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Terminais de Trólebus

OMS: demência deverá afetar 139 milhões de pessoas em 2050
A demência, sétima causa de mortes no mundo em 2019, afeta 55 milhões de pessoas, número que 
deve aumentar para os 139 milhões em 2050, alertou hnesta quinta-feira (2) a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). A demência é uma síndrome geralmente de natureza crónica ou progressiva, 
que leva à deterioração da função cognitiva - a capacidade de processar o pensamento - além do 
esperado, em circunstâncias normais de envelhecimento.

Com mais de 3 mi de doses aplicadas, 
ABC atinge 50% dos adultos com 

esquema vacinal contra a covid completo
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Receita estende para 
30 de setembro prazo de 

regularização do MEI
Microempreendedor individual que não pagar 

débitos pode ser inscrito na dívida ativa da União
Cerca de 1,8 milhão de mi

croempreendedores indivi
du   ais (MEIs) com tributos e 
obri   gações em atraso referen
tes a 2016 e a anos anteriores 
ga nharam mais um mês para 
regularizar a situação. A Receita 
Federal prorrogou o prazo para 
30 de setembro. Caso não quitem 
os tributos e as obrigações em 
atraso, de 2016 para trás, os MEI 
serão incluídos na Dívida Ativa 
da União. A inscrição acarreta co
brança judicial dos débitos e per da 
de benefícios tributários.

Por causa das dificuldades re
lativas à pandemia de co vid19, a 
cobrança não abran gerá os MEIs 
com dívidas recentes. Somente 
os débitos de cinco anos para trás 
serão ins critos em dívida ativa. 
Débitos de quem aderiu a algum 
parce lamento neste ano também 
não passarão para a cobrança ju
dicial, mesmo em caso de parce
las em atraso ou de desistência 
da renegociação.

Os débitos sob cobrança po
dem ser consultados no Pro

grama Gerador do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional 
(DAS) para o MEI. Por meio de 
certificado digital ou do código 
de acesso, basta clicar na opção 
Consulta Extrato/Pendências e, 
em seguida, em Consulta Pendên-
cias no Simei. O DAS para quitar 
as pendências pode ser gerado 
tanto pe lo site quanto por meio 
do Aplicativo MEI, disponível 
pa ra celulares Android ou iOS.

Segundo a Receita Federal, 
há 4,3 milhões de microempre
endedores individuais ina dim
plentes, que devem ao governo 
R$ 5,5 bilhões. Isso equivale a 
quase um terço dos 12,4 milhões 
de MEIs registrados no país.

Porém, a inscrição na dí vida 
ativa só vale para débitos não 
quitados superiores a R$ 1 mil, 
somando principal, multa, juros 
e demais encargos. Atualmente, 
os 1,8 mi lhão de MEIs nessa 
situação devem R$ 4,5 bilhões.

Com regime simplificado de 
tributação, os MEIs recolhem ap
enas a contribuição à Previdência 

Social e, dependendo do ramo de 
atuação, pagam o Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e Ser
viços (ICMS) ou o Imposto sobre 
Serviços (ISS). O ICMS é recolhido 
aos Estados e o ISS, às prefeituras.

n PUNIÇÕES
Quem passar para a dívida ativa 

pode ter prejuízos significativos. O 
MEI pode ser excluído do regime 
de tributação do Simples Nacional, 
com alíquotas mais baixas de im
posto, e pode enfrentar dificuldades 
para conseguir  empréstimos. A in
clusão no cadastro de dívida ativa 
também aumenta o valor do débi
to. Quem tem pendência com o 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) será cobrado na Justiça e 
terá de pagar ao menos 20% a mais 
sobre o valor do débito para cobrir 
os gastos da União com o processo.

Em relação ao ISS e ao ICMS, 
caberá aos governos locais inclu
ir o CNPJ do devedor na dívida 
ativa estadual ou municipal. O 
MEI terá de pagar multas adicio
nais sobre o valor devido. (ABr)

Arquivo

Segundo a Receita Federal, existem 12,4 milhões de MEIs registrados no país

Caro(a) leitor(a), a decisão de ter um filho é o ato de assumir 
responsabilidade com alguém que ainda não chegou e que, 
seguindo a ordem natural da vida, estará conosco até nossa 
partida.

