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CULUNISTAS

NA MÍDIA

com Dra. Fabiula Chericoni

APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A Aposentadoria da Pessoa com Deﬁciência está em vigor pela Lei Complementar
n. 142/2013 e contempla os portadores de doença física, mental, intelectual ou
sensorial.
A pessoa com deﬁciência pode se aposentar tanto por Tempo de Contribuição
como por Idade.
Para se aposentar por Tempo de Contribuição como deﬁciente não tem idade
mínima, bastando atingir o tempo de contribuição para cada grau de deﬁciência.
Assim, para mulheres:
Grau grave – 20 anos de contribuição; Grau moderado ou médio – 24 anos de
contribuição; Grau leve - 28 anos de contribuição
Para os homens:
Grau grave – 25 anos de contribuição; Grau moderado ou médio – 29 anos de
contribuição; Grau leve – 33 anos de contribuição
Na Aposentadoria por Idade do Deﬁciente, o homem precisa ter 60 anos de idade
e a mulher 55 anos de idade. Para ambos o tempo mínimo de contribuição é de 15
anos e o Segurado precisa comprovar a existência da doença por todo este período, independente do grau.
Para comprovar a deﬁciência, é imprescindível apresentar ao INSS documentos
como laudos e exames médicos, receitas médicas.
O Segurado portador de deﬁciência que pretende requerer junto ao INSS
a Aposentadoria do Deﬁciente deve ter em mãos os seguintes documentos: CIC/
RG; Comprovante de Endereço; Certidão de Casamento; Carteira de Trabalho;
Carnês GPS (se tiver); Exames/Laudos/Receitas Médicas e eventualmente Cartas
de Concessão de Auxílio Doença.
Ao requerer o benefício, o Segurado será submetido a uma perícia no INSS
para identiﬁcar o grau de deﬁciência e em seguida será feita a análise para enquadrar o caso concreto à legislação.
Caso o benefício seja negado/indeferido pelo INSS, o Segurado pode requerer
uma orientação jurídica e se for o caso, ingressar com uma ação judicial na qual
o seu direito será analisado por um Perito indicado pelo juiz. Com o resultado da
perícia, o juiz dará uma decisão concedendo ou não o benefício.

POLÍCIAS X SEGURANÇA PRIVADA – QUEM É MAIOR?
Quem emprega mais na área de segurança, as polícias brasileiras ou as empresas de segurança privada?
Só para você ter uma noção, o somatório de todos os policiais civis, militares e
federais é em torno de 530 mil servidores públicos. Já as empresas de segurança empregam aproximadamente 570 mil vigilantes.
Mas esse número é inﬁnitamente maior. Dezenas de milhares de vigilantes
formados trabalham como porteiros, controladores de acesso, rondistas e ﬁscais
de piso. Ainda temos que considerar aqueles que não têm formação como
vigilantes, portanto sem os devidos requisitos legais para o exercício da função
de vigilância patrimonial, mas que, de acordo com prática comum no mercado,
são contratados em prol da redução de custos.
Em São Paulo temos aproximadamente 75 mil edifícios. Calculando-se grosso
modo, pelo menos 65 mil deles têm portaria 24h, ou seja, somente neste espectro temos empregados 260 mil porteiros que zelam pela segurança condominial, realizando controle de acesso de pessoas, veículos e mercadorias. Alguns
edifícios ainda mantém rondistas, controladores de acesso na área de pedestres
ou na eclusa de veículos.
A explicação óbvia, é que com a escalada da violência urbana, moradores de
condomínios passaram a cobrar das administradoras investimentos em pessoas
e equipamentos para garantir a segurança das famílias.
Portanto, a conclusão é matemática e simples: O universo da segurança privada
no Brasil emprega inﬁnitamente mais que todo aparato de segurança pública. A
estimativa é que para cada agente público de segurança existam três privados.
o Brasil supera a média de agentes privados versus agentes públicos de países
como Estados Unidos (2,5 por 1) e México (2 por 1).

