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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Brasil é incluído em lista de países que receberão vacinas dos EUA contra covid
A Casa Branca informou, em entrevista coletiva e com comunicados complementares, os detalhes 
da doação das primeiras 25 milhões de vacinas contra a covid-19 para outros países. O Brasil foi in-
cluído na lista de países que receberão os imunizantes. Segundo o coordenador da força-tarefa de 
combate à covid-19, Jeff Zients, 1 milhão de doses da Johnson e Johnson estão sendo carregadas 
nesta quinta-feira para a Coreia do Sul. 

ABC tem 28,2 mil reduções de salário ou 
contratos suspensos como novo BEm
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SP vacinará toda 
população adulta 

do Estado até 31 de 
outubro, diz Doria
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Novo BEm tem 28,2 mil 
reduções de salário ou 

contratos suspensos no ABC
Do total de acordos assinados, 62,1% preveem corte no 

salário e 37,9%, suspensão do vínculo

Um mês após a publica
ção da Medida Provisória 
1.045/21, que recriou o Pro
grama Emer gencial de Ma
nutenção do Em prego e da 
Renda (BEm), ao me  nos 28,2 
mil acordos de suspensão do 
contrato de trabalho ou de 
re dução de jornada e salá rio 
foram assinados no ABC. Es
ses acor dos englobam 27.392 
trabalha do res e 6.064 em
pregadores.

Os dados foram extraídos 
do painel do BEm – mantido 
pe lo Programa de Dissemi
nação das Estatísticas do Tra
balho (PDET), do Ministé  rio 
da Econo mia – e compi la   dos 
pela Folha do Trólebus. Válido 
por até 120 dias, o programa 
ofe rece parcela do segu rode
semprego como compensação 
pela redução do salário ou  sus
pensão do contrato.

No ano passado, o BEm vi
gorou por oito meses, duran te 
os quais foram assinados 466 

mil acordos na região.
O novo BEm mantém as 

mesmas regras do programa 
que vigorou em 2020. Os tra
balhadores têm a garantia do 
emprego pelo mesmo período 
de vigência do acordo quando 
o salário é recomposto.

Do total de acordos assina
dos neste ano nos sete mu ni
cípios, 62,1% (17.556) preveem 
redução de jornada e salário 
em 25% (5.099), 50% (5.466) 
e 70% (6.991). Nessa modali
dade, o tra balhador recebe par
cela (de 25%, 50% ou 70%) do 
segurodesemprego a que teria 
direito caso fosse demitido.

Outros 10.699 acordos fir
mados (37,9% do total) preve
em a suspensão do contrato de 
trabalho. Nessa modalidade, o 
governo banca 100% do seg
urodesemprego a que o tra
balhador tem direito, no caso 
de empresas com receita bru
ta anual até  R$ 4,8 milhões. 
Acima desse valor, o governo 

banca 70% e o empregador, o 
restante.

Os dados mostram ainda 
que o setor de serviços é que 
o mais aderiu à reabertura do 
BEm até o momento no ABC, 
com 15.349 acordos (54,3% do 
total). Na sequência aparecem 
o comércio, com 6.665 acor
dos (23,6%); a indústria, com 
5.707 (20,2%); e a construção, 
com 534 (1,9%).

n PRAZO
O empregador deve comu

nicar ao Ministério da Econo
mia as condições pactuadas, 
bem como a conta bancária do 
trabalhador, em até dez dias, 
contados da data da celebração 
do acordo, pelo site servicos.
mte.gov.br/bem/#empregador.

Ao todo, o trabalhador po
derá receber até quatro parce
las. A primeira delas é paga no 
prazo de 30 dias contados da 
data de início da vigência do 
acordo. (Reportagem Local)

Caro(a) leitor(a), a sensação de adquirir um bem muito 
desejado é sem dúvida muito boa e prazerosa, principalmente 
se você não precisa dispor de todo o valor no momento da 
compra, certo?

