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PAGAMENTO DE AUXÍLIO BRASIL COMEÇA EM
NOVEMBRO PARA QUEM GANHA BOLSA FAMÍLIA

Apesar das indeﬁnições em relação ao programa de transferência de renda do governo, o Auxílio Brasil, todas as 14,6 milhões
de famílias do programa Bolsa Família receberão o novo benefício a partir de 17 de
novembro. Nesse primeiro momento, haverá apenas a correção do valor médio do benefício de cerca de 20% para repor parte da
inﬂação acumulada, desde 2018.

Foto: Divulgação

O percentual exato ainda não foi deﬁnido e
até a semana passada era de 17,8% – o que
elevaria o valor médio do benefício, de R$
189 para R$ 222, segundo o Ministério da
Cidadania. Com a nova sinalização, o benefício na transição pode chegar a R$ 226,80.
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CULUNISTAS

Raissa Barbosa termina noivado
com ator pornô: “Ele é tóxico e
quer me difamar”

Raissa Barbosa terminou o namoro com o ator pornô Wellington, que se apresenta sob o
nome artístico de Victor Ferraz. Ela foi exposta pelo rapaz em uma live sob o argumento
de que havia sido agredido, mas a ex-Miss Bumbum usou suas redes sociais para dizer
que estava vivendo em um relacionamento tóxico.
“Ele ligou a live na intenção de me difamar, falando que eu o agredi, quando na verdade
eu me defendi dele, eu já estava cansada porque já mandei ele embora da minha casa
diversas vezes, e ele não aceita o término. Ele é tão tóxico que não aceita meus trabalhos
e sempre briga por ciúmes e tenta sempre me difamar. Cansei”, escreveu Raissa na noite
de quinta-feira (28).
Horas antes, durante a madrugada, Wellington fez uma live mostrando ferimentos no
lábio e na testa, aﬁrmando ter sido vítima de agressão física por parte de Raissa.
“Olha, eu preciso? Eu preciso que você faça isso comigo? Eu preciso que você tire sangue
de mim? Eu nunca te agredi, eu não tenho currículo de agredir ninguém, você tem!”,
disse o ator pornô.

BIOMETRIA FACIAL PODE APRESENTAR ERRO SE O
MORADOR ESTIVER USANDO MÁSCARA

Cada vez mais equipamentos com Biometria Facial vêm sendo instalados em condomínios residenciais e comerciais. A grande vantagem, em
tempos da pandemia do Covid-19, é que o usuário não precisa encostar
o corpo no equipamento, evitando, assim, risco de contaminação. Por
outro lado, é importante alertar que a maioria das pessoas no Brasil
está usando máscara de proteção e estudos têm mostrado que isso pode
gerar aproximadamente 50% de erros no sistema de reconhecimento
facial. “Lordello, mas por que isso ocorre? ”A explicação é bastante
simples, qual seja: os sistemas de reconhecimento facial, através de algoritmos, analisam a imagem do rosto para identiﬁcar dezenas de pontos únicos através das distâncias do nariz aos olhos, da boca ao queixo e
outros parâmetros como contorno da face e formato da extremidade do
rosto.
O problema, é que a máscara para minimizar risco de contágio pelo
coranavirus cobre boa parte do rosto, principalmente a região da boca
e nariz. Ou seja, quanto maior ela for, menor a quantidade de pontos
únicos a serem observados e analisados pelo equipamento biométrico facial, gerando, assim, falhas no reconhecimento, tanto é, que dois
síndicos que entrevistei e que instalaram, antes do início da pandemia,
esse tipo de equipamento em seus condomínios, agora estão enfrentando problemas, pois o sistema apresenta, com muita frequência, o “falso
positivo” e “o falso negativo” de identicação na entrada de moradores,
justamente em virtude do uso de máscaras.
A solução que esses administradores adotaram, foi informar a todos os
cadastrados/moradores que deveriam retirar a máscara na hora de passar pelo reconhecimento facial, que dura em torno de 1 segundo apenas,
e em seguida colocá-la novamente para proteção contra o vírus.

