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Universidade 

Em clima de 
recuperação de verba, 
UFABC faz congresso e 
celebra 15 anos 
Após um início de ano com previsões sombrias, 

baseadas nos cortes de orçamento pelo Governo Federal, a UFABC 
(Universidade Federal do ABC) respira ares mais tranquilos com o seu 
orçamento praticamente recomposto. Resta ainda a recuperação de 
verbas para investimento, porém, para o reitor Dácio Matheus, o clima 
hoje é completamente diferente daquele verificado nos primeiros meses 
de 2021 e é neste clima mais otimista que a universidade realiza o seu 
3° Congresso que tem como lema Construindo Trajetórias 
Transformadoras e que também celebra o 15° aniversário da 
universidade. Leia mais... 
  

Rastilho 
Siraque deixa o PCdoB e está fora das eleições 
2022 
O ex-vereador de Santo André e ex-deputado 
federal Vanderlei Siraque deixou o PCdoB 

nesta quarta-feira (18/8). Após diversos rumores de que 
deixaria o partido para retornar ao PT, o político resolveu 
dar um tempo e se dedicar a vida acadêmica e também a 
advocacia. 

• Família Siraque será representada por Bete 
• Isenção para vítimas da Covid-19 será debatida em Diadema 
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• Contas de Atila e Alaíde são retiradas de pauta no TCE-SP 
  

Pets 
Vacina antirrábica é aplicada mediante 
agendamento prévio no ABC 
Agosto é marcado pelas tradicionais campanhas de 
vacinação contra a raiva canina e felina. No entanto, 

desde que a pandemia começou, o governo estadual não tem feito 
ações de conscientização, mesmo com o envio das doses em dia.  
 

Vacinação 
S.Caetano, S.André, Ribeirão e S.Bernardo estão 
mais avançadas na 2ª dose 
O ABC possui 29,2% da população total imunizada, 
segundo os dados divulgados pelas prefeituras nesta 

quarta-feira (18/8).  Quatro cidades estão acima da média regional: 
São Caetano (41%), Santo André (33,17%), Ribeirão Pires (31,29%) e 
São Bernardo (30,95%). Veja o ranking. 

• Anvisa recomenda indicação de 3ª dose com prioridade a idosos 
• Butantan fornecerá dados para liberar Coronavac para jovens 
• SP espera envio de doses da Pfizer para reduzir intervalo 

  

Vacinação 
Mauá antecipa a 2ª dose da vacina a 
profissionais da educação 
Profissionais da educação que iriam receber a 2ª dose 
contra a Covid no início de setembro poderão 

completar o ciclo vacinal antes do prazo. Isso porque no início da 
próxima semana – segunda, terça e quarta-feira (dias 23, 24 e 25/08) -
, Mauá aplica o imunizante a este público. 

• Santo André garante vacina para 100% da população adulta 
• São Bernardo inicia vacinação de jovens de 12 a 15 anos 
• Mauá antecipa a 2ª dose da vacina a profissionais da educação 

  

Covid-19 
ABC se aproxima de 10.450 mortes e 250 mil 
casos de coronavírus 
O ABC registrou nesta quarta-feira (18/8) mais 15 
óbitos em 24h por covid-19 e totalizou 10.447. Com 

isso, apresenta média móvel de 18 mortes em relação aos últimos 7 
dias. Nos casos, foram 609 em apenas um dia, e totalizaram 249.809. 
Com isso, a média móvel é 404 casos. Veja os gráficos. 

• SP terá obrigatoriedade do uso de máscara até 31 de dezembro 
• Ribeirão Pires completa 22 dias sem óbitos por Covid-19 
• Brasil registra 985 mortes em 24h; média está abaixo de 900 
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Saúde 
São Caetano inicia agenda de exames com 
mamógrafo digital 
São Caetano iniciou nesta quarta-feira (18) a agenda 
de exames com o novo mamógrafo digital. Instalado 

no Cemedi (Centro Municipal de Diagnósticos por Imagem), anexo ao 
Complexo Hospitalar, é o que há de mais moderno e com recursos 
avançados, que permitem realização de biópsias e agulhamento no 
próprio equipamento.  
  

