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Cuidado com as
compras parceladas...

Trabalhadores da C
Volks terão redução
de jornada e salários
Falta de peças e componentes afeta a produção da montadora;
acordo foi fechado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC comunicou esta semana aos trabalhadores na Volks, em São Bernardo, sobre o programa de redução
de jornadas e salários que será
adotado na montadora a partir
de julho, devido à falta de componentes eletrônicos e peças. O
porcentual de redução será de
24% na jornada e 12% nos salários. A Volks conta com cerca
de 8,2 mil trabalhadores, sendo
4,5 mil na produção.
A medida está assegurada
pelo acordo negociado entre Sindicato e montadora, aditado em
2020 e vigente até 2025, e será
aplicada já no retorno das férias
coletivas de dez dias programas
para trabalhadores da produção,
de 27 de junho a 7 de julho.
Segundo o diretor administrativo do Sindicato, Wellington
Messias Damasceno, a montadora pretendia suspender um
turno de produção como alternativa para a falta de fornecimento.
“Negociamos a redução de jornada justamente pelo impacto que
a decisão teria. Não só para os
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trabalhadores na Volks, mas para
toda a cadeia de produção, principalmente para os trabalhadores
terceiros”, destacou.
“Buscamos a alternativa garantida no acordo e que não impactasse em toda a cadeia produtiva. É a melhor ferramenta que
temos para o momento, que será
avaliada mês a mês e pode sofrer
alterações até a normalização da
situação”, prosseguiu.
O sindicalista destacou ainda que a representação dos
trabalhadores na Volks vem cobrando da empresa a previsão da
normalização do fornecimento
de semicondutores e autopeças
na fábrica. “O mundo vive hoje
o problema de falta de peças.
Não só semicondutores. Há uma
série de produtos que estão faltando no mundo todo.”
Damasceno também lembrou que o acordo em vigência
estabelece as bases das pautas
dos trabalhadores como database, Participação nos Lucros
e Resultados (PLR), banco de
horas, ferramentas de flexibilização para enfrentar crises e

melhorias do mercado automobilístico e também garante investimentos na planta.
“Essa situação tende a ser
levada por um bom tempo, mas
temos um acordo que estabelece
previsibilidade, traz ferramentas
de flexibilidade para momentos
como este, garante investimentos e a permanência da fábrica
em São Bernardo”, afirmou.
GOVERNO - O dirigente sindical ressaltou, ainda, que falta no
país uma política industrial que dê
condições para o Brasil sair desta
crise com geração de emprego e
uma indústria forte e que o gover
no brasileiro precisa ter políticas
que olhem para o fomento, desenvolvimento e pesquisa local.
“Não temos uma política industrial que garanta que parte
dos produtos que importamos
sejam feitos no Brasil. Política
industrial não é o que esse go
verno faz de zerar imposto para
a importação para trazer de fora
carros elétricos e ônibus que
poderiam ser produzidos aqui
gerando empregos”, afirmou.
Reportagem Local

economia

aro(a) Leitor(a), a sensação de adquirir um bem muito desejado é
sem dúvida alguma muito boa e prazerosa, principalmente se você
não precisa dispor de todo o valor no momento da compra, certo?
Pois bem, muito atentos a esta sensação, os lojistas entraram para
valer com ofertas parceladas, visando, por óbvio, atrair mais clientes,
aumentar as vendas e também seus lucros.
Tornou-se extremamente comum vender quase de tudo parcelado.
Em alguns casos, as parcelas mensais podem ser de apenas R$ 5,00 ou
menos. Esta modalidade de negócio, infelizmente, a decisão de compra é
estimulada tão somente pela condição de pagamento, importando saber
apenas o número de parcelas e se as mesmas cabem no orçamento mensal, ou seja, popularmente falando, se o valor da parcela cabe no bolso.
Ocorre que, caro(a) leitor(a), esta forma de compra é muito danosa
às finanças pessoais, pois gera endividamento de longo prazo que, neste
caso é extremamente caro, além da indução ao consumo em excesso e
desnecessário, afinal, sempre que se ouve, ou se vê ofertas parceladas,
tenha certeza que os juros estarão presentes. Você vai pagar juros.
Não bastasse pagar mais caro e ainda ter adquirido algo que nem
sempre é de fato necessário você acaba dificultando a organização e
controle de suas finanças pessoais.
Não podemos também deixar de considerar o fator psicológico,
aquele mesmo que gerou em você o entusiasmo e o prazer de decidir pela
comprar, agora, age em sentido oposto, pois chegou a hora de pagar; Seu
cérebro o boleto de cobrança, vão te lembrar mensalmente daquela decisão tomada na euforia da aparente vantagem no momento da compra.
Portanto, antes de se deixar envolver e ser levado pelas falsas
sensações geradas no momento da compra impulsiva, pense e responda
apenas três simples perguntas:
•
Eu quero?
•
Eu posso?
•
Eu devo ou Eu preciso?
Se a resposta para as três perguntas for um honesto e verdadeiro
sim, acredito que seu cérebro e seu bolso estão preparados para assumir
e enfrentar a nova dívida. Agora, se a terceira e mais importante questão,
não for respondida com o mesmo honesto e verdadeiro sim do parágrafo
anterior, não compre, pois há grandes chances de arrependimento.
A melhor forma de evitar a criação de problemas financeiros sempre
será planejar com antecedência o que se pretende comprar. Evidente que
não é a forma mais fácil, afinal se faz necessária disciplina para economizar o valor da compra, mas o resultado final será sempre melhor.
Outro ponto importante a considerar, quando se tem o valor integral
da compra em mãos, é o poder de barganhar um desconto e conseguir
um bom negócio. Planeje-se.
Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail que
te explico.