O relacionamento de Raissa e Wellington é cheio de idas e vindas. Eles reataram neste
ano e chegaram a fazer uma viagem a Dubai, onde ele pediu a mão dela em casamento. Antes de retomarem o relacionamento, Wellington trabalhou por anos na indústria
pornográﬁca, atuando em ﬁlmes voltados ao público gay. Com o casamento prestes a
ocorrer, ele abandonou a proﬁssão e começou a trabalhar como inﬂuenciador digital.
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SUSTENTABILIDADE

MBigucci publica Relatório de Sustentabilidade no Pacto Global da ONU
A construtora é uma das mais
antigas do setor a manter o
relatório qualiﬁcado no nível
avançado.

O relatório também aborda
os ODSs – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
que fazem parte da Agenda
2030 da ONU.

A MBigucci enviou à ONU
(Organização das Nações
Unidas) seu Relatório de Sustentabilidade – 2021 (ano base
2020). Além de uma apresentação detalhada da empresa,
com mais de 300 imagens e
gráﬁcos, a publicação comunica o progresso das ações da
construtora com base nos dez
princípios estabelecidos pelo
Pacto Global, focados nos Direitos Humanos, Relações do
Trabalho, Proteção Ambiental
e Combate à Corrupção.

A construtora foi uma das
primeiras do Brasil a aderir
voluntariamente ao Pacto
Global, em 2008. Desde então, elabora e publica anualmente seu Relatório na
plataforma ONU. Em 2021
manteve a qualiﬁcação em
nível avançado, um reconhecimento do Pacto às
empresas que desenvolvem
melhores práticas de governança e gestão da sustentabilidade.

“Este ano, pela primeira vez, nosso relatório contempla também a
versão em áudio para acessibilidade. A leitura foi feita com muito
carinho por nossos colaboradores e diretores. É muito gratiﬁcante
todo esse pioneirismo, pois sabemos que muitas empresas se inspiram nessas atitudes e com isso ajudamos a construir um mundo
melhor”, destacou a diretora Roberta Bigucci.
Entre os assuntos detalhados no relatório estão: metas para redução
de água, energia e resíduos de obra; destinação de entulho para
reciclagem; inovações tecnológicas, procedimentos para fornecedores; ações de responsabilidade social e ambiental junto aos colaboradores, clientes e à comunidade (Big Riso, Big Vida, Big Vizinhança, Big Conhecimento e Big Ideias), entre outros.
Sobre o Pacto Global – É um importante movimento mundial criado pela ONU, no ano 2000, com objetivo de mobilizar empresas e
instituições de diversos setores para que incluam em suas gestões
corporativas princípios nas áreas de Direitos Humanos, Relações
do Trabalho, Proteção Ambiental e Combate à Corrupção, conceitos alinhados aos ODSs. A adesão ao Pacto é voluntária. São cerca
de 13 mil participantes de 160 países. O Brasil é a terceira maior
rede do mundo, com mais de 950 signatárias.

ANUNCIE SEU PRODUTO OU SERVIÇO!

Com 38 anos de história,
a construtora celebra os
excelentes resultados.
Não é de hoje que a construtora
MBigucci é reconhecida nacionalmente como uma empresa inovadora,
inquieta, sempre à frente no mercado,
principalmente quando o assunto é
Responsabilidade Ambiental
e Social.

“Assim como todo mundo, no
começo nos assustamos, mas
agimos rápido e no ﬁm, o novo
momento serviu como trampolim para alavancarmos ainda
mais as inovações e ótimos
resultados”,
destacou Bigucci.

