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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Anvisa aprova dose de reforço da Pfizer para pessoas de 18 anos ou mais
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira, 24, que a Pfizer 
inclua a dose de reforço na bula da sua vacina contra o coronavírus. De acordo com o órgão, “as evi-
dências científicas demonstram segurança e eficácia” na aplicação, recomendada para seis meses 
após a segunda dose, em pessoas de 18 anos ou mais.

Estado flexibiliza uso de máscaras, mas 
Santo André mantém obrigatoriedade
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Recuo previsto no 
comércio de fim de ano 

afeta projeções para 2022
Mesmo com custos pressionados, varejistas tentam virar o jogo 

e animar as vendas, alongando prazos de pagamento

O estrago provocado pela alta 
da inflação e dos juros e a queda 
do poder de compra do brasileiro 
não deve se limitar ao consumo de 
fim de ano. Normalmente, a mo
vimentação da economia no últi
mo trimestre tem desdobramen
tos no começo do ano seguinte 
Quando o final de ano é bom, 
janeiro começa com reposição de 
estoques e muitos empregos tem
porários viram definitivos.

Caso o cenário de recuo das 
vendas no último trimestre tra
çado pelo estudo da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) se con
firme, correse o risco de começar 
o próximo ano sem esse impulso, 
alerta a economista da Prada As
sessoria, Marcela Kawauti. “O 
começo do próximo ano pode ser 
bem morno”, prevê.

Marcela lembra que 2022 terá 
dificuldades adicionais porque é 
um ano eleitoral, quando as in
certezas aumentam, o que afeta os 
investimentos. Também a alta da 
taxa de básica de juros para con
ter a inflação, além de encarecer o 
custo do crédito neste momento, 
ainda não teve seu efeito pleno de 
deprimir o consumo. “O impacto 
maior acabará se manifestando ao 
longo de 2022.”

O consumo das famílias res
ponde por mais da metade da 
geração de riqueza na economia 
brasileira, e não é sem moti
vos que as expectativas para o 
Produto Interno Bruto (PIB) de 
2022 começam a migrar para 
estabilidade e até para desem
penho negativo.

n Rancho parcelado
Mesmo com custos pressiona

dos, varejistas tentam virar o jogo 

e animar as vendas, alongando 
prazos de pagamento. A Via, 
dona da Casas Bahia e do Ponto, 
decidiu parcelar em até 30 vezes 
no cartão próprio as compras da 
Black Friday, por exemplo.

A Lojas Cem é outra grande 
rede varejista do setor de móveis 
e eletroeletrônicos que pretende 
ampliar a quantidade de parcelas 
sem juros para tentar “encaixar” 
a prestação no orçamento do 
consumidor.

José Domingos Alves, su
pervisorgeral da rede, diz que o 
ajuste na forma de pagamento 
é necessário porque hoje há um 
número menor de pessoas com 
condições de comprar. “O mer
cado está menos consumidor em 
relação ao ano passado porque o 
custo de vida subiu muito e so
bram menos recursos para gastar 
com outros itens”, afirma, acres
centando que esse é o cenário para 
Black Friday e Natal.

Até a rede de supermercados 

Dia Brasil está parcelando em 
três vezes no cartão de crédito 
quando as compras de alimentos, 
produtos de higiene e limpeza 
superam R$ 90. “Alongar prazo 
é uma boa fórmula, mas antecipa 
o consumo”, destaca. Segundo  
Marcela, o risco dessa estratégia 
é que mais à frente poderá ser 
preciso fazer algum ajuste para 
que essa conta seja paga.

n Viagem adiada
Todo ano o cabeleireiro Edgar 

Godoy, dono de um salão na zona 
norte da capital paulista, pega a 
estrada para passar as festas com 
familiares em Mato Grosso do 
Sul. Em 2020, não foi por causa 
da pandemia. Até seis meses 
atrás, tinha planos de ir. Mas de
sistiu. “Está inviável, a gente não 
tem expectativa de ganho”, diz. 
Só de ida, gastaria cerca de 100 
litros de etanol, e o combustível 
já encareceu 45,86% no ano, até 
outubro. (AE)

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Caro(a) Leitor(a), a decisão de ter um filho é o ato de as
sumir uma responsabilidade, com alguém que ainda não 
chegou, e que, seguindo a ordem natural da vida, estará 

conosco até nossa partida.
Evidente que existem diversas maneiras de se analisar a maravil

hosa chegada de um bebê, porém, seguindo o propósito da coluna, 
nos orientaremos pela questão financeira.

