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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Declarações do Imposto de Renda na malha fina chegam a 869,3 mil
Após o fim do pagamento das restituições do Imposto de Renda 2021, total de 869.302 declarações do 
Imposto de Renda caíram na malha fina, divulgou nesta quarta-feira (6) a Receita Federal. O número 
equivale a 2,4% das 36.868.780 declarações enviadas de março a setembro. Das declarações retidas, 
666.647 têm imposto a restituir, representando 76,7% do total incluído na malha fina. Outras 181.992 
(20,9%) têm imposto a pagar e 20.663 (2,4%) estão com saldo zero (nem a pagar nem a restituir).

Com vacinação contra a covid avançada, prefeituras 
do ABC passam a definir individualmente restrições

Página 08

Estado de SP estuda flexibilizar uso de máscara; 
decisão pode ser anunciada em coletiva no dia 18
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Caro(a) leitor(a), o controle de gastos pode ser 
um hábito  para muitas pessoas, mas não para 
outras. Você controla seus gastos? Sabe para 
onde está indo seu dinheiro?

Controlar os gastos é importante para vários fins, 
como criar uma reserva financeira ou mesmo comprar um 
bem, como uma TV ou a casa própria.

Controlar os gastos exige disciplina. Pode parecer 
complicado, mas ao se tornar um hábito lhe trará 
benefícios e conhecimento.

A forma mais simples é montando uma planilha no 
Excel. Na planilha você realiza projeções, simulações e 
descobre para onde vai seu dinheiro e onde gasta mais do 
que deveria.

Há várias planilhas prontas e gratuitas disponíveis 
na internet. Basta apenas baixá-las. Você também pode 
utilizar aplicativos de celular para realizar seu controle 
financeiro.

Agora que você já decidiu por onde vai controlar seus 
gastos, vou lhe dar algumas dicas de atitudes diárias que 
precisa incorporar.

Anote todos os gastos, crie o hábito de anotá-los e, 
assim que tiver uma oportunidade, repassá-los à planilha.

Organize suas despesas por grupos de gastos, como 
moradia, alimentação, estudos, carro, diversão, saúde, 
entre outros.

Para apurar ainda mais suas despesas, crie subgrupos. 
No grupo alimentação, por exemplo, crie os subgrupos 
restaurantes e mercado. No grupo carro, crie os subgrupos 
combustível, seguro, manutenção, IPVA. Assim, seu 
controle será mais detalhado.

Não esqueça de que sua planilha deve conter também 
todos os valores de entrada de dinheiro, como salário, 
comissões e até mesmo o 13º salário.

Pronto! Adquirindo o hábito de anotar todos os 
gastos e repassá-los à planilha, depois de um tempo, 
você certamente terá total controle sobre suas despesas, 
aproveitando ainda para observar onde é possível 
economizar e poupar. Boa sorte!

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, 
manda uma mensagem que te explico. Meu e-mail 
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.

Para onde foi meu dinheiro?
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Carros e comerciais leves (mil)

FONTE: Fenabrave

EMPLACAMENTOS Dados de setembro/2021

Automóveis mais
vendidos em setembro (mil)

Caminhões e ônibus (mil)

5º VW/T-Cross

4º Fiat/Strada

3º Jeep/Compass

2º Fiat/Toro

1º Hyundai/HB20

Vendas de carros e
comerciais leves somaram
1,47 milhão de unidades

7,1

6,8

6,8

5,8

5,7

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

Venda de veículos novos caíram  25,3% em setembro* 

Segmento de
motocicletas registrou

108,8 mil unidades

Anderson Amaral/Especial para o DR

de janeiro a setembro,
com alta de 13,2%

de janeiro a setembro, com

Emplacamentos de
caminhões e ônibus

somaram 107,4 mil unidades

crescimento de 42,0%
emplacadas em setembro,

aumento de 9,3%

No acumulado de
janeiro a setembro, setor

de duas rodas teve
841,5 mil emplacamentos,

avanço de 33,3%

Vendas de veículos caem 
25,3% em  setembro, e 

Fenabrave reduz projeções
Impactado pelo desabastecimento nas concessionárias, setor revisou 

para baixo previsão de emplacamentos no fechamento do ano

Com as concessioná rias ain-
da afetadas pela oferta reduzida 
de produtos, as vendas de veículos 
novos caíram 25,33% em setembro 
na compa ração com o mesmo mês 
de 2020 e levaram a Fe deração Na-
cional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fena brave) a revisar 
as proje ções para o fechamento do 
ano. No total, 155,1 mil unidades 
foram comercializadas em se-
tembro, número que inclui carros 
de passeio, comer ciais leves, ca mi -
nhões e ônibus. Em comparação 
a agos to houve recuo de 10,2% – 
quarto mês consecutivo de retração 
nos emplacamentos. 

