Autonomia do Banco Central é aprovada pela Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que prevê autonomia para o Banco Central. A matéria
segue para sanção presidencial. O PLP 19/19 foi aprovado pelo Senado em novembro de 2020 e
confere mandato de quatro anos para o presidente e diretores da autarquia federal. O texto estabelece que o Banco Central passa a se classificar como autarquia de natureza especial caracterizada
pela “ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica”.



Ano 29 nº 1013



De 12 a 18 fevereiro de 2021

Distribuição Gratuita nos
Terminais de Trólebus

Tiragem: 30.000 exemplares

Marcello Casal Jr

Consórcio ABC
assina protocolo
de intenção para
aquisição de
150 mil doses da
vacina Sputnik V
Marcello Casal Jr

Página 07
Aquivo
Arquivo

Estado começa a vacinar
idosos com idade entre 80
e 84 anos em 1º de março

Governo também antecipou imunização de pessoas
com idade entre 85 e 89 anos contra o coronavírus
Páginas 05

Volta às aulas
presenciais são
adiadas para abril
em Diadema,
Mauá, R. Pires e
Rio Grande da Serra

Página 088

folhadotrólebus

Economia

02

Com pandemia e fim de
auxílio, vendas do varejo
caíram 6,1% em dezembro

Resultado, o pior da
série histórica do
IBGE, deve favorecer
apelos para o retorno
da ajuda emergencial
O desempenho do varejo
em dezembro jogou um balde
de água fria nas expectativas
de retomada da economia em
meio à crise causada pela co
vid-19. Ainda impactadas pela
pandemia, as vendas tomba
ram 6,1% ante novembro,
informou nesta quarta (10)
o Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE).
Foi o pior resultado para o
mês da série histórica da pes
quisa, iniciada em 2000.
No ano, o setor ainda fe
chou com expansão de 1,2%
ante 2019, mas os analistas
afirmam que o tombo em
dezembro favorece os apelos
pela volta do auxílio emer
gencial e lança dúvidas sobre
o fôlego da economia neste
início de 2021.
“O resultado do varejo foi
um total desastre. Não dá
para dourar a pílula. A queda
de 6,1% foi impressionante, e
a conjunção de fim de auxílio
com fragilidade da economia
reforça a ideia de volta em raiz
quadrada. Ou seja, a econo
mia caiu, subiu e vai ficar de
lado”, disse o economista-che
fe da Necton Investimentos,
André Perfeito.
O número final veio muito
abaixo das projeções de analis
tas do mercado financeiro. O
recuo ante novembro era es
perado, mas os analistas mais
pessimistas esperavam, no
máximo, queda de 2%, con

forme pesquisa do Projeções
Broadcast.
Para o economista-chefe
da Genial Investimentos, José
Márcio Camargo, os números
da atividade econômica no fim
do ano passado “certamente
ganharam viés negativo” com
o desempenho do varejo. O
desempenho da economia
no quarto trimestre – e, por
tanto, em 2020 como um todo
– pode ser pior que o espe
rado. Isso impactaria também
2021, pois um bom ritmo de
crescimento no final de um
ano favorece o seguinte.
Os dados do IBGE mos
tram que a pandemia desorga
nizou a economia. Após dois
meses de queda, incluindo
a maior da história para um
mês isolado (-17,2%, em abril),
as vendas do varejo entraram
em franca recuperação. Após
seis meses de alta, atingiram
em outubro o nível recorde da
série histórica. Naquele mês,
o nível de vendas estava 6,6%
acima do de fevereiro, antes

da pandemia. Com dezembro,
terminou no mesmo patamar
anterior à covid-19.
Para Cristiano Santos, ge
rente da PMC, uma série de
fatores explica o tombo de
dezembro: a redução do valor
do auxílio emergencial pago
pelo governo a trabalhadores
informais (cortado à metade,
para R$ 300 por mês, a partir de
setembro), a antecipação de ven
das para novembro (por causa
das promoções da Black Friday,
fenômeno que vem ocorrendo
nos últimos anos), a pressão da
inflação de alimentos sobre as
vendas dos supermercados e o
Natal ruim para alguns setores,
como o de vestuário.
A esses fatores se somou
um “ajuste estatístico”. Após
atingir o nível recorde em
outubro, seria “muito difícil
crescer em cima do que já
havia crescido”, afirmou o
pesquisador do IBGE. Para
Santos, esse foi o principal
motivo para explicar ta
manha queda em dezembro.
(AE)
Cesar Conventi/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Setor terminou 2020 no mesmo patamar de vendas de fevereiro
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Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Seu padrão de vida está acima
de seus ganhos? Cuidado