Por ﬁm, para aqueles Segurados que recebem benefício por incapacidade do INSS
(seja auxílio doença ou auxílio acidente), vale a pena veriﬁcar a possibilidade de se aposentar pelas regras da Aposentadoria do Deﬁciente.
Dra. Fabiula Chericoni

Advogada Previdenciárista e Membro da Comissão de Direito
Previdenciário da OAB/SP
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Foto: Robson Fonseca

ATILA JACOMUSSI CRITICA GOVERNO DE MARCELO
OLIVEIRA E COBRA RESPOSTAS SOBRE SAÚDE
O ex-prefeito da cidade de Mauá, Atila Jacomussi, vem demonstrando grande insatisfação com os últimos acontecimentos que ﬁzeram o município não só manchete, mas cenário de
grandes problemas sociais em diversos setores. Jacomussi,
vem cobrando respostas do atual governo e o chefe do executivo, Marcelo Oliveira (PT), pela falta de responsabilidade com
o povo de Mauá. Tudo isso tem como reﬂexo a pandemia que
toda a região do Grande ABC se enquadra, sofrendo com nível
de ocupação em leitos de quase 100% e de 100% em algumas
cidades, falta de proﬁssionais, e falta de sensibilidade com o
povo de forma geral. Em seu Facebook, Atila não poupa palavras para deixar claro que ter escolhido Marcelo para administrar a cidade foi um grande erro, e que ele não teria a mesma
postura com a cidade que sempre o acolheu quando prefeito.

“Falta de transparência nos boletins, divergência dos números municipais com os números do estado, cancelamento nas realizações de testes rápidos, retirada dos lavatórios de
alto ﬂuxo, cancelamento das barreiras sanitárias nós terminais, unidades de saúde e nos
órgãos públicos. Me parece que está tudo bem para o prefeito do PT e para integrantes do
seu governo, que vem dando respostas individuais e não para quem é de direito que é a
população, pois é o povo que sofre com falta de médico na área da saúde . É como já não
se bastasse tanto sofrimento, na área social irão ter que esperar 5 meses para o cadastro
do bolsa família. No meu governo nunca me escondi dos problemas e sempre procurei dar
retorno ao povo, mesmo em momentos mais difíceis e importantes não fugi da resposta,
muito menos quis tranferir a minha responsabilidade ao passado, lutei dia e noite para
combater o inimigo invisível (Covid19), e na área social ﬁzemos o melhor para atender as
famílias. Trabalho não se apaga! Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar
as coisas boas que eu ﬁz pra quem eu amo”, desabafa Atila Jacomussi em seu Facebook.

MUNÍCIPES ESTÃO REVOLTADOS COM O REAL ESTADO DOS EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE MAUÁ
Moradores da cidade de Mauá estão revoltados com a falta de respostas do governo petista. Até quem acreditou
que naquele momento Marcelo Oliveira seria a melhor opção para tocar os trabalhos na Prefeitura, está infeliz com
o executivo. Muitos aﬁrmam que não é por gostar ou não
do ex-prefeito, mas pela acessibilidade, velocidade na resposta e se seria possível ou não agir em cada situação.
O principal questionamento, seria sobre a construção de um
novo hospital de campanha na cidade, algo que na gestão passada, Atila teria realizado em regime “porta aberta”, recebendo
munícipes de outras cidades, por ter toda a estrutura necessária
para arcar com a alta demanda de casos de Covid-19 no ABC.
Não é a primeira vez que a cidade de Mauá vira manchete esta
semana. Além do Jornal Diário do Grande ABC, Na data de 27
de fevereiro, por volta das 19:30, o veículo VIVA ABC,
ABC, trouxe
ao vivo o apelo de uma senhora que não recebia informações
sobre um ente querido que estava internado no Hospital Nardini, totalmente desesperada sem saber seu estado de saúde.
Anterior a Isso, o ABCD Jornal e Jornal Nossa Cidade, noticiaram colapso com 100% de leitos ocupados na cidade.
O Jornal Tabloide Nacional, tentou contato com a Prefeitura de Mauá, solicitando explicações sobre: Abertura de
Hospital de Campanha, Quantidade de leitos ocupados
na cidade, Morte do Motoboy Cleyton e Ações de prevenção contra Covid-19. Até o fechamento desta matéria,
não tivemos respostas de nenhuma demanda enviada.
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EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, AULAS PRESENCIAIS
RETORNARÃO APENAS NO PRÓXIMO DIA 15 DE MARÇO
Decisão foi tomada após aumento da ocupação de leitos de UTI e avanço da média
móvel de óbitos; escolas particulares voltam a ter atividades presenciais suspensas

