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ABC - prefeituras alertam população para
necessidade de completar esquema vacinal
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DIA DOS NAMORADOS

deve movimentar R$ 69 milhões
nos sete municípios da região
Página 02

Pixabay

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Proteja seu dinheiro de golpistas

C

Namorados vão gastar
R$ 208 por presente neste
12 de junho no ABC
Levantamento da Metodista mostra que a data deve
movimentar R$ 69 milhões nos sete municípios da região

O preço médio que con
sumidores do ABC estão dis
postos a pagar por presente
neste 12 de junho, Dia dos
Namorados, é de R$ 208.
Comparado aos R$ 186 re
gistrados na Pesquisa de In
tenção de Compras (PIC) do
ano passado, houve aumento
nominal de 11%. Se consi
derada a inflação acumulada
de 12,13% nos últimos 12 me
ses (até abril), o preço médio
ficou praticamente estável.
Conforme a tradicional PIC
apurada pela Universidade
Metodista de São Paulo, com
relação aos gastos planejados
para a data (presentes, jantares,
passeios, entre outros), os entre
vistados revelaram pretender
desembolsar R$ 270. Em
comparação com o ano pas
sado, quando o gasto plane
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jado foi de R$ 231, registra-se
aumento nominal de cerca de
17%. Considerando a inflação
em 12 meses, houve aumento
real de 4,2%.
Giro de R$ 69 milhões Por isso, para a comemoração
do próximo Dia dos Namo
rados, o giro econômico com
compra de presentes deverá ser
ligeiramente maior que o do
ano passado em termos nomi
nais, mas não reais (descontada
a inflação). Estima-se que os
consumidores dos sete mu
nicípios do ABC movimentem
em torno de R$ 69 milhões,
um aumento nominal de 7,8%
em relação a 2021. Quando
descontada a inflação dos 12
meses anteriores, o resultado é
retração real de 3,8%.
“Um fator explica a queda
na projeção de movimenta

ção financeira: a elevação da
proporção de quem não vai
presentear se elevou cerca de
7,5%”, afirma professor Sandro
Maskio, coordenador de Estu
dos do Laboratório Econômico
da Metodista, responsável pelo
levantamento.
Segundo Maskio, apesar do
baixo desempenho da econo
mia e da lenta recuperação do
mercado de trabalho, o aumen
to do gasto planejado é explica
do especialmente pela amplia
ção das interações sociais nos
últimos meses, com o afrouxa
mento do isolamento social da
pandemia de covid-19.
Dentre os presentes mais
procurados estão vestuá
rios (61,3%), perfumes e
cosméticos (12,5%), joias e
bijuterias (5%).
Reportagem Local