(11) 96429-8686

BRASIL

Pagamento de Auxílio Brasil começa em
17 de novembro para quem ganha Bolsa Família
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Reajuste será de cerca de 20%
num primeiro
momento, elevando valor para
pouco mais de R$ 200.
Ajuda de R$ 400 deve sair em
dezembro, se PEC dos
Precatórios for aprovada
Caso o Congresso aprove a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) dos
precatórios, decisões ﬁnais
da Justiça contra a União,
todas as famílias receberão
benefício mínimo de R$
400, a partir de dezembro.
A medida permitirá também elevar o número de
famílias beneﬁciadas para
17 milhões. A ideia do Ministério é pagar um valor
complementar para quem
não recebeu esse piso, retroativo a novembro.Mas
também está prevista uma
ajuda de custo, entre R$ 50
e R$ 60.

Mas o governo está
enfrentando diﬁculdades para aprovar a
PEC na Câmara dos
Deputados, conforme
ﬁcou evidente nessa
semana. Por se tratar de uma emenda
à Constituição, são
necessários 308 votos favoráveis dos 513
deputados, em dois
turnos. O texto ainda
precisa passar pelo
Senado, também com
quórum qualiﬁcado.

Foto: reprodução/internet

O governo também
aguarda a aprovação
pelo Congresso da medida provisória (MP)
que reformula o Bolsa
Família, que será extinto, para pôr em prática
todas as mudanças trazidas pelo Auxílio Brasil, que prevê uma cesta
de auxílio. Entre eles,
auxilio criança cidadã
(creche), bolsa atleta e
de iniciação cientíﬁca,
além de bônus de inclusão produtiva na zona
rural e urbana.

A MP perderá a validade em 7 de dezembro
se não for votada.Para
colocar todas as novas
regras em prática, o Ministério da Cidadania
prevê prazo de até dois
meses.
Os Jogos Escolares que
serão realizados em novembro, no Rio, servirão de base para o pagamento da bolsa atleta
aos melhores colocados
nas competições.

O plano do governo é editar esse decreto assim que
a PEC dos precatórios for
aprovada pelo menos em
primeiro pela Câmara. Nesta quinta-feira, o ministro
da Cidadania, João Roma,
fez um apelo ao Congresso
para que se aprove a PEC
até a segunda semana de
novembro, para que não
haja diﬁculdades na operacionalização do pagamento
do novo auxílio.
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SÃO BERNARDO DO CAMPO

Escola são-bernardense é a primeira a receber oﬁcinas
do ‘Armarinho, Cantinho da Imaginação’ em 2021
Até setembro, projeto estava
realizando apenas entregas das
estruturas físicas.

Na última quarta-feira (20), a Escola

Municipal Marly Buissa Cheid recebeu
o primeiro ciclo de oﬁcinas de artes cênicas do projeto ‘Armarinho, Cantinho da
Imaginação’ que estavam pausadas devido a pandemia. Na oportunidade, as oﬁcinas foram realizadas para duas turmas;
a entrega do acervo – que é entregue com
brinquedos, jogos educativos, livros, ﬁgurinos e adereços, caixa de som, projetor e DVDs – ocorreu na mesma data.

“Armarinho, Cantinho da Imaginação” foi criado para difundir
a pluralidade das artes cênicas para o público infantil por meio de
armarinhos cenográﬁcos com acervo lúdico, os quais são entregues
aos beneﬁciados de forma gratuita para uso permanente das instituições contempladas. Frente a pandemia, a entrega seguiu todos
os protocolos preventivos vigentes no município, com presença de
público reduzido.

Instituição contemplada com o projeto “Armarinho, Cantinho da
Imaginação” em São Bernardo do Campo
20/10/2021: Escola Municipal Marly Buissa Cheid, em São Bernardo do Campo/SP
Sobre a Tegma: Há mais de 50 anos no mercado, somos um dos
maiores operadores logísticos do Brasil em termos de faturamento e
uma empresa listada na B3 (principal bolsa de valores do Brasil), na
categoria Novo Mercado. Especializados em operações complexas
e de alta criticidade, oferecemos uma gama completa de serviços,
com foco em logística integrada e logística de veículos. Em nossas
operações, gerenciamos mais de 1.500 equipamentos próprios e de
terceiros, empregando cerca de 1,7 1,5 mil colaboradores. Oferecemos um portfólio de serviços amplo e diferenciado, capaz de atender
de forma personalizada as diferentes necessidades de cada cliente.

