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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Alesp aprova PL que proíbe despejos de imóveis e reintegração na pandemia
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto de lei que suspende 
o cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais 
ou extrajudiciais em todas as cidades paulistas durante a pandemia da covid-19. O pro-
jeto tem como objetivo proteger famílias que perderam renda devido à crise econômica 
e sanitária, correndo o risco de despejo.

Anvisa autoriza vacina da Pfizer para 
aplicação em jovens com mais de 12 anos

Página 04

Doria prorroga 
fase de transição 
e antecipa em 15 

dias vacinação de 
toda população a 

partir dos 18 anos
Página 04
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Caro(a) leitor(a), a sensação de adquirir um bem muito 
desejado é sem dúvida muito boa e prazerosa, principalmente 
se você não precisa dispor de todo o valor no momento da 
compra, certo?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, 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.

Evite a compra parcelada

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Inflação oficial é a maior 
para maio em 25 anos e 

atinge 8,06% em 12 meses
Alta na energia elétrica pressionou o IPCA, que está bem 

acima da meta perseguida pelo Banco Central
Pressionada, prin cipal-

men  te pela alta da energia elé-
trica, a inflação oficial de maio 
disparou e alcançou 0,83%, a 
maior taxa para o mês desde 
1996, quando atin giu 1,22%. 
O resul tado também ficou 
acima do re gistrado em abril 
(0,31%). 

Com isso, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumula alta 
de 3,22% no ano e de 8,06% 
nos últimos 12 meses. Trata-
se do maior patamar desde 
setembro de 2016, quando 
es ta va em 8,48%, mostram 
da  dos divulgados esta semana 
(9) pe  lo Instituto Brasileiro de 
Geo  grafia e Estatística (IBGE).

O IPCA acumulado em 12 
me ses está, portanto, bem aci-
ma da meta perseguida pelo 
Banco Central para este ano, 
que é de 3,75%, com margem 
de tolerância de 1,5 ponto por-
centual (de 2,25% a 5,25%). 

O cenário inflacionário po-
de estimular o BC a acelerar o 
aper to monetário na próxima 
reunião do Copom, marcada 
pa ra a semana que vem. Atual-
mente, a taxa básica de juros 
(Selic) está em 3,5% ao ano, 
após duas altas consecutivas de 
0,75 ponto porcentual cada nas 
reuniões de março e maio.

No mês passado, as famí-
lias gastaram 1,78% a mais 
com Ha bi tação, contribuição 
de 0,28 pon to porcentual 
para o IPCA geral. A ener gia 
elétrica subiu 5,37% e ge rou o 
maior impacto individual no 
índice, contribui ção de 0,23 
ponto porcentual.

Em maio, passou a vigo  rar 

no país a bandeira tarifária 
verme lha patamar 1, que 
acrescenta R$ 4,169 na conta 
de luz a cada 100 kWh con-
sumidos. Entre janeiro e abril 
estava em vigor a amarela, 
com acréscimo  menor, de R$ 
1,343. 

“Outro fator é a série de 
reajustes ocorridos no final 
de abril em várias concessio-
nárias de energia espalhadas 
pelo país”, explicou o gerente 
da pesquisa, Pedro Kislanov.

n TRANSPORTES
O segundo maior impac-

to no índice veio do grupo 
Transportes (0,24 ponto por-
centual), que teve aumento de 
1,15% em maio. Nele, o maior 
impacto veio da alta de 2,87% 
da gasolina, cujos preços ha-
viam recuado 0,44% em abril.

No ano, a gasolina já está 
24,7% mais cara. Em 12 me-
ses, o combustível acumula  
aumento de 45,80%.

O grupo Alimentação e 
be bidas, que havia registrado 
alta de 0,40% em abril, variou 
0,44% em maio. Os preços da 

alimentação no domicílio desa-
ce leraram (0,23%) ante abril, 
quando subiram 0,47%. Essa 
desaceleração se deve, sobretu-
do, à queda nos pre ços de fru-
tas (-8,39%), cebo la (-7,22%) 
e arroz (-1,14%). As carnes 
(2,24%), por sua vez, continu-
am a subir e acumulam alta de 
38% nos últimos 12 meses.