economia

aro (a) leitor (a), vivemos em um mundo que se redesenha
diariamente com grande velocidade e dinamismo. A
transformação digital e os avanços tecnológicos, em muitos
casos, são mais rápidos do que a capacidade humana de entendêlos. Carros elétricos e autônomos, inteligência artificial, impressoras 3D,
cirurgias realizadas por robôs-cirurgiões e nano-robôs, aplicativos que
ajudam a investir e até mesmo controlar suas despesas são uma pequena
amostra da evolução nas áreas de medicina, tecnologia e finanças.
Você deve se perguntar: o que isso tem a ver com minhas finanças?
Explico: assim como as mudanças ocorrem aceleradamente, os
estelionatários também trabalham para aprimorar e desenvolver novas
formas de aplicar golpes, em especial, golpes e fraudes financeiros contra os
próprios bancos e também contra os clientes. Nesta linha, crimes e fraudes
bancárias figuram entre as modalidades criminosas mais incidentes e em
grande evidência no Brasil, notadamente após o início da pandemia de
covid-19, ocorrendo virtualmente, pessoalmente ou por telefone.
Agora, vamos entender um pouco mais sobre as modalidades mais
comuns de 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 a argumentação firme também vêm sendo
aprimoradas pelos estelionatários. Portanto, é fundamental nunca passar qualquer
tipo de informação pessoal, senha ou número de cartão ao receber ligações.
Golpe pessoal – Nesse caso, os alvos escolhidos são as pessoas com
mais idade, que vão às agências bancárias normalmente sozinhas. Os
criminosos notam a dificuldade do correntista em manusear os caixas de
autoatendimento, oferecem ajuda. 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. Após essa ação, os criminosos
realizam compras, saques e contratação de empréstimos.
Golpe cibernético – Nesta modalidade são clonados cartões de
crédito e débito, enviados links falsos, mensagens de SMS e mesmo links
para sites falsos, nos quais as instituições financeiras são simuladas. Porém,
quando a vítima digita seus dados, automaticamente essas informações
são utilizadas pelos criminosos para também 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 o golpe ou a fraude, há grande
possibilidade de a vítima ter de arcar com o prejuízo integralmente.
Portanto, tenha muito cuidado com informações, dados pessoais e
bancários, bem como com seu cartão de crédito. É necessária muita atenção
também aos links e site 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, meu e-mail é falandofacil123@gmail.
com e 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 e pós-graduado na PUC-RS em Planejamento
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é planejador financeiro
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.
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Sacolão da Craisa, feiras livres e Ceasa são
opções para comprar alimentos de festa junina

Consumidores e comerciantes
em busca de produtos utilizados nas
festas juninas podem encontrar os
itens no sacolão da Craisa (Companhia
Regional de Abastecimento Integrado
de Santo André), nas feiras livres da
cidade e na Ceasa ABC. A produção
dos alimentos mais procurados é priorizada especialmente para atender o
aumento do consumo.
“Diferentemente de outras ocasiões marcadas pelo excesso de consumo e consequentemente preços mais altos, como exemplo dos peixes na Semana Santa e
das flores no Dia das Mães, alguns dos itens mais procurados para as festas juninas são produzidos em maior quantidade justamente para atender a demanda
que cresce nesta época do ano”, destaca o engenheiro agrônomo da Craisa, Fábio
Vezza de Benedeto. Enquanto o sacolão da Craisa e as feiras livres comercializam produtos no varejo, na Ceasa ABC os produtos são vendidos no atacado.
Preços - Para o consumo em atacado, a Ceasa traz como destaque o milho verde,
embalado em sacos de cerca de 14 kg, que custam em média R$ 30. A caixa de 20
kg da batata doce, cuja variedade mais popular é a de casca rosada, sai em média

Milho verde, batata
doce e gengibre são
alguns dos itens mais
procurados nesta
época do ano

por R$ 40. Já a caixa com 17 kg de gengibre, utilizado na preparação do popular
quentão, custa em média R$ 60.
Já no varejo, no sacolão da Craisa, o valor do kg do milho verde sai por R$ 4,59. A
batata doce é vendida por R$ 2,59. Já o gengibre é vendido por R$ 10,99 o kg.
O consumidor também irá encontrar diversas opções de abóbora. No varejo, a
abóbora paulista sai a R$ 5,59 o kg e a abóbora moranga a R$ 3,79 o kg. Já o kg da
abóbora cabotían custa R$ 4,59.
É possível encontrar também os itens acompanhantes no sacolão, como amendoim
torrado a R$ 5,21 o kg, maçã gala miúda a R$ 8,99 o kg, uva crinson por R$ 12,99 o kg e
a canjica a R$ 8,99 (500 g), além de canela em pau, cravo da Índia, amendoim, milho de
pipoca, embalagens, entre outros itens.
Além dos produtos comercializados na Ceasa Grande ABC e no sacolão da Craisa, é
possível encontrar os itens nas feiras livres da cidade. Para saber os locais e dias da semana, basta acessar o link https://www.craisa.com.br/feiras-livres/
Craisa - Com sede na Avenida dos Estados, 2.195, em Santa Teresinha, a
Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André é uma empresa pública criada em junho de 1990, com o objetivo de executar ações na
área de abastecimento alimentar, segurança alimentar e nutricional na esfera
municipal.
Reportagem Local