C

aro (a) leitor (a), hoje em dia vivemos em uma
sociedade orientada pela cultura da ostentação,
que está presente nas coisas mais simples, como
postar uma foto aparentando levar uma vida que
não é verdade, chegando ainda ao ponto de haver pessoas
e famílias que tentam manter um padrão de vida superior
aos ganhos, o que por obvio, é uma atitude extremamente
perigosa e prejudicial às finanças.
Não há dúvidas de que ter o aparelho de celular de último
modelo, usar roupas “de marca”, ter um veículo legal e novo
ou ainda frequentar lugares caros, como restaurantes e lojas
badaladas, é gostoso e nos faz sentir integrantes da camada da
sociedade que nos interessa.
Porém, para manter algumas dessas ostentações, é
necessário empenhar um dinheiro que muitas vezes não
temos, ou seja, nos tornamos dependentes do cartão de
crédito, fazemos do cheque especial uma extensão do
salário, além do possível hábito de tomar um empréstimo
para liquidar outro já feito. Entramos em uma bola de neve
financeira.
Se você se identificou com alguns dos exemplos acima, se
a fatura de seu cartão de crédito está com diversas compras
parceladas ou ainda se o seu salário mensal não é suficiente
para cobrir o saldo devedor de sua conta corrente, cuidado,
pois muito provavelmente você mantém um padrão de vida
acima de seus ganhos.
Então, antes que seja tarde demais, a melhor coisa a fazer é
revisitar o mais rápido possível, e com muito critério, todas as
despesas que possui.
Imagine como seria sua vida se, de uma hora para outra, o
banco no qual você possui conta lhe tirasse o cheque especial
e seu cartão de crédito. Seu salário seria suficiente para pagar
todas as despesas e gastos que você tem e ainda passar o mês?
Se a resposta for negativa e você identificar que de fato
há despesas feitas exclusivamente para manter ostentação,
sugiro abandonar estes hábitos e comportamentos de
consumo, concentrando esforços para voltar seu orçamento
para o azul.
Ficou com alguma dúvida? Envie uma
mensagem que eu esclareço. Meu e-mail é: falandofacil123@
gmail.com.
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado
financeiro, é formado em Adm 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.
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Cinco dicas infalíveis para guardar dinheiro

Divulgação

Evite todos os gastos extras que
podem comprometer o orçamento
Mesmo com tantas responsa
bilidades financeiras no dia a dia
que geram contas inevitáveis, Vic
tor Loyola, sócio e coCEO da fin
tech ConsigaMais+, mostra que é
possível se organizar e colocar em
prática o tão desejado sonho de
guardar dinheiro. A seguir, o es
pecialista compartilha cinco dicas
infalíveis para isso:
1) Priorize suas despesas
Evite todos os gastos ex
tras que podem comprometer
o orçamento. Para que isso não
aconteça, estabeleça um limite
do que você pode gastar por mês
e pesquise bem antes de fazer
qualquer aquisição.
2) Cuidado com o cartão de crédito
Já parou para pensar
que o cartão de crédito nada
mais é do que uma falsa ilu
são de que temos dinheiro?
O limite do cartão é sempre maior
do que nosso salário, o que, num
primeiro momento, causa até
certo alívio. Porém, aí a fatura vem
e pega muita gente de surpresa.
Isso acontece porque a maioria
das pessoas utiliza o cartão de
crédito para pagar despesas do
dia a dia e contas muito pequenas,
como um cafezinho, por exemplo.
O ideal é usar o cartão apenas para
pagar valores altos, que precisamos
parcelar. Pense o seguinte: para
que deixar para pagar o cafezinho
só no mês que vem se você já o
consumiu? Faz mais sentido pagar

