
A primeira vítima da variante, segundo a prefeitura de Aparecida de Goiânia, foi um homem de 68 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e 
hipertensão arterial. O paciente estava internado em uma unidade hospitalar da cidade. Até o momento,  o município já confirmou 55 casos de Ômicron.
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#urgente - Prefeitura de Aparecida de Goiânia reporta 1ª morte pela Ômicron no Brasil
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Emplacamentos 
crescem 10,5% em 

2021, diz Fenabrave
Foram comercializadas, ao longo do ano passado, 3,49 milhões 

de unidades, enquanto em 2020 foram 3,16 milhões.

As vendas de veículos, 
motos e caminhões novos 
registraram alta de 10,57% 
em 2021 na comparação com 
os emplacamentos efetuados 
em 2020, segundo balanço 
divulgado quinta-feira (6) pela 
Federação Nacional da Distri-
buição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave).

Foram comercializadas, 
ao longo do ano passado, 
3,49 milhões de unidades, 
enquanto em 2020 foram 
3,16 milhões.

Em dezembro, as vendas 
registraram queda de 7% em 
relação ao mesmo mês de 
2020, com a comercialização 
de 337,6 mil unidades.

AUTOMÓVEIS - Os auto-
móveis, no entanto, tiveram 
queda nas vendas do ano 
passado. Em 2021, foram co-
mercializadas 1,55 milhão 
de unidades, uma redução de 
3,6% em comparação com 
o resultado do ano anterior. 
No último mês de dezembro 

foram emplacados 156,1 mil 
automóveis, uma retração de 
19,7% em relação ao mesmo 
mês de 2020.

A queda nas vendas de au-
tomóveis ocorreu, segundo o 
presidente da Fenabrave, José 
Maurício Andreta Júnior, 
devido às dificuldades de 
produção das indústrias que 
enfrentam globalmente a 
falta de diversos componen-
tes. “Nosso mercado tinha 
potencial para absorver cerca 
de 20% mais do que os com-
ercializados no ano passado”, 
destacou.

CAMINHÕES - Os cami-
nhões tiveram crescimento 
de 42,8% nas vendas em 
2021, com a comercialização 
de 127,3 mil unidades. Em 
dezembro, foram comercia-
lizadas 11,2 mil unidades, alta 
de 24,3% em comparação com 
o mesmo mês de 2020.

As motos registraram 
um aumento de 26,4% nas 
vendas em 2021, com o em-

placamento de 1,15 milhão 
de veículos de duas rodas. 
A comercialização de motos 
em dezembro cresceu 13,7% 
em relação ao mesmo mês do 
ano anterior, com a venda de 
112,4 mil unidades.

PREVISÃO - Para 2022, 
a Fenabrave prevê um cresci-
mento de 5,2% do setor. “Nos-
sos estudos apontam para o 
crescimento de todos os seg-
mentos automotivos neste 
ano. Porém, é claro que situa-
ções conjunturais podem afe-
tar essas estimativas, conside-
rando que a indústria ainda 
sofre com a falta de insumos 
e componentes eletrônicos, 
que estamos diante de uma 
economia ainda turbulenta e 
iniciando um ano em que ter-
emos eleições, que costumam 
criar um cenário de incerte-
zas”, avalia Andreta.

Para o segmento de au-
tomóveis, a expectativa é de 
expansão de 2,9%. 

Agência Brasil

Arquivo/Agência Brasil

Caro(a) Leitor(a), nem bem terminamos de desmontar a 
árvore de natal e limpar a casa, depois da festa de réveillon, e 
elas já batem à nossa porta.

O pesadelo anual de milhões de famílias brasileiras 
chegou. As conhecidas contas de início de ano!

Normalmente são estas: IPTU, IPVA, gastos escolares (re-
matrícula, material didático e uniformes) e, claro, as dívidas que 
foram feitas no final de 2020. 

Parece que o mundo vai desabar em forma de boletos bancários 
sobre nossas cabeças.

Então, já que não temos como escapar destas despesas, te-
mos que nos preparar durante todo o ano, para que estas contas 
impactem o mínimo possível nossas emoções, bem como nossas 
finanças.