Pois bem. Muito atentos a essa sensação, os lojistas entraram para 
valer com ofertas parceladas, visando atrair mais clientes, aumentar as 
vendas e também seus lucros.

Tornouse extremamente comum vender quase tudo parcelado. Em 
alguns casos, as parcelas mensais podem ser de R$ 5 ou menos. Nessa 
modalidade de negócio, infelizmente, a decisão de compra é estimulada 
tão somente pela condição de pagamento, importando saber apenas o 
número de parcelas e se  cabem no orçamento mensal – popularmente 
falando, se o valor da prestação cabe no bolso.

Ocorre que essa forma de compra é muito danosa às finanças 
pessoais, pois gera endividamento de longo prazo, que é 
extremamente caro. Além disso, há indução ao consumo em excesso e 
desnecessário, afinal, tenha certeza de que, em ofertas parceladas, os 
juros estarão presentes. Você vai pagar juros.

Não bastasse pagar mais caro e ainda adquirir algo que nem sempre 
é de fato necessário, você dificulta a organização e o controle de suas 
finanças pessoais.

Não podemos também deixar de considerar o fator psicológico. 
Aquele mesmo que gerou em você o entusiasmo e o prazer de 
decidir pela compra, agora, age no sentido oposto, pois chegou a 
hora de pagar. Seu cérebro e o boleto de cobrança vão te lembrar 
mensalmente daquela decisão tomada na euforia da aparente 
vantagem no momento da compra.  

Portanto, antes de se deixar envolver e ser levado pelas falsas 
sensações geradas no momento da compra impulsiva, pense e responda 
apenas três simples perguntas:

Eu quero?
Eu posso?
Eu devo ou preciso?
Se a resposta para as três perguntas for um honesto e 

verdadeiro “sim”, acredito que seu cérebro e seu bolso estão 
preparados para assumir e enfrentar a nova dívida. Agora, se a 
terceira e mais importante questão não for respondida com o 
mesmo honesto e verdadeiro “sim” do parágrafo anterior, não 
compre, pois há grandes chances de arrependimento.

A melhor forma de evitar a criação de problemas financeiros 
sempre será planejar com antecedência o que se pretende comprar. 
Evidentemente, não é a forma mais fácil, afinal, se faz necessária 
disciplina para economizar o valor da compra, mas o resultado final 
será sempre melhor. 

Outro ponto importante a considerar, quando se tem o valor 
integral da compra em mãos, é o poder de barganhar um desconto e 
conseguir um bom negócio. Por isso, planejese.

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda um 
email que te explico. Meu site é www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na 
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em  
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Evite a compra parcelada

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

ADESÃO À NOVA RODADA DO BEm NO ABC
Número de acordos por município, setor econômico e tipo

Fonte: Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), do Ministério da Economia

Município Segmento    Tipo de acordo  Total
 Comércio Construção Indústria Serviços Redução Suspensão 
Diadema  729   57   1.016   1.521   2.064   1.259   3.323 
Mauá  699   68   464   1.126   1.512   845   2.357 
Ribeirão Pires  297   21   132   386   467   369   836 
Rio Grande da Serra  11   1   77   58   33   114   147 
Santo André  1.815   97   702   4.710   4.562   2.762   7.324 
São Bernardo  2.489   269   2.429   4.891   6.462   3.616   10.078 
São Caetano  625   21   887   2.657   2.456   1.734   4.190 
ABC  6.665   534   5.707   15.349   17.556   10.699   28.255

Anderson Amaral/Especial para o DR
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Oferta reduzida persiste, mas venda de 
veículos novos cresceu 7,7% em maio
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No ano, emplacamentos acumulam 891,6 mil unidades, quase 32% acima do volume vendido no mesmo período de 2020

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

As vendas de veículos novos 
no país registraram, no mês 
passado, o segundo melhor 
resultado deste ano, a despeito 
da redução na oferta provoca
da pela escassez de peças, es
pecialmente semicondutores, 
que tem provocado interrup
ções nas linhas de montagem.

