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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

EUA vão enviar doses de vacinas ao Brasil nas próximas semanas
Os Estados Unidos vão enviar doses de vacinas contra a covid-19 ao Brasil nas próximas semanas, segun-
do afirmou o coordenador da força tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Zients, em coletiva de 
imprensa nesta quinta-feira. Zients não especificou, no entanto, quantas das 80 milhões de doses previs-
tas para doação serão enviadas ao país. De acordo com Zients , o governo norte-americano também espera 
“fazer mais” no segundo semestre de 2021 para combater a ameaça global do novo coronavírus.

Etanol fica 75% mais caro nos postos do ABC em 12 meses

Prefeitos do ABC apresentam a Doria
demandas dos sete municípios
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Na pauta do encontro estavam a construção do piscinão Jaboticabal e o BRT, que vai ligar São Bernardo à Capital
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Procon-SP notifica bancos 
por brechas exploradas 
por ladrões de celulares

Falhas têm permitido a “limpeza” das contas das 
vítimas mesmo sem obter senhas

O Procon de São Paulo no
tificou, ontem (18), dez ins
tituições financeiras e três 
entidades representativas do 
setor a respeito de brechas de 
segurança que têm permitido 
a ladrões de celular limpar a 
conta das vítimas mesmo sem 
obter senhas. São re quisitados 
esclarecimentos sobre dispo
sitivos de segurança, blo
queio, exclusão de dados de 
forma remota e rastreamen
to de operações financeiras 
disponibilizados aos clientes 
vítimas de furto ou roubo.

As notificações foram en
caminhadas aos cinco maio
res bancos do sistema – Itaú 
Unibanco, Bradesco, Santan
der, Banco do Brasil e Caixa 
Eco nômica Federal –, bem 
co mo aos de médio porte e di
gi tais BMG, Inter, Pan, Neon, 
C6 e Nubank. As entidades 
notificadas fo  ram a Fed

eração Bra sileira de Bancos 
(Febra ba n), a Associa ção 
Brasileira de Ban cos (AB BC) 
e a Associação Brasi leira de 
Fin techs (ABFintechs).

A esses, o ProconSP solicita 
“laudos técnicos, assinados por 
profissionais habilitados, dos 
testes de validação e eficiência 
realizados em seus sistemas 
de segurança disponibilizados 
ao consumidor para acesso 
remoto às contas bancárias e 
demais serviços financeiros 
vinculados ao cliente”. Tam
bém pede a comprovação de 
mecanismos de acesso às con
tas, “especificando o número 
de etapas aplicado ao pro
cesso em todas as suas mo
dalidades: senhas, códigos de 
segurança, reconhecimento 
de voz e facial, dentre outros”.

Além disso, o órgão de pro
teção ao consumidor quer saber 
que providências são tomadas 

em caso de “quebra de seguran
ça de acesso e de violabilidade 
de dados”, o tratamento dispen
sado aos dados fornecidos pelos 
usuários, desde o envio no mo
mento da habilitação do acesso 
remoto ao armazenamento.

n PIX
O Pix, instrumento de pa

gamento e transferências ins
tantâneas desenvolvido e lançado 
pelo Banco Central na vi rada do 
ano, também foi objeto de quest
ionamentos. As instituições terão 
de apresen tar a política de segu
rança aplicada ao mecanismo, in
cluindo “verificação e validação de 
titularidade da chave de acesso, 
bem como a forma de devolução 
de valores em razão de compro
vação de fraudes por violação do 
sistema de segurança”.

As empresas têm até o dia 
30 para responder aos questio
namentos do ProconSP. (AE)

Caro(a) leitor(a), quantas vezes você já se deparou 
com uma propaganda de algo que lhe interessa, em 
condições extremamente atraentes, mas percebe 
haver as seguintes frases quando chega mais perto 

para entender a oferta: “Exclusivo para novos clientes” ou 
“Ofertas válidas apenas para novos planos” ou ainda “Isenção 
de tarifas apenas para novos clientes”.

Isso ocorre com grande frequência nas ofertas de 
operadoras de celular, em combos de internet e TV por 
assinatura, além de ofertas de bancos, corretoras de valores e 
empresas de cartão de crédito, de modo geral.

Normalmente, essa é uma estratégia de marketing 
utilizada por empresas de grande porte para estimular a 
obtenção de novos clientes, tendo esses mecanismos de oferta 
como “a cereja do bolo”.

Perceba que, ao realizar essas ações, aparentemente, 
as empresas não estão muito preocupadas ou mesmo 
direcionando seus esforços para, verdadeiramente, fidelizar 
os clientes que já possui em carteira.

