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Santo André registrou o 
melhor resultado em maio 
no ABC, com a aber tura de 
1.929 postos de trabalho

ABC cria 5.298 vagas em 
maio; serviços deram 
a maior contribuição

De janeiro a maio, o ABC acumula saldo de 13.210  carteiras assinadas; 
resultado é 3,2% superior ao apurado no mesmo período do ano passado 

O mercado de trabalho 
com carteira assinada do ABC 
criou 5.298 vagas em maio, 
segun do dados do Novo Ca
dastro Geral de Em pregados 
e Desempregados (Ca ged) di
vulgados nesta semana pelo 
Ministério do Traba lho e Pre
vidência. O resultado de corre 
de 32.747 admissões e de 
27.449 desligamentos.

Os dados do Novo Caged 
são sujeitos a revisões, já que 
as empresas têm 12 meses pa
ra informar ao governo contra
tações e demissões feitas.

De janeiro a maio, o ABC 
acumula saldo de 13.210 vagas 
carteiras assinadas. O resulta
do é 3,2% superior ao apurado 
no mesmo período do ano pas
sado (12.801), o que suge re 
leve aumento no ritmo de ger
ação de postos de trabalho for
mais de um ano para o outro.

SETORES  No corte por 
atividades eco nômicas, os ser
viços deram a principal con
tribuição para o resultado de 
maio, com a geração de 2.812 
vagas. Comércio gerou 1.149 
empregos e a indústria, 689. 
Já a  construção civil gerou 642 
empregos com carteira assina
da em maio.

No corte geográfico, Santo 
André registrou o melhor re
sultado absoluto em maio no 
ABC, com a aber tura de 1.929 
postos de trabalho, seguido de 
São Bernardo, com 1.520.

No acumulado de 2022, 
que leva em conta os resul
tados dos primeiros cinco 
meses do ano, Santo André 
registrou  saldo de 4.975 va
gas. Número muito positivo 
se comparado ao resultado 
obtido no mesmo período 
do ano passado na cidade, 

quando foram geradas 1.328 
postos com carteira assinada.

BRASIL  Após a criação 
de 197.443 postos de trab
alho em abril (com ajuste), a 
geração de empregos no país 
acelerou e registrou  saldo 
positivo de 277.018 vagas 
carteiras assinadas em maio. 
Em maio de 2021, houve ab
ertura de 266.224 vagas com 
carteira assinada. O resultado 
do mês passado decorreu de 
1.960.960 de admissões e 
1.683.942 de demissões. No 
acumulado dos cinco primei
ros meses de 2022, o saldo 
do Caged já é positivo em 
1.051.503 vagas.

Segundo o novo Caged, 
um em cada três empregos 
gerados no país é do estado de 
São Paulo. O saldo no mês de 
maio é de 85,6 mil.

Reportagem Local

Angelo Baima/PSA

Caro(a) Leitor(a), a inflação chegou, não está dando 
trégua e ainda deve conviver conosco por mais algum 
tempo, infelizmente.

Basta ler ou ouvir qualquer notícia sobre economia para 
entender que esta vilã se faz presente no mundo inteiro. 

Alias, apenas como curiosidade, porém com grande im
portância para melhor entendimento da atual situação no 
Brasil, temos os Estados Unidos apresentando maior nível 
de inflação em quase 41 anos; O mesmo ocorre na Europa, 
especialmente na Alemanha, registrando a maior inflação 
dos últimos 50 anos.

Portanto, neste momento da economia, importante 
que você saiba que inflação não é exclusividade do Brasil. 
Fique atento!

Assim, dada a constante elevação dos preços, é certo que 
esta mais difícil comprar hoje, pelo mesmo valor, o que se com
prava semana passada. 

O melhor exemplo para o assunto desta coluna, é a carne 
bovina. O preço da carne está tão alto, que uma simples ida ao 
açougue é capaz de gerar um grande susto.

Então, no caso em questão, substituir a carne bovina 
pela carne de frango, porco e mesmo pelo ovo, tem sido 
uma medida de adaptação e substituição diante à pre
sença da inflação. Escolher marcas mais baratas e reduzir o 
consumo de determinados produtos ou alimentos também 
precisa estar no radar dos consumidores.