Sempre que um casal decide ter um filho ou quando ele chega 
inesperadamente, a primeira coisa que os pais fazem são contas. 
Contas que vão desde o preço das fraldas, vacinas, passando pelas 
infindáveis latas de leite em pó, roupas, plano de saúde, chegando 
à escola e faculdade. Sem contar com as despesas do curso de 
inglês, natação, entre outras.

Realmente, planejar o futuro financeiro familiar contando com a 
chegada de um filho, é de suma importância, além de fazer parte da 
responsabilidade assumida quando da decisão de se ter uma criança.

Atualmente, próximo aos 30 anos de idade, é que os filhos 
estão deixando a casa dos pais e passando a “voar” sozinhos. Isso 
mesmo, somente com 30 anos! Então, seu planejamento finan
ceiro deve contabilizar, minimamente, as despesas e investimen
tos para os próximos 23 anos.

Em números, de acordo com pesquisa realizada pelo Invent 
(Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing), o custo esti
mado para criar um filho até seus 23 anos de idade, pode chegar 
e ultrapassar aos R$ 2 milhões. Sem dúvida alguma, uma cifra de 
extrema representatividade na vida de qualquer família brasileira, 
independente do nível social e financeiro.

Porém, os custos passam a se tornar mais pesados a partir dos 
quatro anos de idade. Nesta fase, se iniciam as despesas com escola, 
material didático e cursos extra curriculares, não podendo deixar de 
lado, claro, as vontades que as crianças já têm, como ter a fantasia de 
seu super herói preferido, aquele brinquedo que foi visto na propagan
da de TV ou ainda  o jogo de vídeo game que acabou de ser lançado. 

Além disto, as crianças de hoje em dia estão completamente liga
das e adaptadas aos smart fones e tablets, encarecendo e adicionando 
despesas ao planejamento financeiro necessário. 

Outra situação muito comum nos dias atuais, é que a men
salidade da faculdade passou a ser um custo dos pais, portanto, 
registre e considere um valor específico para garantir a formação 
superior de seu “bebezinho”.

O planejamento financeiro e especialistas em finanças podem 
lhe ajudar a acumular e reservar o capital necessário para superar 
este período com tranquilidade, tendo a certeza de honrar com 
todas estas despesas.

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um email que 
te explico.

Meu email é: falandofacil123@gmail.com
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.

Quanto custa um filho?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Inflação e juros vão impactar consumo do fim de ano
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As regras para uso do acessório após 31 de dezembro em Santo André ainda serão definidas

Doria flexibiliza uso de máscaras em 
ambientes abertos a partir do dia 11
Prefeitura de Santo André anunciou que vai manter obrigatoriedade do uso de máscara até 31 de dezembro

Angelo Baima/PSA

O governador João Doria 
anunciou, nesta quarta-feira (24), 
a flexibilização do uso de máscaras 
no estado de São Paulo em áreas 
abertas. A medida, que começa a 
valer a partir do dia 11 de dezem-
bro, está amparada em orientação 
do Comitê Científico do Estado e 
em dados positivos de avanço da 
vacinação e do cenário epidemi-
ológico. O uso das máscaras con-
tinua obrigatório em ambientes 
fechados e no transporte público.

Por meio de nota, na tarde 
desta quarta, a Prefeitura de 
Santo André informou que man-
terá o posicionamento definido 
em conjunto com os outros mu-
nicípios da região no dia 8 de no-
vembro, por meio do Consórcio 
Intermunicipal ABC, sobre obri-
gatoriedade do uso de máscaras. 
“A utilização de máscara segue 
obrigatória na cidade, inclusive 
em locais abertos, até pelo me-
nos 31 de dezembro. As regras 
para uso do acessório após esta 
data ainda serão definidas, com 
base nos indicadores da pan-
demia”, destaca a nota.

O novo decreto que tratará 
da flexibilização do uso de 
máscaras deve ser editado e 
publicado no Diário Oficial do 

Estado nas próximas semanas. 
“Nas áreas internas e nas áreas 
de transporte público, inclu-
sive nas estações, mesmo que 
a céu aberto, o uso de máscara 
continuará sendo obrigatório”, 
des tacou o governador.

