Bolsonaro veta projeto que adiava prazo de entrega da Declaração do IR
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei 639/2021, aprovado pela Câmara
dos Deputados em 13 de abril, que estendia o prazo para entrega da declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) de 2021 de 31 de maio para 31 de julho. O veto foi publicado na edição
desta quinta-feira (6) do Diário Oficial da União (DOU), mas poderá ser derrubado pelo Congresso
Nacional. O presidente acatou recomendação da equipe econômica para não estender o prazo.
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Varejo do ABC prevê
alta de até 25% nas
vendas do Dia das Mães
Setor conta com a data comemorativa para recuperar parte do
prejuízo acumulado durante 50 dias de fechamento
Segunda data comemorativa
mais importante para o varejo,
o Dia das Mães – que será celebrado no próximo domingo (9)
– deve alavancar as vendas do
setor no ABC, que amargou mais
de 50 dias fechado devido às restrições impostas pelo Plano São
Paulo para conter o avanço da
pandemia de covid-19.
A expectativa é de que o
comércio tenha aumento de
até 25% nas vendas em comparação ao mesmo período do
ano passado – otimismo que
se deve à base de comparação
fraca, uma vez que, em 2020,
o comércio não essencial estava fechado para atendimento
presencial antes da data.
“As vendas referentes ao Dia
das Mães não serão capazes de
recuperar os prejuízos sofridos,
mas trarão importante fôlego
(e animo) para o comércio nesta
retomada”, disse o presidente
da Associação Comercial e Empresarial (ACE) Diadema, José
Roberto Malheiro, que espera
aumento nas vendas de até 20%.
O dirigente salientou ainda
que os empresários que já estão
no mundo on-line e vendem por
meio de plataformas digitais
comemorarão crescimento ainda
maior de vendas.
Após a saída do Estado da
Fase Emergencial do Plano São
Paulo, os comerciantes relatam
que a expectativa de bom desempenho das vendas está ligada à flexibilização das restrições
e à demanda reprimida. Segundo a Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Estado
de São Paulo (FCDLESP), o comércio perdeu cerca de 30% do
faturamento durante o período
de maior restrição.

“Com os estabelecimentos
abertos e maior flexibilidade do
horário de funcionamento em
comparação ao ano passado,
as vendas devem crescer entre
20% e 25%. Apesar de ser um
aumento expressivo, vale lembrar que, em 2020, as lojas físicas venderam 25% a menos do
que em 2019”, afirmou o presidente da federação, Mauricio
Stainoff.
A Associação Comercial e Industrial de São Bernardo (Acisbec) projeta que a data – que é
considerada o Natal do primeiro
semestre – dará fôlego para o
setor. “Apesar da capacidade restrita de abertura dos estabelecimentos, o consumidor tende a ir
ao comércio. Os estabelecimentos estão cumprindo os protocolos e não oferecem riscos aos
consumidores e colaboradores”,
destacou o presidente da entidade, Valter Moura.
n APELO
Pesquisa de Intenção de
Compras (PIC) realizada pelo
Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo projeta que o faturamento do

varejo do ABC na data crescerá
20% em termos reais (descontada a inflação acumulada de
6,09% nos 12 meses até março),
para R$ 118,5 milhões.
O maior giro de compras
é atribuído pelo coordenador
de pesquisas do Observatório
Econômico, Sandro Maskio,
tanto ao apelo da data – que
só perde para o Natal entre os
brasileiros – como à melhor
adaptação de consumidores e
comerciantes às plataformas
digitais de vendas neste mais
de um ano de pandemia de covid-19. Ao menos 63,1% dos
598 entrevistados disseram que
pretendem fazer compras pela
internet ou redes sociais.
Segundo a pesquisa, o preço
médio que consumidores do ABC
pretendem pagar por presente
neste Dia das Mães de 2021 é de R$
140,70. Comparado aos R$ 109,50
projetados em 2020, houve aumento real de 21%. Itens de vestuário e calçados (34,7%), e perfumes/cosméticos (20,8%) serão
os presentes mais requisitados.
Mães (59%), avós e sogras (11%)
formam o maior público a ser presenteado. (Reportagem Local)
Arquivo

Data é considerada o Natal do primeiro semestre

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Fraudes e golpes financeiras podem
afetar seu dinheiro. Fique atento!