O costumeiro churrasco de final de semana, até que a situa
ção se altera, está cada vez mais caro e certamente mais raro 
entre famílias e amigos.

Além da elevação dos preços dos alimentos, situação semel
hante se observa em outros segmentos do comércio e serviços.

A corriqueira e comum “comprinha” daquilo que nem sempre 
estávamos precisando, além das lembrancinhas para filhos e netos, 
também foram afetadas, passando a pesar muito mais na conta.

Perceba que a inflação está corroendo o poder de compra e 
consumo de todos. 

Portanto, enquanto a situação econômica mundial e do 
Brasil não retornarem à normalidade, pesquise preços, troque 
de marca e substitua.

Esta é a atual regra do jogo.  Boa sorte!   
Ficou com alguma dúvida? Me envie um email que eu 

esclareço. Meu email é: falandofacil123@gmail.com

Sérgio Biagioni Junior é Planejador Financeiro Pessoal, formado em 
Adm de Empresas, Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria 
e Custos e Pós Graduado na PUC-RS em Planejamento Financeiro e 
Finanças Comportamentais. Certificado CEA-Anbima.

Substituir. A nova 
regra do jogo atual

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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Julho é sinônimo de férias escolares e as re-
des sociais estão mais animadas que nunca, com 
postagens de viagens e passeios. Tudo muito legal 
e animado. Contudo, junto com essa movimenta-
ção também aumentam os riscos de ser hackeado 
ou sofrer golpes e crimes que usam esses meios. O 
alerta é do especialista em Recuperação de Crédito 
e Fraudes Digitais Afonso Morais.

 Segundo o CEO da Morais Advogados Asso-
ciados, a questão de segurança das informações 
pessoais nas redes sociais ganha uma abrangência 
muito maior se pensarmos que isso pode impactar 
tanto em nossa vida online como offline. Os riscos 
chegam ao extremo de pessoas terem suas casas 
furtadas em períodos de viagens, sendo que os 
ladrões utilizam das informações compartilhadas 
para saber que esses locais estão vazios.

 “Isso sem contar de que esses criminosos po-
dem saber onde encontrar as pessoas, entendem a 
vida intima, sabem de informações de almoços em 
restaurantes, viagens, localização de casa, caminho 
do trabalho e bens que possuem como carros, mo-
tos e até joias”, afirma.

 Segundo o especialista, há ainda a preocupa-
ção de dados que podem ser obtidos, como CPF, 
contas bancárias e dados que podem ser hackea-
dos. “Existe também a possibilidade do perfil do 
usuário ser sequestrado, podendo usar de forma 
prejudicial ou pedir resgate para devolver.”

 Morais explica que esse tipo golpe pode 
ocorrer utilizando avançadas tecnologias, mas 
na maioria das vezes são erros simples dos 
usuários, como acessar as redes sociais em lo-
cais de redes compartilhadas ou mesmo inserir 
senhas de fácil descobrimento. 

“Acredite, existem pessoas que ainda usam a 
senha 123456.  Infelizmente estamos expostos 
e os riscos são grandes, mas é possível minimizar 
esse impacto e para isso existem algumas ações 
simples”, destaca. 

Confira os dez passos que podem evitar muita 
‘dor de cabeça’:

4 Evite passar informações prévias sobre via-

gem e passeios que irá realizar, bem como tomar 
cuidado ao marcar o local onde está;

4 Altere constantemente as senhas das 
redes sociais e busque sempre que essas não 
sejam simples;

4 Utilize todas as ferramentas de segurança 
que essas redes disponibilizam, como é o caso de 
autenticação dupla ou tripla, por meio de SMS ou 
aplicativos do Google e outros;

4 Evite utilizar redes públicas para acessar re-
des sociais e, principalmente, não acesse nada em 
dispositivos que não sejam seu ou de pessoas de 
confiança;

4 Evite aceitar qualquer pedido de amizade e 
cuidado com as amizades em redes sociais, muitas 
vezes quem está do outro lado não é que se pensa;

4 Evite postagens que passem informações 
pessoais (até nome completo) e dados como tele-
fone ou conta bancária. Proteja também a imagens 
das crianças nas redes sociais

