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Reino Unido começa a vacinar a população contra a covid na próxima
semana; agência reguladora concedeu licença à vacina Pfizer/BionTech
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Venda de veículos novos tem sétima alta
consecutiva, mas fase amarela preocupa
Setor automotivo teme que o endurecimento da quarentena anunciado na segunda freie a recuperação dos emplacamentos

A venda de veículos novos registrou
em novembro o sétimo mês consecutivo de aumento nas vendas, mas o setor
automotivo teme que o retorno para a
fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, anunciado na

pobreza

última segunda-feira, freie a recuperação dos emplacamentos. Em novembro,
as vendas de carros, comerciais leves,
caminhões e ônibus somaram 225 mil
unidades, segundo balanço divulgado
ontem (2) pela Federação Nacional da

Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave), que representa as concessionárias. O resultado, o melhor deste ano, é 4,7% superior ao apurado em
outubro, mas ficou 7,1% abaixo do total vendido no mesmo mês de 2019.

No acumulado do ano até novembro,
as vendas somam 1,81 milhão de unidades, com queda de 28,2% ante o apurado no mesmo período de 2019 – recuo
ligeiramente menor que o projetado pela
Fenabrave para o fechamento de 2020

(-28,9%). O presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior, destacou
que o retorno à fase amarela pode impactar negativamente nas vendas, já que as
concessionárias voltaram a ter limitações
de horário e público.
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são bernardo

Desigualdade
Prefeitura lança
pode voltar aos anos Operação Pé D’Água
1980 com o fim do e desocupa área de
auxílio emergencial risco na Anchieta
O fim do auxílio emergencial pode levar a desigualdade no país de volta ao patamar dos anos 1980, segundo o sociólogo
Rogério Barbosa, do Instituto de Estudos
Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O índice de
pobreza, situação de quem recebe até um
terço do salário mínimo (R$ 348), caiu de
18,7% em 2019 para 11% em setembro
de 2020. Sem os benefícios, esse indicador
pode alcançar 24%.
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Reeleito, Covas
diz que vai ser um
subversivo dentro
do próprio partido
Reeleito prefeito da Capital, Bruno
Covas (PSDB) disse que pretende se envolver nos debates sobre a criação de
uma frente ampla de centro para 2022.
Disse que será um “subversivo dentro
do próprio partido”, uma frase que atribuiu ao avô, o ex-governador Mário Covas. “Vou encher a paciência para que o
PSDB possa se reencontrar. Hoje, as pessoas não veem clareza em relação ao programa do partido”, afirmou. Página 2

A Prefeitura de São Bernardo desocupou nesta quarta-feira (2) área de
alto risco ocupada irregulamente às
margens da Anchieta, no bairro D.E.R.
No local, junto à faixa de dutos da
Petrobras, foram removidos 71 garagens, quatro pontos comerciais e moradia construída recentemente. O local
estava ocupado há aproximadamente
dez anos. Ainda nesta quarta-feira, o
prefeito Orlando Morando lançou nova
edição do Operação Pé D’Água, que visa
à prevenção de deslizamentos com a
chegada das chuvas de verão. Morando
destacou que é fundamental a colaboração da população, evitando acúmulo de
lixo, construções ou estruturas irregulares, ou outras ações que contribuam
para riscos neste período. Página 6

prefeitura removeu 71 garagens, quatro pontos comerciais, e uma moradia construída recentemente

santo andré

diadema

Prefeitura reforça prevenção de HIV e Aids
durante a campanha Dezembro Vermelho

Para Eduardo Minas, resultado das urnas
mostra que a população está desanimada

A Prefeitura de Santo André está
participando da 13ª campanha estadual
“Fique Sabendo”, que visa sensibilizar e
alertar a população sobre a prevenção e
tratamento precoce contra o HIV, Aids e
sífilis. Nesta semana são realizadas ações

que integram o Dezembro Vermelho.
Os testes para detecção das doenças
serão disponibilizados em locais estratégicos fora das unidades da rede
muncipal, que oferecem testagem permanentemente.
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Prefeitura entrega
cestas básicas a alunos
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Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

grande mola propulsora de sua eleição’
como vereador. Porém, destacou que
a resposta nas urnas - a abstenção , os
votos brancos e nulos - demonstram,
de forma efetiva, que a população esta
Página 2
cansada e desanimada.
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O atual secretário de Cultura de
Diadema, Eduardo Minas, a partir de
2021 estará na Câmara da cidade. Foi
eleito vereador pelo PROS. Ao Diário
Regional, afirmou que a relação de
proximidade com a população foi ‘a

Noite
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Secretaria de Educação
desburocratiza
regularização de
escolas privadas de
ensino infantil
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Minas: ‘a abstenção, os votos brancos e nulos,
demonstram que a população esta cansada’
Eleito vereador no último dia 15, o secretário afirma que frente aos desafios da pandemia a solução é se reinventar e se unir
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Eduardo Minas, atual secre
tário de Cultura de Diadema, a
partir de 2021 estará na Câmara
da cidade. Foi eleito vereador
pelo PROS, com 2.233 votos.
Na administração pública desde
2007, o secretário passou pela
Prefeitura da Capital, com atua
ção na pasta de Esportes e, já em
Diadema, em 2012, pela Secre
taria de Segurança Alimentar.
Hoje, está à frente da cultura do
município.
Ao Diário Regional, Minas
afirmou que a relação de pro
ximidade com a população foi
a grande mola propulsora de
sua eleição como vereador. “De
2007 para cá já são 14 anos de
uma vida entregue à administ
ração pública. De certa forma,
tive de me doar para a nossa
cidade, por este grupo, em um
projeto de estar vereador da
cidade. De dizer para a popula
ção a finalidade e o âmbito das
competências do que realmente
faz um vereador, que é fiscalizar
a boa gestão do recurso público.
Acompanhar a boa gestão de
cada centavo daquele que con

Imprensa/CMD

tribui para o desenvolvimento
da cidade. De quem realmente
paga a conta”, pontuou.
Filho e morador de Diade
ma, Minas destacou que sempre
se identificou com sua cidade
e, em 2012 recebeu convite
do então prefeito eleito Lauro
Michels (PV) para compor a fu
tura administração. “A partir de
2013 começamos a desenvolver
ações com foco no interesse pú
blico. Calcados nos princípios da
administração pública. Ser efici
ente, com olhar na economia”,
ressaltou.
n ELEIÇÕES
Para Minas, o pleito deste
ano foi historicamente muito
difícil, principalmente pela pop
ulação estar desacreditada da
política e de sua estrutura como
um todo. “Em muito nos preo
cupa essa descrença da popula
ção, nacionalmente falando, não
só em Diadema, na administra
ção pública; no ente público e no
ente político. A resposta nas ur
nas, a abstenção , os votos bran
cos e nulos demonstram, de
forma efetiva, que a população
esta cansada e desanimada. Só
que como em toda a relação, al