Isso, sem dúvida alguma, gera experiência negativa nas 
pessoas que percebem a estratégia e que já são clientes, o que inclui 
frustração e chega ao ponto máximo do sentimento de traição.

Você pode até reivindicar a mesma condição, mas 
dificilmente será atendido. Afinal, como estamos falando 
de empresas com milhares de clientes, perder um, dois 
ou mesmo mil consumidores não será tão representativo 
comparativamente à quantidade de novos clientes 
conquistados com a ação de marketing.

Talvez você esteja se perguntando: o que o assunto deste 
artigo tem a ver com finanças familiares?

Pois eu digo que estar atento ao preço pago por tudo é 
sem dúvida uma forma de otimizar nosso dinheiro. Buscar 
maior rentabilidade nos investimentos, pagar menos pelo 
empréstimo feito e pelos serviços que utilizamos também 
fazem parte da boa administração financeira.

Portanto, fique atento e busque o que é melhor para você 
e sua família, sempre observando o que é ofertado pelos 
concorrentes da empresa da qual você é cliente.

Em último caso, após avaliar as condições, troque de 
prestador de serviço. Seja o cliente novo do concorrente, 
desde que a mudança faça sentido financeiro.

Finalmente, lembrese de que “quem não chora, não 
mama”, não é mesmo?

Se você já se viu nessa condição, ligue para a empresa, 
envie um email, enfim, manifestese de tal forma que sua 
solicitação seja observada.

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, 
manda um email 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.

Exclusivo para novos clientes

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Arquivo

Órgão alega que fragilidade de apps permite a criminosos limpar contas mesmo sem ter as senhas
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Consórcio entregou principais reivindicações dos sete municípios durante agenda no Palácio dos Bandeirantes
O presidente do Con-

sórcio Intermunicipal e 
prefeito de Santo André, 
Paulo Serra (PSDB), e os 
demais chefes de Execu-
tivo do ABC foram rece-
bidos nesta quinta-feira 
(17) pelo governador João 
Doria (PSDB) e pelo vice, 
Rodrigo Garcia (PSDB), 
além de outros integran-
tes do primeiro escalão do 
governo do Estado. Duran-
te o encontro, realizado no 
Palácio dos Bandeirantes, 
os prefeitos apresentaram 
demandas regio nais e dos 
sete municípios.

Algumas demandas 
são his tóricas. Paulo Ser-
ra, por exemplo, pediu 
auxílio financeiro para a 
manutenção da avenida 
dos Estados, que liga a 
Capital a Mauá, passando 
por São Caetano e Santo 
André. O prefeito de 
Mauá, Marcelo Oliveira 
(PT), reivindicou ajuda 
para custeio do hospital 
Dr. Radamés Nardini, que 
demanda quase R$ 9 mil-
hões por mês. 

O prefeito de Ribeirão 
Pi res, Clovis Volpi (PV), 
soli citou apoio do Estado 

Prefeitos do ABC apresentam  
demandas em reunião com Doria

n O NÚMERO

R$ 9 milhões
mensais é o custeio do Hospital 
Nardini, que a prefeitura de Mauá 
quer dividir com o Estado

para a conclusão do Hos-
pital Santa Luzia. O chefe 
do Paço de São Ber nardo, 
Orlando Morando (PSDB), 
pediu que ao menos uma 
das Delegacias da Mulher 
do ABC funcione 24 horas.

“Apresentamos deman-
das históricas de nossa 
região. O governo do Estado 
tem dado atenção às sete ci-
dades como há muito tempo 
não se via, o que nos permite 
mostrar com mais ênfase à 
população como esse tipo de 
parceria é importante”, afir-
mou Paulo Serra.

Também participaram 

da reunião os prefeitos de 
São Caetano, Tite Campan-
ella (Cidadania); de Diade-
ma, José de Filippi Júnior 
(PT); e de Rio Grande da 
Serra, Claudinho da Gela-
deira (Podemos).

n PISCINÃO E BRT
Durante a reunião, os 

repre sentantes do gov-
erno do Estado também 
atualizaram a si tuação do 
BRT (sigla em inglês para 
transporte rápido por ônibus), 
que vai ligar São Bernardo à 
Capital, passando por Santo 
André e São Caetano; e a 

construção do piscinão Ja-
boticabal, apontado como a 
principal obra de combate às 
enchentes na região.

O governo do Estado in-
formou que recorreu da de-
cisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) que 
suspendeu os decretos que 
entregavam à Metra a op-
eração do BRT e estendiam 
até 2046 a opera ção do cor-
redor de trólebus.

