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Santo André mantém valor da
passagem de ônibus até 2023

economia

Bolsonaro anuncia
salário mínimo de
R$ 1.212 para o
próximo ano
Página 4

Prefeituras de Diadema, São Bernardo e Mauá já anunciaram aumento da passagem em 2022
A Prefeitura de Santo André informou, nesta quinta-feira (30), que não
vai aplicar reajuste na tarifa do transporte público do município em 2022.
Com a medida, o valor da passagem
permance em R$ 4,75. Segundo a prefeitura, não haverá alteração em relação às gratuidades e ao Bilhete Único
Andreense. A Prefeitura de Diadema
publicou decreto que prevê reajuste
das passagens para R$ 5,10 a partir do
próximo dia 2. Hoje custa R$ 4,65. Para
quem utiliza o Cartão SOU+ Diadema
não houve aumento da tarifa. Já para
pagamento com vale-transporte, o
valor será de R$ 6. Em São Bernardo a
tarifa passará dos atuais R$ 4,75 para
R$ 5,10 também a partir do dia 2.São
Caetano informou que ainda não vai
subir o preço da passagem. Em
Mauá, quem utilizar o ‘Cartão Sim’
passará a pagar R$ 4,20 — o preço
atual é R$ 4,30. Quem não usar o cartão
terá de desembolsar R$ 5 . Página 5
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Doria prepara pacote
de bondades até
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disputar o Planalto
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Prefeitura de Santo André anunciou que passagem de ônibus permanece congelada, além de investimentos

Prefeitura entrega doações a famílias
prejudicadas pela forte chuva

Prefeito pede
R$ 7 mi ao Estado
para combate às
enchentes

bahia

Governador diz aceitar
ajuda internacional
sem passar por
diplomacia brasileira

santo andré

MAUÁ

R$ 2,00

ribeirão pires

Clóvis Volpi firma contrato com a
Caixa para obras de infraestrutura
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Estado mobiliza
força-tarefa e entra
em alerta para chuvas
em todas as regiões
O Governo do Estado mobilizou
força-tarefa da Defesa Civil Estadual e do
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
para atuação em todas as regiões devido
ao alerta para fortes chuvas a partir desta quinta-feira (30). Em conjunto com
as Defesas Civis Municipais, são mais
de 12 mil profissionais preparados para
operações especiais de salvamento e resgate com apoio de aeronaves, veículos
terrestres e embarcações. Os chamados
de emergência podem ser feitos pelos
telefones 190 (Polícia Militar), 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil). Página 5
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Doria prepara pacote de bondades
até deixar cargo para disputar eleição
Governador corre para priorizar iniciativas que possam servir de vitrine durante a campanha
Único pré-candidato ao Palácio do Planalto com cargo no
Executivo - além do próprio
presidente Jair Bolsonaro -, o
governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), prepara uma série de inaugurações de impacto
local, mas com potencial de
projeção nacional, para 2022.
O pacote de bondades prevê a
conclusão de obras de saneamento, como a despoluição do
Rio Pinheiros; a duplicação de
rodovias, com destaque para
o trecho de serra da Tamoios;
e a entrega de helicópteros,
drones, pistolas e submetralhadoras para a Polícia Militar.
Com prazo apertado - a le
gislação eleitoral exige que candidatos a outros cargos públicos
deixem os atuais mandatos até
abril -, Doria corre para priorizar iniciativas que possam
servir de vitrine durante a campanha ao Planalto. Além de se
vender como político realizador
de obras em plena pandemia,
o tucano também já lista programas sociais passíveis de
adaptação ou mesmo replicação no território nacional.
O vale-gás, por exemplo,
já foi incorporado até mesmo
pelo governo federal, ainda que
tardiamente. Bolsonaro sancionou em novembro projeto que
concede repasse de pelo menos
50% do valor médio do botijão

Governo do Estado de SP

a famílias de baixa renda. Em
São Paulo, Doria se orgulha de
ter iniciado a ação em junho.
n AUXÍLIOS
Com o discurso liberal adaptado diante do aumento da pobreza no país, o presidenciável
criou 11 ações direcionadas a
públicos específicos e reunidas
na chamada Bolsa do Povo,
que teve orçamento anunciado
de R$ 1 bilhão neste ano. Assim como seus potenciais adversários, o tucano incorporou
a defesa de auxílios financeiros
em sua plataforma eleitoral,
baseada em outros dois focos:
geração de renda e defesa do
meio ambiente.
Ao Estadão, Doria ressaltou
que, sob seu comando, o Estado
gerou um milhão de empregos
em 2021. “São Paulo criou uma
a cada três vagas de trabalho
disponíveis no Brasil. As obras
de infraestrutura e saneamento
receberam investimentos de
mais de R$ 13 bilhões. Temos
atualmente 8 mil obras públicas e 200 mil empregos vinculados”, afirmou. Segundo o
governo, a economia paulista
cresceu 7,9% nos primeiros
nove meses do ano em relação
ao mesmo período de 2020.
n PINHEIROS
Considerado destaque da

Doria: “São Paulo criou uma a cada três vagas de trabalho no Brasil”

gestão, o programa Novo Rio
Pinheiros alcançou, de acordo
com números oficiais, a marca
de 487 mil imóveis ligados à
rede de esgoto, o que equiva
leria a mais de 90% da meta
estipulada. Desde 2019, a ação
teria ainda retirado quase 53
toneladas de lixo do leito do rio.
Diferentemente de outras
grandes obras em andamento
no Estado - parte delas iniciada
pelo ex-governador Geraldo
Alckmin, cotado para ser vice
de Luiz Inácio Lula da Silva em
2022 -, a despoluição do Pi
nheiros tem a marca de Doria,
assim como a Coronavac, os
centros de inovação em educa-