Para Kislanov, o aumento 
das carnes é um dos fatores 
que explicam por que comer 
fora de casa ficou mais caro. 
A alimentação fora do do-
micílio teve alta de 0,98% 
em maio e, no mês anterior, 
havia subido 0,23%. As altas 
nos preços do lanche (2,10%) 
e da refeição (0,63%) con-
tribuíram para o aumento. 

No grupo Saúde e cuida-
dos pessoais, que teve au-
mento de 0,76% em maio, 
a maior contribuição veio 
dos produtos far macêuticos 
(1,47%). A va riação ainda re-
flete o reajuste de até 10,1% 
autorizado pela Câma ra de 
Regulação do Mercado de Me-
dicamentos (CMED) em abril. 
(Reportagem Local)
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Por falta de chips, Volkswagen  
suspende produção em S.Bernardo

Paralisação terá duração de dez dias; trabalhadores serão colocados em férias coletivas

Em mais uma paralisa-
ção na indústria de veícu-
los pro vo cada pela falta de 
componen tes eletrônicos, a 
Volkswa  gen anunciou que 
vai in terromper, por dez 
dias, a pro dução em São 
Bernardo, on de monta os 
modelos Polo, Vir tus, Nivus 
e Saveiro, bem como a fab-
ricação de motores em São 
Carlos, no Interior paulista.

O motivo é o mesmo 
que levou a montadora a 
interrom per, na última se-
gunda-feira, a produção de 
duas outras fábricas, em Tau-
baté (SP) e São José dos Pin-
hais (PR): a falta de compo-
nentes decorrente da escassez 
global de semicondutores. 

Tanto a planta de São Ber-
nardo como a de São Carlos 
terão a produção paralisada no 
próximo dia 21. Além disso, a 
Volkswagen adiou para 1º de 
julho a volta das atividades no 
Paraná, antes prevista para a 
próxima quinta-feira. Ao me-
nos por enquanto, o retorno ao 
trabalho em Taubaté está man-
tido para o dia 17.

Em São José dos Pinhais, 
a VW monta os modelos Fox 

e T-Cross, enquanto a unidade 
de Taubaté abriga as linhas de 
produção de Gol e Voyage.

Procurado pela reportagem, 
o Sindicato dos Meta lúrgicos do 
ABC informou que, no período 
de dez dias, os trabalhadores da 
produ ção na fábrica Anchieta 
entrarão em férias coletivas.

Em nota, a montadora 
in formou que a escassez de 
se micondutores têm levado 
a vários gargalos de forneci-
mento em muitas indústrias 
em nível global (de telecomu-
nicações, computação, eletroele-
trônicos e smartphones), o que 
também gerou problemas no 
abastecimento da indústria 
automotiva ao redor do mun-
do desde a virada do ano.

“Nos últimos meses, o 
ti me da Volkswagen tem 
trabalha do intensamente, 
em parceria com a matriz e 
fornecedores, pa ra minimi-
zar os efeitos da es cas sez de 
semicondutores na produção 
em suas fábricas no Brasil. 
Porém, o cenário atual não 
demonstra encami nha men to 
para uma so lução defi nitiva 
visando a nor malização do 
fornecimento de chips. Ao 

contrário, há sérios riscos 
de agravamento da situação 
nas próximas semanas”, diz 
o comunicado, destacando 
que novas paralisações não 
estão descartadas caso o 
cenário global de forneci-
mento de semicondutores 
permaneça crítico.

n DEZ FÁBRICAS
Agora, chega a dez o 

número de fábricas de au-
tomóveis, de um total de 21 
existentes no país, que desde 
o final de maio voltaram a 
parar ou tiveram retorno da 
produção adiada em razão da 
crise de abastecimento, mais 
grave agora nos componentes 
eletrônicos.

No final de maio, em razão 
da falta de peças e da adequa-
ção das linhas para a produção 
de uma nova picape, a Gene-
ral Motors (GM) comunicou 
a seus trabalhadores a parada 
por seis semanas da fábrica de 
São Caetano, a partir do dia 21. 
Antes disso, no dia 31, a GM 
suspendeu a produção noturna 
na planta do ABC, exce to os 
setores de funilaria e pin tura. 
(Reportagem Local/AE)

Petrobras eleva preço do gás de cozinha
Em meio à alta nas cotações do petróleo no merca do internacional, 

a Petrobras anunciou aumento nos pre  ços do gás de cozi nha e re du ção 
nos valores da gasolina nas refinarias.