Minas: “teremos de demonstrar que vivemos um novo tempo”

guém tem de demonstrar com
ações que é possível se ter algo
melhor”, pontuou.
Segundo Minas, o patrão do
agente público é a população e
este terá de demonstrar com ati
tudes que existe a boa intenção,
com ações objetivas de interesse
público. “O agente político terá
de demonstrar para a sociedade
que vivemos um novo tempo
e isso é um processo de recon
quista. A população não tem de

provar nada para o agente políti
co. É agente público que tem de
provar para a população a que
veio. Para que o ato de acredi
tar volte a pulsar dentro de cada
um, porque aí o cidadão vai falar
a si mesmo: ‘estou indo votar;
vai ser útil’. O grande desafio é
reconquistar aquilo que foi per
dido de uma estrutura pública
até então viciada e falida.”
Quanto ao retorno da
oposição ao Executivo, Minas

destacou que a diferença do pre
feito eleito José de Filippi Jr (PT)
para o Taka Yamauchi (PSD) foi
“extremamente pequena”, além
disso, afirmou que a abstenção
e o ato de reprovação também
foram muito grandes e que o
PT já começa, em um primeiro
momento, não administrando
para a cidade toda. “É tempo
que vai dizer quem ganhou e
quem perdeu. Existem situações
em que a gente perde ganhando
e outras em que ganhamos per
dendo. É extremante relativo.”
n VEREANÇA
Afirmando ser apaixonado
pela administração pública,
Minas disse acreditar no seu
poder real de transformação
social e que não existe gestão
ruim quando a população está
organizada. “O vereador repre
senta a sociedade de uma forma
muito direta. Quero estar na
Câmara de Diadema dialogando
de uma forma incessante com a
população. Vamos construir por
várias mãos, sempre com o ol
har técnico que a administração
pública não pode esquecer. Ela
precisa ter a sensibilidade social,
mas a essência técnica não pode

ser perdida, destacou.
Segundo Minas, a situação
econômica nacional traz sérios
desafios. Para o secretário, a
ordem é se reinventar para não
quebrar. “Não faltam recursos,
Precisamos otimizar cada cen
tavo. Não custa caro para fazer.
É possível fazer o nosso mel
hor para a população.” Minas
complementou afirmando que
acredita no serviço público de
excelência. “Acredito na admin
istração pública quando é feita
nos preceitos de seriedade.”
Segundo o futuro vereador,
o próximo prefeito e os parla
mentares eleitos terão de se
unir em uma relação de socie
dade e de interesse público para,
mesmo diante dos desafios da
pandemia, proporcionar que a
população seja bem atendida e
respeitada. ”Como vereador, vou
discutir projetos considerados
importantes para a cidade. O
que não for de interesse público,
ou que venha tirar algum direito,
vamos combater e lutar por uma
sociedade que acreditou em nos
sa proposta e nos proporcionou
a condição de estar vereador por
Diadema.” (Confira entrevista
completa em nosso site)

‘Vou ser um subversivo dentro do próprio partido’, afirma Bruno Covas
Reeleito prefeito de São Pau
lo, Bruno Covas (PSDB) disse
que pretende se envolver nos
debates sobre a criação de uma
frente ampla de centro para
2022. Em entrevista ao Estadão,
em seu gabinete, o tucano afir
mou que essas forças do centro
do espectro político saíram vi
toriosas das urnas no domingo.
Questionado sobre qual
deve ser seu papel neste proces
so, disse que será um “subver
sivo dentro do próprio partido”,
uma frase que atribuiu ao avô, o
exgovernador Mário Covas.
O que muda agora que o sr.
tem o próprio mandato e deixa de
ser o vice do Doria?

O nosso tamanho político é
sempre a nossa votação. Eu ag
ora passo a ter uma votação de
3.169.121 votos, que dão mais
legitimidade para estar à frente
da prefeitura.
O que a vitória do sr. significa
para o PSDB?
Não só para o PSDB, mas
para várias forças de centro que
perderam muito na eleição de
2018 e agora retomam grandes
capitais em 2020. Para o PSDB
é a eleição de alguém que vai,
como diria meu avô (Mário Covas), ser um subversivo dentro
do próprio partido. Vou encher
a paciência para que o PSDB
possa se reencontrar. Hoje, as

pessoas não veem clareza em
relação ao programa do partido.
Esse vai ser meu papel como
militante partidário.
Essa foi uma vitória dos partidos de centro ou do Centrão?
Sua coligação tem todas as legendas do Centrão, grupo que dá
sustentação ao presidente Jair
Bolsonaro no Congresso...
São os partidos que esti
veram junto com (o ex-governador) Geraldo Alckmin na eleição
de 2018 (à Presidência). Sem a
atuação deles não teríamos a re
forma da Previdência. São parti
dos que sabem encontrar o bom
termo através do diálogo.
A rejeição ao governador João

Doria é muito grande na capital,
chegou a 49% em novembro, segundo o Ibope. O paulistano não
perdoa quem deixa o cargo?
O paulistano quer alguém
que cuide da cidade de São Pau
lo. O governador João Doria,
apesar de ter saído da Prefeitu
ra, continua a cuidar da cidade
como governador.
Terminada a eleição, já
começaram as conversas sobre 2022. Pretende participar
desse debate?
Como prefeito da cidade de
São Paulo tenho que ter uma
preocupação maior com a ci
dade. Mas, fora do horário de
trabalho e aos finais de semana,
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também sou militante par
tidário e vou poder ter minha
vida partidária como sempre
tive. O que não vou fazer é co
locar a Prefeitura de São Paulo à
disposição de qualquer projeto
político. Mas, como militante,
vou falar com as pessoas e esta
belecer alianças como qualquer
dirigente político.
Doria sai fortalecido após a
reeleição do sr.? Ele é o candidato
do partido para disputar o Planalto em 2022?
É claro que ele foi um grande
apoiador, mas para chegar a
2022 precisamos passar por
2021. O governador Geraldo
Alckmin também foi um grande

vitorioso com a eleição do Doria
em 2016 e nem por isso se ele
geu presidente da República
dois anos depois. Isso mostra
uma força política, mas ainda
tem muito chão. No PSDB, ele
é o favorito e o que reúne mais
chances. Mas, se estamos fa
lando na construção de uma
tese e da construção de uma
aliança, a gente não pode co
locar condições para isso. Pre
cisa primeiro criar um arco de
alianças.
O PSDB deve ter candidato
próprio para o governo?
Vamos primeiro discutir a
eleição presidencial e só depois
os palanques estaduais. (AE)
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Câmara aprova MP que destina
R$ 1,99 bi para compra de vacina
Havia pressão para que a relatora destinasse parte da verba para a vacina do Butantã
A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quarta-feira (2)
a Medida Provisória 994/20,
que abre crédito extraordinário
de R$ 1,995 bilhão para compra
de tecnologia e a produção de
uma vacina contra a covid-19.
Os recursos serão destinados
para custear contrato entre a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério
da Saúde, e o laboratório AstraZeneca. A empresa desenvolve
imunizante em parceria com
a Universidade de Oxford, no
Reino Unido. A matéria segue
agora para análise do Senado, e
precisa ser aprovada até hoje (3)
para não perder a validade.
O projeto foi aprovado sem
emendas ao texto original
do governo, por votação simbólica, em sessão virtual. Em
virtude da urgência do tema,
a oposição retirou a obstrução
aos trabalhos em curso há cerca de dois meses.
De acordo com a relatora,
deputada Mariana Carvalho
(PSDB-RO), do valor total da
MP, ainda faltam R$ 400 milhões para serem aplicados.
Dessa forma, a matéria precisa
ser aprovada pelo Congresso

para assegurar o repasse final
de recursos.
“Essa vacina é realmente
algo que traz esperança à população, algo esperado há muito
tempo, não só pelo Brasil e pelos brasileiros, mas por todo o
mundo. Hoje posso dizer que
estamos votando uma medida
provisória que traz a esperança
de que possamos voltar a nos
abraçar, a ter uma convivência
e, principalmente, de que possamos salvar vidas no nosso
país”, disse a deputada.
Havia pressão para que a
relatora destinasse parte da
verba para o desenvolvimento
da vacina do laboratório chinês
Sinovac e o Instituto Butantã.
Carvalho, no entanto, não acatou as emendas para fazer essa
mudança, mas disse que as outras vacinas devem contar com
o apoio do governo.
Segundo a MP, a transferência de tecnologia na formulação, envase e controle de qualidade da vacina será realizada
por meio de um acordo da empresa britânica com a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde.
Com isso, caso a eficácia do