C

aro(a) leitor(a), vivemos em um mundo que se redesenha
diariamente com grande velocidade. A transformação digital e os
avanços tecnológicos, em muitos casos, são mais rápidos que a
capacidade humana de entendimento.
Carros elétricos e autônomos, inteligência artificial, impressoras 3D,
cirurgias realizadas por robôs-cirurgiões e nano-robôs, aplicativos que
ajudam a investir e mesmo controlar suas despesas são uma pequena
amostra da evolução nas áreas de medicina, tecnologia e finanças.
Você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com
minhas finanças? Eu explico.
Assim como as mudanças ocorrem aceleradamente, os
estelionatários também trabalham para aprimorar e desenvolver
novas formas de aplicar golpes, em especial, fraudes e golpes
financeiros contra os próprios bancos e também contra clientes.
Nesta linha, crimes e fraudes bancários figuram entre as modalidades
criminosas mais incidentes e em grande evidência no Brasil, notadamente
após o início da pandemia de covid-19, ocorrendo virtualmente,
presencialmente ou ainda por telefone.
Agora, vamos entender um pouco mais sobre esses golpes.
Golpe telefônico – Embora seja a mais antiga e comum, essa forma de
crime vem sendo aprimorada com a utilização de equipamentos eletrônicos
que simulam os mesmos sons de uma central de atendimento verdadeira
dos bancos. O uso de termos técnicos, o bom português e as argumentações
firmes também vêm sendo aprimoradas pelos estelionatários. Portanto, é
fundamental nunca passar qualquer tipo de informação pessoal, senha ou
ainda número de cartão ao receber ligações
Golpe pessoal – Neste caso, os alvos escolhidos são pessoas com
mais idade, que vão às agências normalmente sozinhas. Os criminosos
notam a dificuldade da pessoa em manusear os equipamentos de autoatendimento, oferecem ajuda e, neste momento, gravam mentalmente
a senha digitada e, de maneira extremamente hábil, trocam o cartão da
vítima por outro cartão falso que está em seu poder. Depois realizam
compras, saques e contratação de empréstimos.
Por último, mas não menos importante, estão os chamados golpes
cibernéticos, que incluem clonagem de cartões de crédito e débito, envio
de links falsos e mensagens de SMS, além de sites falsos, que simulam
instituições financeiras, capturam os dados da vítima e usam essas
informações para realizar saques, compras, empréstimos e tudo mais que
cause prejuízo financeiro à vítima.
O pior é que muitas dessas fraudes não são reembolsadas pelos bancos,
pois as operações são, em sua maioria, realizadas com a senha do cliente.
Assim, mesmo que tenha ocorrido golpe ou fraude, há grande possibilidade
de a vítima ter de arcar com o prejuízo.
Portanto, tenha muito cuidado com dados pessoais e bancários, bem
como com seu cartão de crédito. Muita atenção também aos sites que
você acessa, pois ser vítima de um golpe financeiro pode desestabilizar por
completo sua vida financeira e a de sua família.
Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, me manda um
e-mail 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.

