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Para médico vagabundo, demissão é a solução!
Antes de começar o meu artigo desta
semana, quero me desculpar com todos os
bons médicos que temos
em nossa cidade, que
são a gigantesca maioria.
No entanto, como em todas as profissões, temos
quele 1% que mancha
toda a categoria.
Na última segunda-feira (11), recebemos
diversas ligações de pacientes que estavam na
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade
na espera de atendimento médico, obviamente porque não estavam
bem, já que ninguém vai
à UPA pra fazer turismo,
não é mesmo? Ao chegar no local diversas pessoas vieram até nós para
contar suas respectivas

histórias. Conversamos
com algumas pessoas
que nos contaram que
os médicos estavam fazendo uma “Operação
Tartaruga”, ou seja, estavam atendendo extremamente devagar propositalmente.
Ao invés de atender as pessoas, alguns
dos médicos ficavam
em seus consultórios
utilizando celulares, no
computador, enfim fazendo milhões de coisas,
menos o que deveriam,
pelo menos era o que
denunciaram as pessoas. Para tentar averiguar,
procuramos alguns dos
médicos. Quando nos
deparamos com um
consultório, onde estava
o Doutor Ocilmar Dias do
Amaral Junior. Iniciamos

a conversa com o médico, quando percebi que
ele estava lendo notícias
sobre tecnologia em seu
computador. Questionado se estava em horário
de trabalho, o homem
confirmou, o parabenizei
ironicamente pela atitude
e saí. Foi quando o médico atacou o nosso cinegrafista tentando pegar
a nossa câmera. O pior
foi que depois disso, os
colegas desse agressor
se recusaram a voltar aos
seus plantões e atender
as pessoas. Além disso, o relógio de ponto
foi danificado. Tudo isso
porque os médicos não
querem cumprir horário
de trabalho. Não querem
trabalhar? Simples, sumam de nossa cidade e
vão fazer nada na casa

de vocês. Aqui queremos
médicos que trabalhem
pelos nossos amigos e
familiares.
Alguns desses
“profissionais” que mancham essa tão sagrada
profissão, que é a medicina, se sentem blindados por serem concursados e não existir a opção
de demissão imediada.
Sugiro à Prefeitura de
Ribeirão Pires que abra
Processo administrativo
contra esses péssimos
profissionais e DEMITAM
TODOS! Já o médico
que agrediu nossa equipe, vai responder na justiça, e torço pra que seja
proibido de exercer a medicina. Até porque uma
pessoa desequilibrada
dessa forma não pode
andar em público por aí.

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
O ponto biométrico dos
funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ribeirão Pires foi arranhado
no local em que acontece a leitura biométrica. Essa imagem chegou até a nossa equipe
após toda a confusão
que aconteceu na última segunda-feira (11).
Um dos métodos adotados pela secretária
Patricia Freitas tem sido
por meio da biometria.
Todos os médicos que
não cumprem os horários terão descontos
nos salários. Alguns
não concordam.
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Rua continua “privada” em Ribeirão Asas para Isabela chega na 3ª edição

Em
Fevereiro
deste ano, o DiárioRP
publicou uma matéria na qual denunciava
uma rua que havia sido
fechada irregularmente.
Já em Junho, publicamos novamente uma
reportagem alegando
que a irregularidade
ainda estava no local.
Passados sete
meses da primeira matéria, fomos ao local
para ver se a situação
havia sido regularizada
como prometeu a prefeitura, mas ao chegar

vimos que nada mudou.
No local, um
homem que afirma ser
morador de uma das
casas que ficam na
parte interna do local,
saiu para nos atender.
Na conversa com ele,
questionamos
quem
era o responsável pelo
fechamento da rua. “É
o meu patrão, ele está
em Minas Gerais, mas
não sou autorizado a
falar o nome dele”, disse.
“Muitas pesso-

as foram encontradas
mortas aqui, muitas
mulheres foram estupradas, então não temos nenhuma segurança, aqui a noite é um
breu por causa da falta
de iluminação”, disse o
morador sobre o fechamento da via.
Cícero alegou que
membros da prefeitura da gestão passada
e dessa gestão estão
cientes do fechamento
pelo muro e eles não
mandaram derrubar o
muro.
Em novo contato, a prefeitura desmentiu versões anteriores
dadas por ela mesmo
e informou apenas
que está “apurando o
caso”. O DiárioRP continuará acompanhando
a situação.