ção básica e as unidades móveis
recém-lançadas do Bom Prato.
n POLÍCIA
Até abril, Doria ainda
planeja entregar uma série de
equipamentos para moder
nização da Polícia Militar,
uma das principais bases bolsonaristas. O governo prevê
melhorar as condições de
trabalho da corporação com
dois helicópteros, dez drones
e mais de 39 mil armas, incluindo 1,4 mil submetra
lhadoras. O plano contempla
a reforma de 166 unidades
policiais e a entrega de três
centros de operações. (AE)

Evandro Oliveira/PMM

Segundo a prefeitura, reajuste do IPTU poderia chegar a 600%

Prefeito de Mauá congela
revisão da Planta Genérica
Pelo segundo ano consecutivo, o governo Marcelo
Oliveira (PT) não aplicará a
revisão da planta genérica
aprovada pela gestão Atila
Jacomussi. Com a medida,
o prefeito de Mauá evitará
aumentos de Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) que em alguns casos, segundo a preefeitura,
poderiam atingir até 600%.
No início de 2021,
o primeiro ano da nova
gestão, o governo petista já
havia encaminhado à Câmara Municipal — em regime
de urgência e durante reces-

so parlamentar — projeto
para evitar a alta de IPTU.
O aumento previsto
na Lei 5.291 (relacionada à
Planta Genérica de Valores),
de autoria da gestão passada, foi aprovado em 14
de dezembro de 2017. Com
isso, 34% dos imóveis em
Mauá, ou seja, 27.542 famílias, teriam aumento consi
derável de imposto em plena
pandemia. Com o congelamento, o IPTU terá apenas
a correção monetária com
base na inflação, definida no
Código Tributário Municipal.
(Reportagem Local)

Decreto libera Zona Azul a idosos,
PCDs e autistas em Mauá

A Prefeitura de Mauá
autorizou, por decreto, idosos, pessoas com deficiência
(PCDs) e autistas a utilizar
qualquer vaga de estacionamento rotativo de Zona Azul.
As pessoas que integram
um desses grupos e estão
devidamente identificadas
com o cartão de gratuidade
de estacionamento no carro

poderão parar em qualquer
vaga rotativa de Zona Azul
na cidade, além das demarcadas especialmente a elas.
“Essa é uma demanda antiga da população, que agora
foi atendida. Nosso governo
trabalha para melhorar a
vida das pessoas”, afirmou
o prefeito Marcelo Oliveira.
(Reportagem Local)
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Consultas dobram na rede de Saúde de
SP com aumento de covid e influenza
Corrida aos hospitais tem provocado longas filas e chamado a atenção para avanço das doenças
Os atendimentos por síndrome gripal mais do que dobraram na rede municipal de
saúde de São Paulo entre novembro e dezembro, segundo
a prefeitura. O dado é reflexo
da alta de casos de influenza
e covid-19, cujos efeitos também são sentidos em unidades
particulares de saúde da capital
paulista. A corrida aos hospitais tem provocado longas filas
de espera e chamado a atenção
para o avanço das doenças.
Em novembro, a prefeitura
registrou 111.949 atendimentos de síndrome gripal nas unidades municipais. O número
saltou para 264.975 em dezembro, alta de 136%. “A partir de
14 de dezembro, observamos
um aumento considerável da
demanda por atendimento por
síndrome gripal”, disse Luiz
Carlos Zamarco, secretário-adjunto da Secretaria Municipal
de Saúde, ao Estadão.
“Isso gerou um grande
volume de reclamações da
população, mas estamos tomando medidas para reduzir
o tempo de espera e melhorar
o atendimento”, afirmou. Entre as providências tomadas,

Zamarco cita a instalação de
tendas para realizar a triagem
de pacientes e a abertura da
agenda de todas as 469 unidades básicas de saúde (UBS) que normalmente só atendem
com hora marcada.
“Assim as pessoas podem
procurar atendimento perto
de casa e diminuir a pressão
nas unidades de emergência da capital”, disse. “Vamos
abrir as UBS no dia 31 até às
19 horas para ajudar o atendimento nas UPAs”, pontuou.
Os pacientes da rede muni
cipal que apresentam síndrome
gripal, quadro respiratório importante e teste negativo para
covid são encaminhados ao
Hospital Vila Brasilândia,que
tem 408 leitos. Atualmente, a
taxa de ocupação é de 80%. “Se
houver necessidade de mais
leitos de internação, vamos encaminhar os doentes a uma ala
já reservada no Hospital Municipal Guarapiranga”, afirmou.
“A tendência é de redução
dos casos de gripe nas próximas semanas e de aumento
dos casos de covid”, disse. “O
serviço sentinela, que faz o
sequenciamento das cepas,

