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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

TJ-SP nega recurso de professores contra a volta às aulas
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou recurso apresentado pelo sindicato dos profes-
sores contra a volta às aulas presenciais em São Paulo. A decisão foi tomada pelo órgão máximo do 
Tribunal, composto por 25 desembargadores. Segundo informou a Procuradoria Geral do Estado 
(PGE-SP), “as liminares que impediam a retomada das aulas em todo o Estado foram suspensas por 
decisões da Presidência do Tribunal”.

São Paulo anuncia cronograma de vacinação 
contra a covid para idosos acima de 60 anos
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Consórcio ABC solicita ao 
governo do Estado que os sete 

municípios avancem à fase 
laranja do Plano S. Paulo

Prefeitura de Mauá prorroga 
prazo de vencimento do 

Imposto Predial e 
Territorial Urbano 2021

Santo André suspende 
cobrança de aluguel de quem 

depende do comércio e 
turismo em Paranapiacaba
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S.André deve retomar programa 
de renegociação de dívidas

Renegocia 2021 concederá descontos a quem quitar débitos com 
a administração municipal; projeto aguarda análise na Câmara

 A Prefeitura de Santo An-
dré protocolou esta semana 
na Câmara Municipal projeto 
de lei que cria o Renegocia 
2021, programa que permite 
aos munícipes renegocia-
rem suas dívidas com a pre-
feitura. A proposta integra 
pacote de medidas de auxí-
lio econômico que têm sido 
adotadas pela administração 
no momento mais delicado 
da pandemia de Covid-19.

A proposta elaborada pelo 
Executivo prevê descontos 
para quem quitar os débitos 
com o município. Quem, por 
exemplo, parcelar a dívida em 
até três vezes, terá redução de 
100% dos juros de mora e da 
multa moratória. Há diversas 
opções de parcelamento, po-
dendo chegar a pagamento 
em até 60 vezes, com redução 
de 55% nos juros e multa.

“Esse é um importante 
reforço para a negociação de 

dívidas com a administração, 
que irá beneficiar os muníci-
pes e também ampliar a ar-
recadação do município, es-
pecialmente neste momento 
que exige grande aporte de 
recursos para garantir a in-
fraestrutura do sistema de 
saúde”, afirmou o prefeito 
Paulo Serra.

Os acordos previstos no 
Renegocia 2021 abrangem 
créditos tributários e não 
tributários, inclusive os inscri-
tos em dívida ativa. O projeto 
de lei passará agora por duas 
votações na Câmara Munici-
pal e entrará em vigor depois 
de sancionado pelo prefeito.

RENEGOCIA SEMASA 
Também foi protocolado 

nesta terça na Câmara Mu-
nicipal projeto de lei que cria 
o Renegocia 2021 - Semasa, 
programa que permitirá que 
os munícipes façam acordos 

com a autarquia para a quita-
ção de débitos.

O pagamento das dívidas 
poderá ocorrer em até 60 vez-
es, com descontos que variam 
entre 55% e 100% nos juros 
de mora e multa moratória, 
dependendo da quantidade 
de parcelas escolhidas pelo 
munícipe.

IPTU
Além da criação do Rene-

gocia 2021, que depende do 
aval da Câmara, está em vigor 
outra medida adotada pela 
Prefeitura para auxiliar na 
recuperação da economia da 
cidade. Foi prorrogado até 30 
de novembro o pagamento do 
ISSQN (Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza) 
fixo e do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) de 
imóveis comerciais e imóveis 
de uso misto, sem juros ou 
multas. (Reportagem Local)

Sete unidades da Coop ganham coletores 
para descarte de eletroeletrônicos

A Coop firmou parceria 
com a Green Eletron, gesto-
ra de logística reversa de ele-
troeletrônicos e pilhas que 
não têm mais utilidade, que 
visa instalar novos coletores 
para descarte ambientalmen-
te cor  reto do lixo eletrônico 
nos su permercados da rede.

Segundo a cooperativa, a 
parceria visa contribuir para 
a preservação do planeta e di-
minuir a poluição ambiental.