Como são despesas anuais recorrentes, o importante é se plane-
jar, como por exemplo:

Sabendo-se o montante que estas contas representam, divida-o 
por 12 e guarde mensalmente 1/12avos deste valor, para que no fi-
nal do ano, você tenha poupado o equivalente ao total das despesas;

Utilize seu 13º salário de maneira estratégica, evitando gasta-lo 
somente em consumo, resistindo às tentações e promoções de final 
de ano;

Algumas pessoas têm condições de auferir renda extra, principal-
mente, a partir do mês de outubro, conseguindo serviços temporári-
os, produzindo artigos de natal ou mesmo vendendo alimentos 
produzidos em casa;

Uma estratégia que se pode utilizar nestes períodos, mas que 
requer muita disciplina em sua reposição, é a utilização de parte da 
reserva emergencial familiar para liquidar à vista as contas de início 
de ano, porém, assim como citado, a disciplina precisa ser muito 
grande para repor todo o valor utilizado. Sem dúvida uma estratégia 
de risco.

Muito importante também é avaliar as prioridades familiares, 
direcionando recursos para suprir gastos essenciais e indispensáveis 
à família.

Portanto, para quem acompanha a coluna, tem conhecimento 
que o planejamento financeiro familiar e pessoal é, sem dúvida, fun-
damental para que tais despesas sejam superadas com maior tran-
quilidade, de forma estruturada, sem causar desequilíbrio nas contas 
da família, ou mesmo tendo que recorrer à recursos de terceiros.

Pense nisto...
Ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail que te explico. 
Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com

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.

Elas estão chegando...
As contas de início de ano.

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n SETOR AUTOMOTIVO
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A chegada de um novo ano renova espe-
ranças para sonhos e metas. Porém, sem um 
planejamento e mudanças de hábitos especí-
ficos, a tendência é que o novo ciclo repita o 
anterior e os sonhos continuem sendo apenas 
isto: sonhos. Por isso, Jennifer de Paula, que 
é diretora de marketing e gestão da MF Press 
Global, preparou uma lista com 5 conselhos 
para que 2022 seja um ano especialmente 
produtivo.

1 - Aprenda a dizer NÃO -  “É a melhor for-
ma de não sair do foco. Isso vale para pedidos 
externos e dizer não para si mesmo. Evite fras-
es como ‘vou ver se posso’ e seja direto quando 
o assunto for se negar a fazer algo que não faz 
parte ou atrapalhe seu objetivo no momento”, 
pontua a especialista.

2 - Organize suas metas  - Para Jennifer é 
essencial ter os objetivos sempre à mão e dar 
o ‘start’ diário de forma organizada por ordem 
de prioridade. “Olhe seu plano diário no início, 
meio e final do dia. Assim saberá se concluiu 
tudo ou se o final da lista se tornará a priori-
dade do dia seguinte”, explica.

3 - Pare de verificar seu email e what-

sapp - A especialista defende que se organizar 
também quer dizer estipular a quantidade 
de vezes que você dá aquela checada na caixa 
de entrada ou no grupo do whatsapp. “Tente 
definir horários para verificar as mensagens, 
como uma vez a cada 3 horas dependendo de 
sua demanda”, aconselha.

4 - Cuidado com o termo “multitarefas” 
- “Ter várias tarefas diárias e concluir todas 
com sucesso não quer dizer que tenha que 
fazer tudo ao mesmo tempo. Isso diminui sua 
produtividade, pois está pulando de tarefa em 
tarefa sem se concentrar em nenhuma”.

5 - Fique atento aos sinais de cansaço 
mental - Fazer pausas saudáveis para re-
cuperar as energias como uma caminhada 
pelo escritório ou um breve alongamento 
pode ser fundamental para preservar a 
saúde mental. “Não se cobre tanto quando 
a necessidade do descanso chegar. Forçar a 
barra trará grandes chances de não ser bem-
sucedido na tarefa. Descanse e seja recom-
pensado ao se tornar ainda mais produtivo”, 
detalha Jennifer de Paula. 

Reportagem Local

Cinco dicas 
para que 
você seja 

muito mais 
produtivo 
em 2022

Jennifer de Paula, diretora de marketing 
e gestão, dá conselhos para que todas as 

metas sejam alcançadas com sucesso

n COMPORTAMENTO
Divulgação / MF Press Global
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Vacina de crianças tem 
aval, com intervalo de 
8 semanas entre doses

A previsão é de que 3,7 mi
de doses pediátricas da vacina 

da Pfizer cheguem ainda 
neste mês, e as demais 

unidades, até março 

O Ministério da Saúde recuou e autorizou a 
aplicação da vacina contra a covid-19 em cri-

anças de 5 a 11 anos sem exigência de prescrição 
médica. O intervalo da aplicação das duas doses 
pediátricas será de oito semanas e a imuniza-
ção começa ainda em janeiro. No comunicado, 
a pasta não fixou data específica para o início da 
vacinação, que será por faixa etária, de forma de-
crescente, com prioridade para crianças com co-
morbidades ou deficiências permanentes.