A estatal elevará em 5,9% o preço médio do Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), o chamado gás de cozinha, para R$ 3,40 o quilo, a partir 
de segunda-feira (14). Com isso, o botijão de 13 kg passa a ser negociado 
nas refinarias a R$ 44,20. O último reajuste no preço do produto havia 
sido aplicado no dia 2 de abril, alta de 5%.

Na semana passada, o bo tijão de 13 kg era vendido, em média, por 
R$ 85,46 na re gião, segundo levantamento da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Na tural e Biocombustí veis (ANP), com dados compi lados 
pelo Diário Regional.

Já a  Petrobras reduziu o preço da gasolina em 2%, para R$ 2,53 
o litro, nas refinarias.  O último ajuste havia sido feito em 1º de maio, 
quando a estatal havia reduzido o preço do combustível em 2%. (RL)

Divulgação/VW

Fábrica Anchieta monta o Polo, o Virtus, o Nivus e a Saveiro



folhadotrólebus    04 Edição de 11 a 17 de junho de 2021Geral

Estado postergou a etapa até 30 de junho com os mesmos horários de funcionamento de comércios e serviços
Governo do Estado de SP

Doria; “São Paulo tem pressa e São Paulo vacina”

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(9) a prorrogação da fase de 
transição do Plano São Paulo 
para todo o Estado até o dia 
30 de junho. As regras atuais 
permanecem as mesmas: fun-
cionamento das atividades 
econômicas até as 21 horas e 
permissão de 40% de ocupa-
ção nos estabelecimentos.

“Devido ao aumento dos ín-
dices da pandemia, sobretudo 
em algumas áreas localizadas 
aqui do estado de São Paulo, o 
Centro de Contingência decidiu 
prorrogar por mais duas sema-
nas a atual fase de transição. 
É uma medida de cautela e de 
proteção de vidas, e temos a 
certeza de que estamos evolu-
indo de forma segura nas próxi-
mas semanas”, afirmou Doria.

Estabelecimentos com-
erciais, galerias e shoppings 
podem funcionar das 6h às 
21h. O mesmo expediente é 

seguido por serviços como 
restaurantes e similares, 
salões de beleza, barbearias, 
academias, clubes e espa-
ços culturais como ci nemas, 
teatros e museus. Para evitar 
aglomerações, a capacidade 
máxima de ocupação nos 
esta belecimentos liberados 
con  tinua limitada em 40%.

O toque de recolher con-
tinua das 21h às 5h, assim 
como a recomendação de 
teletrabalho para atividades 
administrativas não essen-
ciais e escalonamento de 
horários para entrada e saída 
de trabalhadores do comér-
cio, serviços e indústrias.

No entanto, o Centro de 
Contingência recomenda 
que os municípios com taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
acima de 90% estão autoriza-
dos a adotar medidas mais 
restritivas do que as estab-

elecidas na fase de transição 
do Plano São Paulo.

“O Centro de Contingência 
vê com preocupação o momen-
to da pandemia, com eleva-
ção ainda que em velocidade 
pequena do número de inter-
nações hospitalares e de UTI, e 
por isso recomendou avaliação 
de cada município com mais de 
90% de ocupação dos leitos de 

UTI”, destacou o coordenador 
Executivo do Centro de Con-
tingência, João Gabbardo.

n ANTECIPAÇÃO
Doria anunciou, ainda, 

nesta quarta-feira que o 
calendário de vacinação con-
tra o coronavírus será ante-
cipado em 15 dias para todos os 
públicos fora dos grupos priori-

Doria prorroga fase de transição do Plano SP 
e antecipa vacinação geral contra covid-19

tários. Com a medida, a cam-
panha para a população em 
geral começa já no próximo 
dia 16, para grupo estimado 
de 1,2 milhão de pessoas en-
tre 55 e 59 anos.

O adiantamento do calen-
dário do Plano Estadual de 
Imunização (PEI) inicia hoje 
(10) a imunização de 1 milhão 
de pessoas com deficiência 
permanente que não recebem 
o auxílio BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) e de 
400 mil grávidas e puérperas 
sem comorbidades. Em am-
bos os grupos, a idade mínima 
para imunização é de 18 anos.