“Tomamos esta medida 
baseados em evidências cientí-
ficas, que demonstram queda 

superior a 90% de interna-
ções em relação ao pico da 
pandemia, e a aceleração da 
vacinação no Estado que mais 
vacina no Brasil”, completou.

O Estado de São Paulo tem 
hoje 74,5% da população com 
esquema vacinal completo 
e deve ultrapassar, já nesta 
semana, a marca de 75%. 

São mais de 34,4 milhões 
de pessoas acima de 12 anos 
completamente imunizadas, 
ou seja, com duas doses do 
imunizante do Butantan/
Coronavac, da Fiocruz/Astra-
zeneca/Oxford e Pfizer/BioN-
Tech, além da dose única da 
Janssen. Se considerada ap-
enas a população adulta, São 

Paulo tem hoje cerca de 93% 
das pessoas vacinadas.

n Eventos
Um ponto analisado pelos 

especialistas para a tomada de 
decisão foi o impacto de 100% 
da capacidade de público em 
eventos culturais, esportivos 
e de lazer que está vigente em 
São Paulo desde o dia 1º de no-
vembro. As análises não identi-
ficaram aumento no cenário epi-
demiológico nos últimos 20 dias, 
demonstrando que a vacinação 
e as medidas de proteção man-
tiveram o controle da pandemia.

“Devemos dar nos próximos 
dias um importante passo com 
relação a flexibilização do uso 
de máscaras, mas precisamos 
manter importantes cuidados e 
ter cautela, como a higienização 
das mãos e o uso da proteção fa-
cial em ambientes fechados e no 
transporte público. Além disso, é 
fundamental que quem ainda não 
tomou a segunda dose da vacina, 
retorne aos postos de saúde para 
se imunizar e termos assim uma 
população mais protegida”, de-
stacou o secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn. (Re-
portagem Local)

Corrida da Esperança terá 15 mil participantes, com shows 
de Daniela Mercury e Carlinhos Brown no Ibirapuera

O governador João Doria 
confirmou a participação de 15 
mil inscritos na Corrida da Es-
perança, que acontece na manhã 
deste domingo (28), no Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo. Depois 
da prova haverá shows gratuitos 
de Daniela Mercury e Carlinhos 
Brown. A Secretaria de Saúde pro-

moverá vacinação contra covid-19 e 
mutirão de exames de mamografia.

“Os corredores deverão apre-
sentar comprovante de ciclo vacinal 
completo ou teste negativo para 
covid-19, além do uso obrigatório 
de máscara”, disse Doria. A renda 
obtida com a taxa de inscrição de 
R$ 35 por participante será re-

vertido à Defesa Civil e ao Fundo 
Social do Estado de São Paulo para 
atendimento das pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade.

A Corrida da Esperança terá 
largadas às 7h (corrida de 5k), 7h30 
(10k) e 8h (ACD). Todos os detalhes 
estão no site www.corridadaesper-
anca.com.br. Obrigatoriamente, os 

corredores deverão apresentar com-
provante de ciclo vacinal completo 
ou teste negativo para covid-19 
(PCR) realizado até 48 horas antes; 
ou teste de covid-19 (antígeno) até 
24 horas antes do evento. 

A retirada dos kits acontece 
até sábado (27), no Ginásio do Ibi-
rapuera. As inscrições foram encer-

radas no site, mas poderão ser fei-
tas presencialmente no Ibirapuera 
até sábado. Resta um pequeno 
número de kits disponíveis.

A Secretaria da Saúde realizará 
a vacinação contra covid-19 duran-
te a Corrida da Esperança, das 7h 
às 16h, em um estande que estará 
no Obelisco do Ibirapuera. (RL)
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Carnaval 2022 cancelado? Veja situação 
em SP, Salvador, Rio e outras capitais

Em São Paulo a decisão final sobre a realização do carnaval de rua será tomada até o fim de dezembro

Capitais brasileiras com 
grande tradição em festas do Rei 
Momo mantêm em suspense 
a realização do carnaval 2022 
devido ao risco de uma retomada 
na pandemia de covid-19. Em 
Salvador, Recife e Fortaleza, as 
prefeituras ainda avaliam se será 
possível liberar os festejos. Em 
Belo Horizonte, o município já 
decidiu que não vai patrocinar a 
festa, como fazia todos os anos. 
Olinda, que não é capital, mas 
tem um dos carnavais mais con-
corridos do país, está em prepa-
rativos, mas sem confirmar a 
festa. Florianópolis e Manaus, 
onde os casos de covid-19 volta-

ram a subir, já confirmam a re-
alização do carnaval, embora 
sujeito à revisão.

