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Vendas para o Dia das Mães devem 
movimentar R$ 132 milhões no ABC
Comemorada no segundo domingo 
de maio, a data é a segunda mais 
importante do varejo brasileiro 

Após dois anos consecu-
tivos de queda, as vendas 
no comércio do ABCpara o 
Dia das Mães devem voltar 
ao “azul” este ano. A data 
deve movimentar R$ 132 mi-
lhões no varejo dos sete mu-
nicípios, segundo Pesquisa 
de Intenção de Compras 
(PIC) divulgada nesta sema-
na. O montante representa 
crescimento real (descon-
tada a inflação) de 16% em 

Segundo economista, consumidor está mais disposto à compra para o Dia das Mães deste ano

Thales Stadler/Folhapress

relação ao projetado no ano 
passado (R$ 111 milhões). O 
Dia das Mães é a segunda 
data mais importante do 
varejo brasileiro. Para San-
dro Maskio, coordenador da 
pesquisa, a projeção de cres-
cimento na casa de dois dígi-
tos pode ser explicada pelo 
fato de a região ter sido mais 
atingida pela crise, o que pode 
ter represado o consumo.
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política

Promotora pede que agressão em ato em 
frente ao Instituto Lula vá a júri popular

Empresário sofreu 
agressão após insultar 

o senador petista 
Lindbergh Farias

A promotora de Jus-
tiça Cristina Hodas ava-
lia que houve tentativa 
de homicídio na agres-
são em ato em frente ao 
Instituto Lula, em 5 de 
abril e pede que o caso vá  
a júri popular. Na data, 
quando foi decretada a 
prisão do ex-presidente 
Lula, o empresário Car-
los Alberto Bettoni so-
freu agressão após in-
sultar o senador petista 
Lindbergh Farias.

Bettoni teve traumatis-
mo craniano, foi operado e 
ficou mais de duas semanas 
internado na UTI do hos-
pital São Camilo, em São 
Paulo. No final de abril, foi 
para casa, com restrições 
de autonomia. O episódio 
resultou no indiciamento 
do ex-vereador de Diade-
ma Manoel Eduardo Mari-
nho, o Maninho, seu filho 
Leandro Eduardo Marinho 

e Paulo Cayres, secretário 
nacional do Setorial Sindical 
do PT. São suspeitos de lesão 
corporal dolosa.

A defesa de Maninho 
afirmou, em nota, que não 
foi notificada porque “o pro-
cesso sequer foi redistribu-
ído”. “A promotora do Foro 
Regional viu indícios com 
base no que se tem nos au-
tos até o momento (não foi 
apresentada nenhuma defesa, 
tendo em vista que processu-
almente ainda não houve esta 
determinação) de uma pos-
sível tentativa de homicídio 
culposa, e que, por conta 
disso, pediu a redistribuição 
do processo a uma das varas 
do júri. Com isso a juíza do 
Foro regional determinou a 
redistribuição para o Fórum 
da Barra Funda. Agora, tem 
de aguardar a redistribuição 
e, por conseguinte, a mani-
festação do juiz, o qual pode 
entender que não se trata de 
tentativa de homicídio cul-
posa e manter o indiciamen-
to por lesão corporal. Em ato 
contínuo a defesa está traba-
lhando na colheita de provas 

aptas a serem apresentadas 
no processo”, informou.

Para a promotora, po-
rém, tratou-se de tentati-
va de homicídio com dolo 
eventual, crime que vai a 
júri popular.  “Requeiro a 
remessa destes autos ao Ju-
ízo do Tribunal do Júri, com 
competência para investi-
gação e posterior proces-
samento.” O pedido ainda 
será analisado pela Justiça.

Socorro
“Considerando-se que a 

vítima em nenhum momen-
to esboçou atitude combati-
va contra os averiguados e, 
apesar de sofrer com socos, 
empurrões e chutes dos três 
agentes, não tentou revidar, 
apenas se esquivou dos gol-
pes, ao passo que os agentes 
empurraram-na delibera-
damente para a rua [...] e, 
especialmente, pela atitude 
dos inquiridos de simples-
mente não prestar nenhum 
socorro à vítima, aceitando 
passivamente sua morte, 
mesmo estando o hospital 
praticamente no mesmo 

Arquivo

Maninho lamentou o ocorrido e disse que tem sofrido retaliações

endereço, é prova clara do 
dolo eventual de homicídio 
dos três agressores.” Hodas 
solicita, então, o envio dos 
autos ao Tribunal do Júri.