“Todos os grupos de pes-
soas por idade, sem comorbi-
dades, serão vacinados com 15 
dias de antecedência em rela-
ção ao calendário apresentado 
anteriormente. São Paulo tem 
pressa e São Paulo vacina”, afir-
mou o governador. ( Reporta-
gem Local)

Anvisa autoriza testes clínicos em humanos 
com vacina contra o coronavírus Butanvac

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou, ontem (9), 
o início da pesquisa clínica 
da vacina Butanvac contra a 
covid-19. Antes de realizar 
a aplicação experimental do 
imunizante, o Instituto Bu-
tantan deverá apresentar 
algumas informações com-
plementares sobre as pes-
quisas em andamento. 

Após a entrega dessas in-
formações, o instituto ligado 
ao governo de São Paulo fi-
cará autorizada a adminis-
trar do ses da vacina em vo-

luntários das fases 1 e 2 da 
pesquisa clínica.

Segundo a Anvisa, 400 
pessoas com mais de 18 anos 
devem participar da primeira 
etapa do estudo. Nas demais, 
há expectativa que 6 mil vo-
luntários recebam a vacina. A 
administração da Butanvac, 
que acontece em duas doses 
com intervalo de 28 dias, ocor-
rerá no Hospital das Clínicas 
(FMUSP) e no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto.

“Para a autorização do es-
tudo clínico, a Anvisa e o Bu-

tantan realizaram ao longo 
dos últimos dois meses in-
tensa troca de informações 
e de reuniões com objetivo 
de que todos aspectos do es-
tudo estivessem claros e com 
garantias de segurança aos 
voluntários”, afirma o comu-
nicado oficial da agência.

O governador João Doria 
(PSDB), que vinha cobrando 
publicamente celeridade na 
análise do pedido, agradeceu 
a Anvisa em publicação no 
Twitter e destacou que 7 mi-
lhões de doses da Butanvac já 
foram produzidas. (AE)
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S.André abre inscrições para revisão do 
Marco Regulatório da Política Urbana

Entre as leis que serão analisadas e revisadas estão o Plano Diretor, e a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo

A Prefeitura de Santo An-
dré abriu inscrições para enti-
dades participarem do proces-
so de diagnóstico e revisão do 
Marco Regulatório da Política 
Urbana. Entre as principais 
legislações que serão analisa-
das e revisadas estão o Plano 
Diretor, a Lei de Uso, Ocupa-
ção e Parcelamento do Solo e 
o Código de Obras.

“A partir de agora daremos 
início a um amplo debate com 
a nossa população para avaliar 
os instrumentos da política ur-
bana de Santo André. Tere mos 
a oportunidade de reconhecer 
leis que precisam ser revistas 
e atualizadas para oferecer 
me lhor qualidade de vida, 
geração de novos negócios e 
promoção efetiva de justiça 
social para todos”, esclareceu o 
prefeito Paulo Serra.

O chamamento público 
para as entidades e organiza-
ções participarem do proces-
so de diagnóstico e revisão do 

Marco Regulatório da Políti-
ca Urbana ficará aberto até 
o dia 30 de junho. Poderão 
participar entidades formais 
e não formais de diversos 
setores da sociedade.

Para o superintendente 
da Unidade de Planejamento 
e Assuntos Estratégicos, Po-
lice Neto, o município terá 
a oportunidade de produzir 
legislação moderna e será 
capaz de atrair novos in-
vestimentos. “Faremos um 
debate participativo e trans-
parente. Nosso objetivo será 
identificar o que não deu cer-
to para aprimorarmos e bus-
carmos soluções modernas 
para os principais desafios da 
cidade”, explicou.

O edital de chamamento 
público e o formulário para 
ins crições estão disponíveis no 
portal da Prefeitura de Santo 
André: https://www2.san-
toandre.sp.gov.br/index.php/
editais. (Reportagem Local)

Shopping Praça da Moça promove 
ação de saúde em Diadema

Até 13 de junho, das 11h às 21h, quem passar pelo Shopping 
Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712 - Centro), em Di-
adema, pode fazer uma avaliação para ver como está a saúde, com 
orientações sobre hipertensão, diabetes e dieta saudável. Em par-
ceria com a ESSA (Escola Técnica Profissionalizante – Unidade de 
Diadema), o empreendimento disponibiliza aferição de pressão, 
cálculo de IMC (Índice de Massa Corpórea) entre outros serviços 
e consultorias gratuitamente para clientes.