RDtv/Saúde 
Hospitais denunciam baixa no estoque em 
bancos de sangue 
Ao vivo: Hospitais denunciam baixa no estoque em 
bancos de sangue. Entrevista com Toebaldo Antonio de 

Carvalho, gerente e hematologista do Colsan (Associação Beneficente 
de Coleta de Sangue), Regional ABC. Boletim RDtv 19/08/2021, às 
10h.  
  

Manifestação 
Trabalhadores demitidos pedem empregos de 
volta à FUABC e à prefeitura 
Em ato realizado na manhã desta quarta-feira (18/08) 
em São Bernardo, ex-funcionários dos equipamentos 

de saúde de São Bernardo, que trabalhavam contratados pela FUABC 
(Fundação do ABC) pediram seus empregos de volta.  
  

Cidades 
Diadema diz que invasão foi surpresa e tenta 
evitar choque entre movimentos 
O secretário de Habitação de Diadema, Ronaldo 
Lacerda, disse que a ocupação de um terreno na 

avenida Afonso Monteiro da Cruz, no bairro Serraria, foi uma surpresa, 
pois o município já negociava com os movimentos. 

• Diadema implanta Academia Ao Ar Livre no Jardim Portinari 
  

Polícia 
Motoqueiro morre após acidente entre duas 
motos em Rio Grande da Serra 
Acidente causado pela colisão de duas motocicletas do 
quilômetro 40 da Rodovia SP 122, em Rio Grande da 

Serra, deixou um morto e outra pessoa gravemente ferida. Segundo 
informações da Prefeitura, o acidente ocorreu na última terça-feira 
(17/08), por volta das 22h, quando as motocicletas colidiram de 
frente.  

•  Homem é preso por uso de documento falso em Santo André  

  

Economia 
Braskem investe mais de R$ 5 milhões para 
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duplicar produção de ETBE 
Para atender à crescente demanda mundial por soluções sustentáveis, a 
Braskem duplicou sua produção de ETBE (Éter Etil Terbulítico) no Brasil, 
bioaditivo para gasolina automotiva que melhora sua performance e é 
produzido parcialmente com etanol.  

• Santo André fecha parceria com Rhodia Solvay para o Hub 
  

Trabalho 
Governo de SP lança Bolsa Trabalho com 
benefícios a 120 mil pessoas 
O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira 
(18) o lançamento do programa Bolsa Trabalho, com 

disponibilização de 30 mil vagas para a população desempregada, com 
prioridade para mulheres.  

• Diadema realiza a 2ª edição da Feira de Profissões da Unifesp 
  

RD Momento Econômico 
Empresa aposta em aluguel de carros por 
aplicativo 
Turbi conta com 2 mil veículos na Grande São Paulo, 
sendo que 50 estão disponíveis em Santo André e São 

Bernardo. Startup busca a fidelização de clientes a partir de um sistema 
que reduza os custos com automóveis por meio de um aluguel. 
  

Autos/Fernando Calmon 
Sistemas de assistência podem deteriorar-se com 
o tempo 
Utilização dos sistemas avançados de assistência ao 
motorista (ADAS, na sigla em inglês) tem atraído 

bastante atenção nos últimos anos e contribuído para evitar distrações 
e acidentes pequenos ou mesmo fatais.  
  

Transporte 
Motociclistas são alvo de ação educativa em São 
Bernardo 
Principais vítimas de acidentes de trânsito no 
município, os motociclistas de São Bernardo foram 

alvo na manhã desta quarta-feira (18/08) de blitz educativa, cujo 
objetivo foi a conscientização e a orientação deste público sobre 
maneiras para se evitar acidentes fatais no sistema viário. 

