Ano 30

www.diarioregional.com.br

Nº 4856

sábado e domingo

2 e 3 de juLho DE 2022

Preço dos aluguéis no ABC dobra em
maio e provoca queda nas locações

Pesquisa CreciSP mostra que valor dos imóveis mais alugados subiram de até R$ 1.250 para R$ 2.500
Pesquisa divulgada esta semana
pelo Conselho Regional de Corretores
de Imóveis do Estado de São Paulo
(CreciSP), mostra que em maio houve
queda de 0,58% no número de imóveis
alugados na região do ABC. O levantamento também revela que as vendas
de imóveis usados caíram 26,80% em

maio frente a abril na região, o que
pôs fim a dois meses seguidos de alta.
A queda no número de imóveis alugados ocorreu após abril ter registrado
aumento de 37,79% sobre março,
mês em que a média de locações tinha
atingido os preços mais altos, de até R$
1.500 em 58,82% das contratações. A

queda no número de novos contratos é
explicada pelo aumento nos valores do
aluguel na região. A maioria dos novos
inquilinos nas cidades de Santo André,
São Caetano, São Bernardo, Diadema,
Mauá e Ribeirão Pires está pagando,
desde maio, aluguéis que chegam até
ao dobro do que os que alugaram casas

e apartamentos no mês anterior. Em
abril, 69,23% dos novos contratos estabeleceram aluguéis de até R$ 1.250.
Em maio, 66,68% dos imóveis que
foram alugados nessas seis cidades têm
aluguel médio de até R$ 2.500, segundo pesquisa feita com 69 imobiliárias e
corretores locais.
Página 4

R$ 2,00

seu bolso

ANP: preço
médio do etanol
cai 3,08% e o da
gasolina, 3,5%
Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que os
preços médios do etanol hidratado
caíram em 21 Estados e no Distrito
Federal: recuou 3,08% na semana em
relação à anterior, de R$ 4,873 para
R$ 4,723 o litro. Já o preço da gasolina caiu 3,5% na semana de 26 de
junho a 2 de julho.
Página 4
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Governador entrega
170 ônibus e anuncia
parque e revitalização de
viaduto em S.Caetano
O governador Rodrigo Garcia entregou
nesta sexta-feira (1º), em São Caetano, 170
ônibus para atender linhas intermunicipais
gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo)
na região do ABC. Na ocasião, Garcia anunciou a abertura de processo licitatório para
revitalização do Viaduto da Independência,
que faz ligação do centro do município com a
Avenida do Estado, em São Paulo. Além disso,
também liberou R$ 10 milhões para a cons
trução de um Parque Linear em São Caetano.
“Fico muito feliz em vir aqui entregar mais
170 ônibus, com toda a qualidade, que vão
substituir os veículos velhos. Isso é transportar a população mais carente com dignidade”,
afirmou Rodrigo Garcia.
Novos veículos, operados pela Next Mobilidade, contribuem para melhoria do serviço prestado a cerca de 182 mil passageiros por dia
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Prefeitura elabora
política de saúde
para população
imigrante
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Para oferecer atendimento humanizado e acolhedor a mais de 950 imigrantes e pessoas em situação de refúgio
que escolheram Diadema para morar, a
prefeitura iniciou o processo de implementação de uma política municipal de
saúde voltada a essa parcela da população. Segundo dados parciais do E-SUS,
no município existem 969 pessoas de
outros países, entre eles, Venezuela,
Colômbia, Haiti e República Democrática do Congo. Já pelo CadÚnico, são
242 famílias, sendo 94 venezuelanas,
30 portuguesas, além de 19 haitianas
e outras 19 chilenas. Aliado ao estudo
para identificar a população imigrante
e pessoas em situação de refúgio na cidade e conhecer suas demandas, a SMS
realizou uma primeira capacitação, em
parceria com a Coordenação de Políticas
para Imigrantes e Promoção do Traba
lho Decente de São Paulo. Página 6
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mercado de trabalho

Posse da vice ocorreu nesta sexta

rio grande da serra

Penha Fumagalli toma
posse da prefeitura
após cassação;
Claudinho vai recorrer

Prefeito anuncia
primeiro Hospital
Veterinário Público
do município

Diadema registra
saldo positivo de
quase 1.500 vagas
formais em 2022
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Longe das urnas
este ano, Demarchi
afirma que vai
concorrer em 2024
O ex-vereador de São Bernardo
e ex-prefeituravel Rafael Demarchi
(União Brasil) decidiu não disputar
o pleito este ano e vai apoiar o projeto de eleição da primeira-dama de
Santo André, Ana Carolina Serra
(Cidadania), e de reeleição do deputado federal Junior Bozzella (União
Brasil). Em entrevista ao Diário Regional, afirmou que para ser prefeito de São Bernardo, não necessariamente precisa ser deputado. “Meu
futuro político a Deus pertence.
A certeza é que trabalharei novamente pela candidatura a prefeito
em 2024”, destacou. Sobre o apoio
a Ana Carolina Serra, Demarchi
afirmou que a primeira-dama fez
importante trabalho na Assistência
Social de Santo André, além de ser
sempre presente e ter visão humana
das necessidades das pessoas.
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santo andré

Alunos da EJA materializam suas
histórias de vida em Livro de Memórias
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Rafael Demarchi: ‘para ser prefeito, não
necessariamente precisa ser deputado’
Demarchi apoia o projeto de eleição à Alesp da primeira-dama Ana Carolina Serra e de reeleição do deputado federal Junior Bozzella
Rafael Demarchi (União
Brasil), vereador de São Bernardo por dois mandatos e prefeiturável em 2020, decidiu não
disputar o pleito este ano e vai
apoiar o projeto de eleição da
primeira-dama de Santo André,
Ana Carolina Serra (Cidadania),
e de reeleição do deputado fede
ral Junior Bozzella (União Brasil). Sobre o seu futuro político,
ao Diário Regional, Demarchi
destacou que para ser prefeito
de São Bernardo, não necessa
riamente precisa ser deputado.
Por que o senhor resolveu abrir mão do projeto
de estar nas urnas em outubro próximo?
Fiz uma avaliação fria sobre o assunto. Consultei diversos amigos, dentre os quais o

n

ENTRE ASPAS

Ana Carolina fez importante
trabalho na Assistência
Social de Santo André.
Tem uma visão humana
Rafael Demarchi

prefeito Paulo Serra, de Santo
André. Diante de tantas ponderações resolvi não ser candidato e apoiar a candidatura de
sua esposa, a primeira-dama
Ana Carolina para deputada
estadual e o meu amigo Junior
Bozzella para federal. Devo assumir a coordenação regional
desta importante dobrada
para o Estado de São Paulo e
para a região do ABC.
Em sua visão, o que credencia a primeira-dama de
Santo André no pleito?
Ana Carolina fez importante trabalho na Assistência
Social de Santo André. Além
de sempre presente, tem uma
visão humana das necessidades das pessoas. Seu principal cabo eleitoral, o prefeito
Paulo Serra, além do mais
votado em toda a região vem
desenvolvendo um trabalho
de fazer inveja na cidade, com
desenvolvimento, mas sem
perder essa importante visão
do social, da humanidade.
Por que Junior Bozzella,
que é da Baixada, e não um
nome da região?
Na vida, o que conta, o que
norteia tudo é a gratidão, e
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Demarchi: trabalharei pela candidatura a prefeito em 2024

tenho muita gratidão a ele pelo
fato de ter apoiado a minha
decisão de ser candidato a prefeito em 2020, me garantindo
o comando do PSL na cidade,
apesar de todas as pressões e,
consequentemente, a legenda
para a candidatura a prefeito.
O apoio a ele não foi uma exi
gência, mas uma deferência da
minha parte por tudo isso.
Como avalia o atual
panorama político de São