Em maio foram emplacados 
188.660 carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, segundo 
balanço divulgado, nesta quarta 
(2), pela Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Auto
motores (Fenabrave), que repre
senta as concessionárias.

O resultado é 7,7% superior 
ao apurado em abril (175.105) e 
203,4% maior que o de maio do 
ano passado (62,2 mil), quando 
as re vendas estavam, em gran de 
parte, fechadas em meio à pri
meira on da da pandemia.

O desempenho do setor em 
maio ficou próximo do me lhor 
mês de 2021 até agora: mar
ço, quando foram comerciali
zados 189,4 mil veículos.

Para o presidente da Fena
brave, Alarico Assumpção Jú
nior, a alta foi impulsionada 
por entregas de veículos vendi
dos em meses anteriores.

“Apesar dos esforços das 
mon tadoras, as entregas ai

nda não atingiram o equilí
brio, em função da falta de 
alguns componentes, sobre
tudo eletrôni cos, mantendo o 
represamento de vendas que 
já vinha sendo verificado. Nos 
resultados de maio, notamos 
que uma parcela dos emplaca
mentos se refere a vendas 
rea lizadas em meses anteri
ores. Como consequência da 
menor oferta, os estoques de 
veículos, para todos os seg
mentos, mantêmse em nível 
muito baixo”, co mentou As
sumpção Júnior.

Na comparação pela média 
diária, que busca tirar o efeito 
da variação no número de dias 
úteis, o mercado registrou au
mento de 2,6% em maio (21 
dias) contra abril (20).

O volume acumulado de 
emplacamentos nos cinco pri
meiros meses de 2021 soma 
891,6 mil unidades. Na compa
ração com o mesmo período de 
2020, quando foram emplacadas 
675,9 mil veículos, houve cresci
mento de 31,9%. “Vale observar 
que esse crescimento, embora 
bastante positivo, se dá sobre 
uma base de comparação baixa, 
já que ti vemos péssimos resulta
dos nos meses de março e abril 
do ano passado, em função do 
início da pandemia e da parali
sação súbita da economia”, lem
brou o presidente da Fenabrave.

A entidade mantém a pre
visão inicial de crescimento de 
16% nas vendas para este ano, 
divulgada em janeiro. A Fena
brave só deve revisar suas pro
jeções em julho, após o fecha
mento do primeiro semestre. 

“Há demanda e crédito ele
vados no mercado automotivo 
e, com a evolução da vacina
ção  da população contra o co
vid19, talvez estejamos diante 
de um quadro mais favorável 
do que o estimado quando 
iniciamos a segunda onda da 
pandemia, neste ano”, disse As
sumpção Júnior.

n SEGMENTOS
No corte por setores, o de car

ros e comerciais leves acumula 
837,1 mil unidades vendidas de 
janeiro a maio, alta de 30,7% ante  

igual período do ano passado. Na 
mesma comparação, o segmento 
de caminhões avançou 62,8%, pa
ra 46,9 mil unidades; e o de ôni
bus cresceu 14,8%, para 7,5 mil.

175,4

56,6

Mai/20Abr/21Mai/21

163,9 13,3

5,5

Mai/20Abr/21Mai/21

11,2

Carros e comerciais leves (mil)

FONTE: Fenabrave

EMPLACAMENTOS Dados de maio/2021

Automóveis mais
vendidos em maio (mil)

Caminhões e ônibus (mil)

5º Hyundai/HB20

4º Jeep/Renegade

3º Fiat/Mobi

2º Fiat/Strada

1º Fiat/Argo

Vendas de carros e
comerciais leves somaram

837,1 mil unidades entre 

10,9

9,9

7,4

7,3

7,2

(*) Ante o mesmo mês do ano anterior. Inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus

Venda de veículos novos subiu  203,4% em maio* 

Segmento de
motocicletas registrou

110,4 mil unidades

Anderson Amaral/Especial para o DR

janeiro e maio, com
alta de 30,7%

de janeiro a maio, com

Emplacamentos de
caminhões e ônibus

somaram 54,5 mil unidades

crescimento de 53,9%
emplacadas em maio,
aumento de 277,9%

No acumulado de
janeiro a maio, setor
de duas rodas teve

410,7 mil emplacamentos,
avanço de 34,9%
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Governo do Estado garante vacinação 
de toda a população até 31 de outubro