Evidentemente, existem diversas maneiras de analisar a 
maravilhosa chegada de um bebê à família. Porém, seguindo o 
propósito desta coluna, vamos nos orientar pela questão financeira.

Sempre que um casal decide ter um filho ou quando chega 
inesperadamente, a primeira medida dos pais é fazer contas – que 
vão desde o preço de fraldas e vacinas, passando pelas infindáveis 
latas de leite em pó e roupas, pelo plano de saúde, chegando à escola 
e à faculdade. Sem contar as despesas “extras” do curso de inglês, da 
natação, entre outras.

Realmente, planejar o futuro financeiro familiar contando com a 
chegada de um filho é de suma importância, além de fazer parte da 
responsabilidade assumida quando da decisão de se ter uma criança.

Atualmente, é próximo dos 30 anos que os filhos deixam a casa 
dos pais e passam a “voar” sozinhos. Isso mesmo, somente com 
30 anos. Então, seu planejamento financeiro deve contabilizar, 
minimamente, despesas e investimentos para os próximos 23 anos.

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de 
Vendas e Trade Marketing (Invent), o custo estimado para criar 
um filho até seus 23 anos de idade  pode chegar e ultrapassar 
os R$ 2 milhões. Sem dúvida alguma, é uma cifra de grande 
representatividade na vida de qualquer família brasileira, 
independentemente de seu nível social e financeiro.

Os custos tornamse mais pesados a partir dos quatro anos 
de idade. Nesta fase, têm início as despesas com escola, material 
didático e cursos extracurriculares. Não se pode deixar de lado, 
claro, os desejos das crianças, como ter a fantasia de seu superherói 
preferido, aquele brinquedo que o pequeno viu na propaganda de TV 
ou ainda o videogame que acabou de ser lançado. 

Além disto, as crianças de hoje em dia estão completamente 
ligadas e adaptadas aos smartphones e tablets, encarecendo e 
adicionando despesas ao planejamento financeiro necessário. 

Outra situação muito comum nos dias atuais é que a 
mensalidade da faculdade passou a ser um custo dos pais. Portanto, 
registre e considere um valor específico para garantir a formação 
superior de seu “bebê”.

O planejamento financeiro e um especialista em finanças podem 
lhe ajudar a acumular e reservar o capital necessário para superar 
esse período com tranquilidade, tendo a certeza de honrar com todas 
as despesas.

Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, manda um 
email que eu te explico. Meu email é o falandofacil123@gmail.com 
e meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela 
CEA-Anbima. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS 
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Quanto custa ter um filho?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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São Paulo recebe 1,9 milhão de doses 
de vacina contra o novo coronavírus

São Paulo recebeu 1,9 
milhão de doses prontas da 
Coronavac - vacina contra o 
novo coronavírus. Os imuni-
zantes foram enviados pelo 
laboratório chinês Sinovac. 
Antes de serem liberadas 
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João Doria apresenta calendário 
da terceira dose contra a covid-19

Imunização de idosos e imunossuprimidos com dose de reforço ocorrerá entre 6 de setembro e 10 de outubro
Governo do Estado de São Paulo

Doria: vacinar entre 60 e 69 anos é um diferencial de SP

O governador João Doria 
apresentou nesta semana o 
calendário de aplicação da 
dose adicional de vacinas con-
tra covid-19 em idosos e adul-
tos imunossuprimidos, que 
começam a receber o imuni-
zante na próxima segunda-
feira (6). Ao todo, 7,2 milhões 
de pessoas poderão ter a dose 
de reforço no decorrer da cam-
panha, sendo 1 milhão alca-
nçadas já nesta primeira fase 
que vai até 10 de outubro.

“A vacinação de quem tem 
entre 60 e 69 anos é um dife-
rencial do Estado de São Paulo 
e uma decisão do Governo 
de São Paulo fundamentada 
na decisão do nosso Comitê 
Científico. Diferentemente 
da quilo que o governo federal 
decidiu, acima de 70 anos, São 
Paulo fará essa dose adicio-
nal para pessoas acima de 60 
anos”, afirmou Doria. 