É possível verificar a glicemia capilar, exame que mede a dia-
betes e é indicado para quem tem um dos fatores de risco, que são: 
acima de 40 anos, ter histórico na família ou já ter sido diagnosti-
cado com diabetes ou ser obeso.

A equipe também aproveita para dar seu recado sobre a 
Semana do Meio Ambiente e conscientizar o público sobre 
o assunto. Quem participar ainda leva para casa um vasinho 
de suculenta para cuidar em casa. (RL)

Edital permite participação de entidades formais e não formais; inscrições vão até 30 de junho

Angelo Baima/PSA

Prefeitura de Ribeirão Pires vacina 
trabalhadores da limpeza contra covid
A Secretaria de Saúde de 

Ribeirão Pires iniciou, a partir 
desta quinta-feira (10), a vaci-
nação contra a covid dos tra-
balhadores de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos. 
A imunização ocorrerá no 
Complexo Ayrton Senna (ave-
nidaValdírio Prisco, 193), das 
8h às 16h, para pedestres e 
também em formato drive 
thru. A vacina ofertada será 
AstraZeneca/Fiocruz.

Conforme definido pela lei 
14.026/2020 - limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos 
são constituídos pelas ativi-

dades e pela disponibilização 
e manutenção de infraestrutu-
ras e instalações operacionais 
de coleta, varrição manual e 
mecanizada, asseio e conserva-
ção urbana, transporte, trans-
bordo, tratamento tratamento 
e destinação final ambiental-
mente adequada dos resíduos 
sólidos domiciliares e dos re-
síduos de limpeza urbana.

Para receber a vacina, o tra-
balhador deverá comprovar 
atuação na área através de De-
claração de Atividade emitida 
pela empresa localizada em Ri-
beirão Pires, além do CPF.

Profissionais da Educa-
ção de cursos livres e profis-
sionalizantes também serão 
vacinados contra a covid 19. 
Basta ser maior de 18 anos e 
comprovar atuação na área por 
meio de um dos documentos: 
Carteira de Trabalho, Holerite, 
RPA (Registro de Pagamento 
Autônomo) ou MEI (Micro 
Empreendedor Individual), 
ISS (Imposto Sobre Serviço) ou 
CMC (Cadastro Municipal de 
Contribuintes), além de Decla-
ração de Atividade emitida pela 
instituição localizada na cidade 
e CPF. (Reportagem Local)
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A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou a indicação da vacina 
Comirnaty contra covid-19, da 
Pfizer, para adolescentes com 
12 anos de idade ou mais. Com 
a decisão, a bula da vacina pas-
sará a indicar esta nova faixa 
etária para o Brasil.

Em nota, o órgão regula-
dor brasileiro afirma que a 
ampliação foi aprovada após 
a apresentação de estudos 
desenvolvidos pelo labo-
ratório que indicaram a se-
gurança e eficácia da vacina 
para este grupo. Segundo a 
Anvisa, os estudos foram de-
senvolvidos fora do Brasil e 
avaliados pela agência.

Antes, a vacina Comirnaty 
estava autorizada para pes-

Anvisa autoriza vacina 
da Pfizer para jovens 
com mais de 12 anos

Até o momento, esta é a única entre as vacinas contra covid-19 
autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos

soas com 16 anos de idade ou 
mais. Até o momento, esta é a 
única entre as vacinas contra 
covid-19 autorizadas no Brasil 
com indicação para menores 
de 18 anos. A vacina da Pfizer 
foi a primeira a receber o regis-
tro definitivo para vacinas co-
vid-19 no Brasil. 

n VACINADOS
O número de pessoas vaci-

nadas com ao menos uma dose 
contra a covid-19 no Brasil che-
gou a 53.842.583 nesta sexta-
feira, 11, segundo dados do con-
sórcio de veículos de imprensa. 
O índice equivale a 25,43% da 
população total. (AE)

Vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo

São Paulo pode ter novos mutirões para 
acelerar vacinação contra covid-19

Ministro diz que 160 milhões serão 
vacinados até dezembro no Brasil

Com 2 milhões de doses 
disponíveis em estoque na 
rede estadual, o governo de 
São Paulo avalia realizar no-
vos mutirões para acelerar a 
vacinação contra covid-19, 
informou a coordenadora do 
programa de imunizações do 
Estado, Regiane de Paula.