*

Entramos na semana mais romântica do ano e nós da PlayArte Cinemas damos um empurrãozinho para você conquistar o crush.
Na Semana especial, na compra de um ingresso você ganha outro! Válido somente para compras na bilheteria e em todos nossos cinemas. Esperamos vocês.
*Está promoção é válida para as compras do ingresso INTEIRO ou MEIA ENTRADA.
**Campanha não cumulativa com outras promoções.
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As prefeituras do ABC, por meio das secre
tarias municipais de Saúde, reforçam aos pais
e responsáveis para a necessidade de manter a
carteirinha de vacinação das crianças em dia. O
objetivo é afastar o risco de doenças que já estão
erradicadas, como sarampo e poliomielite, mas
que têm voltado a preocupar as equipes médicas
por causa do movimento antivacinas.
A cobertura vacinal no Brasil vem diminu
indo nos últimos dez anos, deixando a popula
ção, especialmente o público infantil, mais vul
nerável a doenças que podem deixar sequelas ou
causar mortes. Apesar de o índice de vacinação
ideal ser acima de 90%, as taxas gerais de imuni
zação têm ficado abaixo desse valor desde 2012,
chegando a 50,4% em 2016. Em 2021, a por
centagem foi de 60,7%, segundo informações
do DataSus, do Ministério da Saúde.
Entre os principais imunizantes do Pro
grama Nacional de Imunizações (PNI) é a vacina
tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéo
la), registra números de cobertura insuficien
tes desde 2017, quando o indicador registrou
86,2%. Em 2021, a cobertura caiu para 71,4%.
A queda na vacinação contribui para o surgi
mento de novos surtos de sarampo. A doença
é altamente contagiosa, sendo transmitida
por gotículas respiratórias, e provoca sintomas
como tosse, coriza, olhos inflamados, dor de
garganta, febre e irritação na pele com manchas
vermelhas. Em casos mais graves, pode causar
pneumonia e inflamação no cérebro.
No caso da vacina contra poliomielite, a pro
cura pelo imunizante recuou de 96,5% em 2012
para 67,6% em 2021. Embora a doença seja con
siderada erradicada no Brasil em 1989, a queda
da vacinação coloca esse avanço em risco. Os
sintomas da poliomielite incluem febre, dor de
cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diar
reia e rigidez na nuca, entre outros. O vírus pode
atingir o sistema nervoso do indivíduo e causar
paralisia permanente nas pernas ou braços.
Para reforçar a cobertura vacinal, os sete
municípios estão realizando campanhas para

ABC alerta para necessidade de
se completar esquema vacinal
que crianças e adultos possam atualizar sua
situação vacinal e induzir seu sistema de defe
sa a produzir imunidade contra essas doenças,
ressaltou o coordenador do Grupo de Traba
lho (GT) Saúde do Consórcio Intermunicipal
ABC e secretário da pasta em São Bernardo ,
Geraldo Reple Sobrinho.
“A vacinação é necessária para manter a
população longe de doenças que já tinham sido
erradicadas no Brasil e que, pela baixa cobertura
vacinal, voltaram a aparecer. Com as vacinas em
dia, as pessoas não correm o risco de se infecta
rem e de transmitirem estas doenças, por isso é
tão importante estar protegido”, afirmou.
As prefeituras do ABC também promovem
campanhas de imunização contra a Influenza,
seguindo os públicos-alvo determinados pelo
Ministério da Saúde. Neste momento, estão
contemplados pessoas com 50 anos ou mais,
profissionais de saúde, crianças de 6 meses a
menores de 5 anos, imunossuprimidos, gestan
tes e puérperas, indígenas, professores, pessoas
com deficiência, profissionais de forças de segu
rança e salvamento, forças armadas, funcioná
rios do sistema prisional, entre outros.
Em relação à Covid-19, as secretarias mu
nicipais de Saúde também mantêm a busca ativa
aos cidadãos que ainda não retornaram aos ser
viços de Saúde para completar o esquema vaci
nal completo contra a doença.
As ações de imunização são realizadas pelos
agentes de Saúde dos sete municípios, conforme
as particularidades de cada cidade da região e as
estratégias desenvolvidas pelas prefeituras.
Reportagem Local