prestações de uma geladeira, por
exemplo, um bem que vai durar
por muito tempo, até mesmo de
pois de pagar todas as parcelas.
No parcelado, todo cui
dado é pouco. Quando se me
nos espera, você pode ter seu
limite comprometido por muito
tempo com os parcelados e isso
vai gerar dificuldades para que
pague a fatura integral. Jamais
entre no rotativo do cartão.
O recomendado é trocar o cartão
de crédito pelo débito ou até mes
mo por dinheiro vivo.
Você tem ideia do quanto gasta
em uma semana? Se toda sua
despesa fica em R$ 300, a melhor
opção é sacar esse dinheiro. Assim
você gasta apenas o necessário e
consegue ter uma ideia mais real
sobre seus gastos ao ver o dinheiro,
literalmente, indo embora.
3) Entenda seus gastos
Ao deixar de usar o cartão de
crédito para pagar qualquer coisa
fica muito mais fácil entender
para onde seu dinheiro está indo.
Se você não consegue anotar todos
os gastos em uma planilha nem
guardar o recibo das compras que
faz no débito, pelo menos tente
anotar suas principais despesas,
aquelas que aparecem todo mês.
É necessário ter na ponta do
lápis gastos com alimentação, com
bustível, contas de luz, aluguel (se
for o caso) e outras parcelas fixas do
mês. A soma desses gastos é o valor

O recomendado é
trocar o cartão de
crédito pelo débito
ou até mesmo por
dinheiro vivo
que será debitado da sua conta,
ou seja, parte do seu orçamento
já está comprometido e tem des
tino certo. O que sobrar desse
valor é o que você pode gastar com
lazer: sair com os amigos, comprar
aquele produto que tanto queria
ou investir.
Caso o orçamento esteja
apertado, aprenda a dizer não.
Talvez esse não seja o momento
ideal para comprar mais um par
de tênis ou sair para comer fora
no fim de semana.
4) Guarde o que sobrar
Muitas pessoas têm aquela am
bição de conseguir poupar bastan

te no final do mês, mas aí percebem
que gastaram mais do que deveri
am e acabam não guardando nada.
Mesmo que não tenha atingido a
meta de guardar R$ 200, por ex
emplo, tente colocar na poupança
ou em algum fundo de investimen
to pelo menos um pouco. Assim,
além de aprimorar sua educação
financeira, você cria uma reserva
de emergência, que defenda seu
orçamento de imprevistos.
5) Se precisar de empréstimo,
opte pelo crédito consignado
Economizando ou não, impre
vistos podem acontecer. E se você
precisar de dinheiro, nem pense

em usar o cartão de crédito como
muleta! O rotativo do cartão de
crédito possui a maior taxa de ju
ros do mercado e, ao invés de solu
cionar o problema, aumenta ainda
mais a dívida.
A melhor opção para quem pre
cisa de dinheiro é a modalidade de
crédito consignado. Além de pos
suir taxas bem menores do que as
do cartão de crédito, o consignado
é descontado diretamente da folha
de pagamento. Assim, o devedor
sabe exatamente quanto de seu or
çamento está comprometido, sem
se deparar com surpresas no fim
do mês. (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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Governo de São Paulo iniciará vacinação de
idosos acima de 80 anos no próximo dia 1º

Com chegada de mais insumos da Coronavac, Estado vai antecipar imunização de idosos com 85 anos ou mais para esta sexta
O Estado de São Paulo iniciará a vacinação contra a covid-19 em idosos com idade
entre 80 e 84 anos em 1º de
março. O anúncio foi feito
pelo governador João Doria,
que também confirmou a antecipação da imunização do
grupo de 85 a 89 anos para
esta sexta-feira (12), três dias
antes do previsto.
“Com a chegada de mais
insumos para a produção da
vacina do Butantan, o Estado
de São Paulo começará, no dia
1º de março, a vacinar todos

os idosos acima de 80 anos de
idade”, disse Doria. “São boas
notícias para aumentar nossa
esperança, perspectiva de proteção à vida e também nos dar
um alento em meio a tantas
notícias tristes de perdas e de
contaminações”, acrescentou.
O público-alvo de 80 a 84
anos totaliza 563 mil pessoas
nos 645 municípios de São
Paulo. Os idosos dessa faixa
etária poderão ser imunizados
com parte das 8,7 milhões de
novas doses da vacina do Butantan, que serão produzidas

com insumos que chegaram ao
Brasil na quarta-feira (10).
Já os 309 mil idosos de 85
a 89 anos poderão receber vacinas a partir desta sexta. A agilidade na logística da Secretaria
de Estado da Saúde permitiu a
antecipação da campanha. Em
24 horas de trabalho, a pasta
concluiu nesta quarta o envio
de mais de 900 mil doses da
vacina do Butantan a todas as
regiões do Estado.
A medida também permite
que os municípios comecem
a oferecer a segunda dose da