A Prefeitura de São Bernardo anunciou na segunda-feira (22/02) o adiamento para o dia 15 de março do retorno presencial das aulas da rede pública (municipal e estadual). A decisão se baseou em parecer do Comitê de Combate ao Coronavírus, após aumento da ocupação dos leitos de UTI na rede municipal e
avanço da média móvel de óbitos em decorrência da Covid-19. Também foi conﬁrmado toque de recolher entre 22h e 5h, a partir do último sábado (27/02). A
medida vai valer durante toda a semana, por tempo indeterminado, e vai limitar também a circulação do transporte coletivo.
De acordo com os últimos números conﬁrmados pela Secretaria de Saúde, o município apresentou aumento da incidência de novos casos, comparando a
semana do dia 22 de janeiro a 4 de fevereiro (14 dias), com incidência de 379,39 casos por 100.000 habitantes. Entre os dias 5/02 e 18/02 a incidência foi de
391,83 casos por 100.000 habitantes. Se considerados os óbitos, houve registro de 491 mortes em decorrência da Covid-19 em apenas 96 dias, comparando
os dados entre 17 de novembro e 21 de fevereiro.
Com a decisão do município, também ﬁcam suspensas as reuniões com pais e entrega de materiais e uniformes escolares que seriam iniciadas nesta semana.
As aulas da rede particular de ensino, que haviam retornado no último dia 18, também estarão suspensas a partir do dia 1º de março, passando a atuar apenas
com ensino remoto.
“Estamos muito preocupados com os números da nossa rede municipal e isso nos faz tomar novas medidas em favor da proteção da população. O distanciamento social diminuiu muito e as pessoas, infelizmente, perderam o medo da doença, o que é muito ruim. Não é normal esse aumento tão expansivo da demanda nos hospitais de São Bernardo e, por isso, tomamos estas decisões”, destacou o prefeito Orlando Morando.
ESTRUTURA ESCOLAR - A rede municipal de ensino de São Bernardo conta com aproximadamente 82 mil alunos matriculados. A suspensão das aulas
presenciais no município ocorreu em 20 de março do ano passado. Desde então, o município tem trabalho com os estudantes em ensino remoto e também na
oferta de apostilas e materiais didáticos para alunos sem acesso pleno à internet.
Em paralelo, a Prefeitura instituiu o programa Cartão Merenda, que proporciona R$ 85 a cada aluno matriculado, para compra exclusiva de alimentos. Além
disso, a Administração revitalizou 66 unidades escolares neste período para melhora da qualidade e conforto de proﬁssionais e alunos.
COMBATE AO CORONAVÍRUS - A Prefeitura de São Bernardo, desde o início da pandemia, tem trabalhado em ampla estruturação de combate ao vírus, ofertando 457 leitos (306 de enfermaria e 151 de UTI), em cinco hospitais públicos permanentes: Hospital e Pronto Socorro Central (HPSC), Hospital Municipal Universitário (HMU), Hospital de Clínicas (HC), Novo Hospital Anchieta (HA) e Hospital de Urgência (HU), estes dois últimos inaugurados em abril e maio de 2020,
respectivamente, e destinados exclusivamente para tratamento da Covid-19. Foram contratados 1.500 proﬁssionais de Saúde para reforço e fortalecimento ao
atendimento da população, além de outras ações de conscientização e ﬁscalização de combate ao vírus.
VACINAÇÃO - Desde 19 de janeiro, o município tem trabalhado na aplicação dos imunizantes contra a Covid-19 junto aos grupos prioritários. Até o momento,
a cidade recebeu cerca de 47,5 mil doses de vacinas e até segunda-feira (23/02), foram aplicadas 44.173 doses. São Bernardo é a cidade da região do ABC e
a 3ª do Estado de São Paulo que mais imunizou a população, atrás apenas de Campinas e da Capital paulista.
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SÃO CAETANO REABRIRÁ HOSPÍTAL DE CAMPANHA
O prefeito de São Caetano,
Tite Campanella, a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, e o secretário de
Educação, Fabricio Coutinho,
anunciaram durante live desta
quinta-feira (25) a reabertura do hospital de campanha e
a criação pioneira no país de
ambulatório para atendimento
exclusivo dos proﬁssionais da
Educação. Ambos funcionarão
no antigo Hospital São Caetano, na rua Espírito Santo,
Bairro Santo Antônio.