Após ser indiciado, Ma-
ninho lamentou o ocorri-
do e disse que tem sofrido 
retaliações. “Por conta das 
vinculações que têm sido 
feitas pelas mídias, onde 

está sendo reproduzida so-
mente uma parte da situ-
ação, a família tem sofrido 
hostilização e retaliação por 
parte da população”, afirma-
ram, em nota, advogados do 
petista. O ex-vereador hoje 
é assessor parlamentar do 
deputado estadual Teonilio 
Barba (PT). (Folhapress e 
Reportagem Local)

Para Temer, sua prisão após fim do mandato seria uma indignidade
BRASÍLIA - O presi-

dente Michel Temer afir-
mou que seria uma indigni-
dade se ele fosse preso em 
2019, logo depois de deixar 
o cargo. Em entrevista à rá-
dio CBN, Temer disse não 
ter medo de ir para a cadeia 
após o fim do mandato. 

“Não temo, não temo, não 
temo. Acho que seria uma 
indignidade. Lamento es-
tarmos falando (sobre isso)”, 
disse.

A pergunta foi feita ao 
presidente com base em in-
formações publicadas nesta 
segunda-feira (7) pela Folha 

de S.Paulo, que apontam que 
setores do Ministério Público 
já falam na aplicação de medi-
das cautelares a Temer após o 
exercício da Presidência. 

O emedebista é alvo de in-
vestigação no STF (Supremo 
Tribunal Federal) que apura 
irregularidade no decreto 

dos portos. A Polícia Federal 
apura se o presidente lavou 
dinheiro de propina por meio 
da reforma de um imóvel. O 
inquérito que trata do caso 
foi prorrogado por mais 60 
dias nesta segunda, por deci-
são do ministro relator, Luís 
Roberto Barroso. 

Temer também é alvo 
de duas denúncias pelos 
crimes de obstrução da 
Justiça, organização crimi-
nosa e corrupção. Os dois 
casos estão suspensos por 
decisão da Câmara até que 
se encerre seu mandato. 
(Folhapress)
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Vendas do Dia das Mães devem crescer 
16% e movimentar R$ 132 milhões no ABC
Consumidor pretende 
gastar R$ 260 com a 
data, 40% mais 
do que em 2017

As vendas no comér-
cio do ABC relativas ao 
Dia das Mães devem 
voltar ao “azul” em 
2018 após dois anos 
consecutivos de queda. 
A data vai movimentar 
R$ 132 milhões no va-
rejo dos sete municí-
pios, segundo Pesquisa 
de Intenção de Com-
pras (PIC) divulgada 
ontem (3) pela Univer-
sidade Me todista de 
São Paulo.

O montante repre
senta crescimento real 
(descontada a inflação) 
de 16% em relação ao 
projetado no ano passa
do (R$ 111 milhões).

Comemorado no se
gundo domingo de maio, 
o Dia das Mães é a data 
mais importante do vare
jo brasi leiro no primeiro 
semestre e, no ano todo, 
só perde para o Natal.

Para o economista 
Sandro Maskio, coor
denador da pesquisa, a 
projeção de crescimento 
na casa de dois dígitos – 
enquanto outros levanta
mentos para o país pre
veem alta mais modesta 
– pode ser explicada pelo 
fato de a região ter sido 
mais atingido pela crise 
econômica, o que pode ter 
represado o consumo.

“A economia do ABC 
sofreu muito nos últimos 
anos, com forte impacto 
no mercado de trabalho, 

especialmente na indús
tria, que se estendeu para 
outras atividades. O que 
ocorre hoje na região é 
que o nível de emprego 
parou de cair e alguns 
setores até contrataram. 
Isso deixa as pessoas mais 
confiantes e mais dispos
tas ao consumo”, afirmou 
Maskio.