A primeira fase, que 
começa no dia 6, é focada na 
imunização de quem tem 60 
anos ou mais e que tomou a 
segunda dose há mais de seis 
meses, ou seja, em fevereiro e 
março. Além disso, serão imu-
nizados imunossuprimidos 
a partir de 18 anos. Os dois 

públicos dessa fase somam 1 
milhão de pessoas. 

n ESCALONAMENTO
Os grupos serão escalo-

nados por faixas etárias e 
priorização dos mais velhos. 
Neste mês, entre os dias 6 e 
12 receberão a dose adicional 
quem tem 90 anos ou mais, 
totalizando 148,7 mil pessoas. 
Dando sequência ao reforço 
da vacinação, entre 13 e 19 
de setembro serão alcançados 
mais 231,7 mil idosos na faixa 
etária de 85 a 89 anos. 

Entre os dias 20 e 26, as 
doses estarão disponíveis para 
os que têm de 80 a 84 anos. 
Também estão inclusos neste 
período os adultos imunossu-
primidos, como pacientes em 
tratamento de hemodiálise, 
quimioterapia, Aids, trans-
plantados, entre outras pes-
soas em alto grau de imunos-
supressão. Neste caso, a dose 
adicional será aplicada pelo 
menos 28 dias após a data da 
conclusão do esquema vacinal, 
seja pela segunda dose (Coro-
navac, Astraze neca ou Pfizer) 
ou por dose única (Janssen). 
Juntos, estes grupos totalizam 
280 mil pessoas.

A partir do dia 27, até 3 de 
outubro, serão contem pladas 
242,8 mil pessoas na faixa de 70 
a 79 anos. Concluin do esta fase 
ainda em outubro, serão alcan-
çados os idosos de 60 a 69 anos 
entre os dias 4 e 10, totalizando 
mais 103,9 mil imunizados. 

“Queremos deixar a popu-
lação mis vulnerável em segu-
rança. Essa é uma estratégia 
que foi alinhada com o Co-
mitê Científico e discutida no 
Plano Estadual de Imunização, 
para que a gente possa, frente 
à variante Delta, ter essa se-
gurança que essa população 
receberá a dose adicional”, des-
taca a Coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula. 

No total são 7,2 milhões 
de pessoas que tomaram 
suas vacinas em momentos 
diferentes da campanha, e 
receberão suas doses adicio-
nais quando completarem os 
intervalos de tempo mínimos 
após a segunda dose ou con-
clusão do esquema vacinal 
– de pelo menos seis meses 
para quem tem 60 anos ou 
mais, e ao menos 28 dias para 
os adultos com imunossu-
pressão. (Reportagem Local)

para o Programa Nacional de 
Imunizações, as doses vão 
passar pelo controle de qual-
idade feito pelo Instituto Bu-
tantan.

Desde janeiro, já foram 
disponibilizadas 92,8 milhões 

de doses da CoronaVac para 
aplicação em todo o país. Neste 
mês, o Butantan deve finali-
zar as entregas previstas em 
contratos com o Ministério da 
Saúde, totalizando 100 milhões 
de doses. (Agência Brasil)
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Entenda como funciona nova bandeira 
tarifária cobrada na conta de energia

Tarifas refletem custo variável na produção elétrica; com escassez hídrica nova bandeira é de R$ 14,20 a cada 100 kWh

Desde o último dia 1º, os 
brasileiros estão sentindo no 
bolso os impactos da escassez 
de chuvas nas usinas hidrelétri-
cas. Com a criação da bandeira 
de escassez hídrica, o consumi-
dor passará a pagar R$ 14,20 
extras a cada 100 quilowatts-
hora (kWh) consumidos.

A cobrança extra será feita 
até 30 de abril de 2022 e enca-
recerá a conta de energia, em 
média, em 6,78%, segundo a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). A bandeira de 
escassez hídrica substitui a ban-
deira vermelha 2, em vigor des-
de junho e que sofreu reajuste 
de 52% em julho.