4 Ao sair da rede social o ideal é sempre des-
logar da mesma, nunca deixe aparelhos abertos ou 
sem senha, nem para ‘ir ao banheiro’, sempre trave. 
Também proteja seus aparelhos com senhas que 
não sejam simples;

4 Em caso de empresas ou influencer é funda-
mental possuir políticas de uso de redes sociais e ter 
termos de responsabilidades para que as pessoas 
que vão cuidar assinem quando houver terceiriza-
ção;

4 Não clique em links ou botões e nada que seja 
suspeito, mesmo que a pessoa seja de confiança, e 
suspeite sempre de alguém pedindo informações 
pessoais e empréstimos, compra e vendas;

4 Caso tenha parentes que não tenham tanto 
conhecimento sobre o tema, explique e mostre os 
caminhos para se protegerem.

“Redes sociais são caminhos para o entreteni-
mento e ninguém quer impedir os outros de usar. 
Mas é sempre importante alertar sobre os cuidados. 
Isso irá proteger a todos e até mesmo a imagem das 
pessoas, que é algo também muito valioso.”

Reportagem Local

Dez passos 
para fugir 
de crimes 
nas redes 

sociais
A segurança das informações pessoais 

nas redes sociais ganha uma abrangên-
cia muito maior se pensarmos que isso 

pode impactar tanto em nossa vida 
online como offline

n tecnologia
Pixabay



geral folhadotrólebus    05Edição de 1º a 07 de julho de a2022

Restaurante Popular 
Serraria abre para 
atendimento ao público

Com uma caprichada feijoada, como o prato dia, e reabrindo o refeitório do restaurante para 
atendimento ao público, a Prefeitura de Diadema entregou, esta semana, as melhorias realizadas no 
Restaurante Popular Serraria. O prédio localizado na Avenida Lico Maia passou por manutenção, 
recebendo reparos em paredes, portas, janelas e telhados, e uma nova pintura foi aplicada na parte 
interna. Também houve toca de pisos e vidros quebrados e os bainheiros receberam vasos novos.

Os ambientes da unidade ganharam padronização nas placas de identificação e novos equipa-
mentos chegaram para facilitar o trabalho da equipe que diariamente preparam e servem 1.055 re-
feições. Entre os utensílios, lavadora de louça, forno de combinado e uma pass-through, que refrigera 
ou mantém os pratos aquecidos.

O Programa Restaurante Popular de Diadema tem o objetivo de combater a fome, oferecendo à 
população alimentação balanceada e de qualidade, a preços populares. Cada refeição custa R$ 2,00.

Outra mudança que a reforma trouxe para o Restaurante Popular Serraria foi a modificação do 
seu nome social. Ele agora chama Restaurante Popular Serraria - Irmã Lucina, uma homenagem a 
freira Maria Madalena de Figueiredo, que realizou importante trabalho social em Diadema.  

Reportagem Local

n diadema

Dino Santos/PMD
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A Guarda Civil Municipal (GCM) de 
Santo André recebeu, por meio de con
vênio firmado entre a Prefeitura de Santo 
André e a Secretaria de Agricultura e Abas
tecimento do Estado, uma caminhonete 
que será utilizada para o patrulhamento 
ambiental das regiões de Paranapiacaba e 
Parque Andreense.

O veículo, no valor de R$ 257 mil, 
provém do programa 
AgroSP+Seguro, que 
visa garantir mais 
segurança nas ações 
de ronda em áreas de 
mata. A caminhonete, 
modelo L200 Triton, 
com tecnologia 4x4, 
da marca Mitsubishi, 
possui motor diesel 
turbo e cabine dupla, 
conta com identidade 
visual do programa e 
é adaptada com giro
flex, GPS e rádio co
municador.

“Este veículo é próprio para este tipo de 
patrulhamento e, além de ter as condições 
necessárias para atuar nessas áreas de 
mata, possibilitará o atendimento rápido 
de ocorrências com um tempo resposta 
bem menor do que se considerado com o 
uso de viaturas convencionais. Mais um 
investimento para melhorar a segurança 
dos andreenses”, destacou o secretário de 

Segurança Cidadã, Ed
son Sardano.