Foto: Divulgação/PMSCS

“Precisamos adotar a decisão estratégica de reabrir o hospital de campanha
nesse momento em que se acende a luz amarela e já sinalizando que, em
alguns dias, nosso sistema poderá estar sobrecarregado, tanto o Hospital de
Emergências quanto o Complexo Hospitalar. Precisamos de uma retaguarda
maior de enfermaria para ampliar leitos de UTI” , explicou a secretária de Saúde,
Regina Maura Zetone.
No ﬁnal de agosto, a Prefeitura encerrou as atividades do hospital de campanha,
que funcionou por pouco mais de quatro meses e recebeu 193 pacientes.
Novo ambulatório
Durante a live também foi anunciada a criação de um ambulatório inédito para atendimento exclusivo aos proﬁssionais da Educação que tiverem sintomas da covid-19. O
espaço também ﬁcará no Hospital São Caetano, com atendimento das 8h às 12h, e será inaugurado na próxima semana.
“Estamos atendendo a uma demanda que recebemos dos nossos funcionários. Vamos minimizar a demora pelo resultado, atendendo inclusive funcionários que
não moram na cidade”, destacou Fabricio. Os proﬁssionais da Educação em atividade na rede municipal que apresentarem suspeita de covid-19 serão encaminhados para o
ambulatório exclusivo. Lá eles serão medicados, orientados e, caso haja indicação médica, testados. “Vamos fazer, também de forma inédita, testes rápidos de antígeno,
um teste equivalente ao PCR mas que possui menor tempo de resultado. Horas depois o funcionário já terá o diagnóstico”, explicou Regina.
O resultado será comunicado ao proﬁssional e à escola para que se proceda imediatamente ao isolamento. Esse teste é exclusivo para quem tem sintomas em vias aéreas
superiores e só traz dois resultados possíveis: o positivo, que signiﬁca infecção viral ativa, e o negativo, no qual não é detectada a presença do vírus no organismo.
O ambulatório não fará atendimento de urgência, que permanece sendo oferecido na UPA.

Foto: Divulgação/PMSCS

Na próxima semana, será reativado o quarto andar do hospital, com 48 leitos de
enfermaria. “Embora nossa taxa de ocupação de enfermaria ainda não tenha
chegado a 80%, os casos vêm aumentando e não queremos sobrecarregar nosso
sistema de saúde”, explicou o prefeito Tite Campanella. O espaço receberá investimento de R$ 800 mil por mês.
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CÂMARA DE MAUÁ REPAGINADA: ZÉ CARLOS NOVA ERA
E AS DEMANDAS NO COMANDO DA PRESIDÊNCIA
No último dia 18 de fevereiro, o grupo de vereadores por unanimidade votaram contra o projeto de lei de número 01/2021,
que previa o reajuste do IPTU na cidade que seria 5% nos
carnês de todos os munícipes.

Foto: Divulgação/Facebook

De acordo com Zé Carlos, este momento difícil não era propício para um reajuste deste tipo.

Zé Carlos Nova Era, empresário do ramo da mobilidade e atual
presidente da Câmara de Mauá, trouxe uma nova dinâmica de
trabalho junto a composição da bancada de parlamentares. Focado
sempre em melhorias de vida dos munícipes, suas demandas são
extremamente acessíveis para todos da cidade.