Inicialmente, o patamar 2 
da bandeira vermelha estava 
em R$ 6,24 para cada 100 
kWh. Com o reajuste, o valor 
havia subido para R$ 9,49 em 
julho. Na prática, a bandeira 
de escassez hídrica cria outro 
patamar, com a cobrança de 
R$ 14,20. O aumento não é 
calculado sobre o valor total da 
conta de luz, mas a cada 100 
kWh consumidos.

n CUSTOS VARIÁVEIS
Criadas em 2015 pela Aneel, 

as bandeiras tarifárias refletem 
os custos variáveis da geração 

de energia elétrica e é dividida 
em níveis. Indicam quanto está 
custando para o Sistema In-
terligado Nacional (SIN) gerar 
a energia usada nas casas, em 
estabelecimentos comerciais e 
nas indústrias. Quando a conta 
de luz é calculada pela bandeira 
verde, significa que a conta não 
sofre nenhum acréscimo.

A bandeira amarela sig-
nifica que as condições de 
geração de energia não estão 
favoráveis, e a conta sofre 
acréscimo de R$ 1,874 por 100 
quilowatt-hora (kWh) con-
sumido. A bandeira vermelha 
mostra que está mais caro ge-
rar energia naquele período. A 
bandeira vermelha é dividida em 
dois patamares. No primeiro pa-
tamar, o valor adicional cobrado 
passa a ser proporcional ao consu-
mo, na razão de R$ 3,971 por 100 
kWh; o patamar 2 aplica a razão 
de R$ 9,492 por 100 kWh.

“Com as bandeiras tarifárias, 
o consumidor ganha um papel 
mais ativo na definição de sua 
conta de energia. Ao saber, por 
exemplo, que a bandeira está 
vermelha, o consumidor pode 
adaptar seu consumo e diminu-
ir o valor da conta (ou, pelo me-
nos, impedir que ele aumente)”, 
explica a Aneel. (Agência Brasil)

A usina hidrelétrica, que gera 
energia a partir da força da água 
nos reservatórios, é a mais barata 
e a primeira opção do SIN. Por 
isso, em épocas de muita chuva 
e reservatórios cheios, a bandeira 
tarifária costuma ser a verde, 
porque a energia está sendo pro-
duzida em grande capacidade e 
em condições favoráveis 

Em períodos de estiagem, 
quando o nível dos reservató-

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

(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

rios diminui, é necessário captar 
ener gia de outros tipos de usina, 
como as termelétricas. Esse tipo 
de usina gera energia a partir 
de combustíveis fósseis, como 
carvão, diesel e gás. Além de ser 
mais poluente, é menos eficaz 
e mais cara. Por isso, quando 
as termelétricas são acionadas, 
o custo da geração de energia 
aumenta e a bandeira tarifária 
muda, já que as condições de 

produção ficam menos favoráveis.
Quem faz a avaliação das 

condições de geração de energia 
no país é o Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS). É ele 
que define a melhor estratégia 
de geração de energia para aten-
dimento da demanda. Ela define 
a previsão de geração hidráulica 
e térmica, além do preço de li-
quidação da energia no mercado 
de curto prazo. (Agência Brasil)

Por que a conta de luz aumenta?
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A Prefeitura de Ribeirão 
Pires, por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano, 
está promovendo o primeiro 
programa de regularização 
fundiária da história do mu
nicípio, intitulado como “A 
Casa É Minha”. 

Os beneficiá rios da ação 
são famílias da Vila Guerda, 
que buscam há muitos anos 
ter a garantia jurídica sobre 
seus terrenos. No total, serão 
reconhecidas 197 matrículas.

Os títulos de posse serão 
entregues aos moradores no 
dia 12 de setembro, no buffet 
Vale Encantado.

A secretária do Meio Am
biente, Habitação e Desenvolvi
mento Urbano, Andreza Araújo, 
destaca que a cidade cumpriu 
todos os procedimentos para 
conferir legalmente a titulação 
dos imóveis às famílias. 

Ribeirão Pires realiza primeiro programa 
de Regularização Fundiária de sua história

Programa “A Casa É Minha” reconhece a propriedade e oferta 197 matrículas na Vila Guerda

“A regularização fundiária 
é de suma importância para 
assegurar o direito à moradia, 
consagrando aos moradores 
melhor qualidade de vida e, por 
consequência, contribuindo 
para a construção de uma ci
dade mais sustentável”, disse.