A previsão da Secretaria 
Es tadual de Transportes 
Metro politanos é a de que 
as obras sejam iniciadas em 
setembro. O BRT-ABC terá 

18 km, 23 es tações e de-
verá começar a ope rar em 
dezembro de 2022.

Quanto ao piscinão 
Jaboticabal, que será con-
struído na tríplice divisa 
entre São Bernardo, São 
Caetano e São Paulo, o 
governo do Estado infor-
mou que as obras deverão 
ser iniciadas nas próximas 
semanas. As intervenções 
se rão realizadas pelo Con-
sórcio RAC Jaboticabal, ao 
custo de R$ 131,9 milhões. 
O prazo de execução dos 
trabalhos é de 18 meses. 
(Reportagem Local)
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Em 12 meses, etanol fica 75% mais caro 
nos postos de combustível da região

Estiagem e opção pela produção de açúcar explicam alta no preço do renovável em meio à safra de cana

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Os proprietários de veí
culos flex acostumaramse a 
abas  te cêlos com etanol entre 
abril e dezembro, quando a 
safra de cana de açúcar derru
ba os pre ços do renovável nos 
postos de com bustível. Po rém, 
não é o que ocorre neste ano. O 
valor do produto não para de 
subir nas bombas, a pon to de 
a gasolina ser mais van ta josa  
na hora de abastecer, mesmo 
com a disparada do petróleo 
no mercado internacional.

Na semana passada, o eta
nol era vendido, em média, a 
R$ 4,219 o litro nos estabele
cimentos do ABC, valor 37,4% 
superior ao apurado no final de 
dezembro (R$ 3,071), segun
do pesquisa da Agência Nacio
nal do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), com 
dados compilados pela Folha 
do Trólebus. Em 12 meses, a 
al ta acumulada chega a 75,1%.

Ainda segundo a ANP, o 
combustível variou entre o 
preço mínimo de R$ 3,949 (en-
contrado em postos localizados 
em Santo André) e o máximo de 

R$ 4,699 (São Caetano).
Em termos nominais (sem 

considerar a inflação), o valor 
médio apu rado na semana 
pas  sada é o maior da série 
his tórica da pesquisa da ANP. 
Em ter mos reais, tratase de 
patamar mais alto, por exem
plo, que o de maio de 2018 
(R$ 3,228), quando a gre  ve dos 
caminho neiros interrom peu 
por dez dias o abastecimento 
de combustível nos postos e 
elevou os preços às alturas.

O economista e coorde
nador do curso de Adminis
tra ção do Instituto Mauá de 
Tecno logia (IMT), Ricardo Ba 
listiero, lembra que esse ce
nário é muito parecido com o 
vivido na década de 1980.

“Na época, o governo apos
tou suas fichas nos carros a 
álcool devido ao elevado preço 
da gasolina, mas depois (a es-
tratégia) não deu muito certo 
porque havia falta do produto. 
Atualmente, os preços estão 
altos devido à estiagem, pois 
a produção de cana de açúcar 
não veio de forma consistente 
(na atual safra) e, por isso, ocor
reu um problema de oferta e 
demanda que fez os preços 

subirem. Além disso, como o 
açúcar está em alta no mer
cado exterior, os usineiros têm 
preferido canalizar a produção 
para exportação a produzir 
etanol”, explicou Balistiero.

Nas usinas paulistas, o eta
nol era vendido na semana 
pas sada a R$ 3,0004 o litro 
(valor sem impostos), segundo 
pa tamar nominal mais alto 
da história – atrás apenas dos 
3,0488 apurados em meados de 
maio, conforme levantamento 

do Centro de Estudos Avança
dos em Eco nomia Aplicada da 
Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq).

Em relatório, o Cepea/E salq 
explica que a demanda por eta
nol nas usinas paulistas enfra

queceu nas úl timas semanas, 
devido à perda de competitivi
dade do renová vel nos pos tos. 
Porém, os preços no ataca  do 
continuam praticamente está
veis, uma vez que a produção 
ain da não deslanchou.

n COMPETITIVIDADE
A gasolina, por sua vez, era 

comercializada, em média, por 
R$ 5,407 o litro no ABC na se
mana passada. O valor é 0,42% 
inferior aos R$ 5,430 apura
dos no levantamento anterior, 
maior patamar nominal da his
tória da pesquisa da ANP.

Mesmo assim, a gasolina seg
ue mais vantajosa nos pos tos da 
região, já que a pari dade entre os 
preços do etanol e do derivado do 
petróleo está em 78,0%. Segun
do a ANP, para que o renovável 
seja competitivo, a paridade 
precisa ser inferior a 70,0%. A 
gasolina é vantajosa quando a 
relação é superior a 70,4%.