Foto: Divulgação/PMSCS

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto é uma realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de
Cultura, com produção da Incentivar e patrocínio da Tegma – um
dos maiores operadores logísticos do Brasil em termos de faturamento, tem seus valores apoiados nos pilares pessoas, excelência
operacional e qualidade. Por isso, ações como essa fazem parte do
escopo social da empresa.

DIGITAL
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Mark Zuckerberg anuncia mudança de nome do Facebook para Meta

Durante o evento Facebook Connect realizado na tarde de quinta-feira (28),
o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, comunicou a mudança de nome do
Facebook. Agora, a companhia passará a se chamar “Meta”.
A nova nomenclatura começa a valer de imediato e buscará separar os apps
com o desenvolvimento de novas plataformas – já que a empresa tem trabalhado em criar um novo “Metaverso” voltado às realidades aumentada e
virtual.
De acordo com a companhia, a Meta dará vida ao Metaverso, a ﬁm de conectar amigos e familiares, encontrar comunidades e ajudar os negócios a
crescerem. O nome foi escolhido para signiﬁcar “além”, justamente pois as
tecnologias simbolizam ir além das restrições de telas, limites de distância
e até da física.
No momento, nossa marca está tão fortemente ligada a um produto que não
pode representar tudo o que estamos fazendo hoje, muito menos no futuro.
Com o tempo, espero que sejamos vistos como uma empresa ‘metaversa’,
e quero ancorar nosso trabalho e identidade no que estamos construindo.”
aﬁrmou o criador do Facebook.
O logo da Meta consiste em um símbolo de inﬁnito com uma perspectiva
distinta, para se assemelhar a um “M”.

Mudança era esperada

Os rumores indicavam essa mudança de nome desde a última semana.
A estratégia do Facebook seria isolar a rede social como um produto
separado do grupo e mudar a imagem da empresa como um todo.
Vale lembrar que o Facebook e Zuckerberg têm se envolvido em uma
série de polêmicas de segurança nos últimos anos. A mais recente foi
com denúncias de uma ex-funcionária, a qual aﬁrma que a organização
se preocupa mais com lucros do que pessoas.

Aplicativo não será mudado

Apesar da alteração do nome da empresa Facebook, as redes sociais não
sofrerão qualquer modiﬁcação neste momento, segundo Zuckerberg.
Isso signiﬁca que o aplicativo do Facebook seguirá com este nome,
bem como as demais ferramentas – Instagram, Messenger, WhatsApp
e Oculus.

Novas estruturas

Em comunicado à imprensa, a Meta diz que “o metaverso funcionará
como uma combinação híbrida das experiências sociais online atuais,
às vezes expandido em três dimensões ou se projetando no mundo físico. Ele permitirá que você compartilhe experiências imersivas com
outras pessoas mesmo quando vocês não puderem estar juntos, e fazer
coisas que não poderiam fazer juntos no mundo físico”.

Foto: Divulgação

Eleições

Na terça-feira (26), o Facebook anunciou que irá inserir rótulos em
postagens sobre eleições com redirecionamento de usuários para a página da Justiça Eleitoral na internet. Isso vale também para o Instagram
e a mudança faz parte de um esforço junto com o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para combater desinformação.
“A integridade das eleições é uma prioridade para nós e temos trabalhado nos últimos anos com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no
Brasil para proteger o processo democrático” informa o comunicado.