Ainda segundo a pes
quisa, os consumidores 
pretendem desembolsar, 
em mé dia, R$ 191 por 
presente. Se considerada 
a inflação oficial de 2,95% 
nos últimos 12 meses, o 
aumento é de 45% sobre 
os R$ 128 gastos por lem
brança no ano passado. 

Os gastos planejados 
pa ra a data, por sua vez, 
tiveram aumento de 40% 
na mesma comparação, 
para R$ 260.

Apesar da alta na 
previsão de gastos, a 
pesquisa revela que me
nos pessoas serão pre
senteadas neste Dia das 
Mães. Em 2018, a média 
é de 1,3 pessoa por en
trevistado; no ano pas
sado, era de 1,5.

“Esse dado sinaliza 
que, apesar de a disposi
ção para o consumo ter 
melhorado, ainda há es
paço para recuperação 
nos próximos anos”, co
mentou o economista.

Como era de se espe
rar, as mães lideram o 
público a ser presentea
do (56,5%), seguidas de 
esposas (11,7%), sogras 
(10,8%) e avós (9%).

Quase um terço das 
mães serão presenteadas 
com itens de vestuário. A 
lista segue com perfumes 
e cosméticos (19,1%), flo
res (9,1%), joias/bijute

rias (8%) e cestas de ca fé 
da manhã (5,6%).

O cartão de débito 
será o meio de pagamen
to usado por 35% dos 
entrevistados, enquanto 
o cartão de crédito será o 
escolhido por 32,5%. No 
ano passado, no entanto, o 
cartão de crédito liderava a 
preferência, com 39,6%.

Maskio explicou que 
os con sumidores estão 
mais preocupados em 
não comprometer o orça
mento com compras par
celadas e, por isso, têm 
optado por presentes pa
gos à vista. Dia das Mães é a segunda data mais importante do varejo

Thales Stadler/Folhapress

economia -

Feirão da Caixa Econômica tem 
700 imóveis da região à venda

DIADEMA – A Caixa 
Econômica realiza até ama
nhã (6), na Capital, o Feirão 
da Casa Própria. A 14ª edi
ção do evento, que ocorre 
no Parque de Exposições do 
Anhembi, conta com quase 
65 mil imóveis novos ou usa
dos em oferta, dos quais 700 
localizados no ABC.

Da região estão confirma
das no evento as presenças 
das construtoras MBigucci 
(Great Buy), Fratta e Avita. 
Estarão à venda cerca de 700 
unidades novas em empreen
dimentos localiza dos, princi
palmente, em São Bernardo 
e Mauá, das quais 284 enqua
drados no programa federal 
Minha Casa, Minha Vida. Os 
valores dos imóveis variam de 
R$ 215 mil a R$ 380 mil.

“O evento tem sido uma 
das alavancas da aquisição 
da casa própria nos últimos 
anos. No feirão, os visitantes 
podem contar com as con
dições facilitadas oferecidas 

pela Caixa, além de ter acesso 
aos principais lançamentos 
e a imóveis novos ou usados 
disponíveis na Grande São 
Paulo”, comentou o superin
tendente regional do banco, 
Clayton Rosa Carneiro.

Em São Paulo, o feirão  
contará com 249 parceiros. 
Ocuparão os estandes 87 
construtoras e 162 corres
pondentes imobiliários. Do 
total de imóveis em oferta, 
há 54 mil novos e quase 11 
mil usados. Cerca de 350 
funcionários do banco pú
blico trabalharão nos três 
dias de evento.

A Caixa dispõe, neste ano, 
de R$ 82,1 bilhões para o cré
dito habitacional e mantém a 
liderança no setor, com cerca 
de 70% das operações para a 
aquisição da casa própria.

Atendimento
Para requerer o financia

mento da casa própria du
rante o feirão basta levar do
cumento de identidade, CPF, 

comprovante de renda e resi
dência atualizados. 

Os interessados também 
podem obter informações 
nas agências da Caixa, no 
site www.caixa.gov.br ou pelo 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente (0800-7260101), dis
ponível 24 horas por dia.