“Essa parceria também se 
estende aos trabalhos desen-
volvidos pela plataforma de 

sustentabilidade Coop faz Bem 
e atende ao acordo assi nado 
pela Apas (Associação Paulista 
de Supermercados) de política 
de saúde e segurança ocu-
pacional”, explica Adal be r to 
Correia dos Santos Júnior, 
responsável pela área de se-
gurança, medicina do tra  ba-
lho e meio ambiente res pon-
sá vel (SESMTMA) da Coop.

Até o momento, sete uni-
dades da Coop foram con-
templadas com coletores da 
Green Eletron: Diadema (Ave-
nida Sete de Setembro, 200), 

Mauá (Avenida Barão de Mauá, 
1.389), Santo André (Avenida 
Industrial, 2.001), Piracicaba 
(Avenida Professor Alberto Vol-
let Sachs, 2.030); São José dos 
Campos (Avenida Dr. João Ba-
tista de Sou za Soares, 2.185); 
Soroca ba (Ave nida Itavuvu, 
3.799) e Ta tuí (Rua XI de Agos-
to, 3.045). 

Nesses locais, cooperados 
e clientes podem dar o destino 
correto de secadores, telefones 
celulares, furadeiras, fones de 
ouvido e pilhas sem uso, den-
tre outros equipamentos. (RL)

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.

O que é melhor:  ser 
empregado ou empreendedor?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Caro(a) leitor(a), imagine quantas pessoas já sonharam em como 
deve ser maravilhoso ter seu próprio negócio... Poder controlar 
seus horários, ser seu próprio patrão, administrar os lucros, não ter 
de dar satisfação a ninguém. Enfim, ser dono do seu próprio nariz 

profissional. 
Acredito que você também já tenha imaginado essa possibilidade.
A pergunta acima não tem resposta certa ou errada. 
Ser empreendedor ou empregado depende de vários aspectos, entre 

os quais perfil vocacional, objetivos de vida, situação financeira e também 
influência que recebemos de nossos pais.

Grande parte dos brasileiros é criada sob o seguinte mantra: estudar 
bastante, formar-se academicamente, conseguir um bom emprego em uma 
boa e promissora empresa, onde receba benefícios como 13º salário, férias 
anuais de 30 dias, plano de saúde, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e boa previdência privada. 

Também faz parte desta forma de criação dedicar-se ao emprego, crescer 
hierarquicamente, conquistar um bom salário e, assim, chegar à aposentadoria. 
Ou seja, busca-se segurança, estabilidade, salário fixo, previsibilidade e, quem 
sabe, a oportunidade de buscar um novo emprego, com proposta salarial e de 
carreira melhor do que se tem em mãos.

Porém, ao levar uma vida profissional como empregado, deve-se levar em 
conta que seu salário será determinado pela empresa. Por mais que você se 
empenhe e se doe ao propósito de seu cargo, sua remuneração será limitada 
ao que o patrão quiser lhe pagar.

É importante considerar ainda que a estabilidade e previsibilidade 
inicialmente apresentadas podem ruir a qualquer momento seja por um 
erro cometido, mesmo que involuntário, ou ainda em função de crises 
econômicas e de mercado.

Em lado completamente oposto, existe a figura do empreendedor 
ou a figura do patrão. Essa pessoa é aquela que trabalha em algo que é 
seu, determina o caminho a ser trilhado pela empresa, coloca seu capital 
(dinheiro) em risco, forma os preços dos produtos, organiza as atividades, 
administra o caixa e, claro, recebe a maior parte do dinheiro ganho.

Então ser empreendedor é muito melhor, mais gostoso e ainda 
se ganha mais do que sendo empregado assalariado? A resposta é 
sim e não.

Afinal, o empreendedor, diferentemente do funcionário assalariado, 
não possui qualquer garantia de que terá um salário fixo todos os meses. 
Afinal, em um determinado mês o lucro da empresa pode ser muito bom 
e, no outro, pode haver prejuízo. Aí, de onde virá o dinheiro para manter 
o salário fixo? 

Outro ponto negativo está no fato de não haver leis trabalhistas que o 
amparem, nem 13º salário, férias ou FGTS. 

Portanto, os desafios e riscos de se tornar empreendedor são 
grandes, importantes e suas decisões podem causar problemas à 
empresa ou então levá-la ao sucesso.

Ficaram mais claras as diferenças entre os perfis de empregado e 
empreendedor? É importante que você reflita e busque mais informações 
sobre estas duas importantes posições profissionais. 