Foto: Divulgação

Com proximidade junto ao executivo, procura estabelecer posições
adequadas para que o balanço político da cidade seja sempre espelho para um bom trabalho e de fato, melhorar a cidade, corrigindo
problemas em todos os setores.

“Devemos levar em consideração o momento extremamente complicado em que estamos vivendo, não apenas
em Mauá, mas em todo o Brasil. Muitas pessoas perderam seus empregos, outros tiveram seu salário reduzido
e outros não podem trabalhar. Reajustar o IPTU não seria
uma atitude de humanização e acolhimento com o povo
mauaense”, aﬁrmou o presidente.

Muito além de melhorias, Zé procura trazer mais conforto financeiro
para o município, como por exemplo o projeto de lei número 02/21,
para acelerar e facilitar a revitalização das quadras esportivas públicas, onde uma empresa, ong ou instituição assume a manutenção do
local com investimentos em reformas e melhorias, em troca, aquele
que investiu pode usar o espaço publicitário estabelecido. Desta forma é possível atender muito mais jovens no esporte, revelar talentos
e mantê-los no caminho do bem, não gastando 1 centavo do dinheiro público.

A comunicação por sua vez é muito importante em um município
como Mauá, onde a cooperação dos moradores da cidade pode ser
reflexo nas melhorias, novos projetos e leis para a cidade. Pensando
na facilidade dos meios que temos hoje, Zé Carlos disponibilizou o
Whatsapp para demandas do município. O número (11) 98597-8161,
que conta com o atendimento da equipe do presidente da câmara, é
o canal direto de sugestões, críticas e notícias.
Para outras informações, siga o presidente no Instagram:
instagram.com/zecarlosnovaera99
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Plataforma de ensino
remoto “Educa Ribeirão”
já disponibiliza conteúdos.
Alunos da rede municipal ou seus responsáveis podem
utilizar site que facilita o acesso às atividades propostas
pelos professores.
A partir dessa segunda-feira, dia 1 de março, os quase 7 mil estudantes da rede municipal de ensino de Ribeirão Pires passam a
contar com mais um reforço para o aprendizado neste período de
ensino remoto. Os alunos ou seus responsáveis já podem utilizar a
plataforma chamada “Educa Ribeirão”, por onde as equipes das escolas, com o apoio da Orientação Pedagógica da Secretaria de Educação, inserem as atividades propostas para cada dia da semana.

O conteúdo é separado por segmento (Ensino Infantil Parcial, Ensino Infantil Integral, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino Fundamental
– Anos Finais), e por unidade escolar. Alunos de famílias que não contam com acesso à Internet terão todas as atividades impressas e disponibilizadas para retirada, com agendamento, na unidade escolar.
“A pandemia nos trouxe novos desafios, que gradativamente, a medida em que avançamos, aprendemos a superar. A Internet é importante aliada
da Educação no ensino remoto. Usamos também meios tradicionais para que todos os estudantes participem das atividades e tenham o acompanhamento de suas necessidades e evolução do aprendizado”, explicou a secretária de Educação da cidade, Rosi Ribeiro de Marco.
A frequência, participação e devolutiva dos alunos será acompanhada pelas escolas, que deverão fazer a busca ativa de alunos que não apresentarem bons índices de participação ou faltas injustificadas.
Silvia Stancov Romero Peres da Silva tem dois filhos matriculados na rede municipal, na E.M. Fiorindo Roncon e na E.M. Olívia Petrílli. Silvia, que
é professora em São Paulo, considera a plataforma como uma ferramenta que contribui para a organização das atividades semanais. “Sou bastante
exigente com o cumprimento e entrega das tarefas, tanto pela preocupação com meus filhos, como em respeito ao trabalho da escola. Realizar as
atividades com eles é satisfatório e entendo que é essencial para o desenvolvimento deles”, avaliou.
Michelle Bressane, responsável técnica da equipe de Orientação Pedagógica pela plataforma digital, explica que, semanalmente, as escolas estão
enviando os conteúdos, que são inseridos por segmentos. “As famílias dos alunos têm nesta página o acesso facilitado às atividades propostas pelos
professores. A devolutiva das tarefas é feita de acordo com a orientação de cada turma”.
Ribeirão Pires recebe 1960 doses da vacina Coronavac