Bernardo?
A cidade está em pé de
guerra. Tem a deputado estadual três candidaturas
relativamente fortes: a do
vereador Julinho Fuzari
(PSC) e da já deputada estadual Carla Morando (PSDB),
esposa do prefeito, e a do
deputado estadual Luiz Fernando, no segundo mandato.
Porém, está em pé de guerra
pelo tratamento dispensado

pelo prefeito aos seus aliados.
Há também três candidaturas fortes a deputado federal; três grandes protagonistas: a do atual vice-prefeito,
Marcelo Lima (Solidariedade),
do já deputado federal Alex
Manente (Cidadania) e do exprefeito por dois mandatos,
Luiz Marinho (PT) e ainda tem
a candidatura do também deputado federal Vicentinho (PT).
O prefeito tenta angariar
apoio no estilo que ele gosta,
na base da pressão. Afinal
de contas, a reeleição da sua
esposa depende todo o seu
projeto político futuro, mantendo-o em evidência a partir de 2025, quando não terá
mandato.
Como analisa o cenário
para o governo estadual?
Duas candidaturas fortes
que podem fazer a diferença:
a do ex- ministro Tarcísio Freitas e a do ex-governador Márcio França, os quais vejo como
fiéis da balança. Fernando
Haddad, do PT, aparece bem
colocado, mas é uma eleição
que deve ser definida no interior. Rodrigo Garcia (PSDB),
atual governador, trará o peso

da gestão (João) Doria (PSDB)
com medidas autocráticas durante a pandemia.
Como avalia o cenário
nacional?
Indefinido. Apesar das
pesquisas mostrarem o expresidente Lula (PT) na fren
te e Bolsonaro logo atrás, é
preciso destacar que todos
esses números, segundo os
últimos levantamentos, são
sobre apenas 50% do eleitorado, ou seja, cerca de 50%
do eleitorado ainda não se
definiu por um ou outro candidato. É bom destacar que
uma importante parcela das
intenções de voto em Lula é
mais por não desejar Bolsonaro do que apoio explícito,
e o mesmo ocorre com o atual
presidente. Não acredito que a
terceira via se firme com a senadora Simone Tebet (DEM)
por falta de tempo hábil para
ser mais conhecida no país.
Vale destacar que pesquisas
são “fotos” do momento.
Sobre seu futuro político?
Meu futuro político a Deus
pertence. A certeza é que traba
harei novamente pela candidatura a prefeito em 2024.

Luiz Fernando reúne mais de 800 pessoas em prestação de contas no Sindicato dos Metalúrgicos
O deputado estadual Luiz
Fernando (PT) reuniu, na
última quinta-feira (30), mais
de 800 pessoas em evento
para prestação de contas no
Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, em São Bernardo. Marcaram presença os vereadores
Getulio do Amarelinho e Ana
do Carmo e, virtualmente o
ex-prefeito Luiz Marinho, o
deputado federal Vicentinho e
o ex-presidente Lula.
“Estamos fazendo muito
por São Bernardo, pelo ABC e
por todo Estado de São Paulo,
lutando para tirar a área da
saúde da UTI; para que nossas
crianças e jovens tenham uma
educação de qualidade; cidades

mais seguras, preocupado
com a geração de trabalho e
renda e erradicação da fome.
Tenho muito orgulho em ser
o deputado que realmente se
preocupa com o povo da nossa
cidade”, destacou.
Luiz Fernando ressaltou
sua luta pela cidade com o
envio de dezenas de emendas parlamentares, principalmente para a área da Saúde.
Além de custeio, as verbas contemplaram a Santa Casa e as
UBSs Vila São Pedro, Ferrazópolis e Jardim das Orquídeas.
Também foram destinados
recursos para a APAE de São
Bernardo, ao Instituto Social
Cultural Brasil, à compra de
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eletroencefalógrafo portátil,
fundamental para pacientes com epilepsia, e obras de
infraestrutura no bairro Co
operativa.
n EDUCAÇÃO
Na área da Educação o
mandato do deputado tem
se empenhado em qualificar
as escolas estaduais Professora Luiza Collaço Q. Fonseca, no Ferrazópolis, Professora Julieta Vianna de
Sant’anna, na Vila Rosa, Célio Cruz Negrini, no Areião,
e para a creche Jesus de
Nazareth.
Foi iniciativa do deputado Luiz Fernando o con-

hecido Projeto Tigrinho, considerado um dos maiores
projetos socioeducativos do
mundo. Por meio de escolinhas de futebol, mais de 11
mil crianças e adolescentes
(sendo 7 mil apenas em São
Bernardo) foram inseridos na
prática esportiva e também
na formação cidadã. “Infelizmente, o projeto chegou ao
fim por motivações políticas.”
Outra luta do deputado
importante foi pela vinda do
Metrô para a região do ABC,
que já havia sido licitado na
época em que Luiz Marinho
era prefeito e Geraldo Alckmin governador.
“Quero agradecer todos e
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Luiz Fernando: “estamos fazendo muito pelo ABC”

todas que nos prestigiaram
no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na noite desta
quinta-feira. Foram mais de

800 companheiras e companheiros que estiveram em
nossa prestação de contas.
(Reportagem Local)

Datafolha: Lula tem 43% contra
30% de Bolsonaro em S.Paulo
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira
(1º) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) mantém a lide
rança das intenções de voto
no Estado de São Paulo. De
acordo com o levantamento,
o petista tem 43% dos votos
no Estado, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL),
seu principal adversário,
tem 30% das intenções.
Em relação ao total
do país, Lula tem menos
eleitores em São Paulo. O
ex-presidente aparece com
47% das intenções de voto
na pesquisa nacional do
Datafolha, divulgada na semana passada. Já Bolsonaro
teve 28% no levantamento
que abrange todo o Brasil.
Em São Paulo, Ciro
Gomes (PDT) está em terceiro lugar, com os mesmos

8% que pontua no cenário
nacional. Já Simone Tebet
(MDB), que no levantamento
nacional marcou 1%, ficou
com 3% em São Paulo, dentro
do limite da margem de erro.
Na sequência vem André
Janones (Avante), com 2%,
seguido de Vera Lúcia (PSTU),
Pablo Marçal (Pros) e Felipe
d’Avila (Novo), com 1% cada.
Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (Democracia Cristã), Luciano Bivar
(União Brasil) e General Santos
Cruz (Podemos) não pontuaram. Os votos brancos e nulos
somam 9% e não sabem, 2%.
A pesquisa entrevistou 1.806
eleitores de terça (28) a quintafeira (30) e tem margem de erro
de dois pontos porcentuais. O
levantamento foi registrado no
Tribunal Superior Eleitoral sob
o número SP-02523/2022 e BR01822/2022. (AE)
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Rodrigo Garcia entrega
170 novos ônibus para o ABC
Governador também anunciou a revitalização de viaduto que liga São Caetano à capital
O governador Rodrigo Garcia entregou nesta sexta-feira
(1º), em São Caetano do, 170
ônibus para atender linhas intermunicipais gerenciadas pela
EMTU (Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos de São
Paulo) na região do ABC. Na
ocasião, o governador também
anunciou a abertura de processo licitatório para revitalização
do Viaduto da Independência,
que faz ligação do centro do
município com a Avenida do
Estado, em São Paulo, e a libe
ração de R$ 10 milhões para a
construção de um Parque Li
near na cidade (ver página 6).
“Fico muito feliz em vir
aqui entregar mais 170 ônibus,
com toda a qualidade, que vão
substituir os veículos velhos.
Isso é transportar a população
mais carente com dignidade,
os ônibus têm ar-condicionado, wifi, entrada USB, todo
mundo vai estar conectado e
tendo um serviço de grande
qualidade”, afirmou Garcia.
Os 170 novos veículos,
operados pela Next Mobilidade, contribuem para
a melhoria da qualidade do

serviço prestado aos cerca de
182 mil passageiros que diariamente se deslocam pelas
96 linhas entre os municípios
de Diadema, São Caetano do,
São Bernardo, Santo André,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra.
A nova frota, colocada pa
ra operação gradativamente
desde abril de 2022, é composta por 70 ônibus novos
zero quilômetro e 100 veículos seminovos, com chassi
Mercedes-Benz, carroceria
Caio Apache Vip e motor
Euro V, tecnologia que garante eficiência energética
e baixa emissão de poluentes. Os veículos possuem arcondicionado, elevador para
pessoas com mobilidade reduzida e são equipados com
wi-fi e tomadas USB para recarga de eletrônicos.
A remodelação e mo
dernização da frota intermunicipal da região contou com
investimento de R$ 70,5 mi
lhões realizado pela Next Mobilidade (ABC Sistema), SPE
(Sociedade de Propósito Específico) criada a partir da prorroga-