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail que te explico. 
Meu site é www.sergiobiagioni.com.br.
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SP anuncia vacinação contra covid para 
idosos a partir de 60 anos de idade

Todos os idosos já tem início da imunização definido; mais 2,24 milhões passam a integrar os públicos da campanha
Divulgação/PMD

O governador João Doria 
anunciou, nesta quarta-feira 
(14), a ampliação da campanha 
de vacinação contra covid-19, 
que agora vai alcançar integral-
mente todos os idosos do Es-
tadão de São Paulo, com o cro-
nograma definido para pessoas 
na faixa etária de 60 a 64 anos.

“A vacinação dependerá da 
entrega da vacina Astrazeneca 
da Fiocruz. A Fiocruz informou 
o Governo do Estado de SP, os 
governadores e o Ministério 
da Saúde sobre a entrega da 
vacina. Essas pessoas nessas 
faixas etárias serão vacinadas 
majoritariamente com a vacina 
da Fiocruz, mas também com a 
vacina do Butantan”, afirmou o 
governador.

O novo grupo totaliza 2,24 

milhões de pessoas, incluindo 
840 mil com 63 e 64 anos, que 
poderão receber a primeira dose 
a partir do dia 29 de abril. As de-
mais 1,4 milhão de pessoas têm 
60, 61 e 62 anos, com crono-
grama a partir de 6 de maio. 

“Todas as pessoas que já 
completaram seu esquema 
vacinal, com duas doses, dentro 
do prazo de 21 a 28 dias, rece-
beram a vacina do Butantan”, 
disse a coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula.

Desde segunda-feira (12), 
doses estão sendo aplicadas nos 
idosos com 67 anos. A partir 
da próxima quarta-feira (21), 
será a vez dos que têm 65 e 66 
anos, totalizando mais 760 mil 
pessoas. Também em abril, o 

Estudo da UNB investiga cepas do 
novo coronavírus encontradas no DF
Pesquisa da Universidade 

de Brasília (UnB) está tentan-
do entender melhor as va-
riantes do novo coronavírus 
presentes no Distrito Federal 
(DF). Para isso, estão sendo 
feitos sequenciamentos dos 
genomas de cepas encontra-
das na capital. No mundo todo 
foram identificadas cerca de 
mil cepas do vírus. 

Nas amostras do Distrito 
Federal foram identificadas 
cinco cepas do vírus Sars-
Cov-2, causador da covid-19. 
Entre as cepas já sequenciadas, 
três delas chamam atenção de 
pesquisadores e cientistas pela 
alta capacidade de replicação, 

pelo alto poder de transmissão 
e ainda pela possibilidade de 
causar quadros mais graves 
da co vid-19. São elas:  P-1, en-
contrada originalmente em 
Manaus e predominante no DF; 
a P-2, no estado do Rio de Ja-
neiro; e a N9, em São Paulo. 

A professora do Departa-
mento de Biologia Celular do 
Instituto de Ciências Biológi-
cas (CEL/IB) e integrante da 
equipe na Universidade que 
tem sequenciado o vírus, 
Anamélia Lorenzetti, explica 
que a avaliação da diversidade 
genômica é importante para 
conhecer quais variantes vi-
rais estão circulando no Dis-

trito Federal e poder correla-
cionar com a epidemiologia 
da doença.

Segundo o coordenador do 
Laboratório de Microscopia 
Eletrônica e Virologia do Ins-
tituto de Ciências Biológicas 
da UnB, Bergmann Ribeiro, a 
partir do sequenciamento do 
genoma é possível desenvol-
ver terapias e vacinas especí-
ficas para essas novas muta-
ções, ainda podendo prever o 
nível de transmissão de cada 
cepa. “O sequenciamento é 
importante para conhecer o 
vírus e saber como ele está se 
adaptando e mudando”, afir-
mou. (Agência Brasil)

cronograma passou a incluir os 
idosos de 68 anos, profissionais 
da ativa das forças de Seguran-
ça e trabalhadores da Educação 
de escolas públicas e privadas a 
partir de 47 anos.