Edição 07 a 13 de maio de 2021

folhadotrólebus

03

folhadotrólebus

Geral

04

Edição 07 a 13 de maio de 2021

Estado anuncia vacinação contra covid de
grávidas e pessoas com doenças crônicas
Imunização para novos grupos com comorbidades e deficiências começa a partir da próxima semana
O governador João Doria
anunciou esta semana a vacinação
contra covid-19 para novos grupos
com comorbidades e deficiências a
partir da próxima semana, incluindo grávidas, puérperas e adultos
com idade de 55 a 59 anos.
“O governo do Estado de São
Paulo vai iniciar a vacinação das
pessoas com deficiência, grávidas
e adultos com comorbidades. No
total, nestes três grupos de vacinação que estamos anunciando
hoje, serão vacinadas mais de um
milhão de pessoas no Estado de
São Paulo”, afirmou Doria.
No dia 11 de maio começa a

vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
com idade acima de 18 anos e com
comorbidades, totalizando 100 mil
mulheres no Estado. A partir dessa
data, também serão imunizadas
as pessoas com deficiência permanente que têm entre 55 e 59 anos
e recebem benefício de prestação
continuada da assistência social, o
BPC. Serão contempladas outras
30 mil pessoas neste grupo.
A partir do dia 12 de maio,
doses serão ofertadas às pessoas
nesta mesma faixa etária (55 a
59) que possuem uma ou mais comorbidades definidas pelo Minis-

tério da Saúde. A expectativa é
imunizar 900 mil pessoas com
este perfil em SP.
“Estamos caminhando e gostaríamos de ter mais celeridade
neste processo, mas precisamos
de mais vacinas. O Estado de São
Paulo, em números absolutos, é
aquele que mais vacina. Estamos
com todas as unidades trabalhando, tanto a unidade básica como o
sistema drive-thru, e continuaremos vacinando, mas precisamos
de mais vacinas”, disse a coordenadora Geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane de
Paula. (Reportagem Local)

Governo de São Paulo vai distribuir cartão
alimentação para população de baixa renda
O governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (5)
a distribuição de 50 mil cartões
no valor de R$ 100, para a
compra de alimentos em supermercados de todo o Estado,
somando R$ 1 milhão em recursos para garantir a segurança alimentar da população mais
vulnerável no enfrentamento à
pandemia. A medida ocorre em
parceria com a parceria com a
Associação Paulista de Supermercados (APAS).
Os cartões serão destinados à compra exclusiva
de alimentos e itens de
primeira necessidade em
comércios do varejo, sendo
vedada a aquisição de bebidas alcóolicas e produtos
derivados do tabaco.
A distribuição dos cartões
acontecerá por meio do Fundo
Social do Estado de São Paulo,

Governo do Estado de SP

Doria: cartão será usado na compra direta nos supermercados

com a participação dos fundos
sociais municipais e de entidades sociais cadastradas. Serão
distribuídos 10 mil cartões de
imediato, que podem ser usados várias vezes em supermercados diferentes, até que todo o
valor seja finalizado.
Iniciamos ação inédita que
vai distribuir 50 mil cartões
com crédito de R$100 cada
para pessoas vulneráveis.