Governo do Estado de São Paulo

Rodrigo Garcia: “transportar com dignidade a população”

ção por 25 anos do contrato de
concessão com a Metra, operadora do Corredor ABD.
n VIADUTO
O governador anunciou,
também, a liberação de
R$ 10 milhões para a construção de um Parque Linear em São Caetano, além
da abertura de processo licitatório para revitalização do

Viaduto da Independência.
Os recursos de R$ 26 mi
lhões ao viaduto serão repassados para a remoção das tubulações de água existentes,
construção de pórtico em estrutura de aço para fixação de
estais, construção de viga de
apoio interna ao “caixão perdido” do viaduto para fixar os
estais, entre outras intervenções. (Reportagem Local)

Salvador terá dia de ‘todas as vias’,
com Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet
Capital baiana, Salvador
terá neste sábado (2) a presença de quatro pré-candidatos à Presidência da República em eventos simultâneos.
Além do presidente Jair Bolsonaro (PL), do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) e do ex-ministro Ciro
Gomes (PDT), a senadora
Simone Tebet (MDB) também terá agenda na cidade.
Com isso, a capital da
Bahia de todos os santos
reunirá amanhã presidenciáveis de todas as vias eleitorais, desde a extrema-direita,
representada por Bolsonaro,
até a chamada terceira via da
senadora emedebista.
Bolsonaro vai participar de uma motociata com
apoiadores ao lado do exministro da Cidadania João
Roma (PL), nome que apoia
na disputa pelo governo
baiano. O evento sairá do
Farol da Barra, por volta
das 9h, e vai até o Parque
dos Ventos, na região da
Boca do Rio. Às 12h20, Bolsonaro participa de uma
cerimônia de imposição
de insígnias da Ordem do
Rio Branco ao médium
Divaldo Franco, que acontecerá no Comando da Base
Aérea de Salvador.

Lula vai participar de ato
aberto ao público, com presença de lideranças políticas,
na Arena Fonte Nova, a partir
das 10h30. O evento também
faz parte da pré-campanha de
Jerônimo Rodrigues, lançado
pelo PT na corrida estadual.
Assim como Roma com Bolsonaro, o ex-secretário de
Educação tenta colar a imagem no petista para crescer
nas pesquisas eleitorais,
lideradas com larga vantagem
pelo ex-prefeito de Salvador
ACM Neto (União Brasil).
Em entrevista à Rádio Metrópole, o ex-presidente disse também que
fará participação rápida
no tradicional cortejo do
Dois de Julho, que celebra
a luta dos baianos pela independência do Estado.
Há preocupação com a segurança do ex-presidente,
porque o circuito é feito a
pé e na rua, o que suscita
mais cuidados com a integridade do petista.
Ciro Gomes também participará do cortejo e, depois,
deve ir a um ato com a mi
litância do partido. Já Simone Tebet também irá à tradicional caminhada, ao lado do
presidente do Cidadania, Roberto Freire. (AE)

TSE: doações por Pix para Em entrevista a TV americana, Bolsonaro minimiza racismo no Brasil
campanhas serão apenas O presidente Jair Bolso“valores cristãos” e afirmou
que a esquerda brasileira é
naro (PL) minimizou a exis
com CPF como chave
composta, em grande parte,
tência do racismo no Brasil
Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nestsa
sexta-feira (1º) que somente
pessoas físicas que cadastrarem o CPF como chave Pix podem fazer doações para campanhas eleitorais nas eleições
de outubro.
Em maio, o tribunal autorizou as doações por meio
do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central.
O caso foi decidido a partir de
uma consulta feita pelo partido PSD ao tribunal.
Após o julgamento, o partido fez um pedido de reconsideração para que as doações
também pudessem ser feitas
por meio de outros tipos de
chaves, como número do celular, endereço de e-mail e
chave alfanumérica.
Ao analisar a questão, por
unanimidade, o tribunal confirmou que somente a doação pelo CPF pode ser aceita
para garantir a identificação
da origem da transferência

e cumprir o princípio constitucional da transparência. As
outras opções levariam entre
15 e 45 dias para serem rastreadas e identificadas, segundo o TSE.
n FUNDO
Além das doações de pessoas físicas, as campanhas
também poderão contar com
R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em 2022. O
recurso é destinado ao financiamento público de campanhas
políticas e está previsto no orçamento federal deste ano.
Nesta semana, o TSE
definiu o limite de gastos para
as campanhas eleitorais. O
teto de gastos da campanha a
presidente será de R$ 88 mi
lhões, após o valor ser corrigido pela inflação dos últimos
quatro anos. Em eventual segundo turno, tal limite deve ficar próximo de R$ 45 milhões.
(Agência Brasil)

em entrevista à TV americana
Fox News. Na conversa com o
jornalista conservador Tucker
Carlson, que foi ao ar na noite
desta quinta-feira, o chefe do
Executivo destacou que “os
ídolos do futebol” são, em sua
maioria, afrodescendentes, e
criticou o que chamou de “divisão” entre brancos e negros.
Questionado pelo âncora
americano se a esquerda
tenta implementar “políticas identitárias” no país aos
moldes dos Estados Unidos,
Bolsonaro afirmou que as
pautas relacionadas a esse
tema, como as que abordam
raça e orientação sexual, por
exemplo, são uma forma de
dividir a população entre
“brancos e negros”, “empregados e empregadores”,
“nordestinos e sulistas”, entre outras polarizações.
“Existe racismo no Brasil,
como em todo lugar do mundo, mas não da forma como é
descrito”, disse, acrescentando que seu sogro é conhecido

Bolsonaro criticou a “divisão” entre brancos e negros

como “Paulo Negão”, mesmo
tendo a cor da pele e dos olhos
clara. “Nossos grandes ídolos
de futebol são afrodescendentes”, completou.
O presidente aproveitou a
recente polêmica sobre aborto nos Estados Unidos para
destacar sua posição sobre o
tema. Ele afirmou a Carlson
que considerou positiva a de-

cisão da Suprema Corte dos
EUA de delegar aos estados a
tarefa de legislar sobre a interrupção da gravidez, o que,
na prática, proíbe o aborto em
boa parte do país.
n VALORES CRISTÃOS
Na mesma entrevista, Bolsonaro justificou seus posicionamentos com base em

de “ateus que não respeitam
nada”. O presidente também
acusou opositores de agressão
a padres e pastores e invasões
a igrejas.
“Quando a Suprema Corte
americana mudou o entendimento sobre o aborto, a esquerda brasileira não gostou.
Nós gostamos da vida. O Lula,
mesmo, disse que o aborto é
uma questão de saúde pública, a mulher é quem decide”,
afirmou.
Bolsonaro lembrou que o
presidente eleito este ano terá
ao menos duas indicações
para o Supremo Tribunal Federal (STF) ao longo do mandato. Segundo ele, se o petista
sair vitorioso do pleito, indicará magistrados favoráveis
à interrupção da gravidez.
O chefe do Executivo também fez críticas ao ministro
da Corte Luís Roberto Barroso, mas ponderou que este
afirmou, recentemente, não
haver “clima” para discutir
aborto no STF. (AE)

Vacina contra tuberculose, BCG registra baixa cobertura no Brasil
Apesar de ser obrigatória
para recém-nascidos, a vacina
BCG - que protege contra as
formas graves da tuberculose
- tem registrado baixos índices de cobertura. Segundo
o Datasus, do Ministério da
Saúde, a cobertura vacinal do
imunizante caiu de 105%, em
2015, para 68,6% em 2021. A
BCG faz parte do Programa
Nacional de Imunização
(PNI) e é indicada para ser
aplicada logo após o nascimento da criança.