A caminhonete já 
está sendo finalizada 
com a adesivação que 
identifica a corporação 
andreense e será levada 
ainda nesta semana pa
ra Paranapiacaba, onde 
permanecerá à dis
posição dos agentes de 
segurança responsáveis 
pelo patrulhamento am
biental do local.

Reportagem Local

GCM recebe viatura 
para patrulhamento 
ambiental na Vila
de Paranapiacaba

O projeto PhotoPower, que tem o in-
tuito de sensibilizar olhares por meio de 
oficinas fotográficas, chegou ao Centro 
de Referência da Mulher Vem Maria, em 
Santo André. Em 13 encontros sema-
nais, as participantes terão acesso aos 
conteúdos teóricos e práticos para pro-
duzir fotografias e refletir sobre os temas 
propostos nas atividades. A iniciativa é 
apresentada pela Cabot Corporation, 
em parceria com a ONG ImageMagica e 
a produtora social Semente.

As atividades propõem despertar o 
potencial cultural de cada participante, 
a partir de ferramentas que proporcio-
nam momentos de reflexão, decisões, 
autoconhecimento, autoestima e cria-
tividade. A oficina também utiliza re-
cursos como interpretação de imagens/
fotografia para dar voz aos sonhos das 
participantes.

Reportagem Local

n santo andré

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

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

O veículo, no valor de 
R$ 257 mil, provém do 

programa AgroSP+Seguro;
Veículo será utilizado 
também para reforçar 
a atuação na região do 

Parque Andreense

Projeto leva arte e cultura para 
o Centro de Referência da 
Mulher Vem Maria, em S.André
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Estado entrega 170 novos ônibus para o ABC
Veículos atendem 

linhas metropolitanas 
gerenciadas pela 

EMTU e operadas pela 
NextMobilidade na 

região. Modernização 
da frota faz parte 
de um pacote de 

investimentos que 
soma R$ 1,3 bilhão

O governador Rodrigo Garcia e o secretário dos Trans-
portes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, entregam 
nesta sexta-feira (1), 170 ônibus que compõem a frota de 
linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) e 
operadas pela NextMobilidade no ABC.

Modernos e eficientes, os novos veículos beneficiam 
diariamente cerca de 110 mil passageiros que se deslocam 
entre Diadema, São Caetano, São Bernardo, Santo André, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

A nova frota, colocada para operação gradativa-
mente desde abril de 2022, é composta por 70 ôni-
bus novos zero quilômetro e 100 veículos seminovos, 
com chassi Mercedes Benz, carroceria Caio Apache 
Vip e motor Euro V, tecnologia que garante eficiência 
energética e baixa emissão de poluentes. Os veículos 
possuem ar-condicionado, elevador para pessoas com 
mobilidade reduzida e são equipados com wi-fi e to-
madas USB para recarga de eletrônicos.

A remodelação e modernização da frota intermunici-
pal da região contou com investimento de R$ 70,5 milhões 
realizado pela Next Mobilidade (ABC Sistema), SPE (Socie-
dade de Propósito Específico) criada a partir da prorrogação 

n transporte

Procon de S.Bernardo autua postos de combustível 
que não reduzirem preço da gasolina

Medida visa garantir 
direitos do consumidor; 

Governo do Estado 
baixou ICMS do insumo 

de 25% para 18%

O Procon de São Bernardo passou a fiscalizar e, se ne-
cessário, autuar, a partir desta quinta-feira (30), os postos 
de combustíveis do município que não aplicarem a redução 
do ICMS da gasolina no preço final do produto ao consumi-
dor. A medida, determinada pelo prefeito Orlando Morando, 
visa fazer valer os direitos dos consumidores da cidade em 
resposta à diminuição do ICMS da gasolina no Estado de São 
Paulo (de 25% para 18%), anunciada pelo novo governador 
Rodrigo Garcia na segunda-feira (27).