No acumulado do ano até 
setembro, as vendas somaram 
1,47 milhão de unidades, avanço 
de 13,2% sobre o emplacado no 
mesmo período de 2020. Por 
causa da queda observada em 
se  tembro, a entidade reviu a pro-
jeção divulgada em julho para as 
vendas de carros e comerciais 
leves no fechamento deste ano, 

de alta de 10,7% pa ra crescimen-
to de 3,1% – o que, se confirma-
do, levará o total de emplacamen-
tos a 2,01 milhões de unidades.

“Estamos diante de muitas in-
certezas e da maior crise de abas-
tecimento de veículos vivi da nos 
últimos anos. Isso nos fez reduzir 
as expectativas de crescimento para 
o ano, infelizmente. A falta de car-
ros novos, em função da escassez 
de componentes na indústria, é um 
fenômeno global, que atinge outros 
países, como os Estados Unidos. Vi-
vemos hoje, pos si vel mente, o pon-
to mais crítico dessa crise de abas-
tecimento de veículos”, afirmou em 
no ta o presidente da Fenabrave, 
Ala rico Assumpção Júnior. 

O segmento de auto móveis é o 
mais afetado pela falta de in sumos. 
Por isso, teve a previsão alterada de 
crescimento de 10,2% para recuo de 
2,2%, a 1,58 milhão de unidades. 
Para o segmento de comer ciais 
leves (como picapes e vans), que tem 
sido menos prejudi cado pela escas-
sez de chips, a projeção saltou da 
alta de 13,2% para crescimento de 

28,4%, o que elevaria as vendas a 
430,5 mil veículos.

Entre os pesados, a estimativa 
para o segmento de caminhões foi 
revista pela Fenabrave para cima, 
de alta de 30,5% para crescimento 
de 43,1%, a 89,2 mil unidades. Em 
setembro, as vendas do setor so-
maram 11,6 mil cami nhões, 56,6% 
acima do comer cializado no mesmo 
mês do ano passado. Contra agosto, 
po rém, houve recuo de 8,6%.

No acumulado do ano até 
setembro, os emplacamentos 
de caminhões cresceram 49,9%, 
pa ra 93,7 mil veículos. Segundo 
a Fenabrave, o segmento se gue 
bastante aquecido, traba  lhando 
de acordo com o fluxo de entre ga 
das montadoras.  

No segmento de ônibus, po-
rém, a Fenabrave revisou para baixo 
as projeções para o fechamento 
do ano, de alta de 10,6% para 
crescimento de 1,1%. De janeiro a 
setembro, o setor acumula 13,7 mil 
unidades vendidas, com avanço de 
4,4% ante o emplacado no mesmo 
período do ano passado.
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Governo de São Paulo informou que 
avalia flexibilizar o uso de máscaras

Governador João Doria levantou hipótese de anunciar medida na próxima coletiva, em 18 de outubro
Rovena Rosa/Agência Brasil

Com o aumento da vacina-
ção e a diminuição nos indica-
dores relacionados à covid-19, 
o Centro de Contingência do 
Coronavírus em São Paulo 
está avaliando a possibilidade 
de retirar a obri gatoriedade 
do uso de máscara no Estado. 
Isso, no entanto, não vai acon-
tecer neste momento.

“Estamos avaliando a pos-
sibilidade (de retirar o uso de 
máscara) no futuro. Não neste 
momento. Apesar da melhora 
nos números da pandemia 
hoje, ainda temos pessoas fi-
cando com a doença grave e 
ainda temos perda de vidas. 
Por isso ainda devemos con-
tinuar usando também essa 
proteção (máscara), além da 
vacinação”, disse Paulo Mene-
zes, coordenador do Centro de 
Contingência do Coronavírus.