Alex Cavanha/PSA

A cobertura vacinal no Brasil vem
diminuindo nos últimos dez anos, deixando
a população, especialmente o público
infantil, mais vulnerável a doenças que
podem deixar sequelas ou causar mortes

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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Edital do novo hospital municipal de
Diadema será publicado em até 90 dias

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, estimou
solução definitiva ao atual Hospital Municipal, localizado no
que, em até 90 dias, será publicado o edital de licitação para HM, que ficará no onde hoje é o bairro Piraporinha. A unidade foi inaugurada no começo dos
contratar empresa que ficará responsável pela construção do
1990. Por causa de impasses burocráticos envolvendo o
Paço , formará quadrilátero da anos
novo hospital municipal. O projeto é instalar o equipamento
governo federal e o INSS, a prefeitura não conseguiu a titularionde hoje funciona o Paço Municipal, na Rua Almirante Bar- saúde com novos Pronto Socorro e dade total do HM e, assim, nunca obteve aval para uma reforma
roso, região central da cidade.
completa do equipamento.
Filippi destacou, ainda, que a administração municipal e duas UPAs 24 horas, juntamente
Diante disso, segundo a prefeitura, o governo Filippi “revolutem um olhar constante para a saúde, em um planejamento
cionou
o pensamento” para remodelar a gestão da saúde. O Hoscom o Quarteirão da Saúde
que não fica apenas no presente. “Uma boa gestão da saúde
pital Municipal ficará no lugar do Paço Municipal, em um planedepende do olhar para frente. De solucionar os problemas
jamento que vai além, com construção de um Pronto-Socorro
atuais, mas buscando investimentos para o futuro também.
(PS) Central e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24
É isso que estamos fazendo”, disse.
horas. Esse complexo ficará localizado nas proximidades do Quarteirão da Saúde, forA declaração foi feita durante a inauguração da modernização da UBS Piraporinha. mando um quadrilátero de equipamentos a serviço da população
A unidade precisou de ampla reforma estrutural diante de anos de falta de manuten“Será um hospital de primeira qualidade, com toda tecnologia existente, e toção. Além das melhorias na estrutura, o equipamento foi o sétimo contemplado pelo car um projeto desse não é do dia para a noite. É um empreendimento que será
programa UBS Nota 10, que envolve reparos físicos e aprimoramento da gestão da implementado em etapas, em dois, três, até cinco anos. Neste mandato teremos
rotina, com equipamentos tecnológicos, câmeras de vigilância, abastecimento de boas etapas percorridas para dar à população de Diadema um Hospital Municipal
medicamentos e equipe completa de funcionários.
de última geração”, afirmou o prefeito.
O prefeito destacou que uma das maiores demandas da cidade atualmente é dar
Reportagem Local
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‘Jurassic World: Domínio’ - uma divertida
volta ao mundo dos dinossauros