Isabela é uma
criança que sofre de
paralisia cerebral e luta
para superar sua deficiência dia após dia.
Graças ao tratamento
intensivo ‘Cuevas Medek Exercises’, que é
realizado no Chile, Isa
tem alçado vôos altos.
Para que o tratamento,
que tem um altíssimo
custo, possa continuar,
a família e os amigos
se reúnem mais uma
vez para realizar este

evento solidário.
As corridas de
5 e 10 km e a caminhada de 2,5 km acontecerão na em Ribeirão
Pires, no dia 29/10. A
largada será às 08:30h
e tem sua concentração na Tenda do complexo Ayrton Senna.
A caminhada
acontece junto à ciclofaixa, em percurso
acessível, plano e asfaltado, possibilitando
a participação de todos

os públicos, incluindo
crianças, idosos e pessoas com mobilidade
reduzida.
As inscrições
têm valor promocional
de R$ 50,00 no primeiro lote (até 15/09), mais
um kilo de alimento não
perecível a ser entregue no dia da retirada
do kit. Esses alimentos
são doados para instituições de caridade.
Cada atleta inscrito na prova receberá um kit com camisa
dry fit, bolsa, número e
chip para cronometragem (este apenas para
corredores de 5 e 10
km).
Para mais informações, acesse o site:
www.asasparaisabela.com.br ou fb.com/
asasparaisabela.
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POLÍTICA
Professores terão salário maior

A
Prefeitura
anunciou que o governo de Kiko Teixeira
(PSB) fará um reajuste
de 7,6% no salário dos
professores da Educação Municipal, equiparando o valor ao piso
nacional dos profissionais da categoria. Os
vencimentos de cerca
de 700 docentes do
município passam de
R$ 2.135,64 para R$
2.928, em jornada de
40 horas semanais, a
partir de outubro.
Ainda segundo
a prefeitura, o reajus-

te causará impacto de
R$ 1,4 milhão por ano
na folha de pagamento
e será retroativo a Janeiro, ou seja, os professores vão receber
também pelos oito meses que já passaram.
A diferença será paga
em 3 parcelas depositadas em outubro, novembro e dezembro. O
gasto foi contabilizado
em aproximadamente
R$ 350 mil por mês só
com a correção.
A
secretária
de Educação, Flávia
Banwart, comemorou:
“Estamos, aos poucos, avançando na
garantia de melhorias
aos profissionais da
Educação municipal.
Acompanhamos
de
perto a rotina dos professores e educadores”.
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Maranhão começa a perder apoio de aliados

Na última sessão
ordinária de Rio Grande
da Serra, algumas falas
expuseram a situação
política da cidade.
Em um determinado momento, o vereador Claurício Gonçalves
(DEM) pediu a palavra
para direcionar algumas
falas para o prefeito Gabriel Maranhão (PSDB).
O vereador disse em
tom elevado: “Gabriel
Maranhão, reveja se
você realmente precisa
e conta com essa casa
de leis. Nós devemos

respostas aos nossos
eleitores, então reveja
se necessita desta casa
de leis, se acha que não
precisa, não envie seus
projetos para nós”.
Em seguida, Claurício
afirmou: “Só porque eu
sou um possível pré-candidato a prefeitura
de Rio Grande da Serra,
parece que estão me minando”.
Quase no fim da
sessão, o vereador Ebio
Viana de Oliveira (PSDB),
o Bibinho, pediu a palavra para dizer algumas

coisas contra o executivo, após ter recebido um
convite de última hora
para um eventos: “Essa
é a última vez que vou
assinar algo que chegue
até à câmara essa hora
sem que praticamente
ninguém saiba do que
se trata. Isso é uma brincadeira!”, em tom muito
alto.
Após se expressar e mostrar o convite,
bibinho voltou até seu
lugar amassando e ras-

gando o convite.
Essas atitudes
mostram como está a
situação política da cidade, pois Claurício e
Bibinho são vereadores da base de Gabriel
Maranhão, mas mesmo
assim atacaram o executivo e direcionaram
suas palavras também
para Claudinho Monteiro
(PSB), líder do governo
de. Claudinho tentou
amenizar a situação com
algumas brincadeiras.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