Segundo Menezes, a más-
cara, junto com a vacinação, 

é uma das responsáveis pela 
diminuição da transmissão 
do novo coronavírus. Foi im-
portante inclusive, segundo o 
coordenador, para segurar a 
transmissão da variante Delta, 
que já é a predominante no 
Estado. “Foi fundamental a 
contribuição dessa barreira (a 
máscara) nesse controle”.

Menezes ressaltou que a re-
tirada do uso de máscara não é 
algo simples de se fazer. “Todos 
gostaríamos de poder retirar a 
máscara. Em vários países vimos 
isso. Porém, a história mostrou 
que as coisas não são tão sim-
ples. Nesses lugares (que haviam 
retirado a máscara) foi necessário 
voltar atrás nessa recomenda-
ção”, disse o coordenador, lemb-
rando que vários países que havi-
am retirado a obrigatoriedade do 
uso desse protetor começaram 
a observar aumento no número 
de casos de covid-19.

SP marca recorde diário de 3ª dose contra covid 
com reforço para primeira brasileira vacinada
Primeira pessoa vacinada 

contra a covid-19 no Brasil, a en-
fermeira Mônica Calazans rece-
beu na quarta-feira (6), no Palá-
cio dos Bandeirantes, a terceira 
dose do imunizante do Instituto 
Butantan. O ato simbólico foi 
acompanhado pelo governador 
João Doria e marcou o recorde 
diário nas doses de reforço apli-
cadas em todo o estado.

“Mais uma boa notícia. De 
um total de 122 mil doses em 
um único dia, o Estado de São 

Paulo bateu o recorde de aplica-
ção da chamada dose de reforço, 
ou também conhecida como ter-
ceira dose”, destacou Doria.

Além de Mônica, o secre-
tário de Estado da Saúde Jean 
Gorinchteyn também recebeu o 
reforço do imunizante durante 
a entrevista coletiva na sede do 
Governo do Estado.

A vacinação contra covid-19 
em todo o Brasil começou por ini-
ciativa do Governo de São Paulo 
em 17 de janeiro deste ano, logo 

após a aprovação do uso emer-
gencial da vacina do Butantan 
pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária).

A aplicação da terceira dose 
em São Paulo começou no dia 
4 de setembro nos 645 mu-
nicípios paulistas. O reforço é 
dirigido à população idosa, adul-
tos imunossuprimidos e profis-
sionais de saúde dos serviços de 
saúde públicos e particulares. O 
recorde de terceira dose foi re-
gistrado na última terça. (RL)

“É possível, num futuro 
próximo, com a condição mel-
horando, termos condi ção de 
avaliar a possibilidade de libe-
ração. Talvez, primeiramente, 
em situações mais seguras, 
como espaços abertos (sem 
aglomeração)”, disse.

n COLETIVA
O governador João Doria 

disse que essa questão sobre o 
uso de máscara pode ser anun-
ciada em uma próxima coletiva, 
marcada para o dia 18 de outu-
bro. “Estamos dentro de uma 
visão otimista em relação ao fu-
turo próximo. É um otimismo 
moderado. Estamos evoluindo 
bem, com queda em infecção, 
internação e em mortes, e alta 
em vacinação. Ainda é preciso 
ter cuidado. Porém, com um 
horizonte de curto prazo bas-
tante otimista”, explicou Doria. 
(Agência Brasil)
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Aumento da vacinação pode possibilitar a flexibilização



Geral folhadotrólebus    05Edição de 08 a 14 de outubro de 2021

Fechamento gradual das bilheterias de 
metrô em São Paulo começa nesta sexta
De acordo com o governo de São Paulo, até o fim do ano os bilhetes deverão ser vendido apenas digitalmente

A partir desta sexta-feira 
(8), a Secretaria de Trans-
porte Metropolitanos (STM) 
do governo paulista vai ini-
ciar o encerramento gradual 
das bilheterias físicas nas es-
tações de metrô e trem. 

O serviço deixará de ser 
presencial das 6h às 10h e 
das 16h às 20h nas estações 
Belém, do Metrô, e Granja 
Julieta, da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM). A previsão é que até 
o final deste ano todas as bi-
lheterias sejam fechadas e a 
compra dos bilhetes seja feita 
apenas de forma digital.

