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Diadema lança programa para fomentar geração de renda por meio do trabalho coletivo 

MÊS DAS NOIVAS
Com festas maiores ou  menores, 

buffets estão com agendas lotadas
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No mês das noivas, 
buffets comemoram 
a volta dos eventos

Com festas maiores ou menores, empreendimentos do setor 
de festas estão com as agendas lotadas

Maio, considerado o mês das 
noivas, este ano está fazendo jus 
à fama, com a volta das comemo-
rações que, para muitos, é a consa-
gração de um sonho. Mais do que 
o glamour dessa época, os buffets 
estão comemorando a retomada 
com o arrefecimento da pandemia, 
já que no mesmo período do ano 
passado, as empresas estavam 
fechadas em função da crise.

Na verdade, os empresários 
consideram que o mês já foi 
mais disputado pelos casais, e 
perdeu o posto para o fim do 
ano, que tem sido a preferência 
dos clientes. “Estamos comemo-
rando também a volta das festas 
maiores”, disse o proprietário do 
Mansão Ilha de Capri, em São 
Bernardo, Marcelo Paulin.  Com 
a pandemia, o mercado viveu a 
tendência de festas pequenas, 
mas intimistas, como os mini 
weddings (casamentos).

Apesar disso, os buffets espe-
cializados em festas sociais, como 
casamentos e debutantes, estão 
com as agendas lotadas, indepen-
dentemente do tamanho.

Marcelo Paulin é um dos que 
atesta esse termômetro. Na Man-
são Ilha de Capri, as contratações 

das festas já alcançam a meta de 
30 a 50 por mês, total considerado 
nos mesmos níveis antes da pan-
demia, em 2019. Especializado 
em eventos sociais e corporativos, 
o Mansão Ilha de Capri está com 
a agenda de maio esgotada para 
todos os fins de semana.

“O sinal de que vivemos a re-
tomada são as confirmações das 
festas após as degustações que 
oferecemos às quintas-feiras. A 
maioria fecha”, explicou.

Mais intimistas - As festas 
e eventos continuam, porém, di-
ante de uma nova realidade, a da 
versão reduzida. De olho nessa 
tendência e para atender à de-
manda, o Mansão Ilha de Capri 
terá  novo espaço até agosto deste 
ano. Trata-se do Salão Capela, 
com capacidade para 150 pessoas 
sentadas, além de ser um local que 
permite cerimônia religiosa.

Sim, para o empresário, 150 
pessoas é uma festa menor, já que 
os outros salões atendem até 400 
pessoas.  “Já voltamos a fazer fes-
tas grandes, mas há pedidos para 
as menores. Há também os even-
tos corporativos que são para pou-
cas pessoas”, comentou. 

A maior disputa entre os noi-
vos é para casamentos no fim do 
ano, entre outubro e novembro 
em função do pagamento do 13º 
salário, férias, fim de ano e altas 
temperaturas. A constatação é da 
proprietária do Surreal Buffet, em 
Santo André, Patrícia Joelma.

“O mercado melhorou bas-
tante, especialmente, depois do 
carnaval fora de época. Mas, a 
preferência das noivas é o fim 
do ano, o que mostra que aqui 
não temos mais essa tradição”, 
completou. Apesar disso, ela re-
conhece o aquecimento do mer-
cado e a volta de festas maiores. 
“Já estamos realizando eventos 
entre 200 e 250 pessoas. As pes-
soas querem realizar um sonho 
e que a sua festa seja um glam-
our”, disse Patrícia.

Segundo o presidente do Sin-
dicato das Empresas de Hosped-
agem e Alimentação do Grande 
ABC (Sehal), Beto Moreira,  “os 
buffets foram muito impactados 
com a pandemia. Agora, o setor 
traz uma retomada importante 
que impacta o setor de serviços 
e o mercado de trabalho como 
garçons”.

Reportagem Local  
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Exclusivo para 
novos clientes!

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Caro(a) Leitor(a), quantas vezes você já se deparou 
com uma propaganda de algo que lhe interessa, em 
condições extremamente atraentes, porém, quando 
chega mais perto para entender a oferta, percebe haver 

as seguintes frases: “Exclusivo para novos clientes” ou “Ofertas 
válidas apenas para novos planos” ou ainda “Isenção de tarifas 
apenas para novos clientes”.

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

Normalmente, esta é uma estratégia de marketing utilizada 
por empresas de grande porte para estimular a aquisição de no-
vos clientes, utilizando-se destes mecanismos de oferta como 
sendo “a cereja do bolo”.

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

Isto, sem dúvida alguma, gera uma experiência negativa nas 
pessoas que percebem tal ação e que já são clientes, passando pela 
frustração e chegando 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, não será tão 
representativo em face da quantidade de novos clientes conquista-
dos com a ação de marketing.