“São Paulo pretende fa zer 
novos mutirões (...) A partir 
de agora, com chegada de dos-
es, a gente imagina que pode 
fazer um grande movimento. 
Levamos a proposta ao gover-
nador João Doria de fazer não 
só um Dia D, mas também 
ter uma estratégia ampliada”, 

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse, em São 
Paulo,  que 160 milhões de 
brasileiros serão vacinados 
contra a covid-19 até o final 
deste ano. “Vamos nos em-
penhar fortemente para acel-
erar a nossa campanha de vaci-
nação, já distribuímos mais de 
105 milhões de doses para 
estados e municípios e mais de 
70 milhões de doses de vacinas 
já foram aplicadas, já temos 
uma cobertura de duas doses 
de mais de 15% da população 
brasileira e, em junho, teremos 
ao menos 40 milhões de doses 
de vacinas. A perspectiva do 
mês de julho é satisfatória, 
haja visto a chegada de vaci-
nas. Somente com a Pfizer, até 
setembro, teremos 100 mil-
hões de doses e de setembro a 
dezembro serão mais 100 mi-
lhões de doses”, afirmou. 

Queiroga participou, ao 
lado do prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes, da inaugura-
ção de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e de 
Enfermaria no Hospital Mu-
nicipal Guarapiranga (SP). 

Foram entregues 65 novos 
leitos (30 de UTI e 35 de enfer-
maria) exclusivos para o aten-
dimento de pacientes com 
complicações decorrentes do 
novo coronavírus. 

No local, que é custeado 
em parceria com o governo 
federal, foram investidos 
R$ 2.638.432 para am-
pliação. Os novos leitos já 
poderão ser utilizados na 
próxima semana.

O prefeito Ricardo Nunes, 
de São Paulo, mostrou preo-
cupação com a ocupação de 
leitos de UTI nas últimas se-
manas. “Por isso, essa ação 
muito forte da Secretaria 
Municipal da Saúde de am-
pliar os leitos, para não faltar 
leito para ni nguém, como 
não faltou”, disse.

“Aqui o custeio é de R$ 
13 milhões por mês. Metade 
desse valor é arcado pela pre-
feitura de São Paulo e, o que 
demonstra a importância da 
união com relação a gente 
trabalhar para poder salvar vi-
das e dar atendimento às pes-
soas”, completou. (AE)

Tomaz Silva/Agência Brasil

afirmou a chefe do programa 
estadual de vacinação durante 
vi deoconferência transmitida 
pelo Bradesco BBI.

Segundo Regiane, o Esta-
do tem capacidade de vacinar 
cerca de 1 milhão de pessoas 
por dia se houver imunizantes 
suf mutirão no Estado foi rea-
lizado para aplicação da se-
gunda dose da vacina em mais 
de 500 mil pessoas que es-
tavam com o reforço atrasada.

A coordenadora do pro-
grama de imunização pau-
lista enfatizou que o “grande 
foco” do momento é ampliar 
as faixas etárias para con-

cluir a imunização de pessoas 
maiores de 18 anos, plano 
que o governador João Doria 
prometeu concluir até 18 de 
outubro.

Depois disso, acrescentou 
Regiane, a faixa etária de 12 a 
17 anos será vacinada apenas 
se houver disponibilidade de 
vacinas da Pfizer. Citando re-
sultados do estudo feito pelo 
Instituto Butantan no mu-
nicípio de Serrana, a coorde-
nadora observou que a imu-
nização da população adulta 
acarreta a proteção também 
dos mais jovens, dada a di-
minuição da carga viral. (AE)
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Atendimentos de fisioterápicos, odontológicos e psicológicos também já estão liberados 
O prefeito de São Caetano, 

Tite Campanella, acompa
nhou nesta quartafeira (9) a 
retomada das agendas de con
sultas nos Centros Integrados 
de Saúde e Educação (Cises) 
da Terceira Idade. Durante a 
retomada serão agendadas 
cerca de 90 consultas por 
semana. Além disso, aten
dimentos de fisioterápicos, 
odontológicos e psicológicos 
também já estão liberados.