Gasolina é vantajosa nos postos de combustível do ABC

Arquivo

Aneel prorroga suspensão do corte 
de luz das famílias de baixa renda

A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica (Aneel) prorrogou a 
suspensão de cortes de energia 
elétrica para famílias de baixa 
renda por falta de pagamento. 
A medida, que valia até 30 de 
junho, ficará vigente até 30 de 
setembro. A avaliação da área 
técnica do órgão é que, mesmo 
com a vacinação contra a co

vid19 no país, ainda não há 
perspectiva de melhora da pan
demia, considerando que ain
da há alto índice de contágio.

A medida continua va len 
do para os mesmos grupos de 
consumidores, entre os quais 
cerca de 12 mil famílias ca
dastradas no Tarifa Social, os 
que preci sam de energia para 

manter equi pamentos es
senciais à vida em funciona
mento e os que não recebem a 
conta de luz em casa. 

A suspensão também abran
ge unidades de saúde e hospitais 
de regiões onde não haja insti
tuições financeiras abertas por 
conta de restrições de distancia
mento social. (AE)
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Oba Hortifruti inaugura primeira 
unidade em São Bernardo

Primeira loja da rede no município e segunda no ABC traz decoração inspirada nas fazendas

A Oba Hortifruti inaugurou, 
nesta quinta-feira (17) a primeira 
unidade da rede em São Bernar-
do e a segunda no ABC. Com ge-
ração de 130 postos de trabalho, 
a loja está instalada na avenida 
Francisco Prestes Maia, 1.491, 
no bairro Nova Petrópolis.

O valor investido não foi di-
vulgado. Em março deste ano, a 
empresa abriu unidade no bairro 
Jardim, em Santo André, ao cus-
to de R$ 10 milhões.

A loja, que possui 1.081 
m²,  traz o conceito Oba Farm, 
com decoração inspirada em 
fazendas. A ambientação co-
meça no lado externo, que é 
trabalhado em madeira e faz 
alusão a um celeiro. No inte-
rior, bancas e gôndolas tam-
bém são feitas em madeira.

Para completar o cenário,  
personagens lúdicos interagem 
com os clientes. “Trouxe mos um 
pedaço da fazenda para a cidade, 
a fim de lembrar os clientes da 
origem de nossos produtos”, afir-
mou a gerente de marketing do 
Oba Hortifruti, Janaína Borges.

O hortifruti é o car ro-chefe 
da rede, mas o consumidor tam-
bém encontrará setores de fri-
os e laticínios, açougue, adega, 
mercearia, importação, flori-

cultura, padaria e rotisseria.
Além disso, a nova unida de 

vai ofere cer produtos das marcas 
próprias da rede. A linha é com-
posta de quase 500 itens, co mo 
azeites, biscoitos, cortes de carne 
bovina e suína, chocolates, tem-
peros, cafés e farináceos.

Com 99 vagas no estacio-
namento coberto, a loja de São 
Bernardo oferece serviço de de-
livery, por meio de aplicativo, 
WhatsApp e Ifood.

n ADMIRAÇÃO
Atualmente, a Oba Hor-

tifruti possui mais de 60 lojas 
espalhadas nos Estados de São 
Paulo, Goiás e Distrito Federal. 
“Temos grande admiração pe-
lo  ABC, e São Bernardo, espe-
cificamente, se destaca por sua 
r epresentatividade e seu cons-
tante desenvolvimento”, afir-
mou a gerente de marketing.

A Capital paulista, que abri-
ga 21 unidades, receberá mais 
duas operações da rede até o fi-
nal deste mês, na Vila Carrão e 
no Jardim Paulista. 

Serviço – Oba Farm. Aveni-
da Francisco Prestes Maia, 1.491, 
São Bernardo. Funciona  mento: 
todos os dias, das 7h às 22h. Es-
tacionamento coberto.

BC eleva Selic para 4,25%, nível anterior ao da pandemia
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 

Central elevou ontem (16) a Selic (a taxa básica da econo-
mia) em 0,75 ponto porcentual, de 3,50% para 4,25% ao 
ano. Este foi o terceiro aumento consecutivo dos juros, 
na estei ra da alta recente da inflação.