Plano de imunização se baseia nas entregas sinalizadas pelo Ministério da Saúde; previsão reduz em dois meses  o prazo 

O governador João 
Doria anunciou nesta quar-
ta-feira (2) que toda a po-
pulação adulta do Estado 
de São Paulo estará vaci-
nada contra covid-19 até o 
dia 31 de outubro. 

“São Paulo vai concluir 
toda a vacinação da sua 
população vacinável até o 
dia 31 de outubro. Original-
mente, a nossa previsão era 
até 31 de dezembro. Agora 
nós estamos afirmando que 
até 31 de outubro todos os 
brasileiros que residem em 
São Paulo serão vacinados”, 
afirmou Doria. 

A nova data antecipa 
em dois meses o prazo ini-
cialmente previsto pelo 
Governo de São Paulo para 
concluir a campanha. A 
projeção foi calculada pelo 
PEI (Plano Estadual de 
Imunização) com base nas 
perspectivas de disponibili-
dade de vacinas informada 
publicamente no site do 
Ministério da Saúde e con-
sidera o início do esquema 
vacinal, que é composto 
por duas doses conforme as 
bulas dos imunizantes dis-
poníveis no Brasil.

Prezando pela organiza-
ção e êxito das operações 
de logística, distribuição 
e aplicação das vacinas, o 
cronograma também será 
faseado por meses e faixas 
etárias, dos grupos mais 
velhos aos mais jovens 
(confira o calendário-resumo 
abaixo do texto). 

Ainda em julho, a cam-
panha será dedicada aos 
adultos de 55 a 59 anos entre 
os dias 1 e 20. Entre 21 e 31 
serão imunizados os traba-
l ha  dores da Educação com 
idade entre 18 a 44 anos, 
completando assim a catego-
ria de profissionais de ensino.

Para agosto, estão previs-
tas mais duas faixas etárias, 
zerando o público de 45 a 54 
anos. No mês de setembro 
mais três faixas entram no 
calendário, alcançando as pes-
soas com idade entre 30 e 44 
anos. A campanha deverá ser 
finalizada em outubro com as 
pessoas de 18 a 29 anos.  

O Estado de São Paulo já 
aplicou 17,5 milhões de vaci-
nas contra covid-19. Desse 
total, 11,7 milhões são refe-
rentes à primeira dose e 5,7 
milhões da segunda.

Calendário
Julho:  
 1 a 20/7: 55 a 59 anos
21 a 31/7: profissionais 

da Educação de 18 a 44 anos
Agosto: 
2 a 16/8: 50 a 54 anos
17 a 31/8: 45 a 49 anos
Setembro:  
1 a 10/9: 40 a 44 anos
11 a 20/9: 35 a 39 anos
21 a 30/9: 30 a 34 anos
Outubro:  
1 a 10/10: 25 a 29 anos
11 a 31/10: 18 a 24 anos

Governo de SP realiza no sábado  o Dia D
O governo do Estado de São Paulo promove no próximo sábado 

(5) o Dia D para aplicar a segunda dose da vacina contra covid-19 em 
quem não compareceu aos postos nos prazos indicados para receber 
a imunização completa e garantir a proteção contra a doença.

A iniciativa é dedicada exclusivamente a alcançar mais de 
400 mil pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, 
ou seja, receberam apenas a primeira dose e perderam o prazo 
da segunda - 28 dias para a vacina do Butantan e 12 semanas 
para a da Fiocruz/Astrazeneca.