“Demos alguns dias para que os proprietários dos postos 
de combustíveis pudessem se adequar e, a partir desta quinta-
feira, nossas equipes do Procon estarão circulando pela cidade 
para fiscalizar o preço da gasolina na bomba. Estamos atentos 
e trabalhando para garantir que o consumidor de São Ber-
nardo tenha preservado o direito de comprar a gasolina num 
preço menor”, observa o chefe do Executivo.

A resolução da Secretaria da Fazenda estadual que deter-
mina a redução na alíquota do ICMS na gasolina regulamenta, 
no Estado de São Paulo, a nova legislação federal (Lei Comple-
mentar nº 194/22). A medida se aplica apenas à gasolina, uma 
vez que o Estado de São Paulo já pratica as menores tributa-
ções do País para o etanol e para o diesel (13,3%).

Apesar da contínua elevação dos preços do petróleo e dos 
repasses da Petrobras ao longo dos últimos anos, o Estado de 
São Paulo mantém congelado, desde novembro de 2021, o 
ICMS embutido na gasolina em R$ 1,50. Com a redução anun-

São Caetano lança 
edital destinado a 
promotoras de eventos

A partir desta sexta-feira (1º), a Prefeitura 
de São Caetano abre inscrições para o Edital 
nº 10/2022, “para Outorga de Autorização de 
Uso para Exploração Comercial de Estrutura 
Implementada para o Encontro Anual de Carros 
Antigos e Aniversário da Cidade de São Caetano 
do Sul”. O edital é destinado a empresas aptas 
tanto à realização de eventos artísticos como à 
exploração comercial de espaço público por meio 
da venda de alimentos e bebidas. 

O prazo de inscrições vai até quinta-feira, 7 
de julho. As inscrições deverão ser realizadas por 
meio do link https://portais.saocaetanodosul.
sp.gov.br/secult/Portal/Programas/Detalhe/32/
editalcarrosantigos2022. 

Para se inscrever é preciso efetuar o cadastro 
prévio no Portal de Inscrições da Secult. Terão 
prioridade nos food trucks os aprovados 
do Edital nº 3/2022 (de credenciamento de 
interessados na venda de produtos alimentícios 
e bebidas em eventos organizados pela Pasta), 
bem como munícipes.  O edital completo, com 
toda a documentação, termos e condições, 
está disponível no https://diariooficial.
saocaetanodosul.sp.gov.br.  (RL)

por 25 anos do contrato de concessão com a Metra, opera-
dora do Corredor ABD.

Em agosto de 2021, o Governo do Estado já havia 
entregado 116  novos ônibus da EMTU, adquiridos pela 
Next Mobilidade por R$ 55,3 milhões. No total, já são 286 
veículos novos em circulação, atendendo passageiros dos 
sete municípios do ABC e capital, operando em 97 linhas 
metropolitanas na região. 

MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METRO-
POLITANO NO ABC - O investimento privado na 
renovação da frota faz parte de um pacote de inves-
timentos e melhorias na área de mobilidade urbana 
do ABC, previsto como contrapartida à concessão 
concebida pelo Governo do Estado. O pacote inclui a 
construção do BRT ABC no valor estimado de R$ 860 
milhões em investimentos privados. O sistema está 
previsto para operar plenamente em 2023 com 17,3 
km de extensão de corredor exclusivo ligando o centro 
de São Bernardo à capital. O pacote ain da contempla a 
reforma do Corredor ABD e a renovação de toda frota 
metropolitana remanescente que opera na região que 
somam R$ 1,3 bilhão em investimentos.

Reportagem Local

ciada na 
se  gunda, o 
novo valor 
passa a ser 
de R$ 1,26 
a partir de-
hoje (1º), o 
que repre-
senta R$ 
0,48 de co-
laboração à redução do preço na bomba.

APROVAÇÃO – Consumidores de São Bernardo apr-
ovaram a rápida atuação do governo estadual para a queda do 
preço da gasolina com a redução do ICMS e, também, a ação da 
Prefeitura em prol do cidadão. “É uma diminuição importante 
e que beneficia diretamente a população. Esperamos que os 
postos reduzam ainda mais o valor na bomba”, destaca o mo-
rador do bairro Baeta Neves, Leandro José, 33 anos.