Denny Cesare/Código19/Estadão Conteúdo

Corrida aos hospitais tem provocado longas filas de espera

mostra que a Ômicron já é a
variante que mais circula na
cidade de São Paulo. Por enquanto, houve aumento no
número de casos, mas não de
internações”, disse Zamarco.
Na Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades
(Amae) Santa Cecília, região
central da capital, a espera para
atendimento no pronto-socorro estava em torno de uma hora
e meia nesta quarta-feira (29).
No interior da unidade havia
filas de espera para passar em
consultas pré-agendadas, con-

sultas emergenciais, realizar
exame de covid-19, tomar vacinas contra gripe e covid.
O paciente Luiz Henrique
de Freitas Fernandes, 27 anos,
morador de um albergue público, chegou às 11h30 na unidade
com sintomas de covid. “Estou
há uma semana me sentindo
muito mal. Estão demorando
muito para me atender aqui. Já
são duas horas da tarde e a previsão é de mais uma hora e meia
de espera. Já fiz o teste de farmácia e deu positivo. É um descaso”,
lamentou Fernandes. (AE)

Governador da Bahia
diz aceitar ajuda do
exterior sem passar por
diplomacia brasileira

Surto de covid-19
em dois cruzeiros
na costa brasileira
soma 146 casos

Após o governo federal negar
o auxílio humanitário oferecido
pela Argentina às vítimas das
chuvas na Bahia, o governador
do Estado, Rui Costa (PT), foi
às redes sociais apelar por ajuda
internacional. “A Bahia aceitará
diretamente, sem precisar passar pela diplomacia brasileira,
qualquer tipo de ajuda neste momento”, publicou o governador
em um claro recado ao presidente
da República, Jair Bolsonaro.
Nesta quinta-feira (30), o
governador, que tem mostrado
insatisfação com a forma que o
Executivo federal tem lidado com
a questão, reforçou a necessidade
de ajuda para a Bahia. “Os baianos e brasileiros que moram aqui
no Estado precisam de todo tipo
de ajuda. Estamos trabalhando
muito, incansavelmente, para
reconstruir as cidades e as casas
destruídas, mas a soma de esforços acelera este processo, portanto é muito bem-vinda qualquer
ajuda neste momento”, afirmou.
Bolsonaro foi às redes sociais para justificar a recusa à
oferta de ajuda da Argentina.
Segundo o presidente, apesar
do “fraterno oferecimento” da
Argentina, as Forças Armadas
e a Defesa Civil já estavam realizando o trabalho oferecido
pelo país vizinho, afirmando
que esse apoio seria “muito
caro para o Brasil”. (AE)

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quinta-feira (30)
que está monitorando surtos
de covid-19 em dois navios cruzeiros. Até as 13h, havia 146 casos confirmados da doença, entre tripulantes e passageiros do
MSC Splendida e do Costa Dia
dema, que estão sob supervisão
sanitária da agência.
“Diante do aumento do
número de casos de covid-19 a
bordo e a partir da categorização dos navios quanto ao risco
sanitário, a Anvisa adotará as
medidas previstas nos normativos vigentes, que podem incluir
a necessidade de quarentena ou
mesmo de suspensão das atividades”, informou a agência.
O navio Costa Diadema, da
Costa Cruzeiros, está atracado
em Salvador com 68 casos confirmados de covid em 24 horas - 56
tripulantes e 12 passageiros. Segundo informações de passageiros, eles estão sendo impedidos
de descer do cruzeiro, que faria o
percurso Santos-Salvador-IlhéusSantos. A secretaria municipal de
Saúde confirmou a informação.
A Anvisa informou que “não
autorizou a operação da embarcação em Salvador, estando
proibido o embarque e desembarque de viajantes até que seja
finalizada a investigação em andamento”. (AE)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DOS EX-TRABALHADORES DA BRASILIT
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
MÉDICOS PÓS-DEMISSIONAIS

A BRASILIT, com base na Norma Regulamentadora n.° 15, Anexo 12, da Secretaria
de Segurança e Medicina do Trabalho, CONVOCA todos os seus ex-empregados que
laboraram na Unidade de São Caetano do Sul até o ano de 2002 ou até o encerramento
das atividades fabris que eventualmente tenha ocorrido antes dessa data, para
realização GRATUITA de exames médicos pós-demissionais por meio de clínicas
credenciadas.
O agendamento dos exames bem como os devidos esclarecimentos
serão realizados mediante contato pelo seguinte telefone:

0800 116 299 (ligação gratuita) ou pelo número (11) 3434-4350,
durante o horário comercial (das 8h às 17h).
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Bolsonaro anuncia salário mínimo Família &
de R$ 1.212 para o próximo ano Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Piso fica sem ganho acima da inflação do período pelo terceiro ano consecutivo
O salário mínimo vai subir
para R$ 1.212, segundo anun
ciou o presidente Jair Bolsonaro
(PL) em sua última transmissão
pela internet neste ano. O va
lor é R$ 112 superior aos atuais
R$ 1.100. Apesar da declaração,
uma Medida Provisória (MP)
para formalizar o novo valor
não foi publicada até o fecha
mento desta edição, o que de
ve ocorrer até hoje (31).
O reajuste repõe apenas a
perda no poder de compra
dos brasileiros devido à alta de
preços ao longo de 2021. Ape
sar da pressão política por um
reajuste acima da inflação me
dida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC),
o governo não concedeu au
mento real do salário mínimo
devido ao impacto nas contas
públicas, já que os benefícios
sociais e da Previdência tam
bém estão atrelados ao piso.
O salário mínimo é base
de referência para outras des
pesas, como os benefícios da
Previdência Social e de as
sistência social a idosos e pes
soas com deficiência (BPC),
além do abono salarial.
O governo incorporou no

n

O NÚMERO

R$ 112

é o aumento no salário
mínimo; valor repõe apenas
a inflação do período

Reprodução/YouTube

Bolsonaro anunciou o novo valor do piso durante transmissão nas redes sociais

salário mínimo de 2022 mais
R$ 1,62 referente à inflação
maior de 2020 que não havia
sido contabilizada no valor
deste ano. É que o valor do
benefício foi definido antes da
divulgação oficial do Índice Na
cional de Preços ao Consumi
dor (INPC) fechado de 2020.
O governo optou na época por
não mudar o valor e incorporar
o adicional em 2021, o que é
previsto na legislação.
Pela Constituição, o gover
no é obrigado a corrigir o valor
do salário mínimo ao menos
pela inflação acumulada no úl
timo ano. A referência usada é
a do INPC, indicador do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que só será
divulgado em 11 de janeiro.