Câmara dos Deputados

Mariana: outras vacinas devem contar com apoio do governo

imunobiológico seja comprovada, o Brasil deverá produzir
100 milhões de doses.
n ACORDO
O acordo entre Fiocruz e
AstraZeneca é resultado da
cooperação entre os governos
brasileiro e o britânico, anunciado em 27 de junho pelo
Ministério da Saúde. O próximo passo será a assinatura de
um contrato de encomenda
tecnológica, previsto para este
mês, que garante o acesso a 100
milhões de doses do insumo da

vacina, das quais 30 milhões de
doses entre dezembro e janeiro
e 70 milhões ao longo dos dois
primeiros trimestres de 2021.
Em todo o mundo, essa é uma
das vacinas que estão em estágio mais avançado, já em testes
clínicos com seres humanos.
Do total de recursos a serem
liberados, o Ministério da prevê
repasse de R$ 522,1 milhões na
estrutura de Bio-Manguinhos,
unidade da Fiocruz produtora
de imunobiológicos, para ampliar a capacidade de produção.
(Agência Brasil e AE)

Pazuello diz que
Reino Unido
propostas de vacinas autoriza uso de vacina
são ‘pífias’, mas pode da Pfizer e BioNTech
comprar a da Pfizer
contra covid
Em audiência no Congresso nesta quarta-feira (2),
o ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, chamou de “pífias”
as propostas apresentadas
por desenvolvedoras de vacinas ao Brasil, mas sugeriu
que pode comprar o modelo
da Pfizer, por meio do consórcio Covax Facility.
“Ficou muito óbvio que são
poucas as fabricantes que têm
a quantidade e cronograma
de entrega efetivo para nosso
país. Quando a gente chega
no fim das negociações e vai
para cronograma de entrega,
fabricação, os números são
pífios. Números em grande
quantidade, se reduz a uma,
duas, três ideias”, disse.
Sem citar uma farmacêutica, o ministro também disse
que há “campanha publicitária
muito forte” para venda de
vacina, mas que as propostas
não têm agradado.
Pazuello afirmou que o
Brasil pode ter 300 milhões
de doses em 2021, sendo cerca de 100 milhões entregues
pela AstraZeneca até o fim
do primeiro semestre, além
de outras 160 milhões de
unidades, do mesmo modelo, que serão fabricadas pela
Fiocruz. Além disso, outras
40 milhões seriam compradas pela Covax Facility (AE)

A Agência Reguladora de
Saúde e Produtos Médicos do
Reino Unido (MHRA, a sigla em
inglês) concedeu licença formal à
vacina contra a covid-19 do grupo Pfizer/BioNTech. Com isso, o
Reino Unido torna-se o primeiro
país a começar a vacinar a população contra a doença, o que
ocorrerá na próxima semana,
informou o Ministério da Saúde
britânico em comunicado.
O Reino Unido fechou o acordo com a farmacêutica Pfizer para
a compra de 40 milhões de doses.
O primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, classificou como
“fantástica” a aprovação do uso da
vacina, salientando que ela vai ajudar as pessoas a recuperar sua vida.
“É fantástico que a MHRA
[sigla inglesa da Agência Reguladora de Saúde e Produtos
Médicos] do Reino Unido tenha
licenciado formalmente a vacina do grupo Pfizer/BioNTech
contra covid-19. A vacina estará
disponível em todo o Reino Unido a partir da próxima semana”,
disse Johnson no Twitter.
A luz verde das autoridades do
Reino Unido ocorre meses depois
de testes clínicos rigorosos e extensa análise de dados por especialistas da MHRA. Eles concluíram
que a vacina atendeu aos padrões
estritos de segurança, qualidade
e eficácia”, disse o Ministério da
Saúde britânico. (ABR)

DE 07/11 A 28/12

A CADA R$250,00 EM
COMPRAS CONCORRA A

+

Promoção autorizada pelo Ministério da Economia/SECAP, consulte regulamento
completo e demais informações no site www.shoppingpracadamoca.com.br
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Venda de veículos tem 7ª alta seguida, mas
aperto na quarentena preocupa Fenabrave
Para entidade, que teme impacto nas vendas do retorno à fase amarela do Plano SP, oferta de carros está aquém da demanda
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Depois de ser fortemente
atingida pela pandemia de co
vid19, a venda de veículos novos
registrou em novembro o sétimo
mês consecutivo de aumento
nas vendas, mas o setor automo
tivo teme que o endurecimento
da quarentena, anunciada na
última segundafeira pelo go
verno do Estado, freie a recupe
ração dos emplacamentos.
Em novembro, as vendas
de carros, comerciais leves,
caminhões e ônibus somaram
225 mil unidades, segundo ba
lanço divulgado ontem (2) pela
Federação Nacional da Distri
buição de Veículos Automo
tores (Fenabrave), que repre
senta as concessionárias.
O resultado, o melhor deste
ano, é 4,7% superior ao apurado
em outubro, mas ficou 7,1% abai
xo do total vendido no mesmo
mês de 2019 (veja gráfico acima).
O presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior, res
saltou que, mesmo com novem
bro tendo um dia útil a menos
(20) em relação a outubro (21),
a trajetória de alta do mercado

se manteve. “Temos observado
que, nos últimos meses, os cli
entes estão mais confiantes na
tomada da decisão de compra,
aproveitando o momento de
crédito disponível e que, até os
últimos dias de novembro, con
tou com isenção do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
nesse tipo de operação”, disse.
Assumpção Júnior destacou,
porém, que o setor segue en
frentando restrições de oferta, já
que as montadoras ainda aguar
dam sinais mais claros de que a
recuperação não é só demanda
reprimida para reabrir turnos de
produção fechados na pandemia.
“Ainda observamos que a
produção não retornou aos pa
tamares de antes da pandemia,
o que continua trazendo pro
blemas na disponibilidade de
alguns modelos, principalmen
te por conta da falta de peças”,
explicou Assumpção Júnior.
No acumulado do ano até
novembro, as vendas somam
1,81 milhão de unidades, com
queda de 28,2% ante o apurado
no mesmo período de 2019 –
recuo ligeiramente menor que o
projetado pela Fenabrave para o
fechamento de 2020 (-28,9%).

Venda de veículos novos subiu 4,7% em novembro*
214,3

Caminhões e ônibus (mil)

230,9
10,8

205,2

Automóveis mais
vendidos em outubro (mil)
14,3

1º GM/Onix

12,1

2º GM/Onix Plus

Nov/20

Out/20

Nov/19

Nov/20

Out/20

Nov/19

3º Fiat/Strada

9,6

4º Hyundai/HB20

9,5
8,5

5º Fiat/Argo

5,346

5,335
5,325

5,242
5,228

26/11 27/11 30/11 1º/12 2/12

EURO (R$)

11,4
9,8

DÓLAR MERCADO (R$)

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,241 R$ 5,242
Turismo
R$ 5,29 R$ 5,41

Dados de novembro/2020

Carros e comerciais leves (mil)

INDICADORES

6,387

6,357

6,342

6,367
6,297

26/11 27/11 30/11 1º/12 2/12

(*) Ante o mês anterior. Inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus

Vendas de carros e
Emplacamentos de
comerciais leves somaram
caminhões e ônibus
1,72 milhão de unidades somaram 96,2 mil unidades
de janeiro a novembro, com
de janeiro a novembro,
com queda de 28,6%
retração de 18,6%

n PLANO SÃO PAULO

O presidente da Fenabrave
destacou ainda que o retorno do
Estado à fase amarela do Plano
São Paulo de flexibilização da
economia pode impactar nega
tivamente nas vendas, já que as
concessionárias voltaram a ter
limitações de horário e público.
“Podemos sofrer impactos
negativos nas vendas, em função
do fim antecipado da alíquota
zero de IOF e de o Estado de São
Paulo, que responde por 25% do

Segmento de
motocicletas registrou
89,4 mil unidades
emplacadas em novembro,
aumento de 1,2%

No acumulado de
janeiro a novembro, setor
de duas rodas teve
816,7 mil emplacamentos,
diminuição de 17,0%

somaram 9 mil unidades em no
vembro, subiram 13,2% frente
a outubro, mas recuaram 1,6%
ante igual mês de 2019. O resul
tado eleva as vendas acumula
das desde janeiro para 79,6 mil
unidades, com queda de 14,8%.
“A melhora contínua da ex
pectativa do PIB aumentou a
demanda por caminhões. Porém,
com a defasagem na oferta, al
guns modelos só serão entregues
no segundo trimestre de 2021”,
afirmou Assumpção Júnior.