De acordo com o gov-
erno de São Paulo, a medida 
repre sentará uma redução de 
R$ 100 milhões anuais nos 
custos operacionais. A STM 
informou também que os 
funcionários que atuam nes-
sas áreas vão ser direcionados 
para outras atribuições den-
tro das estações. Nas estações 
Belém e Granja Julieta, o ser-
viço de venda na bilheteria 
será encerrado por completo 
no dia 15 de outubro. 

Os passageiros poderão 
comprar bilhetes pelo aplica-

tivo TOP, por meio do Whats-
App com pagamento por PIX, 
nas máquinas de autoatendi-
mento e em estabelecimentos 
comerciais que prestarão o 
serviço de venda no entorno 
das estações. A passagem na 
catraca pode ser feita com um 
código QR Code desde dezem-
bro. A secretaria esclarece que 
os bilhetes BOM e Bilhete 
Único continuam funciona-
ndo normalmente. Também 

estão válidos os antigos bi-
lhetes de papel que podem ser 
usados nas catracas.

O Sindicato dos Metro-
viários de São Paulo é crítico 
do plano de substituição das 
bilheterias. Em nota, a en-
tidade avalia que a mudança 
vai prejudicar os usuários e 
provocará desemprego nas 
empresas terceirizadas que 
vendem os bilhetes. O sindi-
cato aponta ainda que o novo 

Governo do Estado de SP

De acordo com o governo de São Paulo, a medida representará uma redução de R$ 100 milhões anuais nos custos operacionais

(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

modelo pode afetar o trabalho 
das equipes da estação e de 
segurança, pois os passageiros 
devem recorrer a eles quando 
tiverem problemas com bi-
lhete. Além disso, os metro-
viários pedem transparência 
na contratação das empresas 
dos novos serviços.

Nos primeiros 30 dias de 
mudança na venda das pas-
sagens haverá uma equipe 
de reforço para orientar os 

usuários. A secretaria tam-
bém promete que haverá 
orientações nas plataformas 
digitais para compra, além 
de comunicação nas redes 
sociais e por SMS. Ainda de 
acordo com a secretaria, 2 
mil estabelecimentos já estão 
cadastrados para vender bi-
lhetes ao redor das estações 
e a projeção é chegar a 6 mil 
postos até o fim de 2022. 
(Agência Brasil)
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A Prefeitura de Ribeirão 
Pires realizará mutirões de 
mamografias com o objetivo 
de diminuir a fila de espera 
no sistema. Os exames serão 
realizados todos os finais de 
semana (sábados e domin-
gos) de outubro e também às 
quartas-feiras, a partir do dia 
9, no Hospital e Maternidade 
São Lucas. A expectativa é  
que aproximadamente 330 
mulheres sejam atendidas. 

Os exames serão desti-
nados somente às  mulheres 
que foram contactadas pre-
viamente pela central de va-
gas do município e estejam 
na fila de espera. Além disso, 

Prefeitura de Ribeirão Pires realiza mutirões 
de mamografia para diminuir fila de espera

Exames serão realizados  todos os finais de semana e quartas-feiras de outubro no Hospital São Lucas
será necessária a apresen-
tação do encaminhamento 
médico. Segundo o último 
levantamento realizado pela 
Secretaria de Saúde, 1.540 
aguardavam pelo exame em 
Ribeirão Pires. 

Médico ginecologista e um 
dos responsáveis pelo aten-
dimento à saúde da mulher, 
Mário Sérgio Alves da Cunha 
salienta que a mamografia é 
fundamental para a identifi-
cação de alterações suspeitas 
de câncer. “É um exame fun-
damental para as mulheres 
a partir de 40 anos, a fim de 
que se faça o rastreamento de 
câncer de mama, no sentido 

Freepik

de diagnosticar qualquer alte-
ração precocemente. Caso isso 
ocorra, o tratamento tende a 
ser mais favorável e melhor”, 
destacou o especialista. 

O médico ainda incen-
tivou as mulheres para que 
não deixem participar do 
mutirão. “Quem for convo-
cada, compareça. É de suma 
importância cuidar de si e da 
saúde”, afirmou Cunha. 