O mercado aposta mais 
uma vez no feirão para dri
blar a crise que ainda atinge 
o setor imobiliário. Na re
gião, o mercado amargou, 
em 2017, o quarto ano se
guido de retração nas ven
das, segundo  a Associação 
de Construtores, Imobiliá
rias e Administradoras de 
Imóveis do ABC (ACIGABC).

Serviço – Feirão Caixa 
da Casa Própria. Hoje (4) 
e amanhã, das 10h às 20h, e 
domingo, das 10h às 18h. Lo
cal:  Anhembi (Avenida Olavo 
Fontoura, 1.209, São Paulo). 
Entrada franca. Transporte 
gratuito a partir do metrô 
Tietê. (Reportagem Local)
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Eberly Laurindo

Vistoria do TCE identifica problemas em escolas do ABC

de note, que “entregou mais 
de 20 mil kits escolares 
compostos por uniforme e 
material didático para to-
dos os alunos matricula-
dos nas escolas municipais 
e unidades conveniadas”. 
Na Escola Estadual Viscon-
de de Mauá, também em 
Mauá, os fiscais relataram 
que os materiais escolares 
foram entregues apenas a 
partir de março.

Em Santo André a visto-
ria ocorreu nas escolas esta-
duais Prof. Antônio de Cam-
pos Gonçalves e Marechal 
Juarez Tavora, que também 
identificou a entrega dos 
materiais escolares após o 
inicio do ano letivo. Na uni-
dade Campos Gonçalves, os 
materiais não eram suficien-
tes para todo ano e na uni-
dade Juarez Tavora haviam 
livros e apostilas estocados 
em locais inadequados. A 
escola municipal Padre Fer-
nando Godat também foi 
vistoriada, e os fiscais iden-
tificaram a entrega de kits 

Divulgação/TCE

Fiscalização apontou 
descontrole na entrega 
de materiais e falta de 
uniformes na rede pública

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) realizou 
fiscalização em 163 esco-
las de 144 municípios do 
Estado e encontrou, de 
forma geral, descontrole 
na entrega de materiais e 
falta de uniformes na rede 
pública de Ensino. Do total 
de instituições visitadas, 
101 são municipais e 62 
estaduais. No ABC foram 
fiscalizadas 11 unidades 
em Diadema, Mauá, São 
Bernardo, Santo André e 
São Caetano, sendo oito 
escolas estaduais e três 
municipais, das quais sete 
apresentaram irregula-
ridades. Os dados foram 
divulgados este mês.

Em Diadema os fiscais 
estiveram em três escolas, 
sendo duas estaduais (EE 
Evandro Caiafa Esquivel 
e EE Vila Santa Maria) e 
uma municipal (EM Fabí-
ola de Lima Goyano). De 
acordo com os relatórios, 
nas unidades estaduais os 
materiais escolares (kits de 
lápis, borracha, etc) foram 
entregues após o início do 
ano letivo. 

Na escola Vila Santa 
Maria foram encontrados 
livros e apostilas estoca-
dos em locais inadequados. 
“A sala de Informática foi 
desativada para servir de 
depósito para os livros do 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio ainda não en-
tregues”, cita o documento. 
Nesta unidade, os materiais 
escolares entregues não se-

riam o suficiente para todo 
ano e o relatório menciona, 
ainda, que o controle de dis-
tribuição dos kits foi pre-
judicada, porque era feito 
apenas na escola e não na 
diretoria de ensino. 

Sobre a unidade escolar 
municipal, os fiscais relataram 
que os kits de material escolar, 
de uniforme e os livros didáti-
cos não foram entregues no 
início do ano letivo. Há tam-
bém a anotação de que os uni-
formes que são normalmente 
enviados não correspondem 
ao tamanho das crianças, sen-
do grande o número de trocas. 
A Prefeitura de Diadema não 
comentou as informações 
passadas pelo TCE.

Kits 
Em Mauá, a escola muni-

cipal visitada foi a EM Flo-
restan Fernandes, cujos kits 
de material escolar, unifor-
me e livros didáticos não fo-
ram entregues no início do 
ano letivo. A Prefeitura de 
Mauá informou, por meio 

ALINE MELO
aline@diarioregional.com.br

de material e uniforme escolar 
depois do inicio do ano letivo. 