C

M

Y

Serão 50 mil famílias que
receberão este cartão, patrocinado pela APAS, a quem
agradecemos. Pessoas com
vulnerabilidade
poderão
comprar os seus alimentos
nos mercados mais próximos
de suas casas. A distribuição
destes cartões será realizada
pelo Fundo Social do Estado
de São Paulo”, afirmou Doria.
(Reportagem Local)
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Orientações para vacinação dos novos grupos
Para receber as doses, qualquer pessoa com comorbidades e que integre os grupos anunciados deve apresentar
comprovante da condição de risco por meio de exames,
receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS)
também podem ser utilizados.
A orientação vale tanto para as pessoas na faixa
etária de 55 a 59 anos quanto para as pessoas com
Down, em hemodiálise e transplantados – para este
último grupo, é também recomendável a apresentação de receita médica do medicamento imunossupressor em utilização pelo paciente.
As grávidas em qualquer período gestacional deverão
também apresentar comprovante de acompanhamento
e/ou pré-natal ou laudo médico. As puérperas, ou seja, as
mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, podem utilizar a declaração de nascimento da criança.
Já as pessoas com deficiência permanente precisam
apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).
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Shoppings do ABC ‘celebram’ reabertura
e Dia das Mães com promoções e sorteios
Estratégia visa atrair a clientela de volta às lojas na segunda data mais importante do varejo brasileiro
Reabertos desde 18 de abril
depois de mais de 40 dias de
portas abaixadas por conta da
segunda onda da pandemia
de covid-19, os shoppings do
ABC apostam em campanhas
de Dia das Mães para trazer a
clientela de volta às lojas.
A estratégia visa recuperar
parte do prejuízo acumulado
durante o período de fechamento e atrair o consumidor em uma das datas mais
importantes do ano – comemorado no segundo domingo
de maio, o Dia das Mães é considerado pelo comércio o “Natal do primeiro semestre”.
É o caso, por exemplo, do
Shopping Praça da Moça, de
Diadema, que lançou “superpromoção” unificada para o
Dia das Mães e dos Namorados, com o sorteio de quatro
iPhones 12 e mais 50 valescompra de R$ 1 mil cada.
O cliente que somar R$ 200
em compras no período de 30
de abril a 12 de junho pode
cadastrar as notas fiscais pelo
WhatsApp (98632-0122) ou
pelo aplicativo da promoção e
receber um número da sorte.
O Praça da Moça também

preparou espaço instagramável no piso Paineira para que
filhos e casais possam tirar
fotos e publicá-las nas redes
sociais. Quem compartilhar
sua foto e marcar o shopping
pode ganhar um vale-compra
de R$ 100 para usar nas lojas
do empreendimento. Cinco
fotos serão escolhidas aleatoriamente para a premiação.
O Shopping ABC, de Santo
André, presenteará os clientes
que somarem R$ 300 em compras no empreendimento no
período de 28 de abril a 16 de
maio com uma lata da marca
de bolachas Dona do Doce.
Para cadastrar as notas fiscais, os clientes podem usar o
aplicativo do shopping no celular ou o autoatendimento na
Praça de Eventos do piso 1.
A bolacharia Dona do Doce, que faz sucesso até entre
celebridades, foi criada há sete anos em São Caetano. “A
estratégia é presentear 15 mil
clientes com a mecânica ‘comprou, ganhou’, privilegiando
uma empresa da região, que
tem muita história e tradição
familiar no ABC”, disse Flávia
Tegão, gerente de marketing

Shopping Praça da Moça unificou as campanhas do Dia das Mães e dos Namorados

do Shopping ABC.
O Grand Plaza Shopping,
também de Santo André, dará
até R$ 100 em cashback aos
clientes que comprarem seus
presentes para as mães no empreendimento. De 26 de abril a
16 de maio, a cada R$ 250 em
compras, o cliente receberá
R$ 50 de volta, e a cada R$ 500,
o reembolso será de R$ 100.
O São Bernardo Plaza Shopping também unificou as ações

do Dia das Mães e dos Namorados com campanha que vai
sortear 12 iPhone 11. A cada
R$ 250 em compras feitas entre
1º de maio e 12 de junho, os clientes se habilitam aos sorteios
de dois aparelhos por semana.
As notas devem ser cadastradas no aplicativo do shopping (disponível para download
na Apple Store ou no Google Play)
na aba Promoções, por meio da
leitura de QR Code presente

nas notas fiscais.
O ParkShopping São Caetano também aposta em promoção do tipo comprou, ganhou
para a data. A cada R$ 350 em
compras feitas no empreendimento entre 3 e 23 de maio, o
cliente poderá trocar as notas
fiscais por uma clutch (pequena
bolsa de mão) Capodarte, limitada a uma por CPF. O cadastro das notas pode ser feito no
app Multi. (Reportagem Local)

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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Para evitar aglomerações, São Caetano amplia
horário do comércio para o Dia das Mães
Medida não se aplica a bares e restaurantes, por exemplo, que seguem autorizados a funcionar até as 20h