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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Férias de Julho: veja como
aproveitar com economia
Segundo educador financeiro, é possível aproveitar o momento sem comprometer as finanças

Julho é mês de férias escolares e sabe
mos que durante esse período os pais cos
tumam se planejar para aproveitar o mo
mento em família. Porém, muitas vezes os
gastos também podem fugir do controle,
por isso é preciso ficar atento diante das
muitas oportunidades de lazer.
Parques de diversão, idas ao shopping,
lanchonetes, viagens, além das programa
ções especiais de férias, podem extrapo
lar o orçamento e trazer surpresas desa
gradáveis na volta às aulas.
“Entretanto, é possível curtir as fé
rias sem se preocupar tanto com o
bolso”, afirma o educador financeiro Re
inaldo Domingos, que está a frente do
canal Dinheiro à Vista.
O especialista dá algumas orientações
para curtir o período de descanso sem
preocupações com a carteira. Confira.
Decisão dos sonhos
Estabelecer metas e decidir quais so
nhos serão realizados durante as férias
são dois passos muito importantes para
se planejar financeiramente e fazer com
que eles aconteçam. Independente do
tamanho desse sonho, o planejamento
é essencial para que os gastos não ultra
passem o orçamento disponível.
Para que isso aconteça de forma or
ganizada, reunir todos os integrantes da
família é essencial, ressaltando que essa
reunião deve ser um momento de descon
tração da família, com a participação e
consideração das ideias de todos.
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Pesquisar para poupar
Depois da definição dos sonhos, fazer
uma boa pesquisa para encontrar pas
seios mais em conta é a melhor saída. No
caso de pacotes de viagens, passagens
e hospedagens nos dias de semana cos
tumam ser mais baratas. Veja também os
dias de entrada mais barata em cinemas e
teatros e utilize a meia entrada.
Incentive as crianças
As férias também podem ser uma óti
ma oportunidade para introduzir a educa
ção financeira na vida dos filhos. Para isso,
nada melhor do que o incentivo de realizar
o sonho das férias, seja ele uma viagem,
a ida até um parque de diversões ou até
mesmo um passeio com os amigos. Ações
simples e que fazem diferença nas contas
do mês como, por exemplo, tomar banhos
menos demorados para economizar en
ergia e água, reciclar o lixo ou lembrar de
apagar as luzes, tudo isso pode ajudar a cri
ar um pensamento mais sustentável, além
de contribuir para a realização do sonho.
Divirta-se muito gastando pouco
Existem muitas atividades que po
dem garantir a diversão sem gastar
muito ou quase nada. Por exemplo, um
piquenique no parque, passeio de bici
cleta, dia da leitura, noite do pijama,
sessão de cinema em casa. Enfim, as
possibilidades são inúmeras. Veja qual
programa se encaixa melhor nos gostos
dos seus filhos e boas férias.
Reportagem Local