Na proposta enviada pelo
governo ao Congresso em
agosto, a projeção para o
mínimo era de R$ 1.169. No
texto aprovado pelos congres
sistas no dia 21, no entanto, o
valor era de R$ 1.210.
n MUDANÇA

A última vez que o salário
mínimo teve ganho real foi no
início de 2019, primeiro ano
do mandato de Bolsonaro,
quando o presidente assinou
decreto atualizando o valor do
piso de acordo com a política
de valorização aprovada no
governo de Dilma Rousseff
(PT) e válida de 2016 a 2019.
Desde então, o governo
Bolsonaro tem concedido so
mente a reposição da infla

ção. Essa decisão tem sido
influenciada pelo fato de o
salário mínimo ser referência
para dois terços das despe
sas públicas, como benefícios
previdenciários, assistenciais
e seguro-desemprego.
A política de reajustes pela
inflação e pela variação do
Produto Interno Bruto (PIB)
vigorou entre 2011 e 2019, mas
nem sempre o salário mínimo
subiu acima da inflação.
Em 2017 e 2018, por exem
plo, o governo concedeu o re
ajuste somente com base na
inflação, porque o PIB dos anos
anteriores (2015 e 2016) teve
retração. Por isso, para cumprir
a fórmula proposta, somente a
inflação serviu de base para o
aumento. (Reportagem Local)

Entrou dinheiro extra?

C

aro(a) leitor(a), sempre que você recebe algum
dinheiro extra ou inesperado, provavelmente você
é afetado pela “contabilidade mental”, mesmo sem
entender direito o que isso significa.
Conhecendo o conceito de contabilidade mental, com toda a
certeza, você descobrirá se o destino que pretende dar para esse
recurso extra é mesmo o ideal.
Para compreender como nosso cérebro se comporta
financeiramente, podemos buscar a explicação em alguns
conceitos. Os economistas mais conservadores defendem a tese
de que devemos tratar nosso patrimônio como uma coisa só,
independentemente de onde tenha vindo ou de como se formou.
Porém, segundo as finanças comportamentais, separamos o
patrimônio em partes, para só então tomar decisões de forma
individual. Isso é contabilidade mental, ou seja, a separação do
patrimônio em compartimentos mentais diferentes.
Vou explicar de maneira mais simples. Provavelmente, você
deve conhecer alguém que poupa dinheiro para os filhos, mas ao
mesmo tempo está usando o limite do cheque especial. Este é um
exemplo da contabilidade mental agindo de forma prejudicial às
finanças. Separa-se o patrimônio em partes diferentes.
Outro exemplo de contabilidade mental, mas agindo de
forma positiva, ocorre quando separamos parte do orçamento
no início de cada mês para investir, ou seja, formar poupança
para diversos fins.
Então, quando receber dinheiro extra ou inesperado, como
participação nos lucros, 13° salário, horas extras ou uma herança,
lembre-se de que a contabilidade mental pode lhe dizer que
aquele valor é um “presente” só seu e que não deve ser utilizado
da mesma forma que o salário de todos os meses.
Se você tem dívidas e recebe esse “presente” extra, o melhor a
fazer é quitar suas obrigações e sair do vermelho.
Por outro lado, se o presente chega, você não tem dívidas e
suas finanças estão em ordem, a contabilidade mental pode agir
positivamente, ajudando a investir ou mesmo a tirar aquele
sonho do papel.
Sendo assim, antes de tomar qualquer decisão, pense
friamente, ponderando todos os reflexos.
Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, envie uma
mensagem que te explico. Meu e-mail é falandofacil123@gmail.
com e meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.
Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela
CEA-Anbima. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Na contramão dos mercados globais, Bolsa tem queda de 11,93% em 2021
Apesar de ter fechado em
alta de 0,69% no último pregão
do ano, o Ibovespa - principal
índice de ações da B3, a Bolsa
brasileira - não conseguiu evitar
um ano negativo em 2021. No
acumulado, o indicador encer
rou o ano aos 104.822 pontos,
registrando queda de 11,93%.
Esse é o pior resultado desde
2015, quando a desvalorização
foi de 13,31%. O desempenho
ficou abaixo dos principais ín
dices das bolsas americanas. O

S&P 500 subiu 27,2% no mes
mo período e a Nasdaq, 22,1%.
O varejo foi o destaque ne
gativo em um ano marcado por
desempenhos ruins. O Maga
zine Luiza ficou na “lantern
inha”, com queda de 71% de
pois de um desempenho forte
em 2020. Em seguida vieram
outras empresas do mesmo
segmento, como Via (dona de
Casas Bahia e Ponto) e America
nas S/A, com perdas de 67,5% e
58,2%, respectivamente.