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

Pois eu digo que, estar atento ao preço pago em tudo é sem dúvida 
uma forma de otimizar nosso dinheiro. Buscar maiores rentabili-
dades nos investimentos, pagar menos pelo empréstimo realizado e 
também pelos serviços que utilizamos também faz parte de uma boa 
administração financeira.

Portanto, fique atento e busque o que é melhor para você e sua 
família, sempre observando o que é ofertado pelas empresas concor-
rentes da empresa que você é cliente.

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

E, finalmente, lembre-se que “quem não chora, não mama”!
Se você já se viu nesta condição, ligue para a empresa, passe um 

e-mail, em fim, manifeste-se de tal forma que seja observada sua 
solicitação.  Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico

Meu site é: www.sergiobiagioni.com.br

Sérgio Biagioni Junior é Planejador Financeiro Pessoal, Certificado 
CEA-Anbima. Formado em Adm de Empresas, Pós Graduado em 
Banking, MBA em Controladoria e Custos e Pós Graduado na PUC-RS 
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
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Bolsonaro sanciona MP que torna 
Auxílio Brasil de R$ 400 permanente

A proposta inicial do 
governo federal previa que 

esse valor valesse apenas até 
dezembro de 2022.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a 
medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$ 400 um 
benefício permanente. A sanção foi publicada nesta quinta-
feira (19) no Diário Oficial da União. A proposta inicial do 
governo federal previa que esse valor valesse apenas até 
dezembro de 2022. Os parlamentares, no entanto, decidiram 
tornar o valor permanente, e o texto aprovado pelo Senado, 
no último dia 4, já tornava o piso de R$ 400 permanente com 
a inclusão de uma espécie de complemento ao valor do Auxí-
lio Brasil. Antes, o benefício tinha o tíquete médio de R$ 224.

O Auxílio Brasil foi o programa social criado pelo governo 
em substituição ao Bolsa Família, criado em 2003.  De acordo 
com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o gov-
erno gasta cerca de R$ 47,5 bilhões anuais só com o volume 
regular do Auxílio Brasil. A estimativa é que o governo pre-
cise desembolsar outros R$ 41 bilhões por ano para bancar o 

n benefício

valor complementar ao benefício.
“A sanção presidencial é importante para efetivar 

o Programa Auxílio Brasil, tornando-o perene à socie-
dade, mitigando o gargalo financeiro relativo aos mais 
necessitados”, disse a pasta.

O benefício extraordinário passa a fazer parte do conjun-
to de benefícios que compõem o Programa Auxílio Brasil. A sec-
retaria informou que, para o cálculo total do benefício, serão 
somados os benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famí-
lias em situação de pobreza ou de extrema pobreza: o bene-
fício primeira infância, no valor de R$ 130 para famílias com 
crianças de idade até 3 anos de idade incompletos; o benefício 
composição familiar, no valor de R$ 65 mensais para famí-
lias com gestantes, lactantes ou pessoas de idade entre 3 e 21 
anos incompletos (o valor é pago uma vez para cada membro da 
família que se enquadre nessas situações); o benefício de supe-

ração da 
extrema 
pobreza, 
para fa-
m í l i a s 
c u  j a 
r e n d a 
familiar 
per cap-
ita mensal, mesmo somados os benefícios anteriores, seja 
igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza; e o 
be ne  fício com pensa tório de transição, concedido às famílias 
beneficiárias do Bolsa Família que tiverem redução no valor 
financeiro total dos benefícios recebidos em decorrência do 
enquadramento na nova estrutura de benefícios.

Agência Brasil
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A prefeitura lançou oficialmente nesta 
quinta-feira (19), na Fundação Florestan 
Fernandes, o programa Diadema + Coop-
erativa e Solidária, o Coopera Diadema, 
para estimular e gerar oportunidades e 
renda por meio do trabalho coletivo. No 
evento, entrou no ar o site https://coop-
era.diadema.sp.gov.br/ , que explica o que 
é Economia Solidária, resgata a história da 
Economia Solidária em Diadema e fornece 
ferramentas para o cadastro de coletivos e 
pessoas interessadas no cooperativismo.

“Diadema tem uma história de mais de 
10 anos com a Economia Solidária, que foi 
abandonada e esta gestão está resgatando 
isso,” afirmou Mariana Giroto, chefe de di-
visão da Economia Solidária da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho. “A Economia Solidária co-
loca as pessoas à frente do lucro e é um 
modelo que além de inclusão, também 
gera trabalho e renda. O programa vai 
prestar assessoria e orientação aos coleti-
vos que precisarem de apoio jurídico, ori-
entação financeira, gestão de marketing, 
de vendas, tudo o que uma cooperativa 
necessite para se manter de pé e crescer.”