geral

Às vésperas das férias escolares, médica alerta para a importância da proteção - A menos de duas semanas das espe
radas férias escolares, famílias inteiras programam viagens
e roteiros especiais para celebrar momentos de lazer e des
canso e, em meio às anotações de destinos, passeios e agen
das que contemplem as expectativas de crianças e adultos,
um documento ganha destaque: o cartão de vacinas.
“Antes de organizar as malas e embarcar para curtir o me
recido descanso, é fundamental priorizar os cuidados com
a saúde e atualizar a caderneta de imunização”. O alerta é
da médica infectologista do Grupo Sabin em São José dos
Campos, Luciana Campos.
Reportagem Local
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Golpe do CPF: Receita alerta sobre fraudes
envolvendo regularização do documento
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal emitiu nota alertando os contribuintes de que não
cobra nenhum valor pelo serviço de regularização do CPF e que é preciso estar atento a fraudes.
Segundo a Receita, contribuintes estão recebendo mensagens de SMS,
WhatsApp e e-mails com links que induzem a vítima a pagar uma taxa para
regularizar o CPF. Tratam-se de golpistas que utilizam a imagem do Fisco
para dar credibilidade aos golpes, pois os alertas oficiais da Receita não contém links de acesso.
“Há casos de contribuintes que, após pagarem o valor, compareceram ao
atendimento da Receita Federal e descobriram que não havia nada a ser regularizado, ou pior, que havia pendências como ausência de declaração e multas
por atraso, de modo que o valor pago, no caso, R$ 275,00, de nada serviu.”
COMO REGULARIZAR O CPF - Para regularizar o CPF, o contribuinte
deve entrar no site oficial da Receita. Depois, devem selecionar a opção “Meu
CPF”. Lá, encontrará as orientações sobre como corrigir a situação cadastral,
de acordo com a respectiva irregularidade.
Agência Estado
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Arquivo/Agência Brasil

Enel, concessionária que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, vai realizar
programação especial de negociação e parcelamento de dívidas neste sábado (25) e outras
três datas no mês de julho (02, 16 e 23). Batizado de Enel Facilita, os eventos acontecerão
durante quatro sábados, nas lojas de atendimento da concessionária, das 9h às 16h. No
ABC, os postos de atendimento de São
Caetano do Sul, Diadema e Mauá atenderão
neste sábado.
Os atendimentos serão realizados com
horário marcado, e os clientes podem efetuar
o agendamento por meio do site https://atend.
workfacilit.com/app/prod/agenda/?e=sp# na
loja de sua preferência. Em seguida, o cliente
receberá uma mensagem via SMS com a confirmação e senha que deverá ser apresentada
no local. No dia, o cliente deve apresentar documento com foto que comprove a titularidade e
conta de energia do imóvel que possui a dívida.
“Essa é uma ótima oportunidade para os
clientes quitarem seus débitos. Para as contas em atraso acima de 61 dias, os consumidores poderão parcelar a fatura de energia

em até 12 vezes, (entrada + 11 parcelas com
juros de 1% ao mês)”, afirma André Oswaldo
do Santos, diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo.
Essa opção é válida apenas para clientes
que não possuem outro plano de negociação
ativo. “Os clientes que já são cadastrados com
o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica
com contas vencidas também têm a opção de
parcelar a fatura em até 36 vezes, com pagamento de 10% de entrada, sem cobrança de
encargos e juros”, explica o executivo.
As negociações também podem ser feitas pelos canais digitais de atendimento, sem
a necessidade de se deslocar até uma loja. Os
clientes podem acessar o Portal de Negociação
(https://portalhome.eneldistribuicaosp.com.
br/#/login), Call Center (0800 72 72 120) e Aplicativo Enel São Paulo (https://www.enel.com.
br/pt-saopaulo/atendimento/Aplicativo_Enel.
html). Os clientes que optarem pela negociação
via aplicativo podem efetuar o pagamento por
meio do cartão de crédito, a vista (sem juros) ou
parcelado, com juros de 2,39% ao mês.
Reportagem Local

Enel realiza
ação especial
de negociação
e parcelamento
de dívidas
no ABC
Serviço: Enel Facilita na região
São Caetano do Sul
Avenida Goiás, 215
Diadema
Av. Nossa Senhora das Vitórias, 275
Mauá
Rua Dr. Getúlio Vargas, 172

.
.
.