mercado nacional, ter voltado à
fase amarela, o que reduz o vol
ume de clientes atendidos e o
horário de funcionamento das
concessionárias”, observou.
No corte por setores, o de au
tomóveis e comerciais leves teve
214,3 mil unidades vendidas,
alta de 4,4% em relação a outu
bro, mas redução de 7,2% ante
igual mês de 2019. No acumu
lado do ano, a queda é de 28,6%,
para 1,72 milhão de unidades.
As vendas de caminhões, que

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,340 R$ 6,342
Turismo
R$ 6,40 R$ 6,54

IBOVESPA

+0,43%
111.879 pontos
Volume: R$ 34,17 bilhões
Maiores altas: Cia Hering ON
(6,13%), Gol PN (5,36%)
Maiores baixas: Suzano S/A ON
(-5,01%), Braskem PN (-4,87%)
Variação em 2020: -3,26%
Variação no mês: +2,74%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Com fim do auxílio emergencial, desigualdade pode voltar aos anos 1980
Índice de pobreza caiu de 18,7% em 2019 para 11% em setembro deste ano; sem o benefício do governo, indicador pode disparar e alcançar 24%
O fim do auxílio emergencial
pode levar a desigualdade no país
de volta ao patamar dos anos
1980. O índice de pobreza, situa
ção de quem recebe até um terço
do salário mínimo (hoje, R$ 348),
caiu de 18,7% em 2019 para 11%
em setembro de 2020. Sem os
benefícios pagos pelo governo,
esse indicador pode disparar e
alcançar 24%, ou seja, quase um
quarto da população, segundo
cálculos do sociólogo Rogério
Barbosa, do Instituto de Estudos
Sociais e Políticos (Iesp) da Uni
versidade do Estado do Rio de

Janeiro (Uerj).
Com o auxílio emergencial e
o benefício pago para quem teve
o salário reduzido ou o contrato
suspenso, a renda média da po
pulação brasileira foi R$ 1.321 em
setembro, quando já havia flexibi
lização do isolamento social e re
torno às atividades. Sem a ajuda
do governo, seria de R$ 1.187.
Entre os 40% mais pobres,
a renda aumentou e recuperou
perda observada desde 2014. Ou
seja, as pessoas não saíram da
pobreza, mas experimentaram
situação que não era observada

há pelo menos seis anos.
Segundo Barbosa, o auxílio
diminuiu a diferença de renda
entre os mais pobres e os mais
ricos, o que pode ser verificado
pela redução do índice de Gini,
que mede a desigualdade. Com o
fim do benefício, a economia ain
da não recuperada e o aumento
do desemprego, a desigualdade
pode voltar ao patamar de 1980.
Pelas contas do pesquisador,
a informalidade – que está em
torno de 40% – pode alcançar
mais da metade da população.
A pesquisa PnadCovid do Ins

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) indica que
15,3 milhões de pessoas não
procuraram trabalho por causa
da pandemia ou por falta de tra
balho em setembro. Para o espe
cialista, esse grupo tentará voltar
ao mercado no próximo ano e
o universo de desempregados
pode chegar a 30 milhões, mais
que dobrando o número atual.
Nesse cenário, um quarto da
população pode ficar na pobreza,
situação parecida com a dos anos
1990, de acordo com o pesqui
sador (os números desse indicador

Plataforma de compra e venda exclusiva para
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça
o comércio local, desenvolvendo a sua região.

n PRORROGAÇÃO

No mês passado, o ministro
da Economia, Paulo Guedes, ad
mitiu a possibilidade de prorro

gar o auxílio emergencial se hou
ver segunda onda de covid19.
Depois, afirmou que o governo
vai manter o Bolsa Família como
está se não houver nova medida
com solidez fiscal. Setores do
próprio Executivo e do Congres
so, porém, querem tirar do papel
um programa de renda mínima.
O governo prevê gastar o
total de R$ 322 bilhões com o
auxílio emergencial neste ano.
Até ontem (2) foram desem
bolsados R$ 275,8 bilhões em
benefícios de R$ 600 e R$ 300
para 68 milhões de pessoas. (AE)

Loja Ju Andrade

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
Sobre a loja

Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a
economia local

não são comparáveis com a década
de 1980). “Quando a pandemia
passar, e nem sabemos quando
vai acontecer, os pequenos negó
cios não voltarão a funcionar au
tomaticamente. Se não houver
algum auxílio para segurar as
pessoas que ficarão fora do mer
cado de trabalho, podemos ter
problemas muito graves com a
desigualdade”, afirmou Barbosa.

À venda

Sobre anúncios

Vendidos

Pausados

Baixe agora

Moletom Rosa C...

Chuteira Futsal P...

R$ 299,00

R$ 85,75
12
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jornalismo@diarioregional.com.br

Diadema desburocratiza regularização
de escolas privadas de educação infantil
Segundo o secretário Cacá Vianna, sete escolas já foram legalizadas e mais 35 estão em processo de regularização
Angelica Richter

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Regularizar as instituições
privadas de educação infantil,
desburocratizando o processo e
apoiando os mantenedores tem
sido o foco da Secretaria de Edu
cação de Diadema. Segundo o se
cretário da pasta, Cacá Vianna, a
legalização traz segurança tanto
para o proprietário da institu
ição quanto aos pais e alunos,
já que a escola tem o sistema de
ensino supervisionado.
“Desde que assumi a Edu
cação, em 2018, pautamos
muitas ações que estavam para
resolver e, dentre elas, a legali
zação das escolas particulares.
Qual a importância de estarem
regularizadas? Primeiro, a fis
calização por parte da Secre
taria Municipal de Educação.
Ter a escola regularizada dentro
de um plano pedagógico, em
que tenha um responsável téc
nico, em que a unidade tenha
de apresentar um calendário
escolar e que o aluno tenha seu
RA (registro), que é todo seu
histórico de vida escolar, traz
segurança para todos, uma vez
que trabalham com o maior

patrimônio da família, que são
as crianças”, pontuou.
Segundo Cacá Vianna, o
primeiro passo foi chamar as es
colas para mostrar a importân
cia da documentação junto aos
órgãos oficiais, como o Auto
de Vistoria do Corpo de Bom
beiros (AVCBO e a autorização
da Vigilância Sanitária, além
dos documentos pertinen
tes à Secretaria de Educação.
“Chegaram aqui apavorados
para a primeira reunião. Porém,
sempre colocamos para eles que
o objetivo era fortalecer a ponta.
O secretário e a equipe têm de
dar essa sustentação e isso foi
muito gratificante. Além disso,
conseguimos trazer as escolas
particulares para dentro da Se
cretaria de Educação.”
O secretário destacou que as
educadoras do ensino infantil se
sentiam marginalizadas e com
medo de trabalhar por não esta
rem legalizadas. Agora, uma es
cola para abrir em Diadema terá
de dar entrada 180 dias antes em
toda a documentação. “Uma fun
ção tão importante para o mu
nicípio e os educadores estavam
sendo penalizados e nem era
culpa deles. A educação infantil

Rosemeire, Roselaine Araujo, Cacá e Sandra: “legalização traz dignidade”