Segundo a integrante do
Departamento Científico de
Imunizações da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP),
Tania Petraglia, a vacina protege, principalmente, contra a
tuberculose miliar, que ocorre
quando o bacilo entra na corrente sanguínea e chega a todos
os órgãos, com risco de meningite. A BCG também protege
contra outras formas graves de
tuberculose, como a pulmonar.
Tania lamentou a baixa
cobertura no país e fez um

apelo à população. “Faço uma
chamada para a vacinação de
todas as faixas etárias de 0 a
100 anos e um pouquinho.
As vacinas são uma forma de
proteção coletiva”, destacou.
Na avaliação da especialista,
há uma falha em garantir
essa vacinação na atenção
primária. “Falta uma intervenção do ponto de vista municipal mais efetiva”, afirmou.
A vacinação com a BCG é
recomendada desde o nascimento para crianças que ten-

ham peso igual ou superior a
2 quilos. De dose única, a BCG
deve ser aplicada até o primeiro mês de vida do bebê, porque
a incidência das formas mais
graves da tuberculose costuma ocorrer enquanto a criança
ainda é bem nova. Não há impedimento, porém, para que
indivíduos de qualquer idade
se vacinem, embora o grau de
proteção seja menor.
n CONTRAINDICAÇÃO
As imunodeficiências gra

ves são contraindicadas para
a vacinação, além de tratamento por quimioterapia ou
radioterapia e lesão de pele
no local de aplicação. Do
mesmo modo, não devem
tomar a BCG crianças com
HIV positivo. Já os filhos de
portadores desse vírus que
não tenham sido expostos à
doença podem e devem ser
vacinados, indicou a pediatra.
No dia 29 de maio, várias
entidades médicas enviaram
carta ao Ministério da Saúde

alertando sobre a falta de
vacina BCG nos postos de
saúde do país. Em resposta,
o Ministério da Saúde informou, por meio da Secretaria
de Vigilância em Saúde, que
espera normalizar a distribuição das vacinas a partir
de setembro. No momento,
o quantitativo médio disponibilizado para cada estado
é de 500 mil doses ao mês,
contra 1 milhão de doses, disponibilizadas anteriormente.
(Agência Brasil)
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Preço do aluguel sobe 100% em
maio em seis cidades do ABC
Preços dos imóveis mais alugados subiram de até R$ 1.250 para R$ 2.500, mostra Pesquisa CreciSP
Pixabay

Pesquisa divulgada esta se
mana pelo Conselho Regional
de Corretores de Imóveis do
Estado de São Paulo (CreciSP),
mostra que em maio houve
queda de 0,58% no número
de imóveis alugados na região
do ABC. A queda ocorreu após
abril ter registrado aumento
de 37,79% sobre março, mês
em que a média de locações
tinha atingido os preços mais
altos, de até R$ 1.500 em
58,82% das contratações.
A queda no número de no
vos contratos é explicada pelo
aumento nos valores do alu
guel na região. A maioria dos
novos inquilinos nas cidades
de Santo André, São Caetano,
São Bernardo, Diadema, Mauá
e Ribeirão Pires está pagando,
desde maio, aluguéis que che
gam até ao dobro do que os
que alugaram casas e aparta
mentos no mês anterior.
Em abril, 69,23% dos no
vos contratos estabeleceram
aluguéis de até R$ 1.250. Em
maio, 66,68% dos imóveis
que foram alugados nessas
seis cidades têm aluguel mé
dio de até R$ 2.500, segundo
pesquisa feita com 69 imobi

liárias e corretores locais.
“É como uma onda: em
bora o ABCD seja uma região
com grandes indústrias, cen
tros de serviços, logística e
comércio, aluguéis nesses va
lores não devem se sustentar
em um cenário econômico
como o que vivemos”, afir
mou José Augusto Viana
Neto, presidente do CreciSP.
Embora não descarte al
terações eventuais como as
de maio, Viana Neto prevê
que a média de preços da
maioria dos contratos deve
voltar às registradas nos me
ses anteriores. “Não há sinais
ou indícios de que a renda
das famílias tenha aumentos
significativos no futuro pró
ximo”, destacou.
n VENDAS
As vendas de imóveis usa
dos caíram 26,80% em maio
frente a abril na região do
ABCD, o que pôs fim a dois
meses seguidos de alta. As 69
imobiliárias consultadas pelo
CreciSP venderam em maio
mais apartamentos (78,26%)
do que casas (21,74%) e
66,67% deles com preços mé

Etanol: preço cai em 21 Estados e
no DF; média nacional recua 3,08%
o litro, em Mato Grosso, e o
menor preço médio estadual,
de R$ 4,212, também foi reg
istrado em Mato Grosso. O
maior preço médio estadual,
de R$ 6,500, foi observado
no Amapá. Já o maior preço
ocorreu em um posto no Rio
Grande do Sul, a R$ 7,890.
Na comparação mensal,
o preço médio do biocom
bustível no País caiu 8,93%. O
Estado com maior baixa por
centual no período foi Mato
Grosso, com 11,62% de des
valorização mensal do etanol.
n GASOLINA
Antes mesmo do efeito da
redução do ICMS por alguns
estados, o preço da gasolina
caiu 3,5% na semana de 26 de
junho a 2 de julho. Segundo
o levantamento de preços
da ANP, o preço médio do
litro da gasolina recuou para
R$ 7,127, de R$ 7,390 da se
mana anterior. (AE)

Por Sérgio Biagioni Junior

Substituir. A nova
regra do jogo atual

C

Contratos de locação caíram 0,58% em maio no ABC

dios de até R$ 500 mil. Essa
foi a maior média desde ja
neiro deste ano.
Esses imóveis se dis
tribuem de forma quase
igualitária entre os bairros
de regiões nobres (35,56%),
centrais (33,33%) e de per
iferia (31,11%) e são na
maioria de padrão construti
vo médio (62,86%).
Segundo as imobiliárias e
corretores consultados pelo

CreciSP, 70% dos apartamen
tos mais vendidos têm dois
dormitórios, uma vaga de ga
ragem e área útil entre 51m² e
100 metros quadrados.
Entre as casas, predomi
nam as de três dormitórios
(60% do total) com duas va
gas de garagem (40%) ou três
(40%). A área útil disponível
de 60% delas oscila entre
101 e 400 metros quadra
dos. (Reportagem Local)

Receita Federal faz alerta para golpe
de empréstimos utilizando Pix
A Receita Federal aler
tou, na última quinta-feira
(30) que recebeu vários re
latos de golpes envolvendo
empréstimos e aproveitou
para dar orientações de
como evitá-los. De acordo
com o órgão, as supostas
empresas de crédito condi
cionam a liberação do valor
ao pagamento antecipado
do Imposto sobre Opera
ções Financeiras (IOF).
Para convencer a vítima
a recolher taxas inexistentes
para a liberação do dinheiro,
os estelionatários mostram
notificações e documentos
de arrecadação falsos.
De acordo com os rela
tos recebidos pela Receita,
o pagamento das supostas
taxas ou IOF são feitos por
meio de transferências via
Pix para pessoas físicas.

sicredi.com.br

Os preços médios do eta
nol hidratado caíram em 21
Estados e no Distrito Federal
nesta semana, de acordo com
levantamento da Agência Na
cional do Petróleo, Gás Natu
ral e Biocombustíveis (ANP)
compilado pelo AE-Taxas. O
biocombustível valorizou em
5 Estados. Nos postos pes
quisados pela ANP em todo o
país, o preço médio do etanol
recuou 3,08% na semana em
relação à anterior, de R$ 4,873
para R$ 4,723 o litro.
Em São Paulo, principal
Estado produtor, consumidor
e com mais postos avaliados, a
cotação média caiu 2,98%, de
R$ 4,527 para R$ 4,392 o litro.
Mato Grosso foi a unidade da
Federação com maior recuo
porcentual de preços na se
mana, de 6,25%, de R$ 4,493
para R$ 4,212 o litro.
O preço mínimo registra
do na semana para o etanol
em um posto foi de R$ 3,69