imunização a grupos que já tomaram a vacina do Butantan
desde janeiro – profissionais da
saúde, indígenas e quilombolas, além de idosos acima de 60
anos e pessoas com deficiência
a partir de 18 anos que vivem
em instituições de longa permanência.
n VACINAÇÃO
Doria afirmou que o Estado
está vacinando a população
contra a covid em um ritmo
quatro vezes superior ao de
confirmação de novos casos

da doença. “Desde o dia 17 de
janeiro, quando iniciamos a
campanha de vacinação, mais
de um milhão e 50 mil pessoas foram vacinadas no Estado. Nesse mesmo período,
entre 17 de janeiro e hoje,
260 mil novos casos de coronavírus foram registrados em
São Paulo”, disse.
A perspectiva é que este
ritmo aumente conforme a
expansão da campanha, mediante a disponibilidade das
remessas do Ministério da
Saúde. (Reportagem Local)
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Universidade Federal de Minas Gerais
desenvolve vacina contra a covid-19
Se houver os investimentos necessários, imunizante nacional contra o coronavírus poderá estar disponível em 2022
Se tudo correr como previsto e houver os investimentos necessários, o Brasil terá
uma vacina nacional contra o
novo coronavírus em 2022. O
primeiro imunizante nacional
contra a covid-19 está sendo
desenvolvido pelo Centro de
Tecnologia em Vacinas (CTVacinas) da Universidade Fede
ral de Minas Gerais (UFMG),
juntamente com outros estudos na mesma área de vacinas.
A parceria firmada no dia 4 de
fevereiro entre a UFMG, o governo de Minas Gerais e o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inova-

ções (MCTI) pode acelerar a
produção de vacinas no Estado,
disse a professora Ana Paula
Fernandes, uma das coordenadoras do CT-Vacinas.
Outros parceiros poderão
participar do projeto, entre os
quais a Fundação Ezequiel Dias
(Funed), que tem uma fábrica
para produção de vacinas. A professora disse que a parceria está
sendo avaliada.
n TESTES
No ano passado foram reali
zados testes em animais (camundongos), quando a equipe iden-

tificou os antígenos e a melhor
composição. “Fizemos testes em
animais, inclusive em animais
transgênicos (geneticamente modificados), necessários para esse tipo
de análise”, disse Ana Paula.
A equipe está se preparando
para lançar estudos clínicos,
seguindo os parâmetros da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), para depois
começar os testes em humanos.
Para definir qual vai ser a
composição da vacina, serão feitos testes de toxigenicidade em
outros dois modelos, que poderão
ser ratos e coelhos, de modo a

cumprir exigência da Anvisa.
“Será preparado um lote-piloto
para testagem em animais, e que
servirá também para humanos,
e usa essa formulação para o
teste clínico de segurança, inicialmente, imunogenicidade e, depois, o teste de proteção”, disse a
professora da UFMG, ao afirmar
que, havendo investimentos, os
testes em humanos poderão ser
realizados ainda este ano.
Na fase inicial do projeto e
nas alternativas buscadas pelo
CT-Vacinas, foram gastos R$ 5
milhões. Ana Paula Fernandes
disse que para as fases 1 e 2 - tes-

tes em animais -, o valor dos investimentos oscila entre R$ 15
milhões e R$ 30 milhões. A etapa clínica, que envolve os testes
em humanos, é bem mais cara,
alcançando recursos em torno
de R$ 100 milhões.
Ana Paula destacou que esse
investimento, embora seja ele
vado, “é menor do que aquele que
está sendo feito para a transferência das tecnologias de fora”. “Esse
processo vai ser um marco histórico, que poderá ser replicado a ou
tros processos, para que o Brasil
tenha independência nessa área
estratégica”, disse. (ABr)
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Consórcio ABC assina protocolo para
aquisição de vacina russa contra a covid
Municípios pretendem adquirir 150 mil doses do imunizante Sputnik V, produzido no Brasil pela União Química
Helber Aggio/PSA