é a base do ensino brasileiro e se
não levarmos a sério isso no Bra
sil, com a educação sendo a mola
propulsora, não adianta discutir
qualquer outra coisa. Enquanto
o governo federal não investir
mais, porque não é gasto, para
potencializar a educação infan
til, não teremos um Brasil me
lhor ”, afirmou Cacá.
n ESPERA
Algumas instituições de
Diadema aguardavam há três
décadas pela regularização. É
o caso da Escola Uirapuru, que

fica no Campanário, primeiro
colégio a receber a documen
tação de regularização. Sandra
Beles, proprietária na unidade,
afirmou que tinha toda a docu
mentação desde o primeiro dia
de abertura da Uirapuru, mas
não havia preparo da adminis
tração pública para direcionar o
processo de legalização.
“Lá em 90 já tínhamos alvará
de funcionamento. Com o pas
sar do tempo foi mudando a Lei
de Diretrizes e Bases e veio a obri
gatoriedade do ensino infantil.
Desta última vez que tentamos

foi informado que já existia uma
organização para regularizar as
escolas, e realmente veio. Entre
gamos para esse grupo (liderado
por Vianna) a documentação e
em pouquíssimo tempo foi feita
toda a análise e a visita em loco.
Ficamos muito felizes, porque
nos entristecia o aluno não ter
o RA, a história dele dentro de
nossa escola”, pontuou.
Rosemeire Fernandes Bezer
ra Dias, da Jean Piaget Diadema,
também pleiteava há anos a re
gularização. A educadora afirmou
que sentia vergonha quando lhe

perguntavam sobre o sistema
de ensino que adotava na es
cola ou sobre o RA dos alunos.
Porém, disse que todas as vezes
que foi atrás da regularização
ouvia que escola de educação
infantil não precisava e que
poderia estar aberta como co
mércio normal.
“Então, tinha o alvará de
funcionamento, mas era como
se fosse um comércio e não
uma escola de educação infan
til. Isso me incomodava. Estava
irregular não porque eu queria,
mas porque não conseguia al
guém que fizesse isso. O que o
Cacá e as supervisoras fizeram
não tem como agradecer. Foi
um presente”, afirmou.
Sandra e Rosemeire ressal
taram que o trabalho executado
pela Secretaria de Educação
trouxe dignidade para as insti
tuições. “Essa equipe conseguiu
trazer dignidade para nosso
trabalho. De ser uma profis
sional que tem reconhecimento
pelo que faz. Somos educadores
e era como se fôssemos apenas
um ‘cuidase’”, afirmaram.
Até o momento, sete institui
ções foram legalizadas e há mais
35 em processo de regularização.

Diadema entrega 32 mil cestas básicas
para estudantes da rede municipal
Os alunos da rede munici
pal de Diadema começaram a
receber nesta quartafeira (2)
os kits de alimentação da oi
tava etapa do Programa Aluno
em Casa, Merenda na Mesa.
Cada cesta contém arroz, fei
jão, açúcar, sal, óleo, fubá, leite
em pó, macarrão e extrato de
tomate, itens baseados nas
refeições que seriam consumi
das na escola.
A iniciativa tem o objetivo
de garantir uma alimentação
adequada para as crianças
também durante o período de
enfrentamento ao novo coro
navírus. A entrega é feita, por
meio da Secretaria de Educa
ção, na escola em que o estu
dante está matriculado. De

março a outubro, foram dis
tribuídos aproximadamente
200 mil kits de alimentos.
“Estamos monitorando a
situação epidemiológica na ci
dade diariamente e tomando
as medidas necessárias para
enfrentar a pandemia, atender
e dar o apoio à população. En
quanto as aulas presenciais não
retornarem, pais e alunos da
nossa rede receberão os kits de
alimento”, ressaltou o prefeito
de Diadema, Lauro Michels.
Os pais, responsáveis e
alunos podem conferir o dia
e horário no site da prefeitura
ou pelo link http://www.di
adema.sp.gov.br/attachments/
article/25873/LISTAentrega_
kits_8etapa.pdf. (RL)

Seja nosso Franqueado!

franquias@vipmedocupacional.com.br
(19) 3601.4200 / 3601.4300 / 3601.4400 / 3601-4500
www.vipmedocupacional.com.br

Saúde e Segurança para sua Empresa

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia
São Bernardo do Campo.

6 minha cidade
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São Bernardo põe fim em área
de risco às margens da Anchieta
Local ocupado irregularmente estava junto aos dutos da Petrobras, expondo ocupantes a risco
Gabriel Inamine/ PMSBC

A Prefeitura de São Bernardo efetuou nesta quartafeira (2) ação em área de alto
risco que estava sendo ocupada irregularmente há anos,
localizado às margens da Via
Anchieta, na altura do Km
20, no bairro D.E.R. O terreno pertencia a Concessionária Ecovias - responsável pela
administração do Sistema Anchieta/Imigrantes.
Depois de realizar todos
os trâmites legais, bem como
laudo da Defesa Civil classificando a área como alto risco
de segurança por estar junto
a faixa de dutos da Petrobras,
a prefeitura removeu 71 garagens, quatro pontos comerciais, e uma recente moradia.
O local estava ocupado há
aproximadamente dez anos.
A ação da prefeitura está amparada no decreto nº 20.417, de
29 de maio de 2018, que instituiu o Sistema de Recuperação
Territorial (SRET), avalizado
pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP), com a finalidade
de finalidade de cooperar com
as atividades de monitoramento, fiscalização, inibição da
ocorrência de invasões e ocupações irregulares de áreas do município, tendo como fundamento as normas do Plano Diretor e
de proteção do meio ambiente.
A força-tarefa foi conduzida

Prefeitura removeu 71 garagens, quatro pontos comerciais, e uma moradia recente

pela Secretaria de Habitação,
Guarda Civil Municipal (GCM),
além da Defesa Civil. Segundo a
prefeitura, a ação transcorreu de
maneira pacifica e colaborativa.
Com o processo finalizado, atendendo inclusive à
demanda de moradores nas
proximidades, o local volta a ter
urbanismo legal e conforme Lei
Federal 12.608 - art 8º, inciso
VII, fica interditada para uso.
n OPERAÇÃO PÉ D’ÁGUA
Ainda nesta quarta-feira,
o prefeito Orlando Morando

Ribeirão Pires faz adequações para
a fase amarela de flexibilização
A Prefeitura de Ribeirão
Pires publicou nesta quartafeira (2) decreto municipal que
atualiza protocolos sanitários
e de segurança para estabelecimentos da cidade no retorno
à Fase Amarela do Plano São
Paulo, seguindo as diretrizes
do governo estadual. Assim
como todos os municípios do
Estado, Ribeirão Pires volta
à etapa de maior controle.
Entretanto, atividades comerciais, estabelecimentos de
serviços e espaços como academias esportivas vão manter
permanecer abertos.
Os estabelecimentos po-

derão funcionar por 10 horas/
dia, com limite de funcionamento até às 22h. Também
terão de reduzir a capacidade
de atendimento para 40% do
total, exceto academias esportivas, que terão redução de capacidade para 30%. As dez horas
máximas de funcionamento no
dia podem ser feitas de forma
corrida ou fracionadas.
Os estabelecimentos também precisarão afixar, em local
visível, o horário de funcionamento, devendo informar,
ainda, o número de pessoas
que represente a capacidade
máxima permitida. (RL)

(PSDB) lançou nova edição do
Operação Pé D’Água, que visa
à prevenção de deslizamentos
com a chegada das chuvas de
verão. “Instituímos a Operação
Pé D’Água para nos apoiar especialmente durante o verão,
quando recebemos os temporais. O reforço de cada secretaria é fundamental para essa
força-tarefa, pois nos permite
identificar e evitar problemas,
seja em locais íngremes ou à
beira de córregos, ainda”, disse.
Morando destacou, ainda,
que é fundamental a colabora-

ção da população, evitando
acúmulo de lixo, construções
ou estruturas irregulares, instalações inadequadas de energia elétrica ou outros que contribuam para riscos durante
esse período.
A Defesa Civil reforça: ao
identificar quaisquer riscos é
necessário acionar a corporação
pelo número 199, que mantém
atendimento 24h. Informações:
www.facebook.com/prefsbc;
www.instagram.com/pref_sbc/
ou pelo site www.saobernado.
sp.gov.br. (Reportagem Local)