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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Prefeitura de Santo André abre concorrência
pública para restauração do Cine Lyra
Divulgação/PSA

A Prefeitura de Santo André lançou concorrência
Espaço na Vila de
para empresas interessadas no restauro do Complexo
do Cine Lyra, em Paranapiacaba. As obras vão contemParanapiacaba
plar quatro edificações: Edifício Multiúso, Brinquedoteca, Salão Foyer e Cine Lyra, além de dois anexos, a
deve receber
antiga torre de projeção e dois sanitários externos.
investimentos
Quando as obras estiverem concluídas, o espaço
deverá receber eventos educativos e culturais, com de quase R$ 4 milhões
foco direcionado especialmente às crianças. O objetivo da administração é colocar o local em funcionamento nos mesmos moldes da Sabina Escola Parque do Conhecimento.
As propostas podem ser entregues até 11 de julho, data marcada para concorrência, às
14h, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Copel-II, no prédio do
Executivo, localizado na Praça IV Centenário, 1 – 13º andar – sala 7.
As empresas deverão atender aos pré-requisitos previstos no edital nº 462/2022, disponível em http://e-compras.santoandre.sp.gov.br. As visitas estarão disponíveis mediante
agendamento pelo telefone (11) 4433-1959 ou 4433-1960, ou por e-mail: tamachado@santoandre.sp.gov.br, com Tatiana. Será levado em consideração o menor preço global. O limite
máximo a ser apresentado é de R$ 3.852.862,47.
Reportagem Local

Estado atual do Cine Lyra; investimento na obra deve ser de quase R$ 4 milhões

Prefeito de Diadema e vice assumem vaga
em Agência de Desenvolvimento do ABC
Nesta quarta-feira (22) ocorreu a eleição para o conselho diretor da Agência de Desenvolvimento
Econômico ABC. O presidente Aroaldo Oliveira, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi reeleito e
Evenson Dotto, da ACISA, foi eleito vice. O prefeito de Diadema José de Filippi Jr., foi eleito membro
titular do conselho, enquanto sua vice-prefeita, Patty Ferreira, tomou posse como suplente. O mandato é
de dois anos.
Para Oliveira, esse é um novo momento da Agência, após
Segundo os eleitos, o objetivo
o desmonte sofrido nos últimos anos, quando houve até um
para os próximos dois anos é
afastamento entre a entidade e o Consórcio ABC. “Com essa
pautar o ABC junto ao Governo do
nova eleição, quero trazer de volta a ideia do Celso Daniel,
de que o Poder Público sozinho não faz nada. A Agência de
Estado e discutir principalmente
Desenvolvimento Econômico tem que conversar com as
o futuro da indústria
universidades, a sociedade civil, com os sindicatos, a fim de
desenvolvermos juntas todas as sete cidades,” afirmou.
“Esse é exatamente o lema de nossa gestão,” emendou Patty
Ferreira, que representou Diadema na sessão de posse. “Assim que tomamos posse, as universidades nos
procuraram falando que vinham encontrando uma dificuldade de articulação com o governo anterior,
principalmente para assuntos de inovação e tecnologia. Já nos primeiros anos do Aroaldo percebi uma
mudança nesse cenário, com muito mais diálogo. Essa nova gestão agora é uma esperança para o ABC.”
Segundo os eleitos, o objetivo para os próximos dois anos é pautar o ABC junto ao Governo do
Estado e discutir, principalmente, o futuro da indústria, que representa 25% do PIB do ABC. Dentre
menções às indústrias química e metalúrgica, Diadema foi lembrada como o importante Polo de
Cosméticos da região.
Reportagem Local
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Ribeirão Pires firma
parceria com o CIEE
A Prefeitura de Ribeirão Pires formalizou
nesta quinta-feira (23) parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A
ação visa beneficiar com estágio estudantes
a partir de 16 anos ou no Programa Jovem
Aprendiz, entre 14 e 24 anos.
A parceria vai disponibilizar cursos preparatórios divididos em duas categorias: o
Saber Vitual e o Saber Virtual Pro. No primeiro, serão disponibilizadas sete trilhas de
conhecimentos, nas quais o estudante será
preparado para o mercado de trabalho em
mais 40 cursos livres. Já o Saber Virtual Pro, é
voltado apenas para estagiários e aprendizes
já contratados, que terão acesso a quatro tri
lhas de conhecimento e 25 cursos.
O cadastro já pode ser feito na plataforma acessando o link https://web.ciee.org.br/
estudante/novo-cadastro-basico
No dia 7 de julho, a SDER e o CIEE vão
realizar um evento para inscrições presenciais e esclarecimentos para pais e alunos
sobre a parceria, no Teatro Arquimedes
Ribeiro, Rua Yutaka Ishihara, 220 - Pastoril), das 9h às 16h.
Reportagem Local

folhadotrólebus

07

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeitura de
Mauá retoma
as trilhas
monitoradas
nos parques
municipais