Família &
Finanças

“Trata-se de golpe, já
que a Receita Federal não
fornece dados para recolhi
mento de tributos ou taxas
via transferência”, informa
o órgão em nota.
O recolhimento do IOF
é feito apenas mediante
Documento de Arrecada
ção de Receitas Federais
(Darf), pago pela entidade
que fornece o crédito e não
pelo contribuinte.
Além disso, os servidores
da Receita não prestam
serviços de empréstimos à
população e nem entram
em contato para cobrar es
ses tipos de taxas.
Caso haja suspeita de
golpe, a orientação do órgão
é registrar um boletim de
ocorrência com a polícia,
fornecendo todas as provas
possíveis. (AE)

aro(a) Leitor(a), a inflação chegou, não está dando
trégua e ainda deve conviver conosco por mais algum
tempo, infelizmente.
Basta ler ou ouvir qualquer notícia sobre economia para
entender que esta vilã se faz presente no mundo inteiro.
Alias, apenas como curiosidade, porém com grande importância
para melhor entendimento da atual situação no Brasil, temos os
Estados Unidos apresentando maior nível de inflação em quase 41
anos; O mesmo ocorre na Europa, especialmente na Alemanha,
registrando a maior inflação dos últimos 50 anos.
Portanto, neste momento da economia, importante que você
saiba que inflação não é exclusividade do Brasil. Fique atento!
Assim, dada a constante elevação dos preços, é certo que
esta mais difícil comprar hoje, pelo mesmo valor, o que se
comprava semana passada.
O melhor exemplo para o assunto desta coluna, é a carne
bovina. O preço da carne está tão alto, que uma simples ida ao
açougue é capaz de gerar um grande susto.
Então, no caso em questão, substituir a carne bovina
pela carne de frango, porco e mesmo pelo ovo, tem sido uma
medida de adaptação e substituição diante à presença da
inflação. Escolher marcas mais baratas e reduzir o consumo de
determinados produtos ou alimentos também precisa estar no
radar dos consumidores.
O costumeiro churrasco de final de semana, até que a
situação se altera, está cada vez mais caro e certamente mais
raro entre famílias e amigos.
Além da elevação dos preços dos alimentos, situação semelhante
se observa em outros segmentos do comércio e serviços.
A corriqueira e comum “comprinha” daquilo que nem sempre
estávamos precisando, além das lembrancinhas para filhos e netos,
também foram afetadas, passando a pesar muito mais na conta.
Perceba que a inflação está corroendo o poder de compra e
consumo de todos.
Portanto, enquanto a situação econômica mundial e do
Brasil não retornarem à normalidade, pesquise preços, troque
de marca e substitua.
Esta é a atual regra do jogo. Boa sorte!
Ficou com alguma dúvida? Me envie um e-mail que eu esclareço.
Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com
Sérgio Biagioni Junior é Planejador Financeiro Pessoal, formado em
Adm de Empresas, Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria
e Custos e Pós Graduado na PUC-RS em Planejamento Financeiro e
Finanças Comportamentais. Certificado CEA-Anbima.
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Penha Fumagalli assume Paço de R. G. da Serra;
Claudinho da Geladeira vai recorrer da cassação
Ainda nesta sexta-feira teve início sessão para analisar segundo pedido de afastamento relacionado à fura-fila da vacina
Reprodução Facebook

A vice-prefeita de Rio
Grande da Serra, Penha Fumagalli (PTB), tomou posse
do Executivo na manhã desta sexta-feira (1). O agora
ex-prefeito Claudinho da
Geladeira (PSDB) foi cassado
também nesta sexta-feira,
após sessão que durou cerca
de 20 horas e analisou pedido
referente a crime de responsabilidade relacionado à falta
de resposta aos requerimentos dos vereadores.
Ainda nesta sexta-feira
teve início nova sessão para
analisar um segundo pedido
de cassação do tucano, este
referente à denúncia de promover o “fura-fila” da vacina
contra a covid-19. Até o fechamento da edição, a sessão
não havia sido finalizada.
Por meio de nota, Clau
dinho da Geladeira informou
que “lamenta o ocorrido, especialmente pelo trabalho
que sua gestão vinha fazendo
na cidade e que seus advogados vão tentar reverter essa
decisão na Justiça”.
n A POSSE
Durante a posse, que ocor-

Penha: “queremos buscar o desenvolvimento e humanidade. Trazer humildade ao Poder Executivo”

reu na Câmara, Penha fez
aceno ao Legislativo e pregou
humildade na condução da
cidade. Também evocou sabedoria para tomar as decisões corretas em prol do
município. “Peço sabedoria a
Deus para tomar as decisões
corretas, a fim de fazer com
que nossa cidade, a partir de
hoje, possa se desenvolver.
Queremos buscar o desenvolvimento e humanidade.

Trazer humildade do Poder
Executivo para com a população. Com a Graça de Deus
estou nesta Casa de Leis juntamente com os vereadores
me tornando prefeita de Rio
Grande da Serra”, destacou.
n PROBLEMAS
Penha destacou que sabe
das dificuldades, reafirmou
que acredita nos vereadores
e que juntos vão buscar me

lhorias e soluções para os pro
blemas. A prefeita afirmou,
ainda, que vai construir um
corpo técnico com pessoas
que possam ajudar e trabalhar para o bem de Rio Grande
da Serra. “Sei o tamanho da
responsabilidade que o cargo
traz, mas creio que será um
desafio pelo qual vou me
doar 110% para que eu possa
atender os anseios de todos os
moradores.”

A prefeita afirmou que
assumiu o Executivo democraticamente e que, tanto
quanto Claudinho da Geladeira, tem o direito de go
vernar o município. “Sou a
favor da democracia e é justamente por defendê-la que me
sinto no direito de estar aqui
hoje. Muito se ouviu contra
mim e os vereadores, mas
fui eleita democraticamente,
tanto quanto o prefeito e
com o mesmo número de votos dele. Então, é meu direito
tanto quanto o dele de de estar aqui neste período que ainda falta para buscar o bem
para a cidade e para o povo”,
destacou.
Segundo Penha, os pro
blemas da cidade são muitos
e o ano eleitoral traz mais
dificuldades. Afirmou ainda,
que esses problemas não
serão sanados de um dia para
o outro. “Em 18 meses não
foram sanados, mas volto a
dizer que confio nesta Casa de
Leis para que juntos possamos
buscar o melhor Rio Grande
da Serra e a população”, destacou Penha, em novo afago aos
vereadores. (Angelica Richter)

Prefeitura anuncia primeiro Hospital Hospital Nardini atualiza protocolo para
atendimento de pacientes com AVC
Veterinário Público de São Bernardo
A Prefeitura de São Bernardo anunciou, nesta sexta-feira
(1), importante avanço para
a causa animal e para a saúde
do município: a instalação do
primeiro hospital veterinário
público da cidade. O novo equi
pamento, a ser instalado nas
dependências do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ)
– localizado na Avenida Dr.
Rudge Ramos, 1.740 –, será responsável pelo plano de zerar a
fila de castrações para controle
populacional, além de realizar
consultas e exames dos pets da
população de baixa renda, entre outros serviços.
De acordo com o prefeito
Orlando Morando, o compromisso que estava previsto em
seu plano de governo agora
poderá ser realizado, por meio
de emenda parlamentar no va
lor de R$ 1,5 milhão. “A parceira com o governo do Estado e
mais esta emenda vão garantir

o custeio dos primeiros meses
de funcionamento do hospital.
Esta é uma política pública que
veio para ficar na nossa cidade”,
detalhou o chefe do Executivo
durante o ato de divulgação do
novo serviço.
n CHAMAMENTO
Nos próximos dias, será
publicado nos atos oficiais do
município o novo edital de
chamamento público para a
instalação e gestão do serviço
no equipamento de saúde.
Poderão participar do processo
entidades sem fins lucrativos,
cuja finalidade estatutária
seja o atendimento na área da
saúde. A expectativa é de que
todo o processo seja finalizado
até setembro deste ano, para
início do funcionamento do
novo hospital.
Secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho destacou
que, além das castrações, o

hospital também vai atender
outros tipos de ocorrências.
“O equipamento veterinário
também terá estrutura para
atender animais vítimas de
atropelamentos, doenças degenerativas, doenças parasitárias e contagiosas, transmissíveis ao homem ou não. Assim,
teremos abrangência maior em
saúde pública”, explicou.
O equipamento contará com
consultórios, salas de centro
cirúrgico, enfermarias, laboratórios, salas de raio-x e exames
de imagem. O equipamento terá
capacidade para realizar 500 consultas e 400 castrações por mês,
com custeio mensal de R$ 300
mil. As entidades interessadas
deverão comprovar condições
materiais para o desenvolvimento dos serviços, além de fornecer
toda a estrutura de mão de obra,
formada por médicos veterinários, auxiliares, equipes de apoio,
entre outros. (RL)