O mutirão de mamografia 
é uma das ações promovidas 
pela secretaria de saúde de 
Ribeirão Pires em alusão ao 
Outubro Rosa, mês de pre-
venção ao câncer de mama. 
(Reportagem Local)

Santo André volta a realizar licenciamento 
ambiental em área de manancial

A Prefeitura de Santo André, 
por meio do Semasa (Serviço Mu-
nicipal de Saneamento Ambiental 
de Santo André), voltará a licenci-
ar atividades e empreendimentos 
nas áreas de manancial do mu-
nicípio. Os pedidos serão feitos 
de forma digital pelo sistema Acto 
(https://santoandre.inmov.net.
br/) a partir de 5 de novembro.

Santo André interrompeu o 
licenciamento em áreas de APRM 
(Áreas de Proteção e Recuperação de 
Mananciais) em 2012 e, após nove 
anos, volta a fazê-lo depois que a 
cidade adequou suas legislações mu-
nicipais – Plano Diretor e Lei de Uso, 
Ocupação e Parcelamento do Solo 
(LUOPS) – junto ao Comitê da Bacia 
do Alto Tietê (CB-AT).

Com a responsabilidade do li-
cenciamento ambiental de volta 
à municipalidade, os interessados 
deverão adequar-se às exigências 
previstas na LUOPS e que, para al-
guns casos, é mais restritiva do que 
a Lei Estadual 13.579/2009 (Lei da 

Billings). Fazem parte da região de 
mananciais os bairros Recreio da 
Borda do Campo, Parque Miami, 
Parque Andreense e a região de Pa-
ranapiacaba.

n RECEITA
O superintendente do Semasa, 

Gilvan Junior, afirmou que os ser-
viços vão gerar incremento de re-
ceita para a autarquia, mas o princi-
pal benefício será do ponto de vista 
ambiental. “Ao realizarmos o licen-
ciamento destas áreas em âmbito 
municipal tratamos a gestão territo-
rial de forma muito mais eficiente, 
tanto nas regularizações quanto na 
fiscalização de possíveis infrações”, 
explica. Além disso, ao municipali-
zar o processo de licenciamento, os 
interessados ganham mais proximi-
dade e facilidade com o ente público 
para realizar as solicitações, que an-
tes estavam a cargo da Cetesb.

Toda a tramitação dos pedidos – 
desde a solicitação inicial do interes-
sado até a disponibilização da licença 

ambiental ou autorização será feita 
de forma digital pelo Sistema Acto, 
já utilizado pela autarquia nos pro-
cessos de licenciamento desde maio 
deste ano. Por meio da plataforma, 
o usuário ganha facilidade para pro-
tocolar seu processo de onde estiver, 
24 horas por dia nos sete dias da 
semana; e agilidade, uma vez que 
o sistema permite que as análises 
ocorram de forma muito mais rá-
pida e transparente. 

O Acto já está sendo preparado 
para receber os pedidos, que de-
verão ser ingressados pelos mora-
dores. Além disso, toda a equipe en-
volvida na análise e fiscalização dos 
processos vai passar por treinamen-
to de aprimoramento e atualização. 
O trabalho nas áreas de manancial 
será realizado com apoio da Secre-
taria de Meio Ambiente, que realiza 
a gestão das áreas na região de Pa-
ranapiacaba e Parque Andreense. A 
lista com as atividades licenciáveis 
está disponível em https://bit.ly/
licenciamentosemasa. (RL)

Exame auxilia da detecção precoce de tumores nas mamas
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Reformulado, projeto criado em 2001 durante gestão anterior de Filippi foi apresentado esta semana no Clara Nunes
A Prefeitura de Diadema 

apresentou oficialmente nesta 
quarta-feira (6) a versão refor-
mulada do projeto Creche Lugar 
de Criança, em evento realizado 
no Teatro Clara Nunes com a pre-
sença do prefeito José de Filippi 
Júnior, da secretária Ana Lúcia 
Sanches e da professora Ana Es-
tela Haddad – a ex-primeira-da-
ma de São Paulo é uma das mais 
ativas defensoras do cuidado na 
Primeira Infância do país.