Na contramão das varejis
tas e da maior parte das ações
que compõem o índice, duas
companhias se descolaram. A
Embraer mais do que dobrou
de valor no período (alta de
180,4%), enquanto a Braskem
lutou até o fim pela primeira
posição, sendo a segunda mais
valorizada (176,2%). Também
bem à frente das outras in
tegrantes do Ibovespa, mas
atrás das duas primeiras colo
cadas, figuraram as gigantes de

alimentos JBS e Marfrig, com
ganhos de 75,7% e 73% cada.
Para Danniela Eiger, líder
de varejo e colíder de Equity
Research da XP, o revés das va
rejistas na B3 ocorre, principal
mente, em razão da economia
do país. A inflação mais alta e
persistente do que o esperado, os
juros também mais altos, além
de um cenário de pandemia mais
prolongado, que derrubou as
perspectivas do Produto Interno
Bruto (PIB), são os principais ele

mentos.
“O aumento de juros torna fi
nanciamentos mais caros, o que
é muito negativo para as varejis
tas”, afirma a analista. Danniela
pontua ainda que essas empre
sas partem de comparações ele
vadas no ano passado, quando
registraram números fortes de
vendas. Além disso, o aumento
da concorrência, com a chegada
de empresas estrangeiras de co
mércio eletrônico no país, tam
bém ajuda a pressionar as mar

nos sorteios

Mensais

gens das brasileiras do setor.
A Embraer foi o destaque do
lado das vencedoras da Bolsa em
2021. Depois de um ano difícil em
2020, quando acumulou perdas
com a pandemia e ainda teve de se
desfazer do acordo fechado com a
Boeing, a fabricante se recuperou.
Entre os fatores que contribuíram
para a valorização estão a recu
peração do mercado de aviação
comercial para jatos de médio
porte e as boas perspectivas para
os “carros voadores”. (AE)

no sorteio

Final

Como participar:
A cada R$ 50,00 investidos em capital social

1 = 1 número da sorte

A cada R$ 500,00 em investimentos da Família Sicredinvest

2 = 1 número da sorte

Multiplique seus números da sorte, aumentando seu prazo de investimento.

Acesse e saiba mais:
sicredi.com.br/promocao/razoesparainvestireganhar

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N.° 04.011771/2021. Período de Participação: 02/03/2021 até 31/12/2021.

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

Santo André não terá reajuste
na tarifa do transporte público
Diadema, São Bernardo e Mauá já anunciaram aumento da passagem em 2022
A Prefeitura de Santo André
informou, nesta quinta-feira
(30), que não vai aplicar reajuste
na tarifa do transporte público
do município em 2022. Com a
medida, o valor da passagem
permance em R$ 4,75 no pró
ximo ano nas linhas gerenciadas
pela SATrans. Segundo a prefeitura, não haverá alteração em
relação às gratuidades e ao Bi
lhete Único Andreense.
“Estamos com um grande
investimento na área da mobilidade com a renovação da frota,
com a revisão dos itinerários,
a instalação de novos abrigos
de ônibus e, em 2022, teremos
uma modernização ainda maior
do transporte sem nenhum
aumento de tarifa. Fizemos
uma análise com base na sensibilidade social e no momento
econômico que vivemos e não
há como falar em reajuste agora.
Até 2023 a tarifa na nossa cidade está congelada”, destacou
o prefeito Paulo Serra.
n DIADEMA
A Prefeitura de Diadema publicou decreto no Diário Oficial
eletrônico nesta quarta-feira
(29) que prevê reajuste das pas-

Angelo Baima/PSA

Em Santo André, passagem de ônibus permanece congelada em R$ 4,75 até 2023

sagens de ônibus para R$ 5,10 a
partir do próximo dia 2. Hoje a
tarifa custa R$ 4,65.
Para quem utiliza o bilhete
eletrônico Cartão SOU+ Diadema não houve aumento da tari
fa e a passagem permanecerá
no mesmo valor de R$ 4,25.
Já para pagamento com valetransporte, o valor será de R$ 6.
Em Mauá, quem utilizar
o ‘Cartão Sim’ para viagens
municipais passará a pagar R$
4,20 — o preço atual é R$ 4,30.

Quem não utilizar o cartão, que
pode ser obtido gratuitamente,
terá de desembolsar R$ 5 no
dinheiro. Segundo a prefeitura,
com o desconto de dez centavos por viagem, Mauá passa a
ter o valor da passagem com
o ‘Cartão Sim’ mais barata da
região, ao lado de Rio Grande
da Serra. Em Mauá, os novos
valores passam a valer a partir
de 28 de janeiro de 2022.
São Caetano informou que
ainda não vai subir o preço da

passagem. Já os usuários do
transporte público passarão a
pagar mais caro pela passagem
em São Bernardo a partir do
próximo dia 2. Segundo decreto
publicado nesta quarta, a tarifa
passará dos atuais R$ 4,75 para
R$ 5,10. De acordo com a prefeitura, o reajuste da tarifa objetiva reequilibrar sistema de
transporte, que sofreu impacto
do aumento das despesas. A
tarifa não tinha reajuste desde
2019. (Reportagem Local)
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SP mobiliza força-tarefa e entra em
alerta para chuvas em todas as regiões
O Governo de São Paulo
mobilizou força-tarefa da Defesa Civil Estadual e do Corpo
de Bombeiros da Polícia Militar para atuação em todas as
regiões do Estado devido ao
alerta para fortes chuvas a
partir desta quinta (30). Em
conjunto com as Defesas Civis Municipais, são mais de
12 mil profissionais preparados para operações especiais
de salvamento e resgate com
apoio de aeronaves, veículos
terrestres e embarcações.
Há atenção especial para
as regiões de Araçatuba, Bai
xada Santista, Barretos,
Campinas, Franca, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto,
Sorocaba, Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Região Metro
politana da Capital, todas com
previsão de até 120 mm de
chuva por dia. Nas regiões de
Araraquara, Bauru, Itapeva,
Marília, Presidente Prudente
e Vale do Ribeira, a meteorologia aponta chuvas com volu
me diário de até 90 mm.
A força-tarefa conta com
apoio das equipes da Secretaria de Comunicação e da
pasta de Desenvolvimento
Regional para divulgação de
informações em tempo real
e atuação direta com as prefeituras em estratégias de
atendimento a ocorrências
provocadas por inundações,