Em parceria com os municípios, mais de 5 mil pontos de vaci-
nação no estado estarão abertos das 7 às 18h (confira as estra-
tégias e horários de funcionamento das unidades de saúde nos 
canais oficiais da sua cidade). (Reportagem Local)

Governo do Estado de SP

Doria: “até 31 de outubro todos os brasileiros que residem em São Paulo serão vacinados”

(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
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Hábitos saudáveis têm mais 
chances de acompanhar a popu-
lação durante a vida se começa-
rem logo na infância. Por isso, é 
preciso chamar atenção para a 
qualidade de vida e rotina alimen-
tar balanceada nesta quinta-feira 
(3), Dia da Conscientização Con-
tra a Obesidade Mórbida Infantil. 
A estimativa é que 6,4 milhões 
de crianças tenham excesso de 
peso no Brasil e 3,1 milhões já 
evoluíram para obesidade. 

A doença afeta 13,2% das cri-
anças entre 5 e 9 anos acompan-
hadas no Sistema Único de Saúde 
(SUS), do Ministério da Saúde, e 
pode trazer consequências preo-
cupantes ao longo da vida. Nessa 
faixa-etária, 28% das crianças 
apresentam excesso de peso, 
um sinal de alerta para o risco de 
obesidade ainda na infância ou 
no futuro. Entre os menores de 
5 anos, o índice de sobrepeso é 
de 14,8, sendo 7% já apresentam 
obesidade. Os dados são de 2019, 
baseados no Índice de Massa Cor-

Obesidade infantil afeta 3,1 milhões de 
crianças menores de 10 anos no Brasil

Ministério da Saúde alerta sobre a importância de hábitos saudáveis desde cedo para prevenir doenças

poral (IMC) de crianças que são 
atendidas na Atenção Primária à 
Saúde (SAPS). 

“Esses números reforçam a 
importância de ter ambientes 
saudáveis e promover a educação 
alimentar desde cedo pode evitar 
doenças que podem acompanhar 
durante o desenvolvimento e ao 
longo de toda a vida, afetando o 
desempenho escolar e aumentan-
do o risco de vários agravos, como 
hipertensão e diabetes.”, ressalta 
o Secretário de atenção Primária, 
Raphael Parente. 

A pandemia da Covid-19 
também agravou a situação e 
teve impacto importante na 
alimentação das crianças e ado-
lescentes, além do aumento do 
sedentarismo. A interrupção sig-
nificativa na rotina das crianças 
pode gerar impacto negativo na 
saúde mental e bem-estar, o que 
pode provocar um índice ainda 
maior de jovens com excesso de 
peso. Os cuidados com a saúde 
de forma multidisciplinar devem 

Matthias Böckel/Pixabay 

ser intensificados, como a prática 
de atividade física e escolhas mais 
saudáveis na alimentação. 

Em 2016, foi proclamada 
a Década de Ação das Nações 
Unidas sobre Nutrição (2016 
a 2025) e o Brasil lidera as 
ações, em conjunto com out-
ros governos, para enfrentar os 
problemas decorrentes da má 
nutrição, principalmente para 
o excesso de peso em crianças 
menores de cinco anos de idade. 

No SUS, o atendimento multi-
disciplinar garante várias aborda-
gens necessárias para o acompan-
hamento e tratamento da doença, 
já que isso também envolve uma 
mudança de comportamento em 
casa. O Ministério da Saúde tem 
investido em diretrizes e ações de 
prevenção e controle e para melho-
rar a alimentação na infância. Em 
2021, a pasta lançou o Guia Ali-
mentar de bolso para menores de 
2 anos, com orientações para in-
trodução alimentar correta a partir 
dos seis meses.  (Agência Saúde)

Crianças com obesidade correm riscos de 
desenvolver doenças nas articulações e ossos

A obesidade infantil é resultado 
de uma série complexa de fatores 
genéticos, comportamentais, que 
atuam em vários contextos: fa-
miliar, escolar, social. Fatores que 
podem ocorrer ainda na gestação 
podem influenciar, como a nutrição 
inadequada da mãe e o excesso de 
peso. Também pode envolver um 
aleitamento materno de curta du-
ração e introdução de alimentos de 
forma inadequada. 