A previsão é de que 3,7 milhões de doses pediátricas da vacina da Pfizer cheguem ainda neste 
mês, e as demais unidades, até março. O governo estima em 20 milhões o número de crianças 
nessa faixa etária. “Não é o grupo que tem maior mortalidade, mas toda a vida é importante, prin-
cipalmente das nossas crianças”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante o anúncio, 
na sede do ministério. A vacinação infantil já havia recebido aval da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) 20 dias atrás.

INTERVALO - Rosana Leite de Melo, secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, 
afirmou que apesar de a bula recomendar o intervalo de três semanas, o ministério optou por oito 
semanas, assim como os adultos, para minimizar riscos. “Se a gente ampliar esse espaço de tempo, 
que for acima de 21 dias até oito semanas, dá uma maior proteção para não se ter esse efeito adverso”, 
afirmou, citando a miocardite, uma a inflamação do músculo cardíaco, como um dos eventos adver-
sos. Estudos, contudo, mostraram tratar-se de um efeito colateral bastante raro.

Cerca de 5 milhões de crianças nessa faixa etária já foram vacinadas só nos EUA. Houve apenas 
oito casos de miocardite (o efeito colateral mais citado pelo governo brasileiro).

Mesmo não exigindo a prescrição, o Ministério da Saúde orienta que os pais procurem a reco-
mendação prévia de um médico antes da imunização. A assinatura de uma autorização dos pais só 
será exigida se o responsável não estiver presente na vacinação.

n COVID-19

Agência EstadoGoverno do Estado de SP
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A epidemia de influenza que 
atinge todo o sistema de saúde no 
Brasil tem refletido também no au
mento dos atendimentos na UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 
Santa Luzia, em Ribeirão Pires. 
De acordo com levantamento rea
lizado pela Secretaria de Saúde, 
somente nos cinco primeiros dias 
do ano, 3.092 pessoas foram con
sultadas e cerca de 85% dos casos 
(2.628), estiveram relacionados à 
síndromes gripais.

Se comparado com os cinco 
primeiros dias de dezembro do 
ano passado, quando a Unidade 
Hospitalar atendeu 1.945 pessoas, 
ainda sem o pico de casos de influ
enza, o número de atendimentos 
deste ano representa aumento de 
58,97%, o que tem sobrecarregado 
os profissionais de saúde e aumen
tado o tempo de espera. 

De acordo com a diretora da 
UPA, Célia Regina, o crescimento 
no número de atendimentos está 
diretamente relacionado com a 
epidemia de gripe. “No início de 
dezembro do ano passado, aten
demos em média 400 pessoas 
diariamente. Com a chegada da 

UPA realiza mais de 
3 mil atendimentos 

em cinco dias
85%  da demanda corresponde a casos 

relacionados a síndrome gripal  
influen za, tivemos um pico na 
metade do mês, quando chega
mos a consultar 1.674 pessoas 
em dois dias, a maioria com sin
tomas gripais. Neste ano, esta
mos mantendo este  alto número 
de consultas, com média de 618 
atendimentos por dia, com pro
jeção crescente”, destacou.

A alta no número de consultas 
médicas não se limita apenas aos 
adultos. A ala pediátrica da UPA 
também registrou  aumento de 
demanda: 75 atendimentos reali
zados em 1 de janeiro, 117 no dia 
3 e 85 ontem, dia 5. 

MEDIDAS  Para atender a 
crescente demanda nos atendi
mentos, a Secretaria de Saúde 
aumentou o quadro de médicos, 
enfermeiros e técnicos da UPA; 
ampliou a área de espera; uma ten
da para triagem exclusiva de casos 
de síndromes gripais foi ins talada 
e, caso seja necessário, há leitos 
disponíveis para internação de 
pacientes. Além disso, a prefeitura 
tem reforçado a importância das 
medidas sanitárias, como o uso de 
máscaras e álcool em gel.