O Consórcio ABC assinou, nesta semana, protocolo de intenções para a
aquisição de 150 mil doses
da Sputnik V, vacina russa
contra a covid-19, produzida no Brasil pela Inovat,
do Grupo União Química.
O compromisso foi firmado
durante visita dos prefeitos à sede da empresa, em
Guarulhos. A empresa ficou
de informar até o início de
março se será possível aten
der ao pedido da região.
Segundo a entidade regional, a ação visa facilitar a
negociação para a compra do
imunizante após sua aprovação pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e
inclusão no Plano Nacional de
Imunização (PNI). O Ministério da Saúde já anunciou
intenção de compra de 10 mil-

hões de doses da vacina russa.
“Tivemos uma reunião
muito produtiva em que o
Consórcio ABC, representando as sete cidades do ABC,
assinou um protocolo de intenções para que nossa região
tenha prioridade na compra da
Sputnik V. O mais importante
é que as cidades estão se mobilizando para comprar mais
vacinas. Quanto mais vacinas,
melhor e é o que viemos buscar aqui na União Química”,
afirmou Paulo Serra.
O prefeito de são Caetano,
Tite Campanella, que acompanhou a visita, afirmou que
a expectativa da região é poder
adquirir a vacina já a partir de
março. “Nós, os prefeitos do
ABC assinamos protocolo de
intenção de compra para imunizarmos a população que não
vai ser contemplada nas doses

de vacinas que estão sendo
enviadas para o ABC pelos go
verno estadual e federal.”
Além de Paulo Serra e Tite
Campanella, participaram da
visita o prefeito de Diadema,
José de Filippi Júnior, além
da vice-prefeita de Mauá, Celma Dias, e representantes das
demais cidades da região.
n AS DOSES
A União Química já está
produzindo o IFA (ingrediente farmacêutico ativo do
imunizante) em Brasília. A
Sputnik V, que atingiu eficácia de 91,6% na prevenção da
covid-19 nos testes de fase 3,
aguarda liberação da Anvisa
para utilização no Brasil.
A vacina russa, alvo de
polêmica entre o Congresso
e a Anvisa, já obteve registro
em 17 países, mas ainda não

Consórcio Intermunicipal aprova criação de
Grupo de Trabalho dedicado à Proteção Animal
O Consórcio ABC aprovou esta semana
a criação de um Grupo de Trabalho (GT)
dedicado à Proteção Animal. A iniciativa foi deliberada em assembleia da entidade regional, atendendo a solicitação de
vereadores dos sete municípios e representes da sociedade civil.
Os GTs do Consórcio ABC são formados por
gestores públicos e técnicos, indicados pelos
prefeitos dos sete municípios que compõem o
colegiado do órgão, com o objetivo de auxiliar
no planejamento das ações regionais.
A proteção animal é uma pauta que tem
ganhado espaço na sociedade. A causa tem
entre seus objetivos a disseminação da im-

portância de temas como castração, preparação e encaminhamento de animais
para adoção, conscientização sobre a posse responsável e busca de políticas públicas para o setor.
“A proteção animal tem ganhado cada
vez mais espaço na nossa sociedade. É
uma questão que vai muito além do resgate de animais abandonados, passando
pela conscientização para construirmos
uma população mais atuante, consciente,
responsável e solidária com todas as formas de vida”, afirmou o presidente do
Consórcio ABC e prefeito de Santo André,
Paulo Serra. (Reportagem Local)

Serra, Filippi e Campanella, durante assinatura do protocolo

passou pelo crivo de tradicionais agências regulatórias,
como a americana, a europeia e a japonesa.
Até o momento, os sete
municípios do ABC estão utilizando as vacinas Coronavac,

produzida pelo Instituto Butatan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e a desenvolvida pela Universidade
de Oxford e pelo laboratório
britânico AstraZeneca. (Reportagem Local)
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São Caetano lança campanha para
combate à violência contra a mulher
Ambulatório de Saúde Mental para Mulheres em Vulnerabilidade
atendeu nem janeiro 23 munícipes, a maioria vítimas de maus tratos

A prefeitura são-caetanense lançou nesta quartafeira (10) a campanha “São
Caetano diz não à violência
contra a mulher.” As peças
destacam o combate ao estupro, à violência sexual, ao
abuso sexual infantil; prostituição infantil, feminicídio e
quaisquer crimes relacionado
à agressão à mulher, incluindo psicológicas, humilhação e
desvalorização moral.
Entre as medidas implementadas pelo município no
combate a esse tipo de violências está a criação da Dele
gacia em Defesa da Mulher