“Estou muito feliz de lançar hoje esse 
programa,” celebrou a vice-prefeita Patty 
Ferreira, que também é secretária de De-
senvolvimento Econômico e Trabalho. 
“Ele vai proporcionar formalização, for-
mação, educação e ajuda para que esse 
empreendedor, esse cooperativista, toda a 
rede de Economia Solidária não se sintam 
mais sozinhos. Aqui a gente vai trabalhar 
todo mundo junto; a gente vai crescer 

todo mundo junto.”
No site, qualquer pessoa pode se 

cadastrar ou cadastrar seu empreen-
dimento solidário, coletivo, grupo ou 
rede de comercialização para participar 
das atividades organizadas pelo pro-
grama Coopera Diadema, como cursos, 
eventos, formações e inclusive para ter 
a oportunidade de ser acompanhado 
de perto pela Incubadora de Pública 
de Empreendimentos Populares e 
Solidários de Diadema.

“Imagine uma mulher que vende bolo 
na rua”, afirmou a vice-prefeita. “Essa 
mulher não consegue falar com o fornece-
dor da farinha, pra poder diminuir o preço 
da farinha pra ela. Quando  consegue o 
contato,  não sabe onde levar, porque ela 
só tem a cozinha da casa dela e às vezes é 
dentro da comunidade. Então a gente pre-
cisa – e eu até me arrepio de falar – criar 
a possibilidade de ter essa empreendedora 
do bolo na frente desse empresário da 
farinha em um espaço de coworking, para 
que a gente possa fazer com que essas con-
versas aconteçam. E orientação para que o 
negócio dela possa crescer a partir daí. É o 
que vamos fazer.”

Juntos no lançamento estavam téc-
nicos da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e da Incubadora Pública de 
Empreendimentos Populares e Solidários, 
membros de diversas cooperativas da ci-
dade, como a Afroempreendedores, a Co-
operativa Delas, e os motoboys do Moto-
cas ABC, além de secretários municipais.

Reportagem Local

Prefeitura lança 
Coopera Diadema para 

estimular geração de 
renda por meio do 
trabalho coletivo

Patty Ferreira: “Aqui a gente vai 
trabalhar todo mundo junto; a gente 

vai crescer todo mundo junto”

n economia solidária Igor Andrade/PMD
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Ações no ABC conscientizam 
população sobre segurança 

no trânsito no Maio Amarelo
Atividades na região 

marcam mês dedicado a 
conscientizar a sociedade 
sobre como evitar mortes 

e feridos no trânsito

Celebrado desde 2014, o Maio Amarelo é o mês 
dedicado a conscientizar a sociedade sobre a im-
portância de evitar mortes e feridos no trânsito, 
principalmente em grandes regiões metropolita-
nas. Seguindo recomendação da Organização das 
Nações Unidas (ONU), as cidades do Grande ABC 
também desenvolvem ações para alertar a popula-
ção sobre a importância de manter uma relação de 
segurança e respeito no trânsito.

A prefeitura de Santo André promove a cam-
panha “Juntos Salvamos Vidas”, com uma série de iniciativas ao longo do mês, como as ações “Pista 
Certa” e “Educação Viária é Vital”, realizadas em parceria com a Fundación Mapfre. O objetivo dos 
programas é difundir conceitos de segurança no trânsito a crianças, estudantes e docentes. Para 
chamar a atenção da sociedade para as ações de prevenção de acidentes no trânsito, a Prefeitura de 
São Bernardo do Campo desenvolve a campanha “A vida vale muito”. O cronograma de ações envolve 
pedalada com ciclistas, distribuição de materiais educativos e blitzes educativas para motociclistas.

A Prefeitura de São Caetano do Sul também desenvolveu o projeto “Na Pista Certa”, com ações 
e palestras em parceria com a Fundación Mapfre, voltadas para alunos do primeiro ano do ensino 
fundamental da rede municipal de ensino, com objetivo de conscientizar os alunos para a educa-
ção no trânsito. As ações educativas que a Prefeitura de Diadema programou para a campanha Maio 
Amarelo consistem em intervenções teatrais nas proximidades das escolas e nas principais vias da 
cidade, abordando a necessidade de se respeitar a sinalização de trânsito para garantir uma travessia 
segura dos pedestres.

A Prefeitura de Mauá lançou a campanha “Eu faço o trânsito de Mauá mais seguro”, intensifican-
do o trabalho de conscientização a motociclistas. As ações contam com participação do super-herói 
Mister Mão, protagonista das iniciativas de educação no trânsito criado pelo Consórcio Intermunici-
pal ABC, que circulou por diferentes vias de grande movimentação na cidade.