Crianças com obesidade cor-
rem riscos de desenvolverem doen-
ças nas articulações e nos ossos, 
diabetes e doenças cardíacas. Para 
evitar esses riscos, é essencial que a 
introdução alimentar seja feita no 

período correto (a partir dos 6 me-
ses, após o período de aleitamento 
materno exclusivo) e com os alimen-
tos balanceados. Se esse período não 
tiver o cuidado e atenção necessári-
os, as crianças ficam expostas cada 
vez mais cedo aos alimentos ultra-
processados e industrializados. 

Os salgadinhos, refrigerantes, 
biscoitos recheados devem sair de 
cena e dar mais espaço aos alimentos 
que já conhecemos bem, como arroz, 
feijão, legumes e frutas. Portanto, 
o acesso à informação sobre esco-
lhas mais saudáveis para as famílias, 
profissionais de saúde, cuidadores 
e responsáveis é fundamental para 
combater o problema. 

n AÇÕES ESTRATÉGICAS 
O Ministério da Saúde lançará, 

em julho, a Estratégia de Prevenção 
e Atenção à Obesidade Infantil (Pro-
teja) e a Campanha Nacional de Pre-
venção à Obesidade Infantil. O ob-
jetivo da pasta é investir ainda mais 
na melhoria da saúde e da nutrição 
das crianças brasileiras. As ações 
apoiarão os municípios no planeja-
mento, implementação, monitora-
mento de ações e intervenções na 
Atenção Primária à Saúde. 

Também será lançado um 
sistema online que permitirá que 
os gestores municipais de saúde fa-
çam o acompanhamento das ações 
e cumprimento de metas. (AS)

Salgadinhos, refrigerantes e biscoitos devem sair de cena 



Regional folhadotrólebus    07Edição de 04 a 10 de junho de 2021

Contribuintes poderão parcelar as dívidas com descontos que vão de 70% a 100% de juros e multas sobre taxas e impostos

Os contribuintes de São 
Caetano em débito com a prefei-
tura poderão, a partir da próxima 
segunda-feira (7), parcelar as dívi-
das com descontos que vão de 70% 
a 100% de juros e multas sobre 
taxas, impostos e tributos munici-
pais, como IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) e ISSQN (Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza), entre outros.

O prefeito de São Caetano, 
Tite Campanella, sancionou nesta 
quarta-feira (2) a lei que estabel-
ece o novo PPD (Programa de Par-
celamento de Débitos).

Segundo a prefeitura, a ação, 
de caráter social, também ajudará 
a amortecer o estoque de dívida 
ativa, cerca de R$ 1,095 bilhão, 
oferecendo condições especiais 
(informações abaixo). A partir de 
segunda-feira haverá prazo de 90 
dias para adesão ao PPD.

“Essa lei atenderá às ne-
cessidades dos contribuintes, 
pessoas físicas e jurídicas, 
que atravessam um período 
de instabilidade financeira, 
ocasionando dificuldade em 
manterem seus tributos em 
dia devido à crise e aos efei-

tos econômicos que o país 
atravessa com a pandemia da 
covid-19”, destacou o prefeito.

A proposta é oferecer uma 
diversidade de oportunidades 
neste momento de crise, es-
timulando a conformidade fis-
cal dos contribuintes. Segundo 
levantamento da Fazenda, há 
16 mil contribuintes com algum 
tipo de débito, cerca de 10% da 
população do município.

“Trata-se de um projeto ar-
rojado, com faixas de desconto 
e condições imperdíveis. Che-
gamos ao limite das nossas 

possibilidades fiscais e entrega-
mos um projeto com faixas de 
desconto bastante atrativas e 
condições especiais”, ressaltou 
o secretário da Fazenda, Jeffer-
son Cirne da Costa.

O volume da inadimplência, 
que em 2020 aumentou 27% 
em relação ao ano anterior, con-
tinuou crescendo. “Chegamos 
a quase 30%, se comparado a 
2019. Por isso, o PPD vem como 
uma solução na quitação de débi-
tos e reequilíbrio das finanças 
públicas. Com faixas largas de 
desconto e prazos estendidos, 

São Caetano inicia na segunda-feira 
programa de parcelamento de débitos

vamos alcançar os perfis de to-
dos os nossos contribuintes, 
além de retirá-los da zona de in-
adimplência e riscos de execução 
fiscal”, afirmou.