A iniciativa foi criada origi-
nalmente em 2001, durante a 
gestão anterior do prefeito petis-
ta, mas foi abandonada durante 

a troca de comando no Execu-
tivo. Agora, com a nova versão,  
o projeto será uma das vitrines 
da Secretaria de Educação ao 
lado do Escola Bem Cuidada, do 
novo Adolescente Aprendiz, do 
Cartão Merenda, do EJA na Co-
munidade, entre outras medidas 
inovadoras apresentadas pela 
pasta de janeiro até agora.

Para Ana Estela Haddad, que 
falou de sua experiência à frente 
do São Paulo Carinhosa (premiado 
programa de desenvolvimento da 
Primeira Infância da gestão Had-
dad, na capital), o prefeito José 
de Filippi sempre teve como uma 

de suas marcas não se curvar a 
cenários desfavoráveis. “Diade-
ma, sob a gestão do FIlippi no 
passado, criou projetos que ins-
piraram diversas outras cidades 
como, por exemplo,  o Quarteirão 
da Saúde. Com o Creche Lugar de 
Criança certamente continuará 
servindo de exemplo”, destacou.

Apresentado pela secretária 
de Educação, Ana Lúcia Sanches, 
o Programa Creche Lugar de Cri-
ança tem ao menos dez pontos 
que vão revolucionar a Educação 
pública oferecida para crianças 
de zero a 3 anos. Outro ponto 
fundamental da iniciativa será a 

ampliação de 1.600 vagas a par-
tir de 2022, chegando a 83% dos 
nascidos nesta faixa etária em 
quatro anos. “Esse programa res-
gata em nossa cidade uma con-
cepção de infância que considera 
a criança com um ser ativo, cu-
rioso e competente, que produz 
suas próprias experiências, com 
desejos e prazeres, e que cultiva o 
senso do espanto e da maravilha, 
sendo essa a primeira etapa da 
vida de um ser humano, conceito 
principal da cidadania a partir da 
infância”, des tacou a secretária.

Considerado um dos “pais” do 
projeto – embora sempre dê os 

Com a presença de Ana Estela Haddad, 
Diadema relança Creche Lugar de Criança

créditos à equipe de Educação -, 
Filippi voltou a dizer que um dos 
grandes legados da sua gestão 
será dar esperança para as crian-
ças e jovens de Diadema que estão 
há praticamente dois anos dentro 
de casa em função da pandemia. 
“A cidade que encontramos no 
início deste ano, mesmo com to-
dos os problemas que tivemos 
que enfrentar, já não é a mesma 
agora, que nos aproximamos de 
encerrar o primeiro ano da nossa 
gestão. A esperança está de volta 
e temos trabalhado dia e noite 
para que se concretize”, pontuou. 
(Reportagem Local)
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O ABC atingiu, nesta quar-
ta-feira (6), 70% da população 
a partir de 12 anos com o ciclo 
de imunização completo contra 
a covid-19. A partir de agora, 
as prefeituras da região iniciam 
a transição para o Plano São 
Paulo, elaborado pelo Governo 
do Estado, conforme as particu-
laridades de cada município.

Considerando os moradores 
a partir de 18 anos, a imuniza-
ção com as duas doses ou dose 
única já supera 78%. O total de 
doses de vacinas aplicadas na 
região ultrapassa 3,8 milhões.

Diante das novas marcas, 
conforme resolução do Con-
sórcio Intermunicipal ABC, as 
restrições de horários e capa-

ABC atinge 70% da população a partir 
de 12 anos imunizada  contra a covid-19
Restrições de horários e capacidade de ocupação  em comércios passam a ser decididas individualmente pelas prefeituras

cidade de ocupação presencial 
para funcionamento dos ser-
viços e das atividades comer-
ciais passam a ser deli beradas 
individualmente pelas pre-
feituras consorciadas, con-
siderando a peculiaridade de 
cada município nas suas cobe-
rturas vacinais e no índice da 
população infectada.

Atualmente, seis das sete 
cidades mantêm medidas de 
restrição mais rígidas do que as 
estabelecidas pelo plano estadu-
al. São Caetano é a exceção.