enchentes e deslizamentos.
Os sites da Defesa Civil
(www.defesacivil.sp.gov.br/),
Bombeiros
(corpodebombeiros.sp.gov.br/) e os canais
oficiais @governoSP nas redes
sociais vão veicular notícias e
alertas durante todo o feriado
prolongado de Réveillon sobre
o clima em São Paulo.
A Secretaria da Segurança
Pública orientou os Comandos
dos Bombeiros a posicionar
viaturas em locais com previsão de tempestades e risco
iminente de deslizamentos ou
enchentes. Já o Comando de
Aviação da Polícia Militar está
de prontidão com 30 aeronaves para salvamentos em
todas as regiões do estado.
A Defesa Civil também
mantém a campanha permanente SPAlerta (spalerta.
sp.gov.br) com recomendações sobre o que a população
deve fazer antes, durante e depois de chuvas extremas.
Os chamados de emergência em casos de desastres natu
rais podem ser feitos pelos
telefones 190 (Polícia Militar),
193 (Bombeiros) e 199 (Defesa
Civil). A Defesa Civil também
emite alertas por mensagens
de texto. Para se cadastrar, basta enviar um SMS contendo o
CEP de interesse para o número 40199. O serviço é gratuito.
(Reportagem Local)

S.André entrega doações a famílias
R.Pires firma contrato com a
Prefeito de Mauá pede R$ 7 mi ao
prejudicadas pela forte chuva
Caixa para obras de infraestrutura Estado para combate às enchentes
A Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social
de Solidariedade, com apoio
da Defesa Civil do município,
entregou cestas básicas a moradores prejudicados pelas fortes
chuvas que caíram na cidade
na terça-feira (28). O kit é composto de arroz, feijão, pó de café,
macarrão, farinha, sal, açúcar,
sardinha em lata e bolacha.
A administração municipal
também providenciou material
de higiene e limpeza, roupas,
colchões e cobertores. No Morro
da Kibon foram entregues 226
kits compostos por itens doados
durante a campanha do Natal
Solidário, nas Lojas Solidárias
instaladas nos shoppings da
cidade e por meio do Banco de
Alimentos, coordenado pelo
Fundo Social. Moradores da Vila
América e do Jardim Irene também foram beneficiados.
“Santo André se uniu mais
uma vez para atender a quem

mais precisa. Neste momento
de emergência, nossas equipes
se mobilizaram para levar esses
itens básicos para que todos sejam acolhidos. O gesto concreto
das doações se transforma em
amor e carinho para os andreenses. Seguiremos dando
todo apoio para a recuperação
de todos nesta hora difícil. Juntos, vamos vencer esses obstáculos”, afirmou a primeira-dama e
presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Santo André,
Ana Carolina Barreto Serra.
A Defesa Civil cadastrou até
o momento 61 famílias que tiveram danos materiais por causa de alagamentos provocados
pelo temporal. A prefeitura reali
zou a interdição de oito imóveis
no Morro da Kibon em face de
deslizamento de terra, com
encaminhamento das famílias
para a assistência social e recebimento de benefícios, como o
auxílio aluguel. (RL)

O prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi, oficializou
nesta quarta-feira (29) o financiamento de R$ 30 milhões com a Caixa Econômica
Federal (CEF) por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).
O montante será investido
em obras de recapeamento,
pavimentação e outras ações
no município.
Os recursos viabilizados
por meio do Finisa possuem
prazo de quitação de até 96
meses. O processo de licitação
deve ter início ainda em janeiro do ano que vem.
Com a liberação do recurso,
Ribeirão Pires dará início ao
maior cronograma de obras de
infraestrutura da história da
cidade. Serão contemplados
com recapeamento de vias os
seguintes bairros: Centro Alto
(Núcleo Colonial), Suíssa, Roncon, Colônia (Bertoldo), São

Caetaninho (Planalto), Santana (Guerda e Jardim Santana), Bocaina (Vila Sueli); e com
pavimentação: Quarta Divisão
(Verão, Vila Rica, Jardim Zilda
e Rosalina).
Além disso, com o montante
liberado será possível a construção de um ginásio de esportes na Vila Gomes, com capacidade para, aproximadamente, 2,5
mil pessoas; a construção de um
campo de futebol com grama
sintética em Ouro Fino Paulista
e a conclusão da Unidade Básica
de Saúde do Jardim Aliança.
“Não havia perspectiva de
resolução do endividamento que
a cidade se encontrava quando
assumimos a prefeitura. Graças
ao excelente trabalho das Secretarias de Finanças e Administração, sem contar o apoio da Câmara para aprovação do Finisa,
conseguiremos realizar sonhos
de mais de 30 anos da população”, completou Volpi. (RL)