A Diretoria Técnica do
Hospital Nardini de Mauá,
em parceria com o Núcleo de
Educação Permanente (NEPEP) da unidade, apresentou
às equipes assistenciais o
novo protocolo e fluxograma
para atendimento de pacientes com Acidente Vascular
Cerebral Isquêmico (AVCI),
com uso de simulação realística. O treinamento foi
promovido no fim de junho,
no auditório da unidade.
O objetivo da iniciativa é
implantar um programa institucional multiprofissional e interdisciplinar para a
avaliação e tratamento dos
pacientes
diagnosticados
com AVCI no Hospital Nardini, com foco em promover
atendimento mais ágil, seguro e eficaz aos pacientes,
de acordo com as mais atualizadas evidências científicas disponibilizadas na

literatura médica. O banner
do fluxograma foi elaborado
pela colaboradora Cristiane
Dornelas, da área administrativa, que apoiou a realização da treinamento.
n CONTENÇÃO
Outro treinamento organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEPEP)
foi realizado dias 13 e 14 de
junho, também no auditório
da unidade. A iniciativa foi
destinada às equipes de enfermagem do hospital, da
Rede Municipal de Saúde,
dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) Adulto e
Infantil de Mauá, além de
estagiários do curso de enfermagem nível técnico e
de graduação. O tema foi
“A aplicação da contenção
mecânica e a avaliação permanente da equipe de enfermagem”. (RL)

Prefeitura de
Mauá promove
ação de serviços de
saúde neste sábado
A Prefeitura de Mauá promove neste sábado (2), das 9h
às 16h, uma ação de prestação
de serviços de saúde na UBS
(Unidade Básica de Saúde)
Magini, localizada na Rua da
Pátria, 83, esquina Rua David
Boscariol, Vila Magini, fone:
4512-7756). Serão oferecidos
papanicolau, testagem de Covid, vacinas e pesagem de famílias beneficiárias do programa
Auxílio Brasil.
Poderão fazer o papanicolau
as pacientes agendadas e também aquelas que não marcaram,
com distribuição de senhas. O
exame ginecológico visa detectar alterações e doenças no colo
do útero, como HPV e câncer.
Pessoas com ou sem sintomas da Covid terão a oportunidade de realizar o teste para
saber se contraíram o vírus. No
local também serão aplicadas
doses dos imunizantes contra a
doença e a gripe. O público com
5 anos ou mais é elegível para a
vacina contra a Covid. Já o imunizante da gripe está disponível
para a população acima dos 6
meses de idade. É fundamental
levar o RG.
Também neste sábado, crianças de até 7 anos e mulheres
de 14 a 44, de famílias bene
ficiárias do Auxílio Brasil e cadastradas na UBS, poderão fazer
a pesagem obrigatória para evitar o bloqueio do benefício. (RL)

Container DC faz
Arraiá Beneficente
com diversas bandas
do ABC e da Capital
Neste sábado e domingo
(2 e 3), o espaço multicultural
e gastronômico Container DC
fará Arraiá com comidas e bebidas típicas, além de brincadeira, quadrilha rock’n’roll
e bingo com diversos prêmios.
A entrada inclui a doação de
um cobertor ou agasalho em
bom estado, que será destinado às principais ONGs que
auxiliam pessoas em situação
de rua. A música fica por conta de bandas do ABC e Capital.
Serviço - Arraiá Do Container DC!, Rua Orense, 60 Centro - Diadema
Data: hoje e amanhã (2 e 3),
15h às 23h
Entrada válida para os dois
dias: R$10 + agasalho ou co
bertor para doação ou R$15
Mais informações: www.
instagram.com/container.dc
(Reportagem Local)
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Diadema registra saldo positivo de
quase 1.500 vagas formais em 2022
Dados do Caged mostram quinto mês consecutivo de alta nas admissões no município
A recuperação da economia de Diadema é traduzida pelos novos números
do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), que foram divulgados
nesta semana. Com o saldo
positivo de 523 postos de
trabalho no mês de maio, a
cidade atingiu a marca de
1.447 vagas criadas em 2022.
O município registrou o
quinto mês seguido de saldo
positivo na pesquisa feita
por técnicos do Ministério
do Trabalho e Previdência.
Os dados de maio foram os
melhores de 2022 até agora,
superando o mês de abril,
quando foram geradas 320
oportunidades.
“É possível ver que há
uma constância no crescimento econômico de Diadema, o que mostra uma
consolidação da nossa recuperação depois de anos difíceis
de pandemia. Isso é fruto de
um olhar amplo para o De-
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ENTRE ASPAS

É possível ver que há uma
constância no crescimento
econômico de Diadema
Patty Ferreira
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O Emprega Diadema, lançado no ano passado, ajuda na conexão de empresas e candidatos

senvolvimento Econômico de
Diadema, que envolve relacionamento com as indústrias
da cidade, capacitação dos
trabalhadores, incentivo aos
empreendedores e apoio ao
comércio”, destacou Patty
Ferreira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema.
n SERVIÇOS
No ano, o destaque para
geração de vagas em Diadema foi o setor de serviços,
com saldo positivo de 1.261
vagas. O comércio registrou
abertura de 118 oportunidades. São duas áreas em

que o Emprega Diadema atua
fortemente.
O programa, lançado no
ano passado, ajuda na conexão de empresas e candidatos,
oferecendo cursos de capacitação a quem busca colocação
no mercado de trabalho e selecionando perfis ideais às empresas parceiras. Nas últimas
duas semanas, por exemplo, o
Emprega Diadema foi fundamental no processo seletivo
da Coop, que contratou cerca
de 50 funcionários por intermédio do projeto.
n MULTISSETORIAL
Na Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico, o trabalho
envolve várias vertentes para
o crescimento da economia da
cidade. Há um setor específico
de articulação empresarial, que
dialoga com empresas e indústrias do município.
Porém, há também a Casa
da Economia Solidária, que
estimula o empreendedorismo
coletivo. Até por isso, em ju
nho, Diadema foi reconhecida
pelo Sebrae como cidade empreendedora. “Existe diálogo
e projetos para o crescimento
consolidado da economia municipal por parte do governo
do prefeito José de Filippi
Júnior.” (Reportagem Local)