Durante a visita no Cise 
João Castaldelli, o prefeito 

anunciou cinco novas aca
demias, três internas nos 
Cises João Nicolau Braido, 
Dr Moacyr Rodrigues e João 
Castaldelli. e duas ao ar livre 
nos Cises Francisco Coriolano e 
Benedicto Djalma Castro. 

“Foram investidos cerca 
de R$ 400 mil em novos equi
pamentos, que incluem 207 
itens como esteiras, bicicle
tas ergométricas, multi es
tações para musculação, hal
teres, anilhas entre outros, 
além de equipamentos para 

ginástica ao ar livre”, expli
cou Tite Campanella.

Os recursos para aquisição 
dos equipamentos foram ad
vindos de doações das em
presas Banco do Brasil, CVC 
Corp, Financeira Alfa, Mapfre 
e Yakult, que destinaram 1% do 
Imposto de Renda devido para 
os projetos da prefeitura

n CONSULTAS
A marcação de consultas 

para atendimento clínico é 
feita diretamente nos Cises, já  

para solicitar o primeiro atendi
mento geriátrico é preciso pas
sar pela UBS (Unidade de Básica 
de Saúde), que fará o encamin
hamento. O atendimento médico 
é realizado em todos os Cises. No 
João Castaldelli, por exemplo, são 
oferecidas também as fisiotera
pias; no Moacyr Rodrigues (Santa 
Paula) e no Benedicto Djalma 
(Prosperidade) serão realizados os 
atendimentos psicológicos, com 
agendamento no local.

“Três vezes por semana 
serão feitos atendimentos psi

São Caetano retoma consultas e anuncia 
novas academias nos Centros da 3ª idade

cológicos presenciais variando 
entre 8 e 14 por dia. E, às quin
tas e sextasfeiras manteremos 
os atendimentos telefônicos 
onde a equipe consegue fazer 
de 30 a 40 ligações ao dia”, ex
plicou Lucila Lorenzini, coorde
nadora da Terceira Idade. 

Os Cises oferecem aos mo
radores com mais de 50 anos a 
promoção do envelhecimento 
com qualidade de vida. Têm a 
garantia de políticas específicas 
para a preservação da saúde 
física e mental do idoso.  (RL)
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O Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo promoveu o arqui-
vamento da investigação sobre o 
suposto “fura-fila da vacina con-
tra covid-19” na Fundação do 
ABC e no Centro Universitário 
Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC). A homologação do 
arquivamento foi publicada no 
último dia 10, no Diário Oficial 
do Estado, considerando “inex-
istir qualquer irregularidade que 
demande a atuação do Ministé-
rio Público, diante dos esclare-
cimentos prestados pela Funda-
ção do ABC e FMABC”.

Conforme a decisão, “os 
funcionários relacionados na 
lista anexada à resposta apre-

Ministério Público descarta ‘fura-
fila’ da vacina na Fundação do ABC
Arquivamento da investigação foi homologado pelo Conselho Superior do MP e publicado no Diário Oficial

sentada pelo Centro Universi-
tário FMABC enquadram-se 
na classe de ‘Trabalhadores 
da Saúde’ definidos tanto no 
Plano Nacional de Imunização 
quanto na complementação das 
orientações técnicas expedidas 
pela Coordenadoria-Geral do 
Programa Nacional de Imuni-
zações, sejam por se tratar de 
profissionais da saúde ligados a 
atividade-fim (médicos, pesquisa-
dores, enfermeiros, nutricionistas, 
entre outros), quanto as equipes 
da área de apoio (gerente, anal-
ista, comprador, auxiliar, admin-
istrativo, entre outros), lotados 
na Fa culdade de Medicina do 
ABC e/ou Complexo de Saúde 
e Campus Universitário. Além 

disso, durante o expediente de 
trabalho compartilham áreas 
em comum do complexo de 
saúde (restaurante e refeitório), 
sanitários, esta cionamento e 
demais áreas comuns”. 

n DENÚNCIA
No final de abril, a Funda-

ção do ABC foi vítima de uma 
denúncia anônima, a qual acusa-
va a instituição de inserir sete 
funcionários adminis trativos 
em uma lista com 80 nomes que 
o Centro Universitário FMABC 
encaminhou à Prefeitura de San-
to André solicitando o envio de 
vacinas contra a covid-19, a fim 
de dar seguimento à campanha 
de vacinação no complexo de 