Na quartafeira (1º) a Pre
feitura de Ribeirão Pires en
tregou os convites para as 
famílias que serão contem
pladas com as matrículas. Na 
entrega estiveram presentes 
os secretários Andreza Araújo 
e Rubens Fernandes, o Rubão, 
secretário de Zeladoria e Ma
nutenção Urbana, além de 
agentes das duas pastas.

n HISTÓRICO
O antigo proprietário das 

terras que hoje formam a Vila 
Guerda loteou o terreno e ven
deu por meio de contratos de 
compra e venda, alguns com 

Divulgação/PMETRP

escrituras e outros sem. Con
tudo, na época, a prefeitura 
não aprovou o loteamento, 
fato que não inviabilizou o re
gistro dos imóveis em cartório. 
Alguns lotes, no entanto, até 
possuíam matrículas, porém, 
sem que constasse o nome dos 
proprietários, o que não garan
tia segurança jurídica sob seus 
terrenos.

Para pôr fim à angústia 
dos moradores, a prefeitura 
iniciou o processo de regula
rização. Foram feitos o levan
tamento topográfico da área, 
ajustes nas medidas dos lotes, 
notificações e recolhimento 
de documentação, projeto ur
banístico, Certidão de Regula
rização Fundiária, entre outros 
procedimentos. Após todo esse 
processo, foram viabilizados 
o registro do loteamento em 
cartório e a matrícula de todos 
os lotes. (Reportagem Local)

Programa permite parcelamento de 
dívidas com a Prefeitura de Diadema

A Prefeitura de Diadema lan
çou ontem (1º) programa de regu
larização fiscal, batizado de Zera 
Dívidas, para quitação de débitos 
em atraso relativos a Imposto Pre
dial e Territorial Urbano (IPTU), 
Imposto Sobre Serviços (ISS), Im
posto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) e taxas municipais.  

O programa oferece dois pla
nos para que o contribuinte possa 
deixar suas finanças em dia com o 
município: o Plano 2020, para qui
tar débitos relativos ao exercício 
de 2020; e o Plano Total, para dívi
das de impostos e taxas de anos 
anteriores a 2021. “A quitação 
das dívidas é muito importante 
para os moradores de Diadema, 

pois vai permitir que a prefeitura 
invista em várias ações, desde o 
recapeamento das ruas até a con
strução do novo hospital”, explicou 
o secretário de Finanças de Diade
ma, Francisco Funcia.  

O Plano 2020 é o mais vantajoso 
para o contribuinte. As dívidas po
dem ser parceladas em até dez vezes 
ou em pagamento de boleto a ser 
encaminhado pelos Correios, com 
mais 3% de desconto para quem op
tar pela parcela única. São oferecidos 
100% de descontos para multas, ju
ros e honorários advocatícios. 

A adesão ao Plano 2020 deve 
ser feita até 30 de setembro no site 
diadema.sp.gov.br/pp2020.

Caso não consiga aderir às 

condições especiais do Plano 2020 
(que oferece mais descontos, mas 
parcela a dívida em até dez vezes), 
o contribuinte deverá escolher o 
Plano Total, que permite o parce
lamento de todas as dívidas em 
até 120 vezes (dez anos), com va
riação no valor da multa e dos ju
ros moratórios conforme o núme
ro de parcelas. A adesão  deve ser 
feita até 31 de março de 2022 no 
endere ço diadema.sp.gov.br/par
celamentodebitos.   

Para mais informações o mu
nícipe de ve contatar a Central de 
Aten di mento da pre fei tura pelo 
te le fone 40578066 ou pelo email 
central.atendimento@diadema.
sp.gov.br. (Reportagem Local)

Alguns terrenos estavam irregulares desde os anos 50
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Governo do Estado de São Paulo

Região atingiu 50% da população adulta com ciclo vacinal completo contra o novo coronavírus
A campanha para a imuniza-

ção da população do ABC contra a 
covid-19 alcançou novo patamar 
esta semana, superou a marca 
de 3 milhões de doses de vacinas 
aplicadas, conforme dados das 
secretarias municipais de Saúde, 
compilados pelo Consórcio In-
termunicipal ABC. Além disso, 
atingiu 50% da população adulta 
com esquema vacinal completo.