A decisão final sobre a re-
alização do carnaval de rua em 
São Paulo será tomada até o fim 
de dezembro, de acordo com o 
secretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido. A deliberação 
será baseada no cenário da pan-
demia, como dados de interna-
ção e vacinação. Em paralelo, o 
evento segue em etapa de prepa-
ração e organização. No começo 
de novembro, a CRBS S.A. (liga-
da à Ambev) foi anunciada como 
patrocinadora oficial, por R$ 23 
milhões. Além disso, a prefeitura 

recebeu 867 solicitações de des-
files, uma redução de 9,68% em 
comparação a 2020. Os cortejos 
estarão concentrados majori-
tariamente em oito dias, 19 e 
20 de fevereiro (pré-carnaval), 
26, 27, 28 de fevereiro e 1º de 
março (carnaval) e 5 e 6 de mar-
ço (pós-carnaval).

 O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida (Avante), publicou 
edital confirmando o apoio fi-
nanceiro às escolas de samba 
para a realização do carnaval 
2022. Segundo a prefeitura, o 
tamanho da festa será definido 
conforme o avanço da cam-
panha de vacinação contra a 

covid-19 e o número de casos 
confirmados.

Em evento realizado no iní-
cio deste mês, a prefeitura de 
Florianópolis liberou a reali-
zação do carnaval de rua e os 
desfiles de blocos e escolas de 
samba na ilha. Pacotes para os 
eventos já são vendidos pelas 
agências de turismo. Os des-
files devem acontecer na Pas-
sarela do Samba Nego Queri-
do, o sambódromo da capital 
catarinense. Segundo a prefei-
tura, Florianópolis é apontada 
como uma das cidades que 
foram mais eficazes no com-
bate à covid-19 no Brasil. 

O secretário municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro, Daniel 
Soranz, garantiu que há na ci-
dade segurança sanitária para a 
realização do carnaval de 2022, 
cujo calendário está mantido. 
Segundo o secretário, a cidade 
já atingiu praticamente todos os 
indicadores necessários para a 
festa. Eles foram listados em es-
tudo da Fiocruz e da UFRJ apre-
sentado na última sexta-feira à 
Comissão Especial de Carnaval 
da Câmara dos Vereadores do 
Rio. Atualmente, a cidade tem 
apenas 3% de resultados positi-
vos para covid-19 no total de tes-
tes realizados.  (AE)
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“Superamos a última etapa 
para obtermos financiamen-
tos aos projetos e ações do 
Plano de Mobilidade Urbana”, 
disse o secretário José Evaldo 
ao protocolar o Plano de Mo-
bilidade de Diadema na Secre-
taria Nacional de Mobilidade 
Urbana e Desenvolvimento 

Prefeitura de Diadema protocola Plano 
de Mobilidade Urbana em Brasília

Projeto é a estrutura de todo o planejamento para o setor ao longo de mais de dez anos

Regional do Ministério de 
Desenvolvi mento Regional. O 
documento foi entregue nesta 
quarta-feira (24) à secretária 
Sandra Holanda.

O Plano de Mobilidade é 
a estrutura de todo o planeja-
mento para o setor ao longo de 
mais de dez anos, e ele define 

Igor Andrade/PMD

as ações e os projetos a serem 
implantados, bem como seus 
custos e prazos de execução.  

José Evaldo teve uma reu-
nião de trabalho com o coorde-
nador e o diretor de mobilidade 
da secretaria, para dar mais 
informações sobre o Plano, 
que foi elogiado pelo seu deta-

Programas da Secretaria de Esporte de Diadema 
continuam com inscrições e rematrículas abertas

Educadores do ABC debatem 
flexibilização curricular

A Secretaria de Esporte e Lazer 
continua com matrículas e rematrícu-
las abertas para os programas que o 
município oferece, gratuitamente, 
à população, na área da atividade 
esportiva e de cidadania. Estão com 
novas inscrições os projetos Práticas 
Corporais e Escola de Esportes e para 
se inscrever é necessário realizar al-
guns procedimentos.

Para a Escola de Esportes as 
ins crições acontecem de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, nos locais onde as aulas 
são realizadas. O interessado deve 
comparecer no dia e horário que 
quer fazer a atividade e procurar o 
professor para preenchimento da 
ficha e receber outras informações. 
As aulas oferecidas são: Basquete, 
Vôlei, Handebol e Futsal, para pú-
blico entre 6 e 15 anos.