Com a decisão, a Selic retorna ao patamar verificado 
em feve reiro de 2020 - antes da pandemia de covid-19. 
Com a pandemia, o primeiro movimento do BC foi 
ace lerar os cortes da taxa, que se manteve no mínimo 
histórico de 2% ao ano de agosto de 2020 a março deste 
ano. Em um segundo movimento, iniciado em março, o 

Divulgação

Rede Oba possui mais de 60 lojas espalhadas em três Estados

BC recomeçou a elevar a Selic, a fim de controlar a inflação.
O aumento da Selic reflete em taxas bancárias 

mais elevadas, embora haja defasagem entre a de-
cisão do BC e o encarecimento do crédito (entre seis 
meses e nove meses). A elevação da taxa de juros tam-
bém influencia negativamente o consumo da popula-
ção e os investimentos produtivos.

O Copom fixa a taxa básica de juros com base 
no sistema de metas de inflação. Neste ano, a 
meta central é 3,75%, mas o IPCA pode ficar entre 
2,25% a 5,25%.  (AE)
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Sesi de Diadema receberá mais R$ 4 milhões para obras do Parque Aquático e contará com posto da Polícia Militar
Divulgação

Skaf conheceu a área cedida para o 24º BPM de Diadema 

O presidente da Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp) e do 
Sesi-SP, Paulo Skaf, esteve 
esta semana no ABC , em 
visita às unidades do São 
Bernardo e Diadema. 

Em São Bernardo, Skaf 
visitou o Centro de Ativi-
dades Albano Franco, que 
recebeu investimento de 
R$ 66 milhões e se tornou 
um dos mais modernos 
complexos educacionais da 
rede Sesi-SP. 

“Para mim é motivo de 
satis fação estar aqui para 
inaugurar esses novos espa-
ços, totalmente moderniza-
dos. Não foi como havíamos 
planejado, por conta da pan-
demia, mas o importante 
é que muita gente vai usu-
fruir isso tudo e sair daqui 
com mais oportunidades, 
devido aos ensinamentos 
que terão aqui, onde se ensi-
na com qualidade e compro-
metimento”, afirmou Skaf.

Durante o evento, a na-
dadora do Sesi-SP, Etiene 
Medeiros, recebeu o pas-
saporte da Confederação 
Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA) para 
os Jogos Olímpicos de 
Tóquio. A atleta foi confir-
mada na equipe do reveza-
mento 4x100m livre e 
para a disputa dos 50m 

livre feminino. O nada-
dor Matheus Gonche, que 
também esteve no evento, 
buscará medalhas na prova 
dos 100m borboleta e dos 
4x100m medley.

n DIADEMA
No período da tarde, Skaf 

visitou a unidade de Diade-
ma para conhecer o novo 
projeto do Parque Aquático 
que prevê a construção de 
uma piscina semiolímpica 
aquecida, moder nização do 
balneário com brinquedos 
aquáticos, tendo como base 
o conceito de la zer para 
população que mora no mu-
nicípio. O início das obras 
está previsto para outubro 
deste ano, com duração de 
12 meses e  investimento de 
R$ 4 milhões. 

O Sesi de Diadema já 
recebeu investimentos na 
ordem de R$ 14 milhões, 
para reforma e ampliação 
do Centro de Atividades, do 
campo de futebol society, 
climatização de ambientes 
escolares, modernização dos 
sistemas de aquecimento 
das piscinas e a impermeabi-
lização do reservatório.

Durante a visita, Skaf 
conheceu a área cedida para 
receber a 1ª Companhia do 
24º BPM (Batalhão da Polí-
cia Militar) de Diadema. Há 

mais de dois anos, a corpo-
ração busca um novo aloja-
mento sem sucesso.

“Estou muito feliz por 
oficializar esse momento. 
Parece aqueles programas de 
reality show onde mostra a 
nossa nova casa, chega e vê as 
mudanças. Quero agradecer 
muito ao Paulo Skaf por essa 
oportunidade. É uma melho-
ria que vai propiciar aos nos-
sos policiais, um local digno. 
Atualmente estamos aloja-
dos com certas necessidades 
básicas e isso até acaba afas-
tando o interesse dos polici-
ais em optarem pela 1ª com-
panhia. E agora isso vai atrair 
bastante bons policiais para 
iniciarem o serviço de alma 

lavada”, destacou  o Capitão 
Modesto, comandante da 
Cia. de Força Tática.

A visita em Diadema 
contou com a presença do 
velocista do Sesi-SP, Fe-
lipe Bardi, que também es-
tará nos Jogos de Tóquio, 
para competir nos 100m e 
revezamento dos 4x100m 
do atletismo. Também es-
teve presente o velocista 
da equipe paralímpica de 
atletismo do Sesi-SP, Lucas 
Lima que tem chances de 
conquistar uma vaga para 
os Jogos Paralímpicos de 
Tóquio.(Reportagem Local)

Skaf visita unidades do Sesi em S.Bernardo 
e Diadema e anuncia novos investimentos