O vereador recebeu em
seu gabinete alguns munícipes, aonde a intenção é
conversar sobre assuntos
da cidade. Ainda durante a
semana, Anselmo Martins
elaborou alguns requerimentos que foram feitos
após ele ter fiscalizado e
recebido reclamações de
alguns locais. O vereador
da Estância Turística de
Ribeirão Pires também
foi até a UPA Santa Luzia
para averiguar como estava o andamento da unidade que, após a secretária
da saúde ir até a câmara
prestar esclarecimentos,
foi prometido que todos
os problemas seriam resolvidos o quanto antes.

O vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires
foi até a Vila Gomes assistir a final do Campeonato Municipal da Primeira
Divisão de Ribeirão Pires
que teve o Time do E.C
Comercial se sagrando
campeão de forma invicta.
Durante a semana referida, Paulo César ainda fez
algumas solicitações de
limpezas em locais da cidade. Também solicitou o
corte de matos e também
reparos na Praça do Jardim Alvorada. Ainda neste bairro, fez a solicitação
de corte de mato na Rua
Rosimeire Martins Ipólito,
levando em conta pedidos
da população.

O vereador Amigão D’Orto esteve empenhado em
fiscalizar a execução de
requerimentos de sua autoria por parte da Prefeitura em diversos pontos
da cidade de Ribeirão,
além de questionar a não
execução de obras como
a reconstrução do muro
da UBS da Vila Suely,
obra essa que está sendo muito questionada por
moradores da cidade e
virou assunto nacional. O
vereador de Ribeirão Pires
também questionou muitas situações que foram
fiscalizadas, entre outros
pontos, o Contrato com a
ACIARP e a impressão do
Diário Oficial.

Abriu o gabinete para atender os munícipes e ouvir
as demandas de alguns
bairros da cidade. Foi até
a Secretaria de Infraestrutura e de Segurança juntamente com moradores
do bairro Jardim Itacolomy
para buscar informações.
O vereador Amaury também compareceu ao encontro nacional da juventude do Partido Verde. Na
próxima quinta-feira, seu
projeto que proíbe o motorista de dirigir e cobrar
passagem será votado
novamente após ficar mais
duas semanas adiados a
pedido de outros vereadores. Este projeto está há
muito tempo em pauta.

Na semana que passou, o
vereador atendeu munícipes em seu gabinete para
falar de possíveis melhorias na cidade. Também
foi solicitado através de
um requerimento a manutenção da quadra de areia
que existe no Bairro Barro
Branco, na qual existem
diversas
reclamações.
Houve a manutenção, na
qual foi feita uma limpeza e também recolhidos
objetos sem utilização na
escola Monteiro Lobato,
na Vila Sueli. O vereador
apresentou ofícios nos
quais solicita a limpeza e
capinação em vias públicas da Estância Turística
de Ribeirão Pires.
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Durante a semana referida, o vereador de Ribeirão
Pires, Archeson Teixeira, o
Rato, compareceu até a
Unidade Básica de Saúde
(UBS), de Ouro Fino Paulista. Sua presença foi para
acompanhar a instalação
dos equipamentos odontológicos nesta unidade,
aonde beneficiará os munícipes com o início dos
atendimentos o quanto
antes. O vereador da Estância Turística de Ribeirão
Pires também fiscalizou o
local para observar como
estava o andamento dos
atendimentos prestados
aos pacientes que vão ali
para receber alguns procedimentos de saúde.