A Prefeitura de São Caetano
ampliou o horário de funcionamento do comércio da cidade para
até as 22h. A medida vale excepcionalmente até sábado (8), e tem
o objetivo de evitar aglomerações
em razão das compras pelo Dia das
Mães. Decreto regulamentando a
iniciativa foi publicado no Diário
Oficial Eletrônico do município.
“A flexibilização do horário de
funcionamento do comércio, especificamente nestes dias, tem o
respaldo do nosso corpo técnico
de combate ao coronavírus. Com
duas horas a mais para fazer compras, evitamos aglomerações e,

consequentemente, ampliamos a
proteção da nossa população contra a covid-19”, ressaltou o prefeito
Tite Campanella.
O texto versa que o funcionamento do comércio em geral
(shoppings centers, galerias, comércio varejista local e estabelecimentos
congêneres) está autorizado das 6h
às 22h, com atendimento presencial ou retirada de produtos pelo
consumidor diretamente nos locais de venda, observados o distanciamento social e os protocolos
sanitários vigentes.
A medida não se aplica a
bares e restaurantes, por exem-

Divulgação / PMSCS

plo, que seguem autorizados a
funcionar até as 20h, de acordo
com o Plano São Paulo.
n NÚMEROS DA COVID
São Caetano é a cidade que
mais vacina contra a covid-19 na
Grande São Paulo: 29% da população já tomou a primeira dose
e, 17%, também a segunda. As
ações de combate à pandemia
implantadas pela Prefeitura contribuem para a redução das internações – a cidade possui ocupação de 30% dos leitos de UTI e de
17,5% dos leitos de Enfermaria.
(Reportagem Local)

São Bernardo amplia vacinação contra a covid-19
para novas categorias de profissionais de Saúde
A Prefeitura de São Bernardo
iniciou, nesta quinta-feira (6), o
agendamento online para aplicação da primeira dose da vacina
contra a Covid-19 em novas categorias de profissionais da área,
que possuem registro de classe e
idade entre 55 e 59 anos.
De acordo com o documento,
trabalhadores dos serviços de saúde
são todos aqueles que atuam em
espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam
eles hospitais, clínicas, ambulató-

rios, laboratórios e outros locais, o
que compreende tanto os profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes
sociais, profissionais da educação física,
médicos veterinários e seus respectivos
técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (recepcionistas,
seguranças, trabalhadores da limpeza,
cozinheiros e auxiliares, motoristas de
ambulâncias e outros).

Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados
domiciliares (cuidadores de idosos,
doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que
tenham contato com cadáveres
potencialmente contaminados. A
vacina também será ofertada para
acadêmicos em saúde e estudantes
da área técnica em saúde em estágio
hospitalar, atenção básica, clínicas e
laboratórios. Nessa estratégia será
solicitado documento que comprove
a vinculação ativa com o serviço. (RL)

Filippi traz de volta a participação
popular no planejamento de Diadema
A administração de Diadema
trouxe de volta uma das marcas das
gestões petistas. Nesta quarta-feira
(5), o prefeito José de Filippi Júnior
anunciou, em live, o início da consulta popular para a construção do Plano Plurianual Participativo, que vai
definir o planejamento de Diadema
para os próximos quatro anos.
“É um convite para a cidade retomar o seu direito de participação,

pois são os moradores que sabem
o que é melhor para Diadema. Ouvindo a população nós vamos aperfeiçoar o plano de governo”, disse.
Para definir os objetivos e metas
da cidade, o morador deve entrar
no site participa.diadema.sp.gov.
br e fazer suas escolhas. Primeiro,
vai escolher dois eixos de governo,
em cada eixo serão escolhidos dois
temas, e em cada tema vai definir

duas diretrizes. Se as diretrizes já
especificadas no site não forem do
agrado, ele tem espaço para fazer
suas opções. Essa plataforma virtual
vai ser o principal instrumento para
ouvir a população. Para quem tem
dificuldade de acessar a internet, a
partir desta quinta-feira serão instaladas tendas nas regiões da cidade
para que as pessoas possam fazer
suas escolhas. (RL)