As inscrições para o programa 
Práticas Corporais estão abertas 
para pessoas a partir dos 7 anos, 
e devem ser realizadas por meio 
do link: https://docs.google.com/
forms/d/11gnTkMEdYytZs6Lu00i
BPJaIDwwmgnEzXCpD_nO5NHc/
viewform?edit_requested=true

Ao acessar o link, aparece um 
cadastro, que deve ser preenchido, 
com opções de dias, horários e locais 
que o candidato quer realizar a ativi-
dade. Ao optar por uma modalidade, 
que pode ser Breaking, Capoeira, 
Judô, Karatê, Kickboxing, Pilates, 
Ritmos, Skate ou Yoga, o inscrito, no 

dia e horário escolhidos, deve compa-
recer ao local para já começar a aula.

Para se inscrever nos dois pro-
gramas, os documentos exigidos são 
a original de RG e comprovante de 
residência. Se for menor de idade, 
deve ir acompanhado de pais ou re-
sponsáveis. Em razão de demanda, 
pode haver lista de espera.

Rematrículas – Podem fazer as 
rematrículas pessoas que frequen-
tam os projetos: Mulheres em Movi-
mento, Água Viva Diadema (natação 
e hidroginástica), Caminhando Bem/
Academia da Cidade, Futebol de 
Campo - Bola, Educação e Cidadania 
e Equipes Representativas. Como a 
vagas já estão garantidas, o impor-

tante é revalidá-las e, para isto, bas-
ta comparecer nos espaços onde se 
praticam as atividades e pede para 
falar com o professor.

Participação segura - A volta 
da frequência dos alunos aos pro-
gramas está acontecendo de forma 
gradual e segura. “Por causa da 
pandemia reabrimos os espaços, 
em setembro último, perto de 40% 
da capacidade. Agora que a situação 
está mais controlada esse índice au-
mentou para 50%, mas, mesmo as-
sim, os procedimentos como uso de 
máscaras, manter o distanciamento 
e uso do gel continuam valendo”, 
avisa a secretária de Esporte e Lazer 
Luciana Avelino.  (RL)

Práticas Corporais e Escola de Esportes têm mais vagas

lhamento e consistência. “Para-
benizaram nossa equipe pelo 
trabalho realizado”, destacou.

O Plano é uma exigência 
de legislação federal e, com 
o projeto a cidade poderá 
pleitear recursos para a ex-
ecução dos projetos referen-
tes à mobilidade. “Agora temos 

condições de buscar créditos e 
financiamentos para os proje-
tos e as obras para melhorar a 
mobilidade. Diadema é uma ci-
dade bastante urbanizada, com 
uma das maiores densidades 
populacionais do país, e exige 
soluções regionais e metropoli-
tanas”, ressaltou. (R.Local)

Educadores do ABC de-
bate ram, nesta semana, o 
fortalecimento do planeja-
mento pedagógico e estra-
tégias que podem apoiar e 
orientar o processo de flexi-
bilização curricular. O tema 
foi discutido em reunião 
virtual da formação regional 
realizada em parceria entre o 
Itaú Social e o Consórcio In-

termunicipal ABC.
A proposta do Consórcio 

ABC é de realizar um ma-
peamento sobre como está a 
flexibilização curricular nas 
sete cidades. A partir do di-
agnóstico, será proposta uma 
formação regional sobre o 
tema por meio da Escola de 
Governo e Desenvolvimento 
Regional. (Reportagem Local)
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Okamoto Fotografia / PARADENS

Objetivo é capacitar profissionais de educação física, alunos e educadores esportivos para ensina esportes paralímpicos

Em dezembro, entre os dias 07 
e 10, São Caetano do Sul receberá 
o projeto Paralímpico (Programa de 
Desenvolvimento Paralímpico), uma 
iniciativa do Governo do Estado de 
São Paulo por meio das secretarias 
de Estado de Esportes e dos Direi
tos da Pessoa com Deficiência, que 
visa fomentar o esporte paralím
pico de base.  O projeto tem como 
foco professores de educação física 
da rede pública, privada, de en
tidades e clubes, além de alunos de 
graduação do último ano de educa
ção física e educadores que traba
lham com práticas esportivas.