A Prefeitura de Santo An-
dré informou que o material 
escolar começou a ser distri-
buído para todos os alunos 
no primeiro dia de aula, mas 
devido a algumas diferenças 
de qualidade entre o mate-
rial adquirido pela Secretaria 
de Educação e os itens rece-
bidos  foi necessário realizar 
troca de itens, o que acabou 
atrasando o processo de en-
trega. Quanto aos unifor-
mes, apesar da licitação ter 
sido feita em setembro, en-
traves burocráticos e proble-
mas na qualidade dos itens 
atrasaram a entrega.

Prazo
A Secretaria de Estado da 

Educação respondeu que “os 
livros didáticos pertencen-
tes ao programa Nacional 
do Livro Didático e Caderno 
do aluno foram distribuídos 
dentro do prazo e os alunos 
das escolas mencionadas 
também já receberam os 

Na EE Vila Santa Maria, em Diadema, livros estavam armazenados no laboratório de informática

kits escolares”. Por meio de 
nota, destacou que a Funda-
ção para o Desenvolvimento 
para Educação (FDE), res-
ponsável pela compra dos 
kits de material escolar, 
comunicou que a entrega 
do material foi prejudicada 
após o pregão para aqui-
sição destes materiais ser 
suspenso, no início de 2018, 
pela Justiça, em decorrência 
de recurso por parte de uma 
das empresas concorrentes. 

“A determinação da Jus-
tiça fo i para paralisação da 
fabricação. A Fundação cum-
priu todos os trâmites legais 
e tomou todas as medidas 
cabíveis para reverter a deci-
são judicial, o que permitiu a 
imediata retomada da produ-
ção e posterior distribuição. 
Cabe ressaltar que os mate-
riais escolares que porventura 
acabem, serão repostos por 
uma rede de suprimentos da 
própria escola”, completou a 
nota. A pasta não comentou 
sobre o estoque inadequado 
de livros.  
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SAMU de Diadema orienta atendimento
Saiba como proceder 
em casos de emergência 
e entenda a importância 
de evitar trotes

O Sistema de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) foi criado, 
em 2003, para atender 
todos os casos de urgên-
cia e emergência do país. 
A equipe de Diadema, 
por exemplo, recebe, em 
média, 4.300 ligações 
por mês. Dessas, 51% são 
atendimentos de urgên-
cia. As demais são orien-
tações, dúvidas e trotes. 

Caso precise ligar para 
o SAMU no 192, o médico 
coordenador do núcleo de 
Educação Permanente do 
SAMU, Paulo Hori, explica 
que a ligação pode ser feita 
tanto do aparelho celular 
quanto do telefone fixo. 
Caso a ligação por telefone 
móvel seja direcionada para 
a torre de celular mais pró-
xima, caindo no SAMU de 
outro município, pede-se 
que disquem o 193. Isso 
porque o número faz tra-
balho integrado de atendi-
mento, podendo transferir 
a ligação para o SAMU mais 
próximo. “É importante 
que o solicitante já tenha 
em mãos os dados da ví-
tima, o endereço exato do 
acidente e alguma referên-
cia de local para que seja 
feito o atendimento”.

A ligação é atendida por 
um dos técnicos telefonis-
tas que identifica a emer-
gência e anota os primeiros 
dados. “Sabemos o quanto 
é difícil ter o controle em 
um momento desses, mas 
é importante que o solici-
tante tenha calma para que 
o serviço saia o mais rápido 

repOrtAgeM lOcAl
jornalismo@diarioregional.com.br

possível”, explicou.
Após o atendimento ini-

cial, um médico regulador 
identifica a gravidade do 
caso e inicia a orientação, 
ainda por telefone, para 
tomar as primeiras ações e 
identificar o grau de urgên-
cia do acidente.