O novo longametragem da franquia chama a atenção por resgatar os protagonistas do clássico
Jurassic Park, de 1993: Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum)
Ainda que os dinossauros estejam habitando o
mundo real e convivendo com a natureza ao seu redor, não é este o principal atrativo de Jurassic World:
Domínio. O filme chama a atenção por resgatar os
protagonistas do clássico Jurassic Park, de 1993:
Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e
Ian Malcolm (Jeff Goldblum). É a primeira vez, em
quase 30 anos, que o trio de protagonistas se reúne.
Agora, eles se juntam com Owen Grady (Chris
Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) em um
momento que era preparado desde Jurassic World,
de 2015, e que dá sentido ao nome da franquia: os
dinossauros tomaram conta da Terra. Com isso, em
um universo quase distópico no qual répteis gigantes moram próximos às pessoas, surgem problemas
como falta de harmonia do ecossistema e até mercado paralelo de dinossauros.
Assim como em todos os outros filmes da franquia, há uma preocupação em jogar luz em temas
ligados à sustentabilidade De um lado, vilões que
tentam controlar a natureza como se fossem uma
divindade - no caso de Domínio, o dono da BioSyn,
empresa de tecnologia que quer brincar com a genética. Do outro, pessoas sinceramente preocupadas
com o que estão querendo fazer com esses dinossauros que voltaram à vida.
Nessa briga existe, ainda, a aventura recheada de
tensão que Steven Spielberg criou lá em 1993. O diretor Colin Trevorrow, que já tinha comandado o Jurassic World de 2015, tenta insistentemente deixar tudo
ainda mais megalomaníaco, com clones humanos,
gafanhotos gigantescos e uma luta do bem contra o
mal. No entanto, apesar de todos esses cosméticos,
fica a sensação de que a ideia de Spielberg ainda respira, mesmo que de forma tão distinta.
Bem diferente, aliás, por conta de um movimento que começou justamente em 2015, ano em que o
primeiro Jurassic World ganhava as telas e que se tornou um divisor de águas para a cultura pop. Na época, Vingadores mostrou o poder de juntar um grande
elenco com personagens queridos. Já Star Wars: O
Despertar da Força e Creed misturaram universos:
Rey, Finn e Poe Dameron ao lado de Han Solo, Luke

e Leia; Rocky Balboa e Adonis Creed.
Caminho do meio - Os bons resultados de bilheteria de todos esses filmes fizeram brilhar os olhos
dos produtores de Hollywood. Ao longo dos anos
seguintes, a ideia de unir personagens ganhou relevância, fazendo com que remakes e reboots se tornassem cada vez mais dispensáveis. O melhor é seguir o
meio do caminho. É o que, a partir do filme Pânico, de
2022, foi chamado de “requência” (junção de remake
com sequência). Jurassic World, com um pouco de
atraso, abraça esse mercado.
“Este é o filme que eu queria fazer desde o início”,
disse Trevorrow, sobre o retorno do elenco, ao site
Comicbook. “Passamos os dois últimos filmes construindo isso como parte de uma história maior. Acho até
que as pessoas podem estar subestimando o tamanho
e a importância dos personagens de Laura Dern, Sam
Neill e Jeff Goldblum no filme.”
Segundo Trevorrow, tudo foi construído ao redor
de conversas francas com o elenco de 1993. “É um
conjunto de coisas, mais a capacidade de pegar esses personagens de quase 30 anos e entender como
interagem no contexto de um mundo que realmente
nunca vimos antes. Estou tendo o melhor momento
da minha vida.”
Fim da história - Por fim, fica a dúvida: será que
este é realmente o fim da franquia? Obviamente, em
um contexto em que a saga Jurassic se sai tão bem de
bilheteria, é difícil cravar uma conclusão eterna - não
dá para deixar de imaginar Chris Pratt e Bryce Dallas
Howard voltando à cena daqui a 20 ou 30 anos, reprisando seus papéis com um público que tem Jurassic
World como ponto central de nostalgia. Pratt, aliás,
cita a Marvel quando questionado sobre o futuro.
Jurassic World: Domínio pode ser o fim de um ciclo.
“Agora, mesmo com o final de Vingadores, eles continuaram a fazer os filmes da Marvel. É mais uma fase que
acabou enquanto, é claro, a Marvel continua a fazer
grandes coisas. Parece fazer sentido que Jurassic continue a contar grandes histórias, mas acho que o Homem
de Ferro se foi”, afirmou ao Comicbook. Será que Pratt
volta algum dia? “Prefiro deixar isso em aberto.”
Agência Estado
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