas ao tossir, espirar ou
falar, ou contato direto. Os sintomas eram similares aos de
uma gripe comum, mas quando
o vírus se instalava no organismo pelo sistema linfático, começavam a aparecer manchas,
que evoluíam para pústulas e
bolhas de líquido e pus. Ao estourarem, as bolhas podiam deixar marcas na pele para o resto
da vida do paciente.
Na época do surto de varíola,
como não havia cura, a recomendação era esperar o organismo do paciente reagir e combater o vírus. Havia dois tipos de
varíola: a varíola major, tipo
mais radical da doença, que levava 30% dos doentes à óbito; e
a varíola minor, um tipo mais
leve que levava a óbito apenas
1% dos doentes.
“Como a doença foi erradicada, o Brasil não oferece mais a
vacina em seu calendário do

SUS desde a década de 1970.
Mas quem tomou a dose naquela
época ainda tem algum tipo de
proteção contra as Varíola dos
Macacos”, explica a especialista.
VARÍOLA DOS MACACOS
A Varíola dos Macacos é
uma zoonose silvestre viral
(transmitida aos seres humanos
a partir dos animais) que ocorre
em regiões como as florestas da
África Central e Ocidental. A
doença é causada pelo vírus
Monkeypox, que pertence ao
gênero Orthopoxvirus, e foi observada inicialmente em macacos em um laboratório em 1958,
na Dinamarca.
Os sintomas da Varíola dos
Macacos são semelhantes aos da
Varíola, mas com menor gravidade: febre, dores de cabeça,
musculares e nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão, além de lesões na pele que
se desenvolvem primeiramente
no rosto e depois se espalham
para o corpo. Essas lesões se assemelham à catapora ou à sífilis
até formarem uma espécie de

crosta, que depois cai.
A transmissão da doença se
dá a partir do contato com lesões, fluidos corporais, gotículas
respiratórias e objetos e materiais contaminados, como roupas
de cama.
O possível surto foi identificado primeiro em pacientes do
Reino Unido que não tinham
viajado para regiões endêmicas,
e a OMS ainda não identificou a
fonte de transmissão desses novos casos. Como surgiram casos em outros países, isso pode
significar que está havendo
transmissão comunitárias em
tais nações.
“As transmissões atuais têm
acontecido por meio de contato
físico entre pessoas sintomáticas,
então, ficam valendo as recomendações de, identificados sintomas
que possam indicar a doença, o
paciente deve procurar imediatamente o serviço de saúde para
receber tratamento adequado e
cumprir as medidas sanitárias necessárias para evitar a propagação”, finaliza Alessandra.

12

Página Digital

Jornal Ouvidor - Sábado / 30 de Julho de 2022

Jornal Ouvidor - Sábado / 30 de Julho de 2022

Página Digital

13

Santa Isabel de rampas novas
Convênio com o Estado vai
proporcionar um centro com
mais mobilidade e segurança
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

A Prefeitura de Santa Isabel firmou
convênio com o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito), pelo Programa
Respeito a Vida, e já na próxima semana
os técnicos devem analisar, no centro da
cidade, onde as melhorias de mobilidade
serão implantadas.
A placa do convênio já foi instalada na
Praça Maurício de Sousa há semanas e todo
o recurso investido, R$553.482,89, virá diretamente do Governo do Estado de São Paulo,
sem qualquer contrapartida do município.

A prefeitura informa que, entre outros
serviços, o convênio engloba a implantação de diversas rampas de acesso nas calçadas, correspondentes ao padrão necessário para atender aos cadeirantes e os
carrinhos de bebês. Só não serão contempladas com as melhorias as calçadas que
são muito estreitas.
“Assim que abriram as inscrições para
o Programa Respeito a Vida nós cadastramos Santa Isabel. É nosso compromisso a
constante busca por apoio e recursos para
melhorar a infraestrutura do município.
Só assim, vamos garantir melhor qualidade de vida, com mais mobilidade, acessibilidade e segurança. Todos os programas
que estivermos aptos para participar, nossos técnicos apresentarão proposta”, finaliza o Prefeito Dr. Carlos Chinchilla.