R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

S.André reforça prevenção de HIV e
Aids com campanha Fique Sabendo
A Prefeitura de Santo André está participando da 13ª
campanha estadual “Fique
Sabendo”. A iniciativa tem o
intuito de sensibilizar e alertar a população sobre a prevenção e tratamento precoce
contra o HIV, Aids e sífilis.
Nesta semana serão realizadas ações que integram o
Dezembro Vermelho.
“O programa municipal de HIV/Aids oferece
apoio técnico permanente
à rede de saúde, com diversas ações como discussões,
capacitações sobre prevenção e para a realização de
testes rápidos. Há testadores em toda a rede, por
exemplo”, explicou a coordenadora do Programa de
Agravos Crônicos Transmissíveis de Santo André,
Márcia Furquim.
Os testes são realizados em todas as unidades
de saúde de Santo André
ao longo do ano. Durante a
campanha os exames também serão disponibilizados
em locais estratégicos fora
das unidades.
Nesta semana a ação
ocorrerá nos bairros Parque
Andreense, Centro, Jardim
Santo André, Vila Helena,
Utinga e Vila Guiomar.
Além disso, equipes do Consultório na Rua vão atuar
em locais estratégicos que
concentram maior circulação de travestis, transexuais
e trabalhadores (as) do sexo.

Durante o período de pandemia houve uma pequena
queda nos casos de HIV/Aids
em Santo André. De janeiro
a outubro de 2020 houve 83
notificações. Em 2019, no
mesmo período, houve 114
notificações.
O Centro Médico de
Especialidades Referência
em Infectologia, localizado na Vila Vitória, possui
um ambulatório adulto e
infantil que atende, em
especial, os portadores
de hepatites virais B e C
crônicas, de HIV/Aids,
além de integrar os atendimentos dos casos de tuberculose extrapulmonar.
O serviço também conta
com o Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA), responsável por ofertar testes
rápidos para sífilis, hepatites
B e C e HIV, e dispõe de equipe
de assistência às vítimas de
abuso e violência sexual.
n Programação
3/12 - Jardim Santo André (na Associação Beneficente do Jardim Santo André e
Adjacências, rua dos Dominicanos, 456, das 13h às 17h,
com equipe da USF Jardim
Santo André) e Vila Helena
(no albergue da rua Murici,
465, às 9h, com equipe da
USF Vila Helena)
5/12 - USF Utinga e USF
Vila Guiomar (nas unidades,
das 8h às 16h). (Reportagem
Local)

VENDE-SE
Honda Fit EX 1.4 Flex

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
de terça à sexta (exceto feriados) das 11h30 às 15h

Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.

• Modelo: 2013
• Ótimo Estado
• Cor: Prata
• Único dono
• Automático
Valor:
• Jogo de pneus novos R$ 39.000,00
VISITAS PROGRAMADAS
NO TEL: 11 4057-9000 FALAR COM CLEIDE.
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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

IMOBILIÁRIA

CRECI: 02061-J

CRECI 8242-J

NOVA SÃO PAULO
DE DIADEMA

Tradição em negócios
imobiliários desde 1969

Temos outras opções. Assessoria gratuita para S.F.H. Visite-nos!

www.imobiliarianovasaopaulo.com.br
diadema@imobiliarianovasaopaulo.com.br
VENDAS

Roteiro do Bom Apetite

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 02 banheiros, 60m²
R$ 250.000,00
Ref.: AP001136

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 46.53m²
R$ 244.000,00
Ref.: AP001048

Apartamento
Serraria - Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 45m²
R$ 150.000,00
Ref.: AP000925

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 46m²
R$ 270.000,00
Ref.: AP001052

Casa
Centro de Diadema
02 vaga, 03 banheiro, 166.15m²
R$ 450.000,00
Ref.: CA001121

Terreno
Eldorado - Diadema
628m²
R$ 125.000,00
Ref.: TE000527

Terreno
Alvarenga - São Bernardo
500m²
R$ 240.000,00
Ref.: TE000041

Kitnet
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 51m²
R$ 178.000,00
Ref.: KI000786

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365
Centro - Diadema

PROMOÇÃO
JANTAR

Fone: 4056 -5677

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

Serviços Gerais

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.
( Não Estamos Fazendo Entrega)

Tels.: 11 4075-2248/11 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele que
seu cliente
vê!

’’

Anuncie: 4057-9000

POLÍTICA

CALHAU 1 COL X 20.EPS

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Sr. Proprietário: temos
cadastro de clientes para
locação e venda imediata.

CIDADE
economia
OPINIÃO
SAÚDE
LAZER
ESPORTE
EDUCAÇÃO
AQUI TEM
TUDO QUE
VOCÊ QUER
LER

Emprego
INDUSTRIA METALÚRGICA DE GRANDE PORTE CONTRATA:

Auxiliar de produção
Salário: R$ 1.482,00 - 50 vagas
Benefícios: Cartão Alimentação, PLR ,
Assistência Médica, Refeição e Transporte
Ter disponibilidade de horário
Início imediato.
Interessados, enviar curriculo para: selecaourgente803@gmail.com

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Com ou sem
experiência, salário
R$ 1.250,00
+ Benefícios.
CV p/:departamentodeselecao62@gmail.com

Anuncie: 4057-9000

8 Classificados

Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

Fibromialgia tem cura ?

fibromialgia tem-se que tomar consciência dos mecanismos que causam a doença, e mudá-

Pr. Eletrônico: 0161/2020 - PC: 0265/2020. Objeto:
Aq. De Balança Eletromecânica, Tipo Plataforma.
Tornamos pública a classificação preços ref.
pregão em epígrafe. KCRS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, Item: 01 BALANÇA
ELETROMECÂNICA, TIPO PLATAFORMA, CAP.
Qtde: 01 uni. Vlr unit: R$ 3.600,00. Marca: LIDER;
Pr. Eletrônico: 0173/2020 - PC: 0270/2020. Objeto:
R. de P. p/o Forn. De Insumos Odontológicos.
Tornamos pública a classificação preços ref. pregão
em epígrafe. AIRMED EIRELI, Item: 03 CIMENTO
DE FOSFATO DE ZINCO. Qtde: 300 fra. Vlr unit:
R$18,03. Marca: COLTENE; Item: 06 CONJUNTO
DE PASTA DE ZINCO-ENOLICA. Qtde: 90 conj. Vlr
unit: R$45,94. Marca: LYSANDA; Item: 12 ARCO
DE OTSBY. Qtde: 30 uni. Vlr unit: R$13,00. Marca:

Tem. Mas depende muito mais da paciente do que do médico. Ao médico cabe apenas

los. Os remédios são fundamentais, viabilizam uma condição onde a transformação tem

ä

Indicador de Saúde

orientar e passar algumas medicações. As medicações na fibromialgia não são mágicas.

chances de acontecer, aliviam por alguns meses. Este tempo é valioso para a pessoa mudar

Elas se baseiam em relaxantes musculares, que melhoram o sono e “desligam” um pouco

completamente o jeito como leva a vida. “Se trago as mãos distantes do meu peito, é que

a pessoa, e antidepressivos. Alguns antidepressivos também dão sono, outros apenas

há distância entre intenção e gesto”, diz Chico Buarque. Da mesma forma, conscientizar-se

combatem a depressão associada, e diminuem a ansiedade. Muitas fibromiálgicas ficam

está ainda a alguma distancia de resolver o problema. Pode não ser fácil mudar os padrões

dependentes de remédios para dormir e ansiolíticos, que resolvem muito parcialmente os

de comportamento de uma vida toda. Por isso psicoterapia é fundamental. Simplesmente

problemas. Os relaxantes musculares e antidepressivos não causam dependência, mas,

deixar de se preocupar com as coisas e pessoas não é possível. Se fosse, deixaria um vazio

infelizmente, perdem a eficácia após mais ou menos de 8 a 12 meses. Então os problemas

enorme. A fibromiálgica pode perceber que há anos não vive sua própria vida. Reconstruí-

voltam, e os remédios não mais funcionam.

la, retomar objetivos próprios e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa de

É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia ?