n VACINA JÁ
Todas as pessoas que inte-

gram os públicos da campanha 
podem acessar o site Vacina 
Já (vacinaja.sp.gov.br ) para 
confirmar o pré-cadastro. O 
preenchimento do formulário 
leva de um a três minutos e 
economiza até 90% do tempo 
de atendimento nos postos 
de vacinação. O pré-cadastro 
não é obrigatório, mas facilita 
o tra balho dos profissionais da 
saúde e beneficia a população 
atendida. (Reportagem Local)
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Faculdade reabre clínicas-escola com 
atendimentos de saúde gratuitos no ABC
Clínica-escola de Psicologia oferece avaliação para pessoas em situação de violência e em luto

As Faculdades Anhanguera 
do ABC retomaram os atendi-
mentos gratuitos à população 
nas áreas de Psicologia , Fi-
sioterapia e Nutrição. Os in-
teressados podem optar pelas 
unidades presentes em Santo 
André e São Bernardo. As con-
sultas e avaliações são realiza-
das pelos alunos da instituição, 
supervisionados por professo-
res e coordenadores dos cursos. 

n SANTO ANDRÉ
A clínica-escola de Fisiote-

rapia atende de segunda à 
sexta, das 8h às 12h, pacientes 
com necessidade de tratamen-
to fisioterapêutico neurológico 
para crianças e adultos, trau-
mato-ortopedia, saúde da mu-
lher e geriatria.

Já a clínica de Psicologia aten-
de crianças a partir de 6 anos, 
adolescentes, adultos e idosos e 
oferece as avaliações para psico-
diagnóstico dos grupos etários, 
psicoterapia individual e ori-
entação parental. O horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 15h e aos 
sábados, das 8h às 12h.

Para atendimento em Nu-
trição, são oferecidos os serviços 
de avaliação nutricional e saúde 
pública. O horário de atendimen-
to é de segunda à sexta, das 7h30 

às 13h30 e das 14h às 20h.
Os agendamentos podem 

ser feitos presencialmente, no 
endereço Avenida Pedro Améri-
co, 850 - Bairro Homero Thon, ou 
pelo telefone (11) 4458-5051.

Também em Santo André, 
na região central, a população 
conta com a opção de atendi-
mento psicológico para adultos, 
casais e famílias. O horário de 
funcionamento é das 11h às 
20h, na Rua Senador Fláquer, 
456. Para garantir um horário, 
basta ligar para o número (11) 
4097-1400 - Ramal 8, ou enviar 
um e-mail para clinicaunia.psi@
gmail.com.

SÃO BERNARDO
A clínica-escola de Psicolo-

gia oferece avaliação psicológica 
para crianças, adolescentes, pes-
soas em situação de violência do-
méstica e pessoas em luto, devido 
a perdas e que passaram a apre-
sentar sintomas com sequelas 
físicas, de ansiedade, depressão 
e, também, para pessoas que pas-
saram pela perda do emprego.

A clínica conta ainda com o 
Projeto Acolher, que atende pro-
fissionais da saúde e professores 
da rede pública. Intervenções psi-
coterapêuticas, psicodiagnósticas 
e plantão psicológico também 
são realizados.

A unidade trabalha de forma 
presencial e remota, sendo a 
primeira avaliação obrigatoria-
mente realizada de maneira 
presencial e a modalidade on-
line destinada a pacientes com 
dificuldade de locomoção, que 
pertençam a grupos de risco à 
Covid-19 ou que optarem pelo 
formato. 

Aos interessados que preferi-
rem o atendimento presencial, o 
horário de funcionamento é às 
quartas e quintas, das 8h às 17h 
e às sextas, das 15h às 17h, no 
endereço Av. Senador Vergueiro, 
505 - Bairro Jardim do Mar. 

Andreas160578 / Pixabay 

Faculdade oferece tratamento fisioterapêutico neurológico, traumato-ortopedia, saúde da mulher e geriatria

(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

Já aos que optarem pelo aten-
dimento remoto, as consultas 
podem ser feitas de segunda à 
sexta, das 8h às 17h.

Para realizar o agendamen-
to, é preciso entrar em contato 
por ligação ou pelo WhatsApp, 
número (11) 2823-1003. Os in-
teressados passarão por uma en-
trevista de triagem e encamin-
hamento para o respectivo 
serviço. Quanto aos que tenham 
interesse em participar do Pro-
jeto Acolher, serão realizadas 4 
sessões e há a possibilidade de 
encaminhamento para a psico-
terapia, caso necessário.