Violência contra a gestante
O programa semanal do Jornal Ouvidor na internet debateu nesta semana os tipos de
violência contra gestante
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

Um médico anestesista é flagrado estuprando uma mulher durante uma cesárea na sala de cirurgia do Hospital da
Mulher em São João de Meriti na Baixada Fluminense. Giovanni Quintella
Bezerra, está preso e contra ela ainda
pesam outras suspeitas de estupros cometidos entre dezenas de cirurgias das
quais ele participou.
O tema causou indignação em todo o
Brasil e para debater os tipos de violência contra a gestante, como identificá-la
e onde denunciá-la o Jornal Ouvidor
convidou esta semana a médica gineco-

logista e obstetra Dra. Cristiane Mota
para um bate papo ao vivo no Programa
de Frente com o Ouvidor.
Dra. Cristiane explicou que a violência contra mulheres grávidas pode ser

cometida em todas as fases do período
gestacional: “Erroneamente tratamos durante todos estes anos casos como este
como violência obstétrica, mas isso acaba generalizando esse crime a um único

profissional o que na maioria das vezes
não é desta maneira que acontece. Esse
tipo de violência, infelizmente, pode ser
cometida por qualquer profissional da
equipe, seja no pré-natal, durante o parto, ou até mesmo no pós-parto. Por isso,
o correto é tratarmos por violência contra gestante”, explicou.
Para a médica, o fundamental é que
tanto os hospitais quanto as próprias prefeituras busquem facilitar a denúncia,
criando canais oficiais, como ouvidorias,
por exemplo, ou melhorando aqueles que
já existem. “Não temos nenhuma lei federal que estabeleça regras para crimes
como este, por isso uma lei municipal já
poderia fazer a diferença em muitas cidades”, aconselha.
A entrevista foi ao ar na quarta-feira,
27, e pode ser conferida na integra em
nosso canal oficial no Youtube.
Clique aqui para assistir a entrevista

Processo seletivo em Igaratá
Prefeitura abre processo
seletivo para diversas áreas,
inscrições até dia 11 de
agosto de 2022
Estão abertas desde sexta-feira, dia
22/07, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Igaratá. A Prefeitura
procura preencher as vagas para: Operador de Máquinas Rodoviárias, Motorista
“A”, Monitor Escolar, Assistente Social,
Fonoaudiólogo e Psicopedagogo.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 11 de

agosto de 2022, por meio do site www.
integribrasil.com.br.
As provas objetivas estão previstas
para serem aplicadas no dia 04 de setembro de 2022 no município de Igaratá. “Na
página oficial da empresa organizadora
do certame, é possível acessar todos os
editais e informações adicionais sobre a
seleção”, informa a municipalidade.
- Processo Seletivo Simplificado é
para contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº
2832/16.

GRUPO CRUZEIRO
Rua do Rosário, s/n, Centro Santa Isabel- SP
Ref: Igreja do Rosário, Praça da Bandeira

(11)3315-9333
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ETEC muito mais segura

Preparada para atender a
Lei Lucas e garantir o socorro
imediato, quando este o
for necessário
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Durante o final de semana passado, a
Etec de Santa Isabel ofereceu um curso
completo de primeiros socorros para seus
educadores. A capacitação atende aos
pré-requisitos estabelecidos pela Lei Lucas (13.722/2018).
Mas você saber o que é a Lei Lucas?
Sancionada em outubro de 2018, a Lei
Lucas obriga as escolas, públicas e privadas
e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socor-