A ambulância vai até 
o local onde a pessoa fez o 
chamado para começar o 
rápido atendimento e en-
caminhar a vítima para o 
hospital que melhor pos-
sa atender a vítima. “Caso 
o acidente aconteça, por 
exemplo, no extremo de 
Diadema, e todo o atendi-
mento tenha sido rápido, 
ou seja, com o solicitante 
dando todas as informa-
ções, a ajuda médica ocorre 
em 14 minutos, em média”.

trote
Segundo Hori, ligações 

como trotes prejudicam o 
pacientes que realmente 
precisam de atendimento. 
Assédio aos telefonistas 
e palavras de baixo calão 
também são frequentes. 
“Na hora que uma pessoa 
chama em uma urgência 
real, infelizmente as am-
bulâncias estão deslocadas 
para um local onde não há 
nada, por conta de uma 
brincadeira de mau gosto. 
Isso não deveria acontecer”, 
afirma o médico.

Apesar de apoiar me-
didas de conscientização, 
Hori acredita que a ação 
não é o suficiente para 
acabar com os trotes. Para 
ele, o problema é cultural. 
“Conheço países, como o 
Japão, que quase não aten-
dem esse tipo de ligação. 
É preciso educar, mostrar 
para as pessoas, desde a in-
fância, o quanto isso é pre-
judicial às pessoas que pre-
cisam, de fato, usufruir do 
serviço. Isso, uma palestra 

não muda”, explica.
Quando pensamos em 

trote, logo vem à cabeça “ado-
lescentes”, muito por conta 
do alto número de ligações 
desse tipo realizadas por pes-
soas dessa faixa etária. Mas, 
quando este tipo de ação é re-
alizada contra órgãos de ser-
viço público, como o SAMU, 
o cenário muda de situação. 

“Não é possível concluir, por 
ligações, a idade do indiví-
duo que executa o trote. 
Mas, temos uma noção. Em 
período de férias escolares, 
percebemos o aumento de 
trotes feitos por jovens. Po-
rém, fora desse período, 
notamos que eles proce-
dem de pessoas adultas”, 
afirmou o médico.

Atualmente, o SAMU de 
Diadema conta com 12 am-
bulâncias, sendo 10 de Su-
porte Básico de Vida (SBV) 
e 2 de Suporte Avançado 
de Vida (SAV). No total, são 
158 funcionários entre mé-
dicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, motoristas, 
além de agentes administra-
tivos e de serviço.

Divulgação/PMD

Ação teve como objetivo verificar se a documentação dos automóveis estava em dia
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Programa Melhor Peso Agora auxilia 
diademenses no combate a obesidade

DIADeMA - Foi durante 
sete aulas que os moradores 
de Diadema Donald Cezar 
Campos e Andréia Rodri-
gues mudaram suas vidas e 
as tornaram mais saudáveis. 
O incentivo para a melhora 
na alimentação e na perda 
de peso surgiu após a par-
ticipação dos munícipes no 
Programa Melhor Peso Ago-
ra: Emagreça com Qualida-
de, que foi criado em 2015 e 
está em sua terceira edição.

Nesta semana, ocorreu a 
última aula do Melhor Peso 
Agora. Durante o período 
de ensino, os participantes 
foram orientados sobre a im-

portância de manter uma ali-
mentação saudável, por meio 
de refeições mais regradas. O 
objetivo foi oferecer conheci-
mentos sobre cuidados com 
a alimentação, mas também 
abordou questões como 
higienização de alimentos, 
interpretação de tabela e ró-
tulos de embalagens.

O foco do trabalho rea-
lizado pela equipe do pro-
grama foi combater a obesi-
dade, doença que é um dos 
maiores problemas de saúde 
pública do país e que afeta 
diretamente a autoestima 
das pessoas. “As reuniões 
em grupo facilitam o pro-

cesso de mudanças no com-
portamento alimentar, por-
que existe uma ajuda mútua 
entre os participantes, com 
exemplos vividos”, disse a 
nutricionista e coordenado-
ra do Melhor Peso Agora, 
Renatiely Rosiany.

Para mais informações, 
entre em contato com o 
Centro de Referência em 
Segurança Alimentar e Nu-
tricional de Diadema “Jo-
sué de Castro” (Cresand), 
na Rua Primeiro Sargento 
Nestor Romualdo Tenó-
rio, 102, Centro. Telefones 
4053-3946 / 3940. (Repor-
tagem Local)
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Não deixe de ver o lado bom da vida!