Durante os quatro dias do 

programa, os alunos terão a 
oportunidade de receber a Ca
pacitação Técnica, com conhe
cimento teórico e prático do es
porte paralímpico, com foco nas 
modalidades de Atletismo, Para
badminton, Goalball, Tênis de 
Mesa, Natação, Bocha, Ciclismo e 
Basquete cadeira de rodas. 

As aulas práticas da capacita
ção contarão com a aplicação de 
conceitos e técnicas, fundamentos 
básicos e adaptações necessárias 
para iniciar e dar continuidade ao 
processo educativoesportivo nas 
modalidades destacadas.

Na etapa inicial do projeto, con

cluída em agosto, 108 entidades 
foram homologadas e mais de 400 
pessoas capacitadas em 9 cidades. 
Para a nova etapa que será iniciada 
em São Caetano, o projeto foi am
pliado. No total passará por 18 ci
dades com capacidade de atender 
até 100 alunos em cada localidade.

Em São Caetano, o Paralímpico 
será realizado entre os dias 7 e 10  
de dezembro,  na Universidade de 
São Caetano – Campus Barcelona 
(Avenida Goiás, 3400 – Barcelona).
Os interessados podem se inscrever 
no site https://paralimpico.com.br/. 
Há 100 vagas disponíveis para as ca
pacitações em cada localidade. (RL)

São Caetano receberá Programa de 
Desenvolvimento Paralímpico em dezembro

Registro do Paralímpico realizado em São José do Rio Preto

(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

A Defesa Civil de São Caetano recebeu R$ 100 mil de emenda 
parlamentar do deputado estadual Heni Ozi Cukier, por intermé
dio de convênio. O valor foi revertido na aquisição de um veículo 
Fiat Strada cabine dupla a diesel conjunto de combate a incêndio, 
tanque rígido de 400 litros, duas motosserras, duas tendas e oito 
tripés suporte para holofotes.

A cerimônia de entrega aconteceu na rampa do Palácio da 
Cerâmica, na terçafeira (23), e contou com as presenças do prefeito 
Tite Campanella, de Heni Ozi Cukier, de secretários municipais e 
vereadores, do  sargento Juscelino Roque Brilhante da Silva, coman
dante da Defesa Civil da cidade, e autoridades militares. (RL)

Defesa Civil de São Caetano recebe 
emenda parlamentar de R$ 100 mil

No Dia Nacional do Doador de Sangue, 
Hemocentro  reforça pedido de doações
No Dia Nacional do Doador 

de Sangue, comemorado nesta 
quintafeira (25), data criada 
para sensibilizar novos doadores 
e homenagear aqueles que aju
dam a salvar milhares de vidas, o 
Núcleo Regional de Hemoterapia 
Dr. Aguinaldo Quaresma, de São 
Caetano, receberá os doadores no 
espaço especialmente decorado e 
com distribuição de brindes.

No último mês o espaço so

freu queda de 40% no estoque de 
bolsas e os níveis estão abaixo do 
esperado, tornandose insuficien
tes para atender à demanda dos 
hospitais.  Por esse motivo, a pre
feitura convida a população para 
que compareça ao local (Rua Peri, 
361, 1º andar - Bairro Santa Paula), 
de segunda a sábado (exceto feria-
dos), das 8h às 12h, para reverter 
esse quadro. A ajuda de um único 
doador pode salvar até quatro pes

soas que necessitam de sangue em 
cirurgias e tratamentos.

Toda campanha de doação de 
sangue deve ser agendada com 
antecedência. Serão considera
dos inaptos para doação candi
datos que foram infectados pela 
covid19 por 30 dias após a com
pleta recuperação. Candidatos 
que tiveram contato com pessoas 
positivas pelo vírus estão inaptos 
por 15 dias.  (RL)
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A Prefeitura de Santo André, 
por meio da Defesa Civil, apresen
tou o programa Operação Chuvas 
de Verão, que traz um planejamen
to completo de contingência para o 
período de chuvas que vai de 1º de 
dezembro de 2021 a 15 de abril de 
2022. O projeto traça protocolos 
para resposta rápida e integrada a 
emergências causadas por chuvas 
intensas no território andreense.

O plano municipal busca mini
mizar os impactos das chuvas para 
a população e foi formulado com 
base em uma extensa análise de 
cenários de risco, no monitora
mento constante de dados me
teorológicos, hidrológicos e ge
ológicos, e na gestão inteligente de 
recursos, de forma articulada com 
a administração direta e indireta.