Como solicitar as simulações: 
Atende Fácil (Rua Major Carlos 
Del Prete, 651 - Centro). Agenda-
mento pelo site  www.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br  ou 4227-7674 
/ 4227-7677

E-mail:  dividaativa@saocaeta-
nodosul.sp.gov.br 4227-7711

Atendente virtual:  ana@sao-
caetanodosul.sp.gov.br (Reporta-
gem Local)
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A Prefeitura de Santo André, 
por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, e o Semasa (Serviço 
Municipal de Saneamento Ambi
ental de Santo André) prepararam 
uma intensa programação de ati
vidades para comemorar o Junho 
Verde, também conhecido como 
Mês do Meio Ambiente. O calen
dário de ações teve início com a 
expansão do Moeda Verde e segue 
durante todo o mês de junho com 
programação gratuita.

Nesta semana, na sexta (4) e 
no sábado (5), acontece a segunda 
edição do Drivethru Sustentável. 
Sem precisar sair do carro, a popu
lação poderá descartar eletroele
trônicos usados, quebrados ou 
velhos – como computadores, ca
bos, celulares, secadores de cabelo, 

Santo André celebra Junho Verde 
com programação de atividades

Mês do Meio Ambiente traz drive-thru sustentável, bate-papos online, plantios, concurso de fotografia e ações digitais

entre outros –, além de pilhas, ba
terias e lâmpadas fluorescentes. O 
Drivethru ocorrerá das 9h às 16h, 
na baia de táxis do Paço Municipal 
(avenida Portugal, altura do nº 
233, em frente à sede da OAB).

No sábado, quando é come
morado oficialmente o Dia Mun
dial do Meio Ambiente, a Secre
taria de Meio Ambiente realizará 
um plantio simbólico no Parque 
Central para marcar a data. Além 
disso, no mesmo dia, o portal 
Hendu (www.semasa.sp.gov.
br/hendu), plataforma infantil 
online de sensibilizacação ambi
ental, ce lebra o seu primeiro an
iversário e vai disponibilizar uma 
nova seção para os pequenos.

Outra ação de plantio ocorre 
no dia 11, em Paranapiacaba. Du

rante a ação ‘Bosques da Memória’ 
serão plantadas mudas de palmito 
na Trilha da Pontinha, localizada 
na antiga Vila Inglesa.

No dia 21, a Prefeitura abre 
inscrições para a terceira edição 
do Concurso de Fotografia dos 
Parques de Santo André. As infor
mações serão divulgadas em breve 
nas redes sociais e no site www.
santoandre.sp.gov.br.

Bate-papos online 
Como parte do Programa Sen-

sibilizando Olhares, Compartilhando 
Saberes, as Tardes Interativas do 
Junho Verde serão semanais com 
uma programação especial a cada 
semana, incluindo dois batepapos 
em parceria com o Departamento 
de Proteção e BemEstar Animal. 
As apresentações ocorrem sempre 

Em Diadema, policiais doam cestas básicas 
para a Campanha “Sua Fome me Incomoda”

A campanha “Sua Fome me In
comoda” recebeu doações de inte
grantes da Polícia Civil de Diadema, 
por meio da Delegacia Seccional de 
Diadema, Demacro e Denarc. As 600 
cestas básicas, oferecidas, vão forta
lecer a ação solidária que a prefeitura 
realiza há dois meses e que tem o ob
jetivo de auxiliar pessoas que vivem 
momentos de dificuldades e que es
tão em extrema pobreza.

As cestas foram encaminhadas 
ao Banco Municipal de Alimentos 
e, na sede da Seccional de Polícia de 
Diadema, aconteceu à assinatura do 
termo de doação dos alimentos. 