PROCON-SBC – A unidade do Procon de São Bernardo 
fica localizada nas dependências do Poupatempo (Rua Nicolau 
Filizola, 100, no Centro) e funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 11h30, mediante 
agendamento pelo site do Poupatempo (www.poupatempo.
sp.gov.br). As solicitações ou queixas também podem ser feitas 
pelo e-mail: proconsbc3@saobernardo.sp.gov.br.

Reportagem Local
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Governo do Estado entrega o 
Museu das Culturas Indígenas
Novo 
equipamento 
cultural 
apresenta 
modelo 
inovador de 
gestão em 
parceria com 
a comunidade 
indígena 

O governador Rodrigo Gar-
cia entregou, nesta semana, o 
Museu das Culturas Indígenas, 
que abre oficialmente ao público 
a partir desta quinta-feira e terá 
entrada gratuita durante todo o 
mês de julho. Parte do plano de 
expansão da rede museológica 
do Governo de São Paulo, que 
conta com 24 equipamentos 
culturais, o primeiro museu 
feito e conduzido por indígenas 
recebeu um repasse total do 
Estado de R$ 14 mi lhões e está 
localizado no Complexo Baby 
Barione, ao lado do Parque da 
Água da Branca, na zona Oeste 
da capital. 

“São Paulo é um Estado que 
sabe respeitar a sua história e 

conviver com as suas diferenças. 
Nosso papel como governo é in-
terpretar as aspirações da socie-
dade e traduzir essas aspirações 
em realidade, em políticas públi-
cas, como esse equipamento 
que materializa a história do 
povo indígena e a preserva para 
o futuro”, afirmou Garcia. 

O novo museu apresenta 
uma forma inovadora de 
gestão e governança, tendo 
como premissa a participação 
e o protagonismo dos diversos 
povos e comunidades indíge-
nas por meio do Conselho In-
dígena Aty Mirim.  A gestão do 
Museu das Culturas Indígenas 
será compartilhada entre a 
Organização Social de cultura 
ACAM Portinari (Associação 

Cultural de Apoio ao Museu 
Casa de Portinari), e o Institu-
to Maracá, entidade que tem 
como finalidade a proteção, 
difusão e valorização do pa-
trimônio cultural indígena. 

n ESTRUTURA
O novo museu tem sete an-

dares, com 200m² cada. Haverá 
espaço para exposições de longa 
e curta duração, centros de pes-
quisa e referência, auditório, 
admi nistrativo e reserva téc-
nica.  A curadoria dos artistas 
e obras está a cargo de Tami-
kuã Txihi, Denilson Baniwa e 
Sandra Benites.

Os curadores escolheram 
como exposições temporárias 
inaugurais a “Invasão Colonial 

Yvy Opata  - A terra vai aca-
bar”, de Xadalu Tupã Jekupé 
e “Ygapó: Terra Firme”, de 
Denilson Baniwa, ambos re-
presentantes da arte indígena 
contemporânea, que provocam 
o visitante a repensar a imagem 
que muitos têm sobre os povos 
originários do país

A Ocupação Decoloniza-SP 
Terra Indígena, ocupa as áreas 
externas, como muros e em-
penas, por meio de diferentes 
linguagens artísticas. Criada 
e executada por realizadores 
indígenas, a exposição destaca 
os grafismos Guarani e mu-
rais com onças pintadas em 
duas grandes paredes exter-
nas. Tamikuã Txihi e Rita Sales 

Rodrigo Garcia: “São Paulo 
é um estado que sabe 
respeitar a sua história e 
conviver com as diferenças”

Hunikuin são duas das artistas 
que assinam a mostra. 

A exposição “Invasão Co-
lonial Yvy Opata - A terra vai 
acabar”, do artista Xadalu Tupã 
Jekupé, traz, com sua estética 
na arte urbana contemporânea, 
a demarcação dos deslocamen-
tos territoriais com múltiplas 
linguagens e o território inde-
nitário indígena ameaçado pela 
sociedade ocidental. 

“Ygapó: Terra Firme” é 
um convite para adentrar a 
Floresta Amazônica por meio 
de experiências sensoriais. A 
mostra traz produções contem-
porâneas, tradicionais, so  noras 
e visuais de músicos indígenas. 
(Reportagem Local)
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