Também em São Bernardo, 
a clínica de Fisioterapia atende 
de segunda à sexta, das 8h às 
18h, pacientes com necessi-
dades fisioterapêuticas cardio-
pulmonares, em neurologia e 
saúde da mulher e do homem. 
O horário pode ser agendado 
pelo número (11) 4990-0460 
ou (11) 4435-8899 - ramal 261.

As clínicas seguem rigorosa-
mente as orientações dos órgãos 
e conselhos de classe sobre a 
prática de atendimentos no con-
texto de pandemia e a legislação 
municipal quanto ao funciona-
mento dos serviços. (Reporta-
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Divulgação

Santo  André cria lei e condomínios têm o 
dever de comunicar maus-tratos a animais

De autoria da vereadora Dra. Ana Veterinária, medida é batizada de Lei do CÃOdomínio
Síndicos ou administra-

dores de condomínios resi-
denciais e comerciais de Santo 
André deverão comunicar às 
autoridades policiais e órgãos 
municipais competentes, ocor-
rências ou indícios de casos 
de maus-tratos ou quaisquer 
violações de direitos de animais 
em unidades condominiais ou 
nas áreas comuns. Lei de auto-
ria da vereadora Dra. Ana Vete-
rinária (DEM) e batizada de Lei 
do CÃOdomínio, a medida foi 
sancionada pelo prefeito Paulo 
Serra (PSDB). 

De acordo com o texto da lei 
10.367/2021, a comunicação 
deve ser feita em até 24 horas 
da ocorrência ou da ciência de 
maus-tratos, contendo infor-
mações que permitam a carac-
terização do animal e do local 
onde possa ser localizado, e 
ain da a identificação da autoria 
e materialidade de eventuais 
agressões.

“A Lei do CÃOdomínio visa 
combater crimes tipificados 
por legislações federal, estadual 
e municipal, e objetiva criar uma 
ampla rede de proteção à causa 

animal, sejam eles domésticos 
ou silvestres”, explica a verea-
dora. “A medida determina tam-
bém que os condomínios devem 
afixar em locais de uso comum o 
texto da lei”, acrescenta.

Um dos pontos abordados 
pela vereadora andreense para 
a implantação da lei é o período 
de pandemia e o aumento no 
número de casos de maus-tra-
tos e abandonos. A democrata 
salienta que em paralelo ao 
crescente número de adoções, 
devido ao fato das pessoas fica-
rem mais em suas residências e 

buscarem companhia de pets, 
muitos tutores de primeira 
viagem adotaram de forma im-
pensada, sem ter plena ciência 
da responsabilidade e do tra-
balho que acarreta ter um ani-
mal de estimação em casa.

A legislação pontua as me-
didas a serem tomadas em 
caso de não cumprimento as 
normas, a começar pela noti-
ficação do condomínio, como 
informa também o que são 
maus-tratos a animais, de 
acordo com lei municipal já 
exis tente. (Reportagem Legal)
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Helber Aggio/PSA

Em ofício enviado ao Estado, entidade regional destaca que a região possui indicadores compatíveis para a fase laranja

O Consórcio Intermunici-
pal ABC enviou ofício ao gov-
erno do Estado solicitando a 
reclassificação da região para a 
fase laranja (de controle) do Pla-
no São Paulo. No documento, a 
entidade regional destaca que 
a região alcançou a ocupação 
média de 79,86% nos leitos de 
unidade de terapia intensiva 
(UTI) destinados à covid-19, 
de acordo com a metodologia 
do plano elaborado pelo go-
verno estadual.

O ofício ressalta, também, 

que o ABC tem cerca de 50 lei-
tos de UTI por 100 mil habi-
tantes, número muito superior 
à média do estado de São Paulo, 
de 31 leitos de UTI por 100 mil 
habitantes.