O ato contou com as presenças 
do delegado seccional, Guerdson Fer
reira, e da delegada titular da Delega
cia de Defesa da Mulher de Diadema, 
Renata Lima de Andrade Cruppi. 
Representando o Município compa
receram à cerimônia a viceprefeita 
de Diadema e secretária de Assistên
cia Social e Cidadania, Patty Ferreira; 
a primeiradama e presidenta do 
Fundo Social de Solidariedade, Inês 
Maria de Filippi; e o secretário de Se
gurança Alimentar, Gel Antônio.

“Assim como a prefeitura re
aliza a sua campanha, visando auxi
liar quem tem fome, a doação que 

nos foi feita, hoje, pela polícia de 
Diadema, também é resultado de 
uma campanha, a Demacro/Denarc 
Solidário, que busca contribuir com 
quem vive em situação de vulnera
bilidade social”, disse a viceprefeita.

Criada em 27 de março pas
sado, a campanha tem ainda um 
mês de atividade. Por isso, quem 
puder contribuir há vários locais 
em Diadema que funcionam como 
posto de coleta. Também é aceita 
contribuição em dinheiro, por meio 
de depósito em conta bancária. In
formações:   http://combateafome.
diadema.sp.gov.br/ (RL)

Consórcio ABC prepara homenagens 
ao centenário de Paulo Freire

O Consórcio Intermunicipal 
ABC iniciou a organização de 
uma série de homenagens ao 
centenário do nascimento do 
educador Paulo Freire (1901
1997). As ações serão plane
jadas e organizadas por entes 
públicos e da sociedade civil.

Patrono da Educação 
Brasileira e um dos educado
res mais famosos e respeitados 
mundialmente, Paulo Freire 
desenvolveu um trabalho con
siderado clássico na sua área e 
deixou um legado para outros 
campos do conhecimento.

O objetivo da série de ações é 

realizar ações mensais, que terão a 
participação de representantes das 
secretarias municipais de Educa
ção, Cultura e Esporte, contando 
ainda com parcerias de universi
dades e sindicatos.

A secretária de Educação de 
Diadema, Ana Lúcia Sanches, que 
trouxe a proposta da homenagem 
a Paulo Freire ao Consórcio ABC, 
destacou o legado do educador 
para a região. “Devido à importân
cia de Paulo Freire para a educação 
no ABC, pensamos em congregar 
forças para viabilizar atividades 
regionais em sua homenagem”, 
disse. (Reportagem Local)

às 14h, por meio da plataforma 
Google Meet. As inscrições para to
das as edições do Tardes Interativas 
devem ser realizadas pelo site www.
semasa.sp.gov.br/tardesinterativas.

Também como parte do Pro
grama Sensibilizando Olhares, 
Compartilhando Saberes, o Sema
sa oferece dois pocket cursos no 
mês de junho. O pocket “Com
postagem: A transformação do 
lixo em vida”, ensina, entre outras 
coisas, como fazer uma composte
ira em casa, utilizando pouco espa
ço e sem nenhum maucheiro. As 
inscrições estão abertas e o curso 
tem início dia 10 de junho.

No dia 15 começam as ins
crições do minicurso inédito “De 
flor em flor: a importância dos 
polinizadores”. O pocket tem início 

no dia 29. Mais informações e in
scrições estão disponíveis em www.
semasa.sp.gov.br/minicursos. 

Em 10 de junho, o Semasa 
lança o projeto Meu Condomínio 
Recicla, que visa ampliar as ações 
de sensibilização para a correta 
separação de resíduos nos con
domínios da cidade, reestrutu
rando a coleta seletiva nos em
preendimentos multifamiliares. 
Condomínios interessados em 
aderir ao projeto já podem mani
festar interesse pelo link https://
linktr.ee/MeuCondominioRecicla.

O projeto De Volta pra Sala 
também será retomado neste mês, 
com abertura de novas vagas. A ex
posição acontece no novo calçadão 
da rua Senador Flaquer, no dia 22, 
das 10h às 16h. (RL)