POLÍTICA
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Foto: GABRIEL INAMINE/PMSBC

Prefeito Orlando Morando dá sequência à revitalização da
Avenida Luiz Pequini em São Bernardo do Campo

Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando,
deu sequência ao plano de revitalização na região da Avenida Luiz
Pequini, importante corredor viário da cidade, na Vila São Pedro,
altura da Avenida Pery Ronchetti. O chefe do Executivo acompanhou, nesta quarta-feira, a continuidade do trabalho de paisagismo no local, dentro do programa de arborização. A ação inclui
o plantio de 300 mudas de árvores, de quatro espécies diferentes,
principalmente ipês.

nida Pery Ronchetti, chegando ao Paço, já foram plantadas mais de
1.000 árvores. Temos deixado a cidade mais bonita para se viver”, aﬁrmou o prefeito Orlando Morando, que plantou uma das mudas no local.
Foto: Gabriel Inamine/PMSBC

Foto: Gabriel Inamine/PMSBC

O espaço abordado pela medida, situado na antiga Ilha Pequini, abrigava, de maneira precária, moradias irregulares. Em 2019, por outro lado,
a administração municipal removeu as famílias que residiam no local
– eram 48 na oportunidade. Depois de 30 anos de espera por atuação
do poder público, os moradores foram contemplados com apartamentos
novos, no Conjunto Residencial Novo Jardim Regina. A área se transformou em um repaginado sistema viário, que resultou ainda em melhor
ﬂuidez no trânsito.
“Fizemos uma transformação na Avenida Luiz Pequini. O local, infelizmente, era uma comunidade, pessoas viviam muito mal aqui. Essas
famílias ganharam um apartamento, a cidade recebeu uma rotatória e o
meio ambiente, novas árvores. São 300 (mudas). Deste espaço até a Ave-

O procedimento implementado na região integra também projeto de urbanização envolvendo os córregos Saracantan e Colina, cujo programa engloba melhorias na infraestrutura, drenagem e no sistema viário do entorno, incluindo
nova sinalização horizontal e vertical. Ao todo, a Prefeitura estima investimento
de R$ 25 milhões para execução completa do plano, que abrange a canalização
dos córregos, além da construção de centros comerciais, bem como benfeitorias
nos corredores de ônibus Rotary e São Pedro.
Foto: Gabriel Inamine/PMSBC

GRANDE ABC

Prometeon investe R$ 8 milhões em novo
centro logístico de pneus em Santo André
Foto: Helber Aggio/PSA
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IBGE realiza teste para o Censo 2022
em São Caetano do Sul e monta posto
no Bairro Prosperidade

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) irá realizar testes
para o Censo 2022 em todo o país e, no Estado de São Paulo, escolheu o
município de São Caetano do Sul para a operação.
A partir do dia 4 de novembro, o IBGE vai entrevistar todos os moradores
do Bairro Prosperidade, e já instalou um escritório de apoio no Atende Fácil Express (Avenida Prosperidade, 441). Até 10 de dezembro, serão
avaliados os sistemas de coleta de informação, equipamentos, abordagem
ao informante e protocolos de prevenção à covid-19 que serão utilizados
no Censo 2022.
Com investimento de R$ 8 milhões, a Prometeon, ex-Pirelli Industrial, instalou novo centro
logístico de pneus na fábrica em Santo André, na Vila Homero Thon. O armazém, de 4 mil
metros quadrados, tem capacidade para estoque de 8 mil pneus para o segmento agro. A cerimônia de inauguração aconteceu quinta-feira (28), com a presença do prefeito Paulo Serra
e do CEO para as Américas da Prometeon, Eduardo Fonseca.

“Para a Prefeitura de São Caetano é um privilégio poder viabilizar toda a
infraestrutura necessária ao IBGE e contribuir para o sucesso do Censo
2022, iniciativa fundamental para o planejamento de políticas públicas”,
declarou a secretária de Governo, Silvia de Campos, que coordena a articulação de diversos setores da Prefeitura envolvidos na ação do IBGE.