O Consórcio ABC também participa das ações de conscientização sobre a segurança no trân-
sito. A entidade regional divulga peças educativas em suas redes sociais para reforçar a dissemi-
nação dos conceitos de segurança no trânsito.

n campanha

Reportagem LocalEdu Guimarães/PMM
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O Paço Municipal de Santo André receberá neste fim de sema-
na (21 e 22), o maior festival de cerveja do ABC. A quinta edição do 
Beer’s Festival na cidade acontecerá sábado e domingo, das 12h às 
22h, com mais de 50 tendas gastronômicas e food trucks, cervejas 
artesanais e muita música ao vivo.

A entrada será um quilo de alimento não perecível, cobertores 
ou agasalhos. Os itens serão doados ao Fundo Social de Solidarie-
dade, que atende famílias em situação de vulnerabilidade no mu-
nicípio, por meio do Banco de Alimentos.

“É mais um evento que representa a retomada das atividades 
de cultura, lazer e gastronomia em Santo André. Tenho certeza 
que será um sucesso e com grande presença de público. Nosso ob-
jetivo é intensificar as parcerias que permitam a movimentação 
da economia com geração de renda e ao mesmo tempo incenti-
vamos a solidariedade, ajudando quem mais precisa”, explica o 
prefeito Paulo Serra.

O evento vai contar com vários rótulos de cervejas especiais, 
além do cardápio com o melhor da gastronomia de rua: ham-
búrguer, torresmo, churrasco, lanches, drinks com e sem álcool, 
bebidas quentes como quentão e choconhaque, acarajé, doces de 

Paço de Santo André recebe 
5ª edição do Beer’s Festival 

neste final de semana
Entrada para o maior festival de cerveja do ABC será um quilo de 

alimento não perecível, cobertor ou agasalho

chocolate, churros, açaí e muito mais. Haverá também área kids 
para a criançada, mesas e cadeiras em áreas cobertas, além de ban-
heiros químicos.

A programação musical do sábado (21) começa às 13h com a 
banda Old Chevy. Já às 15h15 quem domina o palco é a banda 
Ciência do Chico, com tributo a Chico Science e Nação Zumbi. A 
partir das 17h30 o show será de Juliana Kosso (vocalista da banda 
Velhas Virgens). Encerrando o sábado, às 20h, haverá a apresen-
tação da banda Black Circle, com um tributo a Pearl Jam (banda 
reconhecida pelo próprio vocalista do Pearl Jam).

No domingo (22), o grupo Rocksauro inicia as atrações musi-
cais às 13h. Em seguida se apresenta a banda Green Day Tributo, 
às 15h15. A partir das 17h30, a banda Dio Disciples Brasil fará um 
super tributo a James Dio, contando com a presença de grandes 
nomes do rock nacional como Nando Fernandes, Andria e Ivan 
Busic (Dr. Sin).

Encerrando o evento no domingo, às 20h, haverá a apresenta-
ção do Aborto Elétrico (banda que deu origem ao Legião Urbana e 
Capital Inicial), com a presença de Fê Lemos e Flávio Lemos.

Reportagem Local

O evento vai contar com 
vários rótulos de cervejas 
especiais, além do 
cardápio com o melhor da 
gastronomia de rua

Cia. Clarín de 
dança apresenta 
‘Ou 9 ou 80’ neste 
sábado no Cine 
Carlos Gomes

A Cia. Clarín de Dança 
apresenta o espetáculo ‘Ou 9 
ou 80’ neste sábado (21), às 
15h, no Cine Theatro Carlos 
Gomes, em Santo André. Antes, 
às 10h30, o espaço terá aula 
aberta de danças circulares 
com a professora Lucilene 
Trinca. As apresentações têm 
classificação livre, com entrada 
franca.

‘Ou 9 ou 80’ faz referência 
às nove mortes em 
Paraisópolis, em São Paulo, 
e 80 tiros no carro de uma 
família em Guadalupe, no Rio 
de Janeiro. Utilizando essa 
linha de acontecimentos nessa 
parceria entre São Paulo e o Rio 
de Janeiro, o espetáculo leva ao 
palco as vidas dos dançarinos 
das periferias dessas cidades.

Serviço:
Atrações do Cine Theatro de 

Variedades Carlos Gomes
Data: 21/5/22 (sábado)
Endereço: Rua Senador 

Flaquer, 110 - Centro
10h30 - Aula aberta de 

dança circular com a professora 
Lucilene Trinca 15h – 
Espetáculo ‘Ou 9 ou 80’, com a 
Cia. Clarín de Dança

Classificação: livre
Grátis

Reportagem Local
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