(DDM) e do Ambulatório de
Saúde Mental para Mulheres
em Vulnerabilidade, que oferece assistência especializada
em saúde mental direcionada
a uma demanda de atendimentos voltados às mulheres
em situação de sofrimento
psíquico por violência física,
sexual e/ou psicológica.
Com pouco mais de um
mês de atuação, o Ambulatório atendeu em janeiro
23 mulheres, a maioria sendo vítimas de maus tratos
e agressões físicas. As pacientes chegam ao serviço por
busca espontânea (Caism e/

ou pelo e-mail juntassomosmaisfortes@saocaetanodosul.sp.gov.br), por encaminhamentos feitos pela Diretoria
de Atenção Básica (NASF), hospitais, Cras (Centro de Referência de Assistência Social),
Creas (Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social) e Caps (Centro de Atenção Psicossocial).
n FEMINICÍDIOS
Dados do Atlas da Violência de 2019 revelam que
a morte violenta intencional
de mulheres no ambiente doméstico cresceu 17% em cinco

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande
adiam volta das aulas presenciais para abril
As prefeituras de Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra decidiram adiar
o retorno das aulas presenciais
nas escolas municipais para abril.
Inicialmente, a volta gradativa
estava prevista para 1º de março.
A decisão foi tomada durante reunião no Consórcio
Intermunicipal, realizada nesta
terça-feira (9), e não foi acompanhada pelas prefeituras de
Santo André, São Bernardo e
São Caetano, que mantiveram
o retorno para março.
As quatro prefeituras alegam dificuldades financeiras e
problemas estruturais nas es-

colas que inviabilizariam a retomada das atividades da rede
municipal. No ensino particular, o retorno está mantido para
o próximo dia 18.
A Prefeitura de Ribeirão
Pires, por exemplo, argumenta
que são necessárias adequações
na rede que já estão em andamento, incluindo a reforma estrutural das unidades de ensino, que começaram na primeira
semana de janeiro, e a aquisição
de insumos e materiais de proteção em atendimento aos protocolos sanitários e de segurança estabelecidos pelo Plano São
Paulo. (Reportagem Local)

Arquivo

Prefeituras alegam que escolas
precisam de adequações

anos. “Os casos de feminicídio
no Brasil cresceram 1,9% no
primeiro semestre de 2020,
em relação ao mesmo período do ano anterior”, destaca
Verônica Paiva, presidente do
Conselho de Proteção e Defesa da Mulher de São Caetano.
O aumento significativo
também foi observado pelo
Creas que, por meio de uma
equipe
multiprofissional,
exerce importante papel na
rede de atendimento às mu
lheres vítimas de violência. Em
2019, cinco casos foram atendidos no espaço. Em 2020, o
número saltou para 20 e, somente no primeiro mês deste
ano, foram seis casos.
“A taxa de feminicídio no
Brasil é a quinta maior do

mundo, isto é muito preocupante. Em todo mundo,
o combate a violência da
mulher se constitui em
preocupação fundamental
dos movimentos sociais,
começando pelo movimento
de mulheres. Nosso trabalho
é conscientizar as mulheres
a não se calarem diante a
violência doméstica. É preciso denunciar, ainda há
uma infinidade de casos de
violência não denunciados
que aumentaram em razão
do isolamento das vítimas e
maior controle por parte dos
parceiros” explicou Verônica.
Serviço - A DDM fica na
Rua Silvia, 160, no Bairro
Santa Maria, e atende das 9h
às 18h. (Reportagem Local)

ABC recebe segundo lote da vacina
produzida pelo Instituto Butantan
Os municípios do ABC
receberam, nesta quartafeira (10), o segundo lote do
imunizante Coronavac, desenvolvido conjuntamente
pelo Instituto Butantan e
pelo laboratório Sinovac,
composto por 54.101 doses.
Conforme divisão feita
pelo Governo do Estado,
são 16.808 doses para Santo André; 15.654 para São
Bernardo do Campo; 7.126
para São Caetano do Sul;
6.055 para Mauá; 5.626
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para Diadema; 2.287 para
Ribeirão Pires; e 545 para
Rio Grande da Serra.
O ABC iniciou a campanha de vacinação contra
a Covid-19 em 19 de janeiro. Até esta terça-feira (9),
75.836 pessoas foram imunizadas nas sete cidades.
A região segue destinando
as vacinas aos grupos prioritários da Saúde e demais
indicados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).
(Reportagem Local)