O documento elaborado 
pelo colegiado de prefeitos 
afirma ainda que a região está 
chegando à marca de meio 
milhão de doses de vacinas 
aplicadas e conseguiu, com 
diversas medidas adotadas, 
reduzir em 14%, em apenas 
duas semanas, o número de 

internados por covid-19.
O presidente do Consórcio 

ABC e prefeito de Santo An-
dré, Paulo Serra, ressaltou que 
a decisão de solicitar ao Go-
verno do Estado o avanço da 
região à fase laranja do Plano 
São Paulo ocorreu porque os 
índices do ABC já asseguravam 
o avanço de faixa.

“As sete cidades seguem uni-
das nos esforços para conter o 
avanço do vírus e continuarem 
bem estruturadas, ampliando 
a vacinação da nossa popula-

ção. Graças às medidas adota-
das, conseguimos desacelerar 
o ritmo de contágio e recuar os 
índices de internações. Por isso, 

Consórcio ABC pede avanço dos sete 
municípios no Plano São Paulo

entendemos que é possível a 
flexibilização de forma segura 
e responsável”, afirmou Paulo 
Serra. (Reportagem Local)

Secretaria de Juventude de Ribeirão Pires 
lancará canal oficial no Youtube

A partir deste sábado (17), 
a Secretaria de Juventude, Es-
portes, Lazer, Cultura e Turismo 
(Sejel) da Prefeitura de Ribeirão 
Pires, dará início às atividades no 
canal oficial da secretaria no You-
Tube , o Conexão SEJEL.

Neste sábado (17) serão 
disponibilizados vídeos das 
primeiras aulas de Taekwondo, 
ministrada pelo mestre Gival-
do Gomes, a partir das 10h, e 
Ginástica Funcional, ministrada 
pelo professor Wesley Leite, que 
subirá na plataforma às 14h. No 
domingo, dia 18 – Dia Nacional 
do Livro Infantil, a Sejel divul-
gará no canal vídeo especial em 
cele bração à data.

A iniciativa tem por objetivo 
facilitar o acesso a conteúdos es-
portivos, culturais, de entreteni-
mento e lazer, bem como aproxi-
mar a população dos professores 
de esportes e orientadores de 
artes da cidade.

“Nossos profissionais estão 
empenhados na produção deste 
conteúdo. Com ele queremos 
levar cultura, esporte e entre-

tenimento à toda população, 
principalmente nesse momento 
de combate à covid-19, em que as 
atividades presenciais estão sus-
pensas”, explicou o secretário de 
Juventude, Esportes, Lazer, Cul-
tura e Turismo, Claurício Gon-
çalves Bento.

“Enquanto disponibilizamos 
esse conteúdo online, a nossa 

equipe da manutenção está tra-
balhando intensamente na zela-
doria dos equipamentos esporti-
vos, culturais, turísticos e de lazer 
da cidade, pensando na futura 
retomada das atividades presen-
ciais. A melhoria do atendimento 
ao munícipe segue plano de go-
verno do prefeito Clóvis Volpi”, 
destacou. (Reportagem Local)

Mauá antecipa 
vacinaçãocontra a covid 

a idosos com 66 anos
A Prefeitura de Mauá 

começa a vacinar nesta sexta-
feira (16), com a primeira dose 
contra o coronavírus, os idosos 
de 66 anos. A imunização, ini-
cialmente prevista para o dia 
21, foi antecipada e irá ocorrer 
nas 23 UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) do município, de se-
gunda a sexta, das 9h às 16h.

Das unidades de saúde, 14 
delas também funcionam no 
sistema drive-thru. O ginásio 
poliesportivo Celso Daniel irá 
operar excepcionalmente no 
primeiro dia da campanha, 
das 9h às 15h, como opção de 
endereço em que o idoso não 
precisa descer do carro para 
receber a vacina. 

Somente podem ser 
imunizadas as pessoas que 
comprovem residência no 
município e apresentem 

CPF. O cadastro prévio no 
site www.vacinaja.sp.gov.br é 
importante para facilitar e agili-
zar o atendimento. 

Com o lançamento da cam-
panha ‘Mauá na luta contra a 
fome’, qualquer pessoa pode 
fazer a doação de um alimento 
não-perecível que integre a 
lista da cesta básica. Se puder, 
faça a doação após ser vaci-
nado. Não é obrigatório, mas 
ajudará muito a quem não 
tem o mínimo para colocar na 
mesa.  