Prefeitura de Mauá alerta pacientes 
sobre faltas em consultas médicas

Nos primeiros quatro meses 
deste ano, das 50.112 consultas 
médicas agendadas nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs)  
de Mauá, em 20% delas os pa-
cientes não compareceram. O 
índice preocupa a prefeitura, 
uma vez que dificulta o acesso 
da população à rede municipal. 
Para reduzir a abstenção, a ad-
ministração municipal, por meio 
da Secretaria de Saúde, busca 
alertar e cons cientizar a popula-
ção para a questão das faltas em 
atendimentos marcados.  

Segundo a prefeitura,  o ab-

senteísmo no setor de saúde é 
esperado em uma porcenta-
gem mínima. O não com-
parecimento às consultas, 
seja por esquecimento ou 
outros motivos, causa demo-
ra no diagnóstico e no trata-
mento de possíveis doenças. 
A ausência também gera um 
problema organizacional, 
uma vez que o profissional 
fica à disposição do usuário. 

A marcação de consultas é 
feita presencialmente nas 23 
UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde). Se a pessoa não puder 

ir no dia e horário marcados, 
basta ligar com antecedência. 

A prefeitura informou que 
os usuários que deixam de ir às 
consultas acabam retornando 
às unidades para reagendá-las 
ou encaixes. Muitos deles bus-
cam atendimentos nas UPAs . 

A especialidade médica 
com maior número de faltosos 
é clínica geral, mas o município 
também registra taxas signifi-
cativas em pediatria e gineco-
logia. Em ambas, os pacientes 
necessitam de acompanha-
mento. (Reportagem Local)

São Bernardo transfere atendimento 
odontológico de emergência

A Prefeitura de São Ber-
nardo passará a oferecer, a 
partir da próxima segunda-
feira (14), atendimento odon-
tológico de emergência na 
UPA do Rudge Ramos, loca-
lizada na Rua Ângela Tomé, 
256. O atendimento ocorre 
tanto no período noturno, 
das 19h às 7h, como aos finais 
de semana, no formato 24h. 
Antes, o serviço vinha sendo 
ofertado no Pronto Atendi-
mento (PA) do Taboão.

O novo espaço confere 
mais conforto e melhor lo-
calização aos pacientes. “É 

mais fácil para quem tem uma 
emergência se deslocar até 
este ponto de atendimento, 
que tem via de acesso expressa 
e o corredor de ônibus Rudge 
Ramos, para quem opta pelo 
transporte público”, disse o 
prefeito Orlando Morando.

Os plantões odontológi-
cos na UPA do Rudge serão 
das 19h às 7h, durante os dias 
de semana, e 24h aos finais 
de semana. Durante o dia, o 
atendimento odontológico de 
urgência está sendo realizado 
pelas 34 UBSs da cidade. (Re-
portagem Local)

saúde do campus universitário.
Segundo à instituição, antes 

de a denúncia se tornar pública 
na imprensa, a Fundação pro-
curou o Ministério Público e in-
formou que todos os 80 nomes 
listados pelo Centro Univer-
sitário eram trabalhadores da 
saúde, com direito assegurado à 
vacinação prioritária.

A denúncia afirmava que 
a lista continha 73 trabalha-
dores do Centro Universitário 
FMABC que atuavam na linha 
de frente do combate à covid-19 
e sete funcionários da Funda-
ção de áreas administrativas. 
“Contudo, a verdade é que prati-
camente todos os 80 listados 
não estão na linha de frente. 

São trabalhadores da saúde 
que atuam em áreas adminis-
trativas. Ocorre que os locais 
de trabalho foram descritos de 
maneira equivocada pelo Cen-
tro Universitário FMABC, o que 
claramente configura problema 
na confecção do do cumento en-
viado à prefeitura”, destaca em 
nota a fundação.

“A Fundação do ABC, ao 
comunicar o MP sobre o erro 
material do documento, en-
caminhou lista retificada com 
os 80 trabalhadores da saúde e 
seus locais corretos de trabalho. 
Na decisão pelo arquivamento, 
o Ministério Público confirmou 
o posicionamento da FUABC”, 
complementa a nota. (RL)