Comércio pode ficar aberto até às 22 horas
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Covid-19: pesquisa testará presença
de anticorpos em 211 mil pessoas
Previsão do Ministério da Saúde é que sejam testados os moradores de 62.097 domicílios
O Ministério da Saúde
lançou esta semana pesquisa para descobrir qual a
prevalência de covid-19 nos
diferentes grupos sociais
da população brasileira. O
levantamento prevê a testagem sorológica, que identifica a presença de anticorpos, em 211.129 pessoas, de
274 municípios, incluindo
capitais e suas respectivas
regiões metropolitanas.
A amostragem será feita
em parceria com o Instituto

Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), tendo
como base a Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílio (Pnad) Covid-19.
A previsão é de que sejam
testados os moradores de
62.097 domicílios.
As amostras sorológicas
serão processadas por unidades de apoio diagnóstico
da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) em Fortaleza e no
Rio de Janeiro. Os testes
devem permitir a detecção

da resposta à infecção e à
vacinação. Uma amostra de
cada participante deve ser
armazenada em um biorrepositório por até cinco
anos.
Segundo o secretário
nacional de Vigilância em
Saúde, Arnaldo Medeiros,
os objetivos principais do
inquérito sorológico, intitulado PrevCov, são: descrever as características
socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas

dos participantes da pesquisa; estimar a magnitude da infecção pelo novo
coronavírus nas capitais e
regiões metropolitanas; e
permitir cálculos mais precisos de morbidade e letalidade da doença.
Devem ser colhidos dados também sobre sintomas recentes ou anteriores,
contatos com casos suspeitos, realização de testes e
vacinação, bem como todo
o histórico de saúde dos

participantes. Não foi dada
previsão para a conclusão
do levantamento.
“Mais de R$ 200 milhões
de reais foram investidos
nessa ação de pesquisa”,
disse o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, no evento de lançamento da PrevCov, na sede do ministério,
em Brasília. “Negacionismo
é negar o que o governo federal tem feito na pesquisa,
na ciência e na tecnologia”,
afirmou. (Agência Brasil)
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Santo André inicia Hub de Inovação
e Sustentabilidade no setor químico
Parque Tecnológico e de Inovação do município firmou acordo com 16 empresas do segmento

A Prefeitura de Santo André
deu mais um importante passo
com o objetivo de promover a
competitividade das empresas lo
cais e fomentar o ecossistema de
inovação da cidade. Esta semana,
o Parque Tecnológico recebeu re
presentantes do Cofip (Comitê
de Fomento Industrial do Polo do
ABC) para firmar uma parceria en
tre o Hub de Inovação e a entidade
que representa as empresas do
polo petroquímico.
A parceria visa estrutu
rar linhas de atuação que apro
ximem as universidades, centros
de pesquisas, escolas técnicas e
startups da região aos desafios
que as empresas têm idealizado
para seu crescimento e competi
tividade, aliando a sustentabili

dade como pilar fundamental.
“É uma parceria com grande
simbolismo não só pelo forte PIB
do setor na região, mas por ma
terializar essa sintonia entre em
presas e a cidade. Seguimos à dis
posição para avançar ainda mais
nesta área, sempre unindo forças”,
afirmou o prefeito Paulo Serra.
O Cofip representa 16 empre
sas do Polo Petroquímico do ABC:
Air Liquide, AkzoNobel, Ambipar,
Aquapolo, Bandeirante Brazmo,
Braskem, Cabot, Chevron Oroni
te, Consigaz, Copagaz, Liquigás,
Oxiteno, Quantiq, Supergasbras,
Ultragaz e Vitopel. Juntas, essas
companhias representam fatura
mento anual de R$ 9,7 bilhões.
A indústria representa 22% do
PIB (Produto Interno Bruto) da