A Prefeitura de Mauá refor-
ça o pedido às pessoas ficarem 
em casa na medida do possível. 
Caso realmente precisem sair, 
cuidem-se. Usem corretamente 
a máscara, mantenham a hi-
giene das mãos e o distancia-
mento social. Evitem aglomera-
ções.   (Reportagem Local)

ABC está com taxa de ocupação de leitos abaixo dos 80%

Plataforma dará acesso a conteúdos sobre esporte e cultura

Divulgação/PMETRP
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A Prefeitura de Santo André, 
por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, suspendeu a exigên-
cia de pagamento de locações de 
imóveis em Paranapiacaba para 
quem depende do comércio e do 
turismo local.

A decisão foi tomada diante 
da necessidade expressada por 
moradores e empreendedores da 
Vila, afetados pelo fechamento 
do comércio e do Parque Munici-
pal Nascentes de Paranapiacaba, 
que estão com as atividades in-
terrompidas por causa da pan-
demia de covid-19.

“Nossos esforços para garan-
tir dignidade e segurança para a 
nossa gente são contínuos. Por 
isso, assim como no ano passado, 
vamos suspender a cobrança de 

Prefetura de Santo André suspende 
cobrança de aluguel em Paranapiacaba

Medida, voltada apenas para quem depende do comércio e turismo, será válida enquanto estabelecimentos estiverem fechados

aluguéis para ajudar os moradores 
e comerciantes da Vila de Parana-
piacaba neste momento mais 
agudo da pandemia. Uma medida 
protetiva, até que possamos reto-
mar atividades econômicas”, afir-
mou o prefeito Paulo Serra.

A suspensão será válida en-
quanto tais atividades não esti-
verem autorizadas a funcionar. Os 
aluguéis poderão ser renegociados 
em momento posterior e pagos 
em até 18 meses.

Dessa forma, a prefeitura 
afirmou que atende a uma so-
licitação feita por entidades que 
representam os moradores e em-
preendedores da Vila, que nesta 
semana se reuniram com inte-
grantes da Secretaria de Meio 
Ambiente para avaliar ações pre-

Alex Cavanha/PSA

ventivas e medidas de enfrenta-
mento à pandemia.

“Todas as medidas que adota-
mos no auge da primeira onda 
surtiram o efeito desejado. Basta 
notar que nenhuma morte por Co-
vid foi registrada até o momento 
em Paranapiacaba. Agora, diante 
do agravamento da pandemia,  é 
muito importante repetir as me-
didas bem sucedidas que foram 
tomadas, em especial as de apoio 
aos moradores e empresários. Es-
tamos atentos e sensíveis às neces-
sidades locais ”, disse o secretário 
de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

A prefeitura destacou que 
seguirá adotando medidas de 
apoio aos moradores e em-
preendedores de Paranapiacaba. 
(Reportagem Local)

Mauá prorroga prazo de vencimento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 2021

A Prefeitura de Mauá pror-
rogou para o dia 30 de abril o 
vencimento da primeira par-
cela e do pagamento à vista do 
IPTU (Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) 2021. A de-
cisão foi necessária em razão 
da pandemia, que afetou dire-
tamente o trabalho de distri-
buição dos carnês. 

Por conta da alteração de 
data, os munícipes que não 
receberam o carnê em casa de-
verão, necessariamente, reti-

rar a segunda via do tributo no 
site da prefeitura para efetuar 
o pagamento: https://e-gov.
maua.sp.gov.br/grp/acessoex-
terno/programaAcessoExterno.
faces?codigo=670181

Neste ano, o valor do IPTU, 
que não sofreu alteração em 
relação ao ano passado, pode 
ser parcelado em nove vezes. 
Haverá desconto aos munícipes 
que optarem por fazer o paga-
mento à vista (cota única): 10% 
para quem não apresentar débi-

tos anteriores do tributo e 5% 
a quem tiver alguma dívida de 
IPTU relativa a exercícios ante-
riores e aos contribuintes que 
não apresentarem débitos an-
tigos e efetuarem o pagamento 
de forma parcelada. 

O pagamento do IPTU é de 
fundamental importância para 
que o governo siga realizando 
os investimentos necessários 
no município, em especial, 
neste momento de pandemia. 
(Reportagem Local)

Empreendedores da Vila estão com as atividades interrompidas 