A marca é avanço impor-
tante no enfrentamento da 
pandemia na região, pois estar 
com o esquema vacinal comple-
to é fundamental para adquirir 

imunidade comprovada contra 
o novo coronavírus. A vacina-
ção completa significa já ter 
recebido as duas doses de vaci-
na ou imunizante dose única.

O presidente do colegiado e 
prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, ressaltou que os números 
são resultado do trabalho em 
conjunto realizado pelas sete 
prefeituras para o enfrenta-
mento da pandemia.

“A marca de 50% da popula-
ção com a cobertura vacinal com-
pleta mostra que nossa região 
está cada vez mais próxima do 

fim da guerra contra a covid-19. 
Agora, a expectativa é alcançar 
70%, para iniciarmos as flexibi-
lizações de maneira segura e com 
responsabilidade”, afirmou Serra.

n MUNICÍPIOS
Segundo o Instituto ABC da-

dos, Santo André contava com 
284.915 pessoas com esquema de 
vacinação completo até esta ter-
ça-feira e São Bernardo, 322.293. 
São Caetano completou a imu-
nização de 79.706 moradores e 
Diadema, 132.695. Em Mauá, 
132.063 moradores já tomaram 

as duas doses ou dose única con-
tra a covid e, em Ribeirão Pires, 
52.299. Já Rio Grande da Serra 
completou a vacinação de 9.930 
moradores.

n PROTOCOLOS
Mesmo com o avanço da vaci-

nação, as secretarias municipais 
de Saúde alertam para necessi-
dade de se manter os protocolos 
sanitários com a higienização 
das mãos, distanciamento social 
e uso de máscara para conter a 
disseminação da covid. (Reporta-
gem Local)

ABC já aplicou mais de 3 milhões 
de doses de vacina contra a covid-19
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São Caetano é a sexta colocada 
no Ranking Geral do Connected 
Smart Cities 2021, e ocupa a primei-
ra posição no eixo Segurança. O mu-
nicípio aparece ainda, na segunda 
colocação entre todas as cidades de 
100 a 500 mil habitantes, e destaca-
se em terceiro lugar entre as cidades 
da região Sudeste. O primeiro lugar 
geral no Ran king ficou com São Pau-
lo, o segundo foi para Florianópolis 
(SC), seguido de Curitiba. Na quarta 
posição está Brasília, e, em quinto, 
se posicionou Vitória (ES).

No Ranking Geral, São Bernar-
do aparece  na 23ª posição (cidade 
acima de 500 mil habitantes), Santo 
André, na 33ª posição, e Diadema 
na 54ª colocação entre as 100 ci-
dades listadas.

O Centro de Convenções Frei 

São Caetano está entre as 15 mais no 
Ranking Connected Smart Cities 2021

Premiada, cidade é a sexta colocada no Ranking Geral e ocupa a primeira posição no eixo Segurança 

Caneca sedia até sexta-feira (3) a 
7ª edição do evento nacional Con-
nected Smart Cities e Mobility, 
que destaca as cidades mais inteli-
gentes do país com a apresentação 
do Ranking e ainda com o Prêmio 
Connected Smart Ci ties que traz 
dez finalistas com negócios inova-
dores para as cidades.

São Caetano também alca-
nçou o segundo lugar em Edu-
cação e Economia, o quarto em 
Saúde e Gover nança, e o sexto 
no Geral, que abrange 11 áreas. 
Entre as  cidades listadas no eixo 
Educação, além de São Caetano, 
do ABC aparece apenas São Ber-
nardo, na 76ª posição.

São Caetano recebeu a premia-
ção de cidade mais segura nesta 
quarta-feira. “Pensamos São Caeta-

Letícia Teixeira / PMSCS

no para o presente e, principal-
mente, para o futuro. Trabalhamos 
com indicadores e planos de metas 
e o planejamento é preparado por 
meio dos sistemas e instrumentos 
da administração pública, co mo 
PPA, LDO e LOA. Monitoramos as 
ações governamentais com foco no 
resultado, em políticas que, de fato, 
resultem na melhora da vida das 
pessoas. Fazemos mais ações com 
menos recursos”, afirmou o prefei-
to Tite Campanella, que participou 
da cerimônia.