cidade, sendo que o setor químico
responde por mais de 50% da
composição deste índice.
“Já temos a Prometeon e a
Tim, e agora nos unimos a mais
16 empresas, que apresentarão
seus desafios, trazendo impor
tante discussão nas mais varia
das atividades, fomentando as
sim o trabalho em conjunto com
as instituições de ensino”, expli
cou o secretário de Desenvolvi
mento e Geração de Emprego,
Evandro Banzato.
Segundo a prefeitura, o Hub
de Inovação do Parque Tecnológico
vai mobilizar esforços do ecos
sistema de inovação da região para
que os próximos anos sejam de
muita competitividade e relevância
econômica. (Reportagem Local)

Semasa inicia atendimento de
licenciamento ambiental de forma digital
Os serviços de licenciamento
ambiental realizados pelo Semasa
(Serviço Municipal de Saneamento
Ambiental de Santo André) pas
saram a ser oferecidos de forma
totalmente digital. A novidade foi
possibilitada pelo sistema Acto,
já usado pela Prefeitura de Santo
André nos documentos emitidos
pelo Departamento de Controle
Urbano, como alvarás.
Neste primeiro momento,
estão disponíveis os serviços
para novos processos de licen
ciamento ambiental. Antes da
pandemia, o Semasa recebia, em
média, 350 processos novos por

ano referentes às diversas solici
tações de licenciamento. Com as
facilidades proporcionadas pela
digitalização, a autarquia vai tor
nar mais ágil o atendimento aos
interessados. Ainda, com a expec
tativa de recuperação econômica
e o novo sistema, o número de
processos abertos deve aumentar.
“Santo André sempre foi refe
rência na área ambiental e hoje da
mos mais um passo neste sentido.
Além de garantir mais agilidade
na tramitação dos pedidos, o li
cenciamento ambiental de forma
digital oferece mais transparência
a todo o processo. De forma mais

eficiente e sustentável, teremos
a possibilidade de eliminar o uso
do papel e estreitar o relaciona
mento com os usuários”, disse
o superintendente do Semasa,
Gilvan Junior.
A partir de agora, todos os no
vos pedidos de licenciamento de
verão ser realizados pelo sistema
Acto, no link https://santoandre.
inmov.net.br/. Para processos em
andamento, de renovação e pedi
dos de juntada de documentos,
os usuários deverão comparecer
ao Posto de Atendimento do
Semasa com data e hora agenda
dos. (Reportagem Local)
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Serra: “seguimos à disposição para avançar ainda mais nesta área”

Prefeitura de R.Pires registra
aumento nos casos de dengue

A Prefeitura de Ribeirão
Pires confirmou oito casos
de dengue em abril, após nos
três primeiros meses de 2021
não registrar ocorrências da
doença. As notificações de
suspeitas também tiveram
aumento: saltaram de oito no
primeiro trimestre, para 19
no mês passado.
O Centro de Controle de
Zoonoses tem realizado ações
de prevenção e combate ao
mosquito, com ações de Ava
liação de Densidade Larvária
(ADL), a fim de verificar os
níveis de infestação de larvas
do Aedes Aegypti nos bairros.
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“Pequenos recipientes, co
mo pratinhos de plantas e bal
des, são os principais poten
ciais criadouros do mosquito.
Nesse caso, a melhor prevenção
é eliminar toda e qualquer água
armazenada”, alertou a coor
denadora de Controle de Arbo
viroses e Zoonoses de Ribeirão
Pires, Jéssica Vasques.
Em caso de locais abando
nados ou com possíveis focos
de criadouros, o munícipe pode
fazer a denúncia ao Centro de
Controle de Zoonoses, pelo tele
fone: 48243748, para que seja
realizada uma vistoria no local.
(Reportagem Local)