“deixar as pessoas à própria sorte” também pode ser difícil. A combinação da medicação

Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora a forma física, a

certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e muita vontade é a única fórmula capaz de

auto-estima e o organismo como um todo. Em segundo, libera uma série de hormônios

operar milagres.

INFORME

GRUPO BIOMÉDIC
FIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER. Parte II

e mediadores que aliviam a dor e o cansaço. Em terceiro, pode melhorar a qualidade do

Em relação ao Doença Ocupacional:

sono. Por fim, o esporte é um momento onde a fibromiálgica deixa o mundo de lado para

Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão por Esforço Repetitivo

cuidar de si mesmo. Isso apenas já é grande avanço! Qual esporte fazer? Tenha em mente

(LER), também conhecida por Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT)

duas coisas: primeiro, a atividade deve ser para a vida toda! Portanto não faça algo que

e outras síndromes dolorosas de causas reumatológicas, como a Artrite Reumatóide e o

não goste, ou que não vai agüentar muito tempo. Se academia te entedia, mas dança te

Lupus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia pode levar à perda da capacidade laborativa

dá prazer, dance! Se cansar de um mude para outro. O importante é não ficar parada.

quando não tratada e a inúmeros gastos anuais em exames desnecessários, tratamentos

Combine esforço aeróbico com alongamento. Musculação não é o mais indicado. Segundo,

ineficientes e dias de trabalho perdidos.

um corpo dolorido e contraído dói mais ao exercício. É comum e esperado que as dores

Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada nos ambulatórios de

piorem no início das atividades físicas. Este é o momento de usar as medicações que seu

medicina ocupacional diante da queixa de dor assim como o exame minucioso das

reumatologista indicar, elas darão algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.

articulações e a solicitação de exames complementares devem fazer parte da abordagem

Como melhorar a fibromialgia ?

desses casos, a fim de excluir outros possíveis diagnósticos. Somente assim este cenário

Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está realmente num limite e que

poderá ser melhorado e os portadores da doença apresentarão grande alívio desse tormento

uma mudança no estilo de vida é urgente. Algo está “demais”, pesado demais mesmo para

físico e psíquico e melhora da qualidade de vida.

esta pessoa campeã em agüentar as coisas. Esta crise pode ser uma oportunidade de

Dra Maristela Duarte Gomes, é gerente
comercial do Grupo Biomédic, graduada em
fisioterapia e pos graduada em Ergonomia e Marketing.

alavancar uma transformação, e a cura. Entenda esta crise de dor aguda como um grito do
corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua essência. Para curar a

MAQUIRA; Item: 14 CONES DE PAPEL ABSORV
ESTERILIZADOS 30. Qtde: 75 caixa. Vlr unit:
R$27,00. Marca: GN INJECTA; Item: 16 CONES
DE PAPEL ABSORV ESTERILIZADOS 35. Qtde: 75
caixa. Vlr unit: R$27,00. Marca: GN INJECTA; Item:
17 CONES DE PAPEL ABSORV ESTERILIZADOS
40. Qtde: 75 caixa. Vlr unit: R$27,00. Marca: GN
INJECTA; Item: 18 CONES DE PAPEL ABSORV
ESTERILIZADOS 45. Qtde: 75 caixa. Vlr unit:
R$27,00. Marca: GN INJECTA; Item: 19 ESCOVA
DE ROBSON P/PROFILAXIA DENTAL. Qtde: 1.500
uni. Vlr unit: R$ 1,70. Marca: MICRODONT; Os itens
11,15,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57 E 58. restaram desertos.Os
itens 1,2,4,5,7,8,9,10,13 E 20 restaram fracassados.

avisos

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES
Remuneração do Quadro Geral de Pessoal – 2020
(Em atendimento ao Art. 39, § 6 da Constituição Federal)
Cargo em Comissão com Gratificações Dez/2020
Referência
Jornada
Vencimento
Diretor Presidente
Subsídio(*)
40 h
R$ 10.533,25
Diretor Secretário
14 (**)
40 h
R$ 6.777,93
Diretor Tesoureiro
14 (**)
40 h
R$ 6.777,93
Chefe de Serviço Técnico Especializado
12
40 h
R$ 4.737,90
Chefe de Serviço Pedagógico
12
40 h
R$ 4.737,90
Chefe de Serviço Administrativo -Financeiro
12
40 h
R$ 4.737,90
Cargo Efetivo com Gratificações Dez/2020
Referência Jornada
Vencimento
Administrador de Tecnologia da Informação
11
30 h
R$ 4.727,28
Advogado
11
30 h
R$ 4.727,28
Agente Administrativo II
6-A
40 h
R$ 1.962,59
Agente de Captação de Recursos
8
40 h
R$ 2.296,55
Agente de Comunicação
11
30 h
R$ 4.727,28
Almoxarife
8
40 h
R$ 2.296,55
Analista de Recursos Humanos
11
30 h
R$ 4.727,28
Assistente de Recursos Humanos
8
40 h
R$ 2.296,55
Assistente Financeiro
8
40 h
R$ 2.296,55
Assistente Técnico Pedagógico
11
30 h
R$ 4.727,28
Comprador
8
40 h
R$ 2.296,55
Contador
11
30 h
R$ 4.727,28
Motorista I
4
40 h
R$ 1.535,81
Oficial de Manutenção
6-A
40 h
R$ 1.962,59
Recepcionista
3
40 h
R$ 1.400,47
Técnico de Informática
8
40 h
R$ 2.296,55
Técnico em Manutenção Predial
8
40 h
R$ 2.296,55
Função Gratificada
Nível 4
R$ 937,73
(*) Equiparado Secretário Municipal PMD (**) Equiparado A Diretor de Departamento PMD Diadema, 02 de
Dezembro de 2020. - Margareti de Souza Sanches - Diretora Presidente
FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
Resolução n° 0007/2020 de 05/10/2020.
MARGARETI DE SOUZA SANCHES, Diretora Presidente da Fundação Centro de Educação do Trabalhador
“Professor Florestan Fernandes”, no uso e gozo de suas atribuições legais. RESOLVE: Artigo 1º - Fica aprovado o
remanejamento nos termos da Lei Municipal n° 3.934, de 21 de dezembro de 2019, no montante de R$ 7.000,00 (Sete
Mil Reais), nas dotações do orçamento vigente, observando-se as classificações Institucional, Econômica e FuncionalProgramática, com recursos provenientes de permuta:
Ficha
Funcional Programática Natureza da Despesa Valor
Recurso
11
12.363.0020.2046
3.3.90.39.00
Crédito
17
12.363.0020.2046
4.4.90.52.00
7.000,00
Artigo 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações
de dotações, no valor total deste decreto, em conformidade com os incisos I, II e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1.964.
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data. Diadema, 05 de outubro de 2020

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

GRUPO
BIOMÉDIC

11 4044-3777
www.biomedic.com.br
comercial@biomedic.com.br

Medicina Ocupacional e Engenharia de
Segurança do Trabalho
- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade
Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Publicidade Legal
Prefeitura do MunicíPio
de diadeMa

EDITAL
DE
PRÉ-CLASSIFICAÇÃO
2020:
SHOPPING POPULAR - A Secretaria de Segurança
Alimentar, da Prefeitura do Município de Diadema,
faz saber, a todos quanto o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiver, que de acordo com o
Decreto nº 7797/20 a pré-classificação geral dos
interessados em ocupar boxes vagos ou que vier
a vagar durante o ano de 2021, no equipamento
público denominado Shopping Popular, localizado
na Av. Antônio Piranga, nº 100, Centro, Diadema. As
informações dos dados cadastrais estarão sujeitas
a constatações “in loco” pela equipe do Serviço
Social desta Secretaria, no processo de emissão de
licença, sendo que se houver alguma irregularidade
contrária aos critérios dispostos no decreto
supracitado, o candidato será desclassificado.