O programa de minimização 
de impactos orienta o que deve ser 
feito e por quem em cada estágio 
de emergência, visando a volta ao 

Santo André vai iniciar Operação 
Chuvas de Verão em dezembro

Programa irá até abril de 2022, buscando prevenir e atuar em situações de risco ocasionadas pelas fortes chuvas do período

estágio de normalidade e mini
mizando desastres maiores. O 
foco principal é a prevenção, tanto 
de estrutura física das variadas 
regiões da cidade, como também 
da orientação para a comunidade, 
com o objetivo de prevenir situa
ções mais graves.

n Obras
“Este é um período de atenção 

para cidade e por isso juntamos 
diferentes áreas como Obras, 
Segurança, Assistência Social e 
Habi tação, além do Semasa, para 
que tenhamos ações de preven
ção e diretamente de atuação em 
caso de ocorrências. Estamos in
vestindo bastante na drenagem 
e demais intervenções na cidade 
que atendam essas situações e 
já são R$ 20 milhões colocados 
na área, sem contar as grandes 
obras. Estamos muito bem pre
parados para este traba lho, com 

Helber  Agio/PSA

uma equipe empenhada, e que 
a cidade passe por período sem 
grandes problemas”, destacou o 
prefeito Paulo Serra.

Outro aliado da Defesa Civil 
é a Central de Monitoramento, 
que está alocada no COI (Cen
tral de Operações Integradas), 
com um mapeamento geral da 
cidade e constante visualização 
de todas as questões. “Estamos 
investindo em mais obras de 
drenagem, na equipe que realiza 
as limpezas, e todo aparato téc
nico para que possamos atuar 
com eficiência. Pedimos para 
que a população tenha consciên
cia e não jogue lixo nas ruas, não 
coloque lixo fora do período de 
coleta, e tome todos os cuidados. 
Temos feito um trabalho respei
tando o uso do dinheiro público 
e para que todo andreense esteja 
atendido”, destacou Serra. (Re
portagem Local)

Prefeitura e forças policiais fecham 
detalhes da Operação Natal Seguro

Integrantes da forças polici
ais e da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Santo André se reuni
ram esta semana, na sede do COI 
(Centro de Operações Integra
das), para fechar os últimos det
alhes da Operação Natal Seguro 
que será realizada durante o mês 
de dezembro, época que tradicio
nalmente concentra grande cir
culação de pessoas nos centros de 
comércio popular da cidade.

A Operação Natal Seguro vai 

percorrer toda a cidade, mas al
guns locais terão maior ação os
tensiva, como as regiões que com
preendem os bairros Vila Linda 
e Santa Teresinha, Largo da Vila 
Luzita e Largo do Bonfim. Além de 
coibir a criminalidade, a Operação 
Natal Seguro visa também com
bater o comércio ilegal e os peque
nos delitos, os chamados furtos de 
ocasião, essencialmente caracte
rizados pelo furto de celulares.

“Saímos na frente e fechamos 

os detalhes de como essa opera
ção será desencadeada em nossa 
cidade. Ações como esta garantem 
a tranquilidade dos moradores 
neste período em que se intensifi
cam as compras e o volume de pes
soas nas ruas, por conta das festas 
de final de ano, além do retorno 
gradual da população nas ruas à 
medida que a vacinação avançou e 
se consolidou na cidade”, afirmou 
o viceprefeito Luiz Zacarias, pre
sente na reunião do COI. (RL)

Serra: “estamos muito bem preparados para este trabalho”

CapacitaTech disponibiliza cursos 
gratuitos de desenvolvimento de games

O programa CapacitaT
ech tem mais um integran
te para oferecer cursos 
gratuitos de capacitação 
tecnológica para a cidade. 
A School of Art, Game & 
Animation (Saga) fechou 
parceria com o Parque Tec
nológico de Santo André e 
listou três cursos gratuitos 
na plataforma andreense.

Os cursos abordam in
troduções às Animações, 

Games e ao Photoshop. 
Todos os três são ofereci
dos de forma gratuita pela 
empresa, tanto no for
mato presencial quanto 
no online, e contam com 
certificação internacional 
com selos da Saga, Adobe 
e Autodesk. O Capacita
Tech pode ser acessado por 
meio do link https://bit.ly/
capacitatechsantoandre. 
(Reportagem Local)
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