O presidente do Consór-
cio ABC e prefeito de Santo 
André, Paulo Serra, ressaltou 
que a região está com índices 
considerados ideais por espe-

Tati Ferreira/PMD

cialistas para atingir a imuni-
zação coletiva. Serra também 
destacou a importância da se-
gunda dose para completar o 
esquema vacinal.

“Os números dão mais se-
gurança para que as prefeituras 
possam ampliar suas flexibiliza-
ções, considerando as particu-
laridades de cada município. A 
queda dos números de casos 
e óbitos na nossa região é re-
sultado direto do aumento do 
número das pessoas vacinadas. 
Vamos seguir para que a imuni-
zação da nossa gente siga com 
eficiência e agilidade, que são 
marcas do combate à pandemia 
no  ABC”, afirmou Paulo Serra. 
(Reportagem Local)

Prefeitura assina termo para transformar 
Hospital São Caetano em Universitário

O prefeito  de São Caetano, 
Tite Campanella, assinou o ter-
mo de cessão de uso do Hospital 
São Caetano para a Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul 
(USCS), o que possibilitará a trans-
formação do equipamento em  
Hospital Universitário. Com a me-
dida, o complexo poderá voltar a 
funcionar 24h, atendendo a pacien-
tes do SUS e de convênios.

O Hospital  São Caetano chegou 
a fechar as portas em 2010 por causa 
de dívida da Sociedade Beneficente 
Hospitalar São Caetano, entidade 

privada. Em acordo judicial com a an-
tiga administradora do prédio, a pre-
feitura conquistou em 2019 o direito 
de o município  perma necer como 
depositário do imóvel, que foi usado 
para abrigar os atendimentos ambu-
latoriais de cinco Unidades de Saúde 
que passaram por reformas. Em 
2020 e este ano o equipamento fun-
cionou como Hospital de Campanha, 
atendendo pacientes com covid-19.

Sob a administração  da USCS, o 
hospital servirá para o desenvolvim-
ento de tecnologias e de atividades 
técnico-científicas, em especial de 

estágios, internato e residência 
médica de todos os cursos de Saúde 
da USCS, pelos próximos 20 anos.

Haverá a  manutenção do Cen-
tro de Pesquisa Clínica, coordena-
do pelo professor Fabio Leal, que 
atualmente está testando três vaci-
nas: duas contra a covid-19 (Coro-
navac e Janssen) e a nova tetrava-
lente contra a gripe (Butantan). 
No local,  também já funcionam, 
em dois andares, o Centro Ambu-
latorial Universitário e o Centro de 
Atenção à Saúde Materno Infantil. 
(Reportagem Local)

Total de doses de vacinas aplicadas na região supera 3,8 milhões

Melhor  Construtora Imobiliária do Brasil 
Investindo em novos lança-

mentos residenciais e co merciais, 
condomínios logísticos, energia 
limpa, tecnologia construtiva e 
transformação digital, a MBiguc ci 
completou 38 anos de existência 
dia 7, com muito a comemorar. A 
empresa acaba de ser eleita, pela 
3ª vez, como “A Melhor Constru-
tora Imobiliária do Brasil”, pela 
Revista IstoÉ Dinheiro.

A premiação é a única no país 
a reconhecer as empresas com as 
melhores práticas em responsabi-
lidade social, governança corpora-
tiva, sustentabilidade fi nanceira, 
inovação e qualidade e recursos 
humanos. Na somatória entre 
as construtoras participantes, a 
MBigucci ficou em 1º lugar com 

401.43 pontos. Em segundo ficou 
a Plano & Plano (375.41 pontos) e 
em terceiro a Gafisa (364,80).

“É um dos maiores reconheci-
mentos que a MBigucci já recebeu 
de uma revista tão conceituada 
como é a IstoÉ Dinheiro. A MBigu-
cci está em uma crescente. Eleva-
mos nossa previsão de cinco para 
nove lançamentos este ano. Vamos 
continuar trabalhando forte, com 
os pés no chão, produzindo habita-
ções e condomínios logísticos, ge-
rando emprego e ajudando nosso 
setor e o Brasil a crescerem. Não 
usamos a pandemia como descul-
pas, aproveitamos as oportuni-
dades que o momento nos trouxe”, 
ressaltou o presidente da constru-
tora, Milton Bigucci. (RL)