Diadema elabora política de
saúde para população imigrante
Para oferecer atendimento humanizado e acolhedor
a mais de 950 imigrantes e
pessoas em situação de refúgio que escolheram Diadema como cidade de morada,
a Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) iniciou o processo de construção e implementação de uma política
municipal de saúde voltada
à população imigrante ou
em situação de refúgio.
“Temos o compromisso
de tornar o sistema municipal de saúde de Diadema mais
humano, inclusivo e eficiente
e, dentro dessa reorganização
que estamos trabalhando,
além dos investimentos em
infraestrutura e adoção de
novas tecnologias, também
temos trabalhado em prol
da construção de políticas
públicas que respeitem a diversidade e sensibilizado as
equipes em relação a adoção
de práticas que evitem à xenofobia, preconceito e discriminação”, afirmou a secretária municipal da Saúde,
Rejane Calixto.
Segundo dados parciais
do E-SUS, no município existem 969 pessoas de outros
países, entre eles, Venezuela,
Colômbia, Haiti e República
Democrática do Congo. Já
pelo CadÚnico, são 242 famílias, sendo 94 venezuelanas,
30 portuguesas, além de 19
haitianas e outras 19 chilenas.
Uma dessas famílias é a de
Noemis Karaly Marquez Pe

rez. Há seis anos, a venezuelana, de Barquisimeto, veio com
os três filhos para morar com
o esposo que já estava instalado em Diadema. Nas primeiras idas à Unidade Básica de
Saúde (UBS) Vila Paulina,
ficou impressionada com a
estrutura do Sistema Único
de Saúde (SUS). “Quando
trouxe minha filha pela
primeira vez, ela tomou oito
vacinas. A saúde é muito
boa. No começo foi difícil
pelo idioma, mas pouco a
pouco eu aprendi”, afirmou.
A relação com a Agente
Comunitária de Saúde (ACS)
Jeane Gomes Soares humani
za o atendimento. “Ela me
avisa quando precisa vir para
a UBS tomar vacina, consultar
com o dentista”, disse Noemis.
n QUALIDADE
Aliado ao estudo inicial
para identificar essa parcela
da população na cidade e conhecer suas demandas, a SMS
realizou uma primeira capacitação, em 30 de maio.
“Foi a primeira capacitação para reduzir a desinformação dos trabalhadores.
Destacamos o interesse des
tes para oferecer um atendimento qualificado e evitar
possíveis atitudes xenófobas”,
afirma Yury Puello Orozco,
colombiana atualmente é responsável pela área técnica
que trabalha com as populações estratégicas na SMS do
município. (RL)

Alunos da EJA de S. André materializam
suas histórias no Livro de Memórias
Uma experiência ines
quecível. Nesta sexta-feira (1),
alunos da Educação de Jovens
e Adultos (EJA) de Santo André
tiveram suas trajetórias materializadas no livro “Memórias
de Vida”. Com direito a tapete
vermelho e sessão de autógrafos durante o lançamento no
saguão do Teatro Municipal, a
iniciativa é fruto do empenho
e engajamento da equipe gestora e professores do Centro
Público de Formação Profissional Valdemar Mattei em
conjunto com outros departamentos da Secretaria de Educação e apoiadores.
Com foco na acessibilidade,
os exemplares lançados contam com um qrcode que direciona os leitores para uma
página em que as histórias são
narradas em Libras. Um livro
em Braile também foi impresso para uma aluna da EJA que
é deficiente visual.
Foram quatro meses de
trabalho para chegar a esse
momento. O lançamento do
livro contou ainda com uma

exposição com fotos dos alunos e suas histórias e também
com ilustrações, a partir de autorretratos feitos pelos próprios estudantes.
n ANSIEDADE
A ansiedade era grande
para Maria Aparecida Oliveira
Ferreira, uma das autoras do
livro. No exemplar, a Cida,
como se apresenta, conta
que nasceu “lá para os lados
de Goiás, terra vermelha, em
1971. Onde nascer é para todos e sobreviver, para poucos”,
e hoje comemora suas conquistas de vida. “Este lançamento é muito gratificante e
especial. Uma experiência importante por poder conhecer
a história dos meus amigos de
sala e saber das dificuldades
que os fizeram parar de estudar e ao mesmo tempo ver a
conquista de cada um, assim
como a minha. Fica aqui meu
agradecimento à EJA, que faz
a diferença em nossas vidas”,
destacou a aluna de 50 anos,
moradora do Jardim Ipanema.

Aos 61 anos, Luzia Valdenita de Moraes também se
emocionou por participar da
cerimônia. “Voltar a estudar
após 50 anos foi uma grande
vitória e hoje receber esse
livro sobre minha vida é mais
uma que marca alcançada.
Realização define o que estou vivendo. Sou muito grata
aos meus professores e toda a
equipe que materializou esse
sonho”, pontuou a moradora
do Parque Gerassi
Ao prestigiar o evento de lançamento do livro
“Memórias de Vida”, a secretária de Educação Cleide
Bauab Eid Bochixio elogiou a
toda a equipe que se dedicou
ao trabalho e aos alunos por
dividirem suas trajetórias de
vida. “Parabéns a todos que
souberam aproveitar as oportunidades que lhes foram oferecidas. A capacidade de aprendizado se estende pela vida
toda, podendo desenvolver
sempre novas habilidades.
Muito sucesso a todos”, destacou. (Reportagem Local)

Estado autoriza liberação de R$ 10 milhões
para construção do Parque Tamoyo, em SCS
O governador Rodrigo Gar
cia autorizou, nesta sexta-feira
(1ª) a liberação de R$ 10 milhões para a construção do novo
Parque Tamoyo, no Bairro
Cerâmica, em São Caetano. O
anúncio ocorreu durante entrega de 170 ônibus intermunicipais em São Caetano, os quais
vão beneficiar todo o ABC.
“O Parque Tamoyo vai continuar trazendo qualidade de
vida para São Caetano, que já é

referência nacional neste aspecto”, afirmou o governador.
“A liberação dessa verba
começa a concretizar um
sonho, que é o Parque Tamoyo”, afirmou Auricchio, que
já inaugurou o Parque Tom
Jobim e, ainda neste mês,
entregará o novo Parque do
Bairro Fundação. “É um dever
cívico reconhecer o que o go
vernador Rodrigo Garcia tem
feito pelos municípios, espe-

cialmente por São Caetano.
Ninguém conhece o Estado,
os problemas das cidades,
como ele”, complementou.
Com 15 mil m², o Tamoyo
será integrado ao projeto arquitetônico do Parque Tom Jobim. O Parque Tamoyo terá pista
de caminhada, academia ao ar
livre, espelho d’água, redário, quiosque, palco, playground com
piso emborrachado, sanitários,
fraldário e pergolados.(RL)

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br
@diarioregionaloficial

@Dregional01

2

2

classificados 7

Sábado e Domingo, 2 e 3 de julho de 2022

Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

Av. Presidente Kennedy, nº 334 Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

CRECI 8242-J

Sede Própria

CRECI J 14371

2ª a 6ª das 8h15 às 12h das 13 às 18h - Sábado das 8h às 14h

VENDAS
Sala Comercial
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00
Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema
01 banheiro, 41m²
R$ 280.000,00
Ref.: SA000835

Terreno
Conceição Diadema
147m²
R$ 220.000,00
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP
02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00
Ref.: AP000359

Apartamento
Canhema Diadema
01 vaga, 02 dormitórios, 54m²
R$ 280.000,00
Ref.: AP000347

Apartamento
Nova Petrópolis - SBC
02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento
Taboão Diadema
01 vaga, 02 dormitórios, 54.78m²
R$ 260.000,00
Ref.: AP001047

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS
280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00
REF.: CA000449

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA
04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA
R$ 1.800,00
REF.: CA000614

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA
03 DORMS , 54 MTS
C/ 01 VAGA
R$ 1.100,00
REF.: AP000700

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS,
01 VAGA
R$ 1.400,00
REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA
ÁREA ÚTIL 25M²,
C/ WC, GARAGEM
R$ 1.500,00
REF.: SA000221

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL 140M²,
COM WC
R$ 5.000,00
REF.: SL-000258

CASA - COMERCIAL
CENTRO - DIADEMA
COM 120MTS
COM 02 VAGAS
R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA
COM 700 MTS,
COM WC
RS 10.000,00
REF.:GA000145

LOCAÇÃO

JOÃO MODESTO
“Orgulho de ser de Diadema”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Aluga-se
Apto. de 2 dormi.,
sala, cozi., e WC:
s/garagem no
Centro do Serraria
Aluguel
R$ 1.000,00
com 2 meses
de deposito

E-mail: jmodestoimoveis@yahoo.com.br

“Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões”

Aluga-se

Casa de 2 dormi.,
sala cozinha e WC.,
com 1 vaga
de garagem
compartilhada
Aluguel
R$ 1.000,00,
no Jd. das Nações
em Diadema

Rua Orense n°293 - Diadema - SP

Classificados por
Telefone do
Diário Regional
Você pode acreditar

4057-9000
Anunci
e: 4057-9000

Vende-se

Aluga-se

Apto. de 2 dormi., sala,
cozi., e WC., com
1 vaga de garagem
descoberta
Aluguel
R$ 1.200,00, com
condomínio e IPTU
Vila Conceição Diadema

Aluga -se
Casa de 3 cômodos
e WC., sem garagem
independente
Centro do
Serraria - Diadema
Aluguel
R$ 800,00
2

ÁREA COMERCIAL
C/2FRENTE
UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL
OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00
COD2243

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DIREITO IMOBILIÁRIO

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Cel:11- 97361-2113

Um terreno de 215 M,2 com
5 casas 1 casa 2 dormi.,
sala cozi,
2
e WC., com [are ade serviço e gag.
de garagem p/ 2 carros Nos fundos
tem 4 casas de 3 cômodos
e WC, sem garagem Com
escritura em Diadema.
Valor total á vista R$ 640.000,000
aceita c/parte de pagamento carro
ou imóvel na praia ou na localidade
mais tem que ser comercial.