Festival Culturas e Sabores é
opção de lazer em S.Bernardo
neste final de semana
Evento será realizado no Parque Salvador Arena, das 10h às 21h; grupo de forró
Caiana e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana estão entre as atrações

O Parque Engenheiro Salvador Arena, no Rudge Ramos,
será palco da 6ª edição do Festival Culturas e Sabores neste
sábado e domingo (dias 25 e 26). O evento, promovido pela
Prefeitura de São Bernardo, oferecerá programação cultural diversificada, com apresentações circenses, shows, além de opções
gastronômicas e feira de economia criativa.
“Teremos uma edição temática, aproveitando o período
junino, com ‘arraiá’ e ‘skarraiá’. Estamos muito felizes em promover o segundo Festival Culturas e Sabores do ano, depois de
uma pausa necessária devido à pandemia causada pelo Coronavírus. Cada vez mais, queremos promover eventos como esse,
levando cultura de qualidade à nossa população de forma gratuita
e plural”, afirmou a secretária de Cultura e Juventude da cidade,
Ligia Ramos.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL – No sábado, o Festival Culturas e Sabores oferecerá aos visitantes forró da melhor qualidade, com Fabrício Ramos (14h), seguido por Enok Virgulino
(16h), o sanfoneiro do famoso Trio, além da banda Caiana (18h).
Já no domingo, três bandas que carregam na essência o ska, estilo
de música jamaicano, animarão o evento: Guantas (14h), Sapo
Banjo (16h) e a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, (18h).

GASTRONOMIA E ARTESANATO – A 6ª edição da festa
também oferecerá ampla variedade gastronômica, com comidas
típicas juninas, lanches, fritas, tapiocas, bolos, doces, drinks e cerveja artesanal. Em outra frente, a feira de economia criativa terá
entre as opções desde artesanatos diversos, artigos religiosos,
cerâmica, sabonetes artesanais, suculentas e cactos, vestuários
até bolsas e tapetes, das 10h às 20h.
ESPAÇO CRIANÇA – Para o público infantil, o Espaço Criança funcionará entre 10h e 17h nos dois dias. No local, além
do Projeto Espalhando a Leitura, com oferta de exemplares gratuitos, os pequenos terão brinquedos e jogos de tabuleiro. Das
12h às 14h, serão realizadas apresentações circenses do Grupo
Somos Nozes, com exibições de bambolê, perna de pau, dança,
malabares e palhaçaria.
SERVIÇO – O Parque Engenheiro Salvador Arena está localizado na Avenida Caminho do Mar, 2.980, Rudge Ramos. A 6ª
edição do Festival Culturas e Sabores ocorre nos dias 25 e 26 de
junho, das 10h às 21h, de forma gratuita.
A programação completa pode ser conferida no endereço eletrônico https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/cultura.
Reportagem Local

O Parque Ecológico da Gruta
de Santa Luzia, que abriga cerca
de 480 m² da Mata Atlântica,
foi palco nesta quinta-feira
(23) da retomada das trilhas
monitoradas. A atividade
promovida pela Prefeitura de
Mauá, e realizada nos parques
municipais, é voltada aos alunos
das escolas da cidade e estava
suspensa devido à pandemia.
Na manhã desta quinta-feira,
cerca de 50 alunos da Escola
Estadual Florisbela de Campos
Werneck participaram da
retomada das atividades como
parte do calendário de ações
em celebração ao mês do Meio
Ambiente — a ação contou com
o apoio da Sabesp.
Responsáveis por unidades
escolares interessadas em
agendar e participar de visitas
monitoradas no Parque
Ecológico da Gruta de Santa
Luzia ou no Parque Ecológico
do Guapituba devem entrar
em contato com a equipe da
Secretaria de Verde e Meio
Ambiente de Mauá pelo e-mail
educacaoambiental@maua.
sp.gov.br) ou telefone, no (11)
4512-7775.
Reportagem Local
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