Reportagem Local

Divulgação/PMETRP

(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

n RIBEIRÃO PIRES

Para evitar aglomeração de pacientes, 
a área de espera foi ampliada

O médico clínico da UPA Santa Luzia, 
Manoel Justino, indica que, os casos leves de 
síndrome gripal, podem ser tratados em casa. 
“Devido ao aumento significativo do número de 
casos, o que temos estabelecido é que os casos 
leves de síndrome gripal, que seria pacientes com 
um pouco de desconforto respiratório, sem febre 
ou considerado caso mais leve, deve ser tratado 
em casa. Para essa situação preconizamos o uso 
de analgésicos ou paracetamol e aguardar de 
quatro a cinco dias para a melhora do quadro. 
Agora, os casos em que há um estado febril acima 
de 39 C, queda do estado geral e síndrome gripal, 
deve procurar uma orientação médica para ser 
melhor avaliado”, destacou. 

 Célia Regina, diretora da UPA, faz um 

apelo para que a população se previna e 
destaca o trabalho dos profissionais da saúde. 
“Estamos desde o ano passado trabalhando 
incansavelmente tanto no combate à pandemia 
da covid19, quanto agora na epidemia da 
gripe. Sabemos que a população necessita de 
atendimento e estamos empenhados para 
prestar o melhor serviço. Salientamos que 
as consultas são realizadas de acordo com 
a gravidade do caso, por isso, pedimos a 
compreensão de todos. Nossos profissionais 
não merecem ser ameaçados ou maltratados. 
Ressaltamos a necessidade da população de 
manter as medidas sanitárias de segurança, 
como o uso de máscaras, álcool em gel e evitar 
aglomerações”, destaca.
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As chuvas intensas, tão comuns na 
época do verão, têm atingido toda a região 
metropolitana com intensidade desde o fi-
nal do ano passado. Naturais e necessárias, 
as chuvas nesta época contribuem para a 
cheia dos reservatórios de abastecimento 
hídrico e são importantes para todo o 
ecossistema, mas as tempestades também 
trazem um lado ruim, as enchentes, prin-
cipalmente a áreas e cidades adensadas, e 
que são agravadas severamente pelo des-
carte ilegal de resíduos, especialmente em 
vias públicas e dentro de rios e córregos.

Desde a intensa chuva que atingiu a 
cidade no dia 28 de dezembro, as equipes 
de drenagem da Prefeitura de Santo André 
removeram cerca de 500 toneladas de lixo 

O Semasa alerta para 
a importância de realizar 
a disposição do lixo em 
horários próximos ao que 
o caminhão de coleta passa 
nos bairros, com o objetivo 
de evitar que os sacos de 
lixo possam ser levados 
indevidamente pelas 
águas. A cidade é dividida 
em setores e a coleta porta 
a porta é realizada em 
dias diferenciados – para 
úmidos e recicláveis.

SERVIÇO - Os mora-
dores podem conferir os 
dias e horários do camin-
hão nos bairros no site 
http://bit.ly/diacoleta. 

A lista com os 
endereços e horários de 
funcionamento dos 20 eco-
pontos está disponível no 
site do Semasa, em http://
bit.ly/EstacoesColeta.

Descarte irregular agrava casos 
de enchentes e alagamentos

de córregos, especialmente resíduos in-
servíveis, pneus e móveis.

A equipe de varrição do Semasa (Serviço 
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo 
André) também atua desde o último dia 28 
na limpeza pós-chuva em alguns pontos da 
cidade, efetuando a remoção de resíduos 
acumulados, varrição, raspagem e lavagem 
de vias, inclusive em apoio aos serviços 
efetuados pela gerência de drenagem da 
Secretaria de Manutenção e Serviços Urba-
nos. Até o momento, já foram removidas 79 
toneladas de detritos após as precipitações.

Por meio do Semasa, Santo André 
oferece 20 Estações de Coleta que estão 
preparadas para receber, gratuitamente, 
resíduos volumosos, entulho e recicláveis 

e, assim, evitar que estes materiais sigam 
de forma inadequada e causem obstrução 
de bocas de lobo e outros equipamentos de 
drenagem urbana.

Os ecopontos da autarquia estão pre-
parados para receber estes resíduos dos 
moradores, além de outros, como ma-
deira, telhas de amianto, óleo de cozinha 
e até roupas em bom estado. Para se ter 
uma ideia, até novembro do ano passado, 
as Estações de Coleta receberam 17.559 
sofás e colchões e quase 167 toneladas de 
pneus que, caso não fossem levados até 
os equipamentos, poderiam chegar aos 
cursos d’água do município e prejudicar a 
vazão das águas. 