AVALIAÇÃO GRATUITA

Venha fazer uma avaliação gratuita e receber informações 
sobre o Glaucoma.  
Dia 25/05/18 - 10h às 22h. 

Local: Shopping Praça da Moça  
Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro - Diadema/SP

Médica Responsável: 
Dra. Maria Emília Xavier dos Santos Araújo - CRM: 60202

Apoio:

Venha fazer uma avaliação gratuita e receber informações 

Ação do Dia Nacional de  

Combate ao Glaucoma
25 DE MAIO

REALIZAÇÃO: APOIO: APOIO:

Moradora de Diadema denuncia negligência do HM
Paciente fugiu do HM em 
meio a surto psicótico; 
administração alega que 
não houve negligência

A dona de casa Elai-
ne Miranda dos Santos 
acusa o Hospital Muni-
cipal de Diadema de ser 
responsável pela morte 
de sua mãe, Rosália Mi-
randa do Nascimento, 
ocorrida no último dia 
15. Rosália, que sofria de 
problema respiratório 
e usava oxigênio conti-
nuamente, foi interna-
da em 11 deste mês na 
emergência do HM com 
quadro de apneia. “Ela 
estava tão mal que não 
consegui dar banho nela, 
porque não dava para fi-
car sem a máscara”, afir-
mou Elaine.

A munícipe relatou que 
a mãe ficou internada, sem 

acompanhante, aguardan-
do vaga em um quarto. 
“Acabei fazendo amizade 
com a acompanhante de ou-
tra paciente e foi ela quem 
me avisou, na madrugada 
do dia 13, que minha mãe 
estava agitada, que estava 
dizendo que tinha alguém 
que queria matá-la”, ex-
plicou. “Essa pessoa disse, 
ainda, que as enfermeiras 
responderam que ela estava 
louca e que seria amarrada. 
Liguei na recepção e pedi 
informações, que alguém 
fosse vê-la na emergência, 
mas disseram que não era 
possível”, completou. 

Segundo Elaine, por vol-
ta de 6 horas da manhã do 
dia 13, um táxi deixou sua 
mãe em frente à casa de uma 
tia. “Estava toda suja, sem 
oxigênio, um pouco confu-
sa. Ninguém sabe o que ela 
passou, quanto tempo ficou 
andando por aí, nem onde”, 
pontuou. “Quando minha 
filha ligou no hospital para 

perguntar sobre ela, que já 
estava na nossa casa, no-
vamente disseram que não 
poderiam vê-la, mas que 
não havia nada de anormal 
acontecendo”, relembrou.

Rosália, que nunca ha-
via tido nenhum episódio 
de surto psicótico ante-
riormente, se suicidou no 
dia 15 de maio. “Se ela 
estava em surto, dentro 
de um hospital, por que 
não foi contida? Por que 
não deram um calmante, 
amarraram como foi ame-
açado, mas por que não 
fizeram alguma coisa?”, 
questionou a filha, aos 
prantos, após denunciar 
o caso na tribuna da Câ-
mara Municipal. “Procu-
rei o ouvidor do hospital 
e o que ele fez foi ler dois 
versículos da bíblia. Nin-
guém falou em abrir uma 
sindicância, em fazer uma 
investigação, que é o mí-
nimo que a gente espera”, 
concluiu.

Arquivo DR

ALINE MELO
aline@diarioregional.com.br

Munícipe espera que seja aberta sindicância para 
apurar como sua mãe saiu do hospital

Outro lado
Questionada sobre o 

caso, a assessoria de impren-
sa da Prefeitura de Diadema 
informou que a administra-
ção do Hospital Municipal 
está cumprindo com suas 
responsabilidades a cerca 
dos pacientes. “Não houve 
negligência do HM sobre o 
caso. No momento da inter-

nação a paciente apresenta-
va uma doença pulmonar 
(DPOC – Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica) e não 
havia quadro de distúrbio. 
Quando há pacientes que 
apresentam alteração grave 
de comportamento como 
“surtos”, é realizada uma 
avaliação pela equipe psiqui-
átrica”, comunicou a nota.