ros. O objetivo da norma é evitar mortes que
poderiam ser evitadas caso os profissionais
tivessem estes conhecimentos básicos.
A história por detrás da Lei
Lucas Begalli era um garoto saudável
e cheio de vida, um dia ele saiu de casa
para participar de uma excursão da escola
e nunca mais voltou. Ele tinha 10 anos,
quando morreu tragicamente engasgado
com um pedaço do lanche.
O caso aconteceu em Campinas e ganhou notoriedade com a suspeita de que a
criança poderia sobreviver se tivesse recebido os primeiros socorros de forma
rápida e adequada. Lucas chegou a ser
transferido em uma UTI móvel para o
hospital, mas acabou falecendo. Ele sofreu sete paradas cardíacas em 50 minutos

de tentativas de ressuscitação.
É possível que, se houvesse tentativas de
reanimá-lo antes da chegada da UTI móvel,
talvez ele estivesse vivo, pois o tempo nesses casos é um dos mais importantes fatores
para a sobrevivência do paciente.
Alessandra Begalli, a mãe de Lucas, se
mobilizou para lutar por uma causa: “A
de que nenhuma outra mãe perdesse o filho da mesma maneira”, e para isso precisava criar uma lei, até então, inexistente
na legislação brasileira.
Os pais podem se informar se as escolas, onde seus filhos estão matriculados, a
lei está sendo cumprida. Há penalidades
para quem não cumprir a lei. A punição
começa com notificações pelo descumprimento da lei. Após isso, pode haver multa

e até mesmo a cassação do alvará ou responsabilização patrimonial.
Aqui na região, a Etec saiu na frente e
já está preparada. “Queremos oferecer um
ambiente mais seguro para nossos alunos,
e isso inclui saber agir quando os imprevistos acontecem. Socorrer para salvar
vidas”, disse a diretora Gisele Adriana.
Na rede municipal de ensino as prefeituras de Arujá e Igaratá não responderam
os questionamentos da reportagem. Apenas Santa Isabel que diz: “No mês de agosto (dias 24 e 25 de agosto) a Secretaria Municipal de Educação ofertará em parceria
com o Sistema de Ensino SET Brasil, uma
Orientação Técnica para os funcionários
do grupo de apoio das escolas municipais,
sobre a Lei Lucas 13.722/18”.
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Segurança para todos
Conselho debate aumento do
número de casos de violência doméstica e a misteriosa
mulher que invade casas
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Na segunda-feira, 25/07, o Conselho Comunitário de Segurança de Santa Isabel promoveu
mais uma de suas reuniões mensais. Desta vez,
o encontro aconteceu na sede da Associação
Comercial e Industrial de Santa Isabel.
De acordo com o presidente do conselho,
Jose Francisco Barbosa, o Chiquinho, entre os
assuntos debatidos estava a história de uma
mulher misteriosa que deliberadamente invade
casas da área urbana do município.
“O problema é que as pessoas estão pos-

tando vídeos e fotos na internet, mas não estão
registrando as ocorrências. Sem oficiar os casos para as polícias civil e militar, fica difícil
de se adotar as medidas cabíveis”, contou Chiquinho, orientando a todos os presentes sobre
a necessidade de se fazer o registro do Boletim
de Ocorrência.
O delegado Dr. Herb Vitor Rodrigues Junior disse que observou uma redução do número de inquéritos, mas com a pandemia cresceu o número de Violência Doméstica.
O capitão Anderson Pelegrine disse que
reforçou o policiamento na área central e,
em uma ação conjunta e articulada com a
administração municipal, vem aplicando
autuações inclusive sobre motos com alguma irregularidade.
“A boa notícia para os isabelenses é que o
município já reúne condições para ter mais um
pelotão da Polícia Militar, conta Chiquinho.

As reclamações sobre perturbação por som
alto continuam, “mas também precisa continuar a denúncia pelos caminhos corretos 190 Po-

lícia Militar, 181 Dique-denúncia e (11)
95569-7622 Ouvidoria da Prefeitura de Santa
Isabel”, finaliza Chiquinho.
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