Reportagem Local

n SANTO ANDRÉ



folhadotrólebus    08 Edição de 07 a 13 de janeiro de 2022lazer

REGISTRO INPI Nº 915.593.040-92 - Publicado pelo GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA. 
- CNPJ 59.161.521/0001-73 - Administração - Publicidade - Parque Gráfico e Redação: Av 
Alda nº 549 - Centro - Diadema - SP - Caixa Postal 246 - Cep 09910-170 - Telefax: 4057-
9000 - Fundação: 29/11/1990 - Circulação: Semanal - Distribuição: Zona Sul, ABCD 
e Zona Leste de São Paulo em todos os terminais da Rede Metropolitana de Trólebus, 
co  mércio, shopping centers, bancas e residências. Diretor Responsável: Alicio Capel - 
Diretor Comercial: Elidio Capel. Impressão: GRUPO ABCD DE JORNAIS. Fone:/fax: 
4057-9000 -  e-mail: jornalismo@diarioregional.com.br

O Sesc Santo André abre o ano com o cantor Paulo 
Miklos, no show Canções Despidas em Voz e Violão. A 
apresentação acontece no teatro da unidade nesta sex-
ta-feira (7), às 21h) e  sábado (8), às 20h). Os ingressos 
podem ser adquiridos online no Portal Sesc SP ou pres-
encialmente nas bilheterias da Rede Sesc SP.

 Dono de uma das vozes mais marcantes da moderna 
e contemporânea música brasileira, Paulo Miklos apre-
senta grandes hits de sua trajetória como cantor e ator, 
além de outros que fazem tocar a alma em novo show 
em formato voz e violão. Valorizando as canções na sua 
essência, na forma como nascem as obras, tornando-as 
praticamente irretocáveis e mostrando todo talento do 
intérprete e compositor.   

 O repertório é uma bela viagem, que traz desde clás-
sicos imortalizados pelos Titãs na voz de Paulo, como “É 
Preciso Saber Viver”, “Sonífera Ilha”, “Bichos Escrotos” e 

No primeiro show do ano, o ex-Titã faz apresentação solo no formato voz e violão

“Pra Dizer Adeus”, passando por suas mais recentes par-
cerias com artistas como Erasmo Carlos, Emicida, Nando 
Reis e Céu, que fazem parte do álbum solo “A Gente Mora 
no Agora”. De seu universo no cinema, foram inseri-
das “Saudosa Maloca” (Adoniram Barbosa) e “Um Bom 
Lugar” (Sabotage). Para finalizar, o rei do rock brasileiro 
Raul Seixas também ganha homenagem com “Aluga-se”.     

A programação musical do mês ainda conta com show 
de Zé Renato, que canta Paulinho da Viola dia 14,  às 21h, 
e Jorge Du Peixe no dia 15, às 20h, com o show Baião 
Granfino, releitura das músicas de Luís Gonzaga. As ven-
das online e presencial se iniciam, respectivamente, na 
terça e na quarta que antecedem a data do show.

Mais informações em: www.sescsp.org.br/volta-
gradual. O uso de máscaras cobrindo nariz e boca é obri-
gatório durante o tempo de permanência nos espaços.

Reportagem Local

Divulgação/Jonas Tucci

COVID-19 
Grammy 
adia cerimônia 
de entrega

A 64ª cerimônia de entrega 
do prêmio Grammy foi adiada, 
segundo informaram seus 
organizadores, devido ao que 
chamaram de “riscos demais” 
devido à variante Ômicron. 
Nenhuma nova data foi anunciada.

A cerimônia estava agendada 
para 31 de janeiro, em Los 
Angeles, com público presente e 
apresentações ao vivo. A Recording 
Academy disse que tomou a 
decisão de adiar a cerimônia “após 
cuidadosa consideração e análise 
com autoridades municipais e 
estaduais, especialistas em saúde 
e segurança, a comunidade de 
artistas e nossos muitos parceiros. 
Dada a incerteza em torno da 
variante Ômicron, realizar o show 
em 31 de janeiro simplesmente 
contém muitos riscos”.

O show do ano passado foi 
adiado por seis semanas, pois 
os casos aumentaram e antes de 
as vacinas estarem amplamente 
disponíveis. Na semana passada, 
o Dr. Anthony Fauci, conselheiro 
médico chefe do presidente Joe 
Biden, previu que a última onda 
da pandemia pode atingir seu pico 
nos EUA no final de janeiro.

Também o Festival de 
Cinema de Sundance cancelou 
sua programação presencial, 
marcada para começar em 20 
de janeiro, mudando para o 
formato online. (AE)
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