Na manhã de domingo (28), Ribeirão Pires recebeu 1960 doses da vacina
Coronavac, produzida pelo instituto Butantan.
Com os novos imunizantes, os profissionais da saúde, de acordo com a data
pré-estabelecida na carteirinha de vacinação, e idosos com 90 anos ou mais,
receberão 2ª dose da vacina.
A imunização acontecerá das 8h às 16h, via Drive Thru, no Complexo
Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193) a partir de segunda-feira, 1 de
março.

Foto: Divulgação/PMRP

Cidade iniciou aplicação da segunda dose aos proﬁssionais de
saúde e idosos 90+ segunda-feira.
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Serviço de streaming Paramount+ será lançado no Brasil em 4 de março

Foto: reprodução/Facebook

O novo serviço de streaming Paramount+ será lançado em 4 de março no Brasil e outros 17 países da América Latina. Conforme anunciado pela companhia na quinta-feira (25), a plataforma oferecerá um catálogo com diversos ﬁlmes,
com mais de 5 mil horas, entre eles os inéditos Meu Pai, indicado ao Globo de Ouro em quatro categorias, e Posto de
Combate, com Orlando Bloom, além de franquias como Missão: Impossível, cuja sétima parte é a grande novidade.

“Paramount+ proporcionará aos consumidores uma experiência premium a um preço competitivo, tornando-o essencial para consumidores e parceiros de distribuição”, disse Kelly Day, presidente de streaming e diretora de operações da ViacomCBS Networks International, em comunicado oficial.
No lançamento, os consumidores no Brasil poderão se inscrever para um teste gratuito de sete dias ou por meio de uma assinatura mensal de R$ 19,90.
O aplicativo poderá ser encontrado pelo site ParamountPlus.com, em smartphones e smartTVs. O serviço também terá ampla distribuição nos principais
parceiros latinoamericanos, incluindo Mercado Livre, Claro Brasil, Vivo e Oi.

Infantil e realities

Para as crianças, amparado principalmente pelo catálogo base da Nickelodeon, o Paramount+ vai trazer Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years: o primeiro spinoﬀ de Bob
Esponja. A produção leva os espectadores de volta ao tempo em que os personagens
icônicos da Fenda do Biquíni se encontraram pela primeira vez em um acampamento
de verão.
Também está prevista a estreia da série de live-action The Astronauts, a primeira coprodução do Nickelodeon Animation Studios com Imagine Kids + Family, em que um
grupo de crianças embarca numa grande aventura quando são lançadas ao espaço
por engano.
Já o formato de reality shows contempla estreias de formatos da MTV, como De Férias
Com o Ex Brasil, De Férias Com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias e Are You The
One? Brasil, além de um catálogo com sucessos como Jersey Shore, Ex on the Beach
e Catﬁsh.

Catálogo

O serviço contará com as produções do Showtime, com estreias de produções exclusivas, como Black Monday, City on a Hill, Your Honor, The Good Lord Bird, The Comey
Rule e Escape at Dannemora, além de sucessos anteriores da produtora, como Dexter,
Ray Donovan e The Aﬀair. Estão previstas ainda as estreias de American Rust e de The
First Lady, estrelado e produzido por Viola Davis como a primeira dama Michelle Obama, Michelle Pfeiﬀer como Betty Ford e Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt.
O Paramount+ também vai trazer novas séries como a terceira temporada de Yellowstone, Two Weeks to Live e a fase inédita de The Handmaid’s Tale. Outras produções
disponíveis no lançamento incluem Strange Angel e No Activity.
Outra grande aposta da plataforma é The Man Who Fell to Earth, estrelada por Chiwetel Ejiofor, e baseada no romance homônimo de Walter Tevis. A série seguirá um novo
personagem alienígena que chega a Terra em um determinado ponto da evolução
humana e deve enfrentar seu passado para determinar nosso futuro.
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