EDCULA COBERTA
B.TABOÃO
TERRENO
5,15 X 28,00= 139,00 M2
R$ 270.000,00
ACEITA FINANC.CEF
COD.2244

GALPÕES INDUSTRIAIS
VENDA E LOCAÇÃO
DIADEMA E SÃO BERNARDO
CODIGOS-2253-2255-2251
2250-2252-2257-2258
CONSULTE
NOSSO SITE

ÁREA INDUSTRIAL
Zoneamento ZPI
Formato esquina
VENDO PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS
Av. Casa Grande 1.300m2
C/2Frentes- área total 1117m2
Totalmente Plana
Util p/empred.vertical
Valor R$ 2.500.000,00
-uso escolar
Terminal
R$ 1800.000,00
Piraporinha Tróleibus
COD.2254
Cod.2274

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema
Av. Antonio Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP

www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 / 9-6191-5038

DIARIO REGIONAL

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

TEMOS OUTROS IMÓVEIS PARA
LOCAÇÕES E VENDAS. CONSULTE-NOS!

www.diarioregional.com.br
@diarioregionaloficial /

@Dregional01

Serviços Gerais
PUBLICIDADE LEGAL ON-LINE
É NO SITE DO DIARIO REGIONAL
Agora você poderá fazer suas
publicações legais com mais agilidade
- Editais
- Avisos
- Documentos extraviados
- Convocações
- Licenças Ambientais
e outros
Tudo isso em um só lugar. Consulte nosso
Departamento Comercial sem compromisso

(11) 4057-9000 -

9 9676-8526

NDER MAIS?

email: atendimento@diarioregional.com.br

TÁ QUERENDO VENDER MAIS?
FAÇA COMO OS ANUNCIANTES DESTA PÁGINA

Você pode acreditar

LIGUE:
4057-9000
www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000
@diarioregionaloficial

@Dregional01
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Indicador de Saúde
INFORME

NOVAS PORTARIAS DA VIGILÂNCIA ENFOCAM NOVOS TREINAMENTOS
Dando continuidade ao processo de melhoria das boas praticas em manipulação de alimentos surge uma leitura diferente
no quesito dos treinamentos de capacitação dos manipuladores
de alimentos.
Tanto no âmbito Estadual com a CVS 5 quanto no âmbito Municipal como a Portaria 5 de 9/4/2013 os Treinamentos receberam
novo vigor pois tiveram seus temas principais mudados como
mostramos na tabela a baixo:

Nós do Grupo Biomedic vemos toda oportunidade de interagir
com os colaboradores dos nossos clientes como um evento que
precisa ser muito bem aproveitado, pois é onde temos a chance
de esclarecer as dúvidas, especificar as diretrizes de ação e posicionamento do colaborador junto a atividade de sua empresa.
A cerca de alguns anos o Programa de Controle Higiênico Sanitário – PCHS era visto como uma visita indesejável nas empresas pois passava a idéia de que estávamos nas empresas
para apontar defeitos, problemas e deficiências operacionais o
que muitas vezes recebíamos a indicação de que a inspeção
sanitária deveria ocorrer em horários em que nossa equipe não
pudesse ser vista. Hoje em dia o pensamento evoluiu e muito
pois os procedimentos são encarados com mais maturidade e

nossa presença e vista como parte do controle de qualidade e
muitas vezes como parte da solução.
Nos treinamentos anteriores abordávamos condições primarias
de contaminantes, suas classificações e aplicações dia a dia dos
manipuladores, as doenças transmitidas por alimentos onde na
realidade falamos muito mais dos sintomas propriamente dito o
que no nosso entendimeno dá uma noção muito mais clara para
os colaboradores sobre os riscos de contaminação.
Logo em seguida abordávamos os conceitos basais de Boas
Praticas trazendo á tona toda a estrutura das empresas manipuladoras de alimentos, a importância da definição dos fluxogramas e a ferramenta crucial na solução que é o APPCC – Análise
de Perigos e Pontos Críticos de Controle onde identificamos os
pontos críticos de controle mais diversos e os mecanismos de
solução.
No novo formato o foco é dado as doenças, á higiene dos funcionários que antes era abordada pelas bos práticas gerais dando
mais ênfase nas boas praticas ligadas mais aos procedimentos
produtivos do que de estruturação.
O item Qualidade da água será um capítulo muito importante
pois nossa intenção é mostrar aos colaboradores as noções de
microbiologia da água para consumo Humano e metabolismo
bacteriano.
A qualidade sanitária na manipulação de alimentos seguirá a
mesma linha do tema anterior com o mesmo objetivo e a abordagem dos novos POPs – Procedimentos Operacionais Padronizados vão dar apoio a adoção de rotinas de procedimentos gerais a serem adotados, fluxogramas e pontos críticos de controle
que são ferramentas de importância relevante no programa de
controle higiênico sanitário – PCHS que o Grupo Biomedic vem
evoluindo e crescendo com os nossos parceiros.

Biomédico Sanitarista
Coordenador do Programa de Controle
Higiênico Sanitário -PCHS

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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Publicidade Legal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O GRÊMIO UNIDOS DO TUPÃ CONVOCA
os associados com direito a voto, para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no
dia 24 de julho de 2022, às 10h00, em sua
sede à Rua Henrique Rosa, nº40, Jd. Tupã,
SBCampo, SP., em primeira convocação ou
meia hora após com qualquer número de
associados presente com a seguinte ordem
do dia:
I - Eleição e posse da nova Diretoria e do
Conselho Fiscal.
São Bernardo do Campo, 29 de junho
de 2022.
José Aparecido Vieira
Presidente

PACK FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA, sito à Avenida Presidente Costa e Silva, n°2333, Galpão 02,
Capuava - CEP:09270-000, Santo André,
torna público que requereu ao Semasa a
Renovação da licença ambiental, LP/LI/LO,
para Fabricação de Embalagens de Material
Plástico, conforme consta no Processo Administrativo nº 49998/2022.

‘‘

Um bom anuncio
dá vida e
sobrevida ao
seu negócio

’’

JMI MASTERS INDUSTRIA MECÂNICA
LTDA EPP, torna público que requereu, à
Secretaria do Verde e Meio Ambiente de
Mauá, a renovação da Licença de Operação nº 2018037 para serviços de usinagem,
tornearia e solda, situado à Rua Vereador
Pedro Madeu, 106 – Capuava – Mauá, conforme consta no Processo Administrativo nº
12532/2014.
VB 2103 ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica - PJ torna público que requereu ao Semasa, Autorização Ambiental para
Supressão/Transplante de árvore isolada
dentro ou fora de APP, para Construção de
Edifício Multifamiliar Vertical, sito à Avenida
Padre Anchieta, 467 x Esq. Rua das Esmeraldas, Bairro Jardim – Santo André/SP e
declara aberto o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao Semasa.

AROEIRAS PARK INCORPORADORA
LTDA, pessoa jurídica - PJ torna público que requereu ao Semasa, Autorização
Ambiental para Supressão/Transplante de
árvore isolada dentro ou fora de APP, para
Construção de Edifício Multifamiliar Vertical,
sito à Alameda Gaspar Nogueira, 55 x Esq.
Rua das Aroeiras, Jardim - Santo André/SP
e declara aberto o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao Semasa.
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