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, se reuniu nesta
quarta-feira (29) com o secretário de Desenvolvimento
Regional do Estado de São
Paulo, Marco Vinholi, no Palácio dos Bandeirantes, sede do
governo estadual, para tratar
das constantes enchentes no
município. Oliveira protocolou
pedido de liberação urgente de
R$ 7 milhões, para a realização
de obras de drenagem entre as
avenidas Capitão João e Antônia Rosa Fioravente, que vão
passar por debaixo da linha ferroviária da CPTM.
“Essa obra é fundamental
para ajudar neste problema de
décadas relacionado a alagamentos na região do piscinão
do Paço. Além do ganho na
mobilidade, as intervenções
são essenciais para a preservação de vidas e à melhora do
escoamento de água no local,
inclusive auxiliando em ou

tros pontos que geralmente
alagam na cidade”, ressaltou o
prefeito, lembrando que o projeto foi apresentado ao governo estadual no início de 2021.
A cidade sofre os efeitos das
chuvas desta terça-feira (28),
a segunda acima da média em
menos de 15 dias. A Prefeitura
de Mauá tem prestado atendimento às famílias que foram
atingidas. Diferentes secretarias
estão envolvidas nesse trabalho,
visando acolher os munícipes e
atender às necessidades mais
urgentes da população.
Logo após o temporal, ain
da na terça-feira, agentes da
Assistência Social estiveram
em uma das regiões mais afetadas da cidade, a Vila Carlina,
cadastrando os moradores e
realizando a doação de itens
emergenciais, como cobertores,
colchões, lanches, cestas básicas, produtos de higiene pessoal
e de limpeza. (RL)

Veículos
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DANIEL DIAS
AutoMotrix

Se o mercado brasileiro sobreviveu aos dois primeiros
anos da pandemia da covid-19 e
ainda lançou modelos inéditos
ou versões reestilizadas, 2022
não deve deixar o ritmo cair.
Lançando mão do home office
e tendo como palco principal a
internet, a indústria automotiva continuará promovendo
apresentações no novo ano
em todas as modalidades, debruçando-se preferencialmen

sem perder o

EMBALO
te sobre o ascendente segmento de SUVs. Um caso específico
chama a atenção: o da Citroën,
que transformou seu produto
mais rentável no Brasil de um

hatch para um utilitário esportivo, com o novo C3 – movimento similar ao proposto em
2021 pela Toyota, que lançou
uma “versão SUV” do campe-

Indústria automotiva
brasileira promete
acelerar no novo ano
a apresentação de
modelos inéditos ou
repaginados
oníssimo sedã Corolla, com o
Corolla Cross, e emplacou um
novo sucesso no país.
A conterrânea e eterna rival
da Toyota, a Honda, optou por

um rumo bem diferente, apresentando a configuração hatch
no novo City, que continuará
tendo a versão sedã. Líder de
mercado no país, a Fiat deverá
promover a estreia do SUVcupê Fastback, aproveitando a
plataforma MLA de seu maior
lançamento neste ano, o Pulse,
primeiro utilitário esportivo da
marca italiana feito no Brasil.
A Volkswagen seguirá jogando suas fichas na eletrificação, com novos integrantes da
família ID desembarcando no
país, mas promete com todas

as pompas uma radical repaginação da picape Amarok, produzida na Argentina.
A receita da fabricante ale
mã será seguida pela General
Motors, com a chegada da
segunda geração do Bolt EV e
da nova picape Montana, que
terá tratamento “vip”, pois
trocará de patamar, crescendo para entrar na briga com
a Fiat Toro. Por fim, a Ford,
sem produção nacional desde
janeiro de 2021, confirma o
desembarque da picape Mave
rick, importada do México.
Fotos: Divulgação

Fiat Fastback
Depois de “atrasar” o lançamento do Pulse, seu primeiro
SUV produzido no Brasil, a Fiat
promete acelerar com o Fastback,
utilitário esportivo com estilo

GM Montana
cupê, na mesma plataforma do
Pulse, no próximo ano. O novo
modelo deve compartilhar vários
elementos do Pulse na parte externa. Na motorização, é espe-

Citroën C3
A Citroën radicalizou em sua
principal novidade para o ano
novo. Primeiro, “marcou território” com a próxima geração
do C3 ao apresentar o modelo
mais de seis meses antes; segundo, transformou o hatch em um

A nova picape Montana, que
até pouco tempo ainda exibia a
frente do Agile – já “sepultado”
há alguns anos –, mudará por
completo no próximo ano. Deve

Peugeot Landtrek
SUV. Foi apenas uma “reserva de
mercado” porque a marca não deu
detalhes da mecânica do novo C3,
que poderá ter powertrain herdado
do Peugeot 208, 1.6 aspirado flex
de 118 cv, e o 1.0 Firefly da Fiat de
77 cv nas versões de entrada.

Volkswagen Amarok
Sempre em meio a uma luta
árdua para emplacar nas vendas no Brasil, a picape Amarok
ganhará sua segunda geração no
próximo ano, produzida na Argentina desde seu lançamento

rado apenas motores turbo no
Fastback, provavelmente, o 1.0
T200, herdado do Pulse, e o 1.3
T270, que já equipa a Fiat Toro e
os Jeep Compass e Commander.

mundial, em 2010. A imagem divulgada pela Volkswagen sugere
que a nova Amarok vai compartilhar elementos visuais com a
Ford Ranger, em uma nova parceria entre as duas marcas.