“A construção deste novo centro de distribuição logístico em Santo André vem em um bom
momento para a Prometeon. Estamos trabalhando há bastante tempo em formas de aprimorar o funcionamento da nossa estrutura no Brasil buscando atender os nossos clientes
de forma mais ágil, com menos burocracia e tempo perdido nos processos. O novo local,
mais moderno e eﬁciente do que o usado anteriormente, nos ajudará muito neste sentido”,
disse Fonseca. Segundo o CEO, o novo centro logístico irá proporcionar uma operação de
estocagem e distribuição mais eﬁciente e com custo reduzido para a fabricante.
“É muito importante destacar a alegria deste dia, principalmente pelo momento que estamos vivendo. A retomada econômica vai ser um dos grandes desaﬁos pós-pandemia. Estamos com a vacinação da população bastante avançada, o que está representando uma
queda muito signiﬁcativa no número de casos da cidade. Mas apesar de estarmos perto de
vencer a pandemia, ela vai deixar cicatrizes, principalmente no aspecto econômico. Apesar
de o panorama nacional estar cheio de incertezas, aqui na cidade e na região a gente tem
trabalhado para combater isso criando um ambiente mais favorável para as empresas, sejam as tradicionais, como a Prometeon, interessadas em ampliar seus negócios, ou novas
empresas interessadas em investir na cidade”, aﬁrmou o prefeito Paulo Serra.
O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, acrescentou
que a política de desenvolvimento da cidade, pautada na melhora do ambiente de negócios,
na melhora da competitividade das empresas, bem como no fomento de uma cultura de inovação, empreendedorismo e qualiﬁcação, continua surtindo bons resultados para a cidade e
para a região do Grande ABC.
“A Prometeon é uma empresa estratégica, parceira do município, integrante do Hub de
Inovação do Parque Tecnológico de Santo André tendo sido a primeira a apresentar desaﬁos para o programa. E nesse momento de retomada econômica, a atração de investimento
e a geração de emprego é onde a gente está colocando mais energia. Estamos desburocratizando, simpliﬁcando e agilizando, trazendo transparência e otimizando a vida do empreendedor. Este investimento da Prometeon mostra que a cidade, com estas ações, está no
caminho certo e com certeza ainda serão gerados muitos frutos”, disse Banzato.
O novo centro de distribuição logístico em Santo André terá iluminação de LED, quatro
plataformas de doca, sistema de segurança logística com hidrantes, extintores, sinalização de
segurança e rotas de fuga, atendendo todas as normas adequadas, buscando atuar de forma
mais sustentável e eﬁciente. Na operação do armazém, os colaboradores terão à disposição
empilhadeiras elétricas para uso, evitando lançamento de gases nocivos na atmosfera, e veículos autônomos, também elétricos, para transporte dos produtos.

Foto: Divulgação
Além da cessão do espaço para a instalação da equipe de recenseadores,
a Prefeitura dá apoio tecnológico, por meio da Divisão de Tecnologia da
Informação (DTI), e promoverá ações de divulgação nos canais de comunicação e em unidades escolares, para informar a população e motivá-la a
participar. Para garantir a segurança dos moradores, os agentes do IBGE
estarão identificados com uniformes e crachás e a GCM (Guarda Civil
Municipal) acompanhará a operação no bairro.
“Os recenseadores vão trabalhar uniformizados, com boné, colete e bolsa azuis com a logomarca do IBGE. No colete, há também o crachá de
identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do
entrevistador”, informou o chefe da Unidade Estadual do IBGE, em São
Paulo, Francisco Garrido Barcia.
Para a coleta das informações, os recenseadores vão utilizar um dispositivo semelhante a um smartphone, na cor azul, o DMC (Dispositivo Móvel de Coleta). Os moradores poderão verificar a identidade de todos os
entrevistadores do IBGE por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou do
telefone 0800 721 8181. Segundo o presidente do IBGE, Eduardo Rios
Neto, o Bairro Prosperidade conta com cerca de 1.000 domicílios e foi escolhido para a aplicação do teste devido às características de urbanização
e estrutura, além da diversidade de atividades econômicas existentes.