O vereador Rogério Luiz recebeu diversos munícipes
em seu gabinete na última
semana, onde foram abordados muitos assuntos da
cidade. O parlamentar da
Estância Turística de Ribeirão Pires ainda diz que seu
gabinete está aberto para
toda a população. Rogério
também visitou algumas
secretarias da cidade para
buscar informações com
relação aos seus ofícios
enviados que estão sendo
feitos através da câmara.
Também foi até a UBS do
Jardim Luzo para fazer
algumas fiscalizações de
como está sendo realizado o atendimento para os
pacientes.

Rubens Fernandes esteve
com o secretário de esportes, Iuquio Iwasaki, na
escola municipal Mabel
Cunha, a fim de reformar a
quadra que está necessitando de melhorias. Também esteve com ele no
campo do Furacão e num
terreno onde será feito um
parque. O vereador de Ribeirão Pires recebeu no
gabinete o Matheus, que
veio conhecer a Câmara
Municipal, além do Junior,
que é morador da Rua Diamantina, que trouxe abaixo-assinado a respeito da
paralisação das obras na
rua onde ele mora, no qual
tinha uma grande quantidade de assinaturas.
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Médico agride jornalistas na UPA

No último sábado (11), uma equipe do
Diário de Ribeirão Pires
passou por momentos
de tensão na UPA da cidade. Recebemos diversas denúncias de munícipes que não estavam
sendo atendidos há cerca de sete horas, com
isso, uma equipe foi até
o local para averiguar.
Pessoas
relataram que estavam há
mais de 6 horas esperando atendimento dos
médicos, que estariam
parados em seus respectivos consultórios. A
operação que os médicos estavam realizando
é chamada de “Operação Tartaruga” e se
caracteriza quando os
profissionais estão no
local de trabalho, porém
retardam atendimentos
simples que deveriam
durar cerca de 5 minutos

e acabam durando quarenta ou até cinquenta
minutos, lotando a fila
de espera e prejudicando os munícipes. A ideia
dos médicos concursados era mostrar que não
estavam contentes com
a obrigatoriedade por
parte da Prefeitura do
ponto biométrico para
provar que estão em
serviço.
O grupo de jornalistas tentou encontrar
alguém que pudesse
esclarecer o que estava acontecendo. Neste
momento, encontramos
o consultório do doutor
Ocilmar Dias Amaral Junior e adentramos afim
de gravar um depoimento com o médico.
Ocilmar estava
lendo um site de entretenimento e tecnologia.
Quando
questionado
se estava em horário de

trabalho, ele confirmou.
Após sair da sala do médico, a equipe foi surpreendida com uma agressão vinda do próprio
profissional de saúde.
O médico atacou o cinegrafista na
tentativa de quebrar os
equipamentos de gravação. Diversos Munícipes tentaram intervir em
defesa de nosso grupo
aos gritos de: ‘’Eles vão
gravar sim’’ e ‘’Médico
vagabundo tem que ser
exposto’’. Alguns chegaram a morder o médico.
Depois do médico ser imobilizado e
afastado por colegas,
ele voltou e tentou atacar
novamente nossa equipe de jornalistas. Fora de
sí, o homem teve que ser
imobilizado por membros da ROMU, equipe
de elite da Guarda Municipal, que estavam no
local.
Depois da confusão, médicos que
tentaram prestar atendimento foram coagidos
por colegas do agressor
e foram denunciados
nas redes sociais. Além

disso, negaram retornar
aos seus postos e não
prestaram atendimento
à população. A máquina de ponto biométrico
também foi quebrada.
A
Associação
Brasileira de Imprensa,
informou que a Truculência do Médico não atinge apenas a liberdade
de imprensa por meio
de uma agressão a profissionais no exercício de
suas funções, mas também à própria cidadania,
e que condena com veemência a atitude antidemocrática do médico.
O Conselho Regional de Medicina informou que abriu uma sindicância para apurar as
ações do médico e de
seus colegas e, se condenado, Ocilmar pode
perder o direito de exercer a medicina.
A Prefeitura de Ribeirão
Pires informou que um
Processo Administrativo
foi aberto, e por conta da
gravidade das imagens,
o médico, mesmo sendo concursado, poderá
ser demitido ao fim do
Processo.
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