Prevista para desembarcar no
Brasil no segundo semestre de
2022, a picape média Landtrek é a
aposta da Peugeot para brigar contra Toyota Hilux, GM S10, Ford
Ranger, Mitsubishi L200 Triton e
Nissan Frontier. A picape, que só

terá versões com cabine dupla, foi
desenvolvida em conjunto com a
chinesa Changan. A picape poderá
ter motores 2.4 turbo a gasolina
de 210 ccv, 1.9 turbodiesel de
150 cv e 2.0 turbodiesel de 181 cv.
Será montada no Uruguai.

Caoa Chery Exeed LX
A Caoa Chery se prepara para
o lançamento da marca de luxo
Exeed no mercado brasileiro.
Décima colocada no ranking de
vendas no Brasil este ano, a marca sino-brasileira apostará forte

no SUV LX, com base no Tiggo
7. Porém, o interior do novo mo
delo será exclusivo, com destaque
para o painel de instrumentos
e a central multimídia com tela
de 12,3 polegadas, cada um.

receber, provavelmente, a parte
frontal da Blazer americana e
crescerá de tamanho, para entrar
no segmento da Fiat Toro e da
Renault Oroch. A parte mecânica

deverá ser compartilhada com o
Tracker agora produzido em São
Caetano, com motor 1.2 turbo
flex de até 133 cv e transmissão
automática de seis marchas.

Ford Maverick
Resgatando o nome do famoso cupê esportivo dos anos 1960
e 1970, a Ford trará do México
em 2022 a picape Maverick, inicialmente na versão Lariat, com
pacote off-road FX4. A picape,
que será posicionada imediata-

mente abaixo da Ranger produzida na Argentina, terá motor 2.0
EcoBoost com 240 cv (mais forte
do que o de sua “irmã” maior), câmbio automático de oito marchas e
tração integral. Terá ainda paleta
de cores com dez opções.

Renault Kwid elétrico
A Renault confirma a chegada
da nova geração do Kwid no Brasil em 2022, destacando a versão
eletrificada. Antes do desembraque da configuração “verde”, o
hatch – o mais vendido da marca

no Brasil – passará já em janeiro
por grande reestilização nas variantes com motor 1.0. A versão
elétrica estreará na metade do
ano, com especificações seme
lhantes às do City K-ZE.
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Indicador de Saúde
INFORME

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

Depois da evolução dos laudos ambientais e médicos para o

como uma ferramenta eficiente na demonstração para todo dire-

status de programas como o Programa de Prevenção de Riscos

tor de que investimentos são valiosos e nunca se joga dinheiro

Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Medico e Saúde

fora mas é um método importante para eficácia no monitora-

Ocupacional – PCMSO temos também a evolução do laudo de

mento das atividades dos profissionais, suas necessidades, as

Ergonomia para o Programa de Avaliação Ergonômica – PAE,

condições no mobiliário e equipamentos que podem ser melho-

mas será que as empresas tratam como mais um volume em

rados.

seu arquivo mesmo em tempos de crise ou pode ser visto como

A ergonomia pode assumir o status de importância relevante

uma importante ferramenta de melhoria continua envolvendo

no planejamento das empresas, uma vez que complementa as

departamentos de destaque como SESMT, Qualidade e Produ-

condições de segurança na avaliação dos segmentos do corpo

ção?

do profissional envolvido e nas condições de segurança na pro-

Em tempos difíceis como enfrentamos na atualidade nenhum

dução.

grupo corporativo seja de qualquer tamanho pensa e repensa

Temos hoje em dia várias empresas no Grupo Biomedic que

muito antes de investir qualquer importância, existe todo um pla-

atendem os quesitos de segurança já em sua fase de planeja-

nejamento, afinal ninguém é “louco” de jogar dinheiro fora.

mento o que é o correto a se fazer, na ergonomia não é diferente

Quando essas empresas “engavetam” os seus documentos de

quando as empresas ignoram As condições de ergonomia em

base trabalhista (PPRA, PCMSO e PAE) sem dar ciência das

qualquer atividade o retorno fatalmente é desastroso nos formas

condições de melhoria da empresa executa da mesma forma

de patologias neurológicas, musculares, ósseas e processos

uma “loucura” administrativa, me desculpem por utilizar termos

trabalhistas provenientes de mesma origem.

fortes nessas situações, mas não adianta ter todos os laudos

Precisamos aprender a encarar o programa de Avaliação de

obrigatórios e não tomar as atitudes de correção na estrutura,

Ergonomia como uma condição muito mais importante e mais

postura dos profissionais e situações de risco.

séria do que se fazia anteriormente (alguns anos...) o P. A. E. do

O risco a que me refiro não é somente ruído, produtos químicos

Grupo Biomedic dpa condições básicas para qualquer pessoa

entre outros, mas o risco de frente a uma fiscalização ou audito-

entender quais as condições ideais de atividade laboral sem ge-

ria de futuro cliente / parceiro corre-se também o risco de perder

rar problemas graves para qualquer empresa.

dinheiro e a oportunidade de aumentar rendimentos em época

Em um outro momento gostaria de me aprofundar nos conceitos

de crise é desastroso.

de ergonomia e ilustrar algumas situações de interesse junto a

O Programa de Avaliação Ergonômica muitas vezes marginalizado a fazer volume na gaveta dos administradores pode ser um
valoroso aliado para monitorar pontos a ser melhorados, bem

vocês.

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico Sanitarista,
Gestor do setor de Ergonomia do Grupo Biomédic.

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/ SP - CEP: 09911-260 - Fone/ Fax: (11) 4044-3777
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