No eixo Segurança, São Ber-
nardo ficou com a 14ª posição e 
Diadema com a 43ª. Os demais 
municípios do ABC não constam 
na lista. No eixo Saúde, São Caeta-
no ficou em 4º lugar, Diadema no 
35º e São Bernardo no 78º. 

Santo André abre agendamento de segunda 
dose contra a covid-19 para diversos públicos

A Prefeitura de Santo André 
segue avançando na vacinação da 
população contra a Covid-19. Desde 
esta quinta-feira (2) é aplicada a se-
gunda dose da vacina da Pfizer para 
pessoas com deficiência, profission-
ais que atuam na limpeza urbana, 
além dos profissionais da educação 
com idade entre 18 e 44 anos. Para 
se vacinar é necessário realizar o 
agendamento no site psa.santoan-
dre.br/vacinacovid, que indicará 
data, horário e locais disponíveis.

Para garantir comodidade, se-
gurança e conforto, o município 
se mantém estruturado com sete 
pontos drive-thru e nove unidades 

de saúde estrategicamente posicio-
nadas para a vacinação.

A segunda dose da vacina As-
trazeneca está disponível para pro-
fissionais da educação, motoristas 
e auxiliares de transporte coletivo, 
pessoas com idade entre 18 e 29 
anos com deficiência ou que pos-
suam comorbidade.

Pessoas de 25 a 29 anos sem 
comorbidades que receberam a 
primeira dose da Coronavac tam-
bém podem agendar a aplicação da 
segunda dose. Todos os munícipes 
deverão, obrigatoriamente, apre-
sentar comprovante de residência, 
CPF, documento de identidade e 

comprovante da primeira dose.
A primeira dose da vacina-

ção segue disponível, mediante 
agendamento, para pessoas de 15 
a 17 anos com ou sem comorbi-
dades. Com mais de 850 mil doses 
aplicadas, a cidade já vacinou 
100% da população adulta com 
pelo menos uma dose do imuni-
zante e mais de 52% da população 
adulta já está com o esquema vaci-
nal completo.

O Ministério da Saúde não 
recomenda que seja feita a aplica-
ção das vacinas contra a covid-19 
e contra a Influenza conjunta-
mente. (Reportagem Local)

São Caetano conquistou o título de cidade mais segura do país

O RANKING
O Ranking considera as ci-

dades com mais de 50 mil habi-
tantes (666 municípios), com o 
objetivo de definir as com maior 
potencial de desenvolvimento. 
Os 11 eixos temáticos são Mo-
bilidade, Urbanismo, Meio Am-
biente, Ener gia; Tecnologia e 
Inovação, Economia, Educação; 
Saúde, Segurança, Empreen-
dedorismo e Governança.

O resultado é apresentado 
em quatro frentes: posição ger-
al, por eixo temático, por região 
e por faixa populacional. O estu-
do é composto pelos indicado-
res de mobilidade, urbanismo, 
meio ambiente, tecnologia e 
inovação, economia, educação, 
saúde, segurança, empreende-
dorismo, governança e energia, 
eixos temáticos discutidos no 
evento nacional do Connected 
Smart Cities & Mobility.

Para o presidente da Urban 
Systems e sócio da Plataforma 

Connected Smart Cities, Tho-
maz Assumpção, o Ran king, ano 
a ano, vem auxiliando as cidades 
a entenderem o seu nível de de-
senvolvimento inteligente e sus-
tentável, oferecendo parâmetros 
para que as cidades possam se 
planejar e criar estratégias para 
tornarem-se mais humanas e 
propiciar qualidade de vida a 
seus habitantes.

“A edição 2021 do Ran king, 
mesmo com as alterações de in-
dicadores, trazendo alguns que 
refletem as soluções já implan-
tadas, apontou que algumas ci-
dades permanecem em posições 
de destaque, mostrando que es-
tas estão no caminho de trazer 
qualidade de vida aos seus habi-
tantes, enquanto outras, mesmo 
com alteração no estudo, per-
manecem distante das posições 
ideais e precisam olhar com 
atenção ao planejamento da ci-
dade”, disse Assumpção. (RL)