• JSL lança programa Mulheres na Direção 
  

RDtv/Educação 
USCS realiza 13ª edição de projeto aberto a 
comunidade sobre Agenda de 2030 
A USCS (Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul) realiza do dia 23 a 27 de agosto a 13ª edição do 

projeto Universidade Aberta que, sem ocorrer em 2019, vem neste ano 
em formato digital aberto a toda a sociedade.  
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Educação 
Diadema realiza a 2ª edição da Feira de 
Profissões da Unifesp 
O Articula Minifeira Diadema- satélite da II Feira de 
Profissões-  tem um formato misto dividido em 2 

fases: -minicurso a distância de 15/08 à 21/08: Será a distância no 
formato MOOC (cursos online gratuitos e em grande escala), com 
atividades formativas avaliativas em formulários que serão realizadas 
no site feiradeprofissoes.unifesp.br. 

• Singular realiza encontro virtual de profissões 
  

Meio Ambiente 
Enel instala duas árvores solares no campus da 
UFABC em São Bernardo 
A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de 
energia elétrica que atua em 24 municípios de São 

Paulo, acaba de instalar duas árvores solares no campus da UFABC 
(Universidade Federal do ABC), em São Bernardo. 

• Cantareira entra em nível de alerta, mas Sabesp descarta risco 

  

Esportes 
São Caetano terá a 1ª pista de bobsled da 
América Latina 
Com tradição de incentivo ao Esporte, São Caetano 
assinou nesta quarta-feira (18/8) o termo de uso de 

espaço no CER Natale Cavaleiro (clube São José) para a criação da 
primeira pista de bobsled da América Latina.  

• Diadema implanta Academia Ao Ar Livre no Jardim Portinari 
• Atlético-MG atropela o River Plate e enfrenta o Palmeiras na 

semi 
 
  

Social 
São Bernardo entrega cartões de gratuidade no 
Bom Prato para população de rua 
A preocupação com a população de São Bernardo em 
situação de vulnerabilidade social tem sido constante e 

motivado ações diversas por parte da Prefeitura durante a pandemia.  
• Ribeirão Pires repassa 8 toneladas de alimentos à entidades 

  

Cultura 
Escola Livre de Santo André recebe inscrições 
para o curso Cinema & História 
A Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo 
André está com inscrições abertas até 24 de agosto 

para o curso Cinema & História, a cargo do professor Celso Sabadin.  
  

RDPOP 
Luísa Sonza e Marília Mendonça se unem em 
nova parceria musical 
Luísa Sonza anunciou nova parceria com Marília 
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Mendonça na noite desta terça-feira, 17. A sertaneja irá participar da 
regravação de Melhor Sozinha. A música já foi lançada como single do 
álbum Doce 22 de Luísa, que foi ao ar no dia 18 de julho.  

• Elton John surpreende fãs em restaurante na França 
• Boris Casoy está cursando medicina veterinária aos 80 anos 
• ‘The Crown’: Confira as primeiras imagens de Charles e Diana 

 
  

Novelas 
Império: José Alfredo vende diamantes para 
Dionísio 
No capítulo desta quinta-feira (19/8), de Império, 
Maria Marta marca o casamento de João Lucas. Cora 

desmente a história que contou para Téo. Salvador volta para casa. 
Robertão consola Maria Ísis. José Alfredo vende diamantes para 
Dionísio. Maurílio e Danielle se beijam. Maria Marta pergunta pela 
fortuna de José Alfredo a Merival. Amanda convida Leonardo para o 
casamento de João Lucas.  

• Nos Tempos do Imperador: Pilar se desculpa com Samuel 
• Pega Pega: Júlio tem uma ideia para devolver a mala de dinheiro 
• Malhação: Tomtom aconselha Pedro a contar seu segredo 
• Lima Duarte irá contracenar com a neta e a bisneta 

  

Turismo 
Inscrições para Programa Travessia Grande ABC 
terminam nesta sexta (20) 
As inscrições para empreendedores do setor de 
Turismo participarem da nova fase do Programa 

Travessia Grande ABC terminam nesta sexta (20/8).  
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