Diadema, 25 de novembro de 2020 José Francisco
Dourado/Secretário/ Segurança Alimentar
DECRETO Nº 7847, DE 01 DE DEZEMBRO
DE 2020. NOMEIA membros que farão parte
do
processo de transição governamental do
exercício 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO,
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a importância de um processo
de transição governamental para preservação da
continuidade dos serviços públicos, visando os
interesses da população da Cidade de Diadema;
CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos
do Processo Eletronico n° 21.913/2020. DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados para compor o processo
de transição governamental do exercício de 2020.
I - REPRESENTANTES MUNICIPAL: A) Caroline
Alves Rocha, prontuário 200.347 – Chefe de
Gabinete; B) Fernando Moreira Machado, prontuário
200.296 – Secretário de Assuntos Jurídicos; II REPRESENTANTES DO PREFEITO ELEITO 2021
a 2024: A) Maria de Fatima Queiróz, RG: 18.777.6131; B) Mário Wilson Pedreira Reali, RG: 4.290.004-9;
C) Francisco Rozsa Funcia, RG: 10.369.012-8. Art.
2° - Esse Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial, o Decreto n° 7844, de 30 de novembro
de 2020. Diadema, 01 de dezembro de 2020.
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal;
Fernando Moreira Machado/ Secretário de Assuntos
Jurídicos; Caroline Alves Rocha/ Chefe de Gabinete
DESPACHO DO PREFEITO: DE 01 DE
DEZEMBRO DE 2020, Á PARTIR DE 01.12.2020:
PORTARIAS: 3939, Revogar FG Nível 3, Marcio
Tada, pront. 110501, SEGEP; 3940, Designar FG
Nível 1, Marcio Tada, pront. 110501, SEGEP; 3941,
Revogar FG Nível 4, Marilia Alves Lopes Martins,
pront. 116625, SEGEP; 3942, Designar, FG Nível
3, Marília Alves Lopes Martins, pront. 116625,
SEGEP; 3943, Revogar FG Nível 5, Luiz José da
Silva, pront. 104743, SEGEP; 3944, Designar FG
Nível 4, Luiz José da Silva, pront. 104743, SEGEP;
3945, Revogar FG Nível 4, Adalberto Rodrigues do
Nascimento, pront. 104852, SEGEP; 3946, Designar
FG Nível 2, Adalberto Rodrigues do Nascimento,
pront. 104852, SEGEP; 3947, Designar FG Nível

5, Valdei Fidelis Pereira, pront. 114429, SEGEP;
3948, Exonerar Noemia Bastos Amorim Belli, pront.
200366, Secretária da SECOM; 3949, Nomear Paulo
Henrique Fares Silva, RG: 43703184-6, Secretário
da SECOM; 3950, Nomear Noemia Bastos Amorim
Belli, RG: 13315964-4, Chefe de Serviço, SF.
DESPACHOS DO PREFEITO DE 02 DE
DEZEMBRO DE 2020: 3951, EXONERA a contar de
01.12.2020 ROBSON APARECIDO SANTIAGO DE
SOUSA, Prontuário nº.119.460 do cargo de Chefe
de Serviço, SDS.
DESPACHO DA SECRETARIA DE FINANCAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº. 01/2020 - ENTREGA
DOS CARNÊS DO IPTU/TA DE 2021. Nos termos
da Lei Complementar nº 223, de 22 de dezembro
de 2005 e do art. 162, parágrafos 1º, e 2º da Lei
Orgânica do Município de Diadema, os contribuintes
de Tributos sobre a Propriedade Imobiliária Urbana
FICAM NOTIFICADOS do lançamento do IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXAS
ANEXAS, relativos ao exercício de 2021.
ZONAS FISCAIS
VENCIMENTODA 1ª PARCELA/
PARCELA ÚNICA
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
21/01/2021
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
21/01/2021
30, 31, 32, 33, 34 e 35
22/01/2021
40, 41, 42, 43 e 44
22/01/2021
50, 51, 52 e 53
22/01/2021
Os vencimentos das demais parcelas recairão
nos mesmos dias dos meses subsequentes.EXEMPLO: Imóvel lançado através da Inscrição
Imobiliária 00000.10.001.001.00 = A ZONA FISCAL
refere-se aos dois primeiros dígitos após os zeros =
ZONA FISCAL 10.
IMPORTANTE:
1. Os contribuintes que não receberem os carnês
até o dia 05 de janeiro de 2019 deverão verificar
junto ao Serviço de Expedição, na Central de
Atendimento (POUPATEMPO), à Rua Amélia
Eugênia nº 397, ou através do telefone 4057-7404
e 4057-8023, se os mesmos foram devolvidos pelo
Correio. Em caso negativo, poderão solicitar a 2ª via
do carnê, gratuitamente, pela Internet através do site
www.diadema.sp.gov.br ou, mediante pagamento do
preço público devido, na Central de Atendimento.
2. Os pedidos de 2as vias não implicam modificação
nas datas de vencimento dos tributos, mesmo que
solicitadas no dia do vencimento de quaisquer
parcelas, nem suspendem os prazos para
reclamação.
3. As parcelas do carnê do IPTU/TA são boletos
bancários que poderão ser pagos em qualquer
banco e após 60 dias de atraso, reemitir boleto
através do Portal PMD pelo link: http://www.
diadema.sp.gov.br/2-via-de-iptu. Não devem ser
pagos boletos vencidos após 31 de dezembro de
2021. Neste caso, reemitir o boleto pelo Portal PMD.
4. Forma de pagamento: Parcela única à vista com
10% de desconto ou em 12 parcelas mensais e
sucessivas sem desconto.
5. O prazo para reclamação contra os lançamentos
é de 15 dias, contados do vencimento da parcela
única ou da primeira parcela, redação pelo art. 22 da
L.C. 379/2013. Diadema, 02 de dezembro de 2020.
Francisco José Rocha-Secretário de Finanças.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 0198/2020 - PC: 0287/2020. Objeto:
Aq. de Máscaras de Tecido p/Alunos da Rede
Municipal. Agendado para: 17/12/2020 às 09h00. Pr.
Eletrônico: 0199/2020 - PC: 0301/2020. Objeto: R.
de P. p/o Forn. de Medicamentos. Agendado para:
17/12/2020 às 09h00.
Informações, e/ou retirada Edital completo, mediante
pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce Diadema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel:
4057-7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0152/2020 – PC: 0258/2020.
Objeto: Forn. de Urnas Mortuárias e Paramentos.
Resumo das Atas RP entre Município Diadema e as
empresas: Ata RP 277/2020 Vale Verde Ind. e Com.
de Urnas Eireli.; Ata RP 278/2020 Ind. de Urnas
Bignotto Ltda; Itens homologados na publicação
DOM dia 14-15/11/2020. Pzo entrega: 05 dias úteis.
Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 0118/2020 - PC: 0145/2020. Objeto:
Forn. de Mat. p/Higiene Pessoal. Resumo Ata RP
254/2020 entre Município Diadema e Comercial
Lux Clean Ltda. Resumo Ata RP 255/2020 entre
Município Diadema e MS de Araujo Atacadista de

Prod. em Geral Ltda. Resumo Ata RP 256/2020
entre Município Diadema e Orla Distribuidora
de Prod. Eireli. Resumo Ata RP 257/2020 entre
Município Diadema e BR Vale Distribuidora de
Prod. Eireli. Itens homologados na publicação do
Diário Regional dia 29/10/2020. Prazo entrega: 10
dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta
publicação.
Pr. Eletrônico: 023720/20 - PC: 0166/19.
Objeto: FORN. DE CESTAS BÁSICAS Resumo
Realinhamento de Preços Ata RP: 095/20 entre
Município de Diadema e Golden Food com. e Exp.
de Alimentos - Eireli Fica realinhado o preço do item
01, passando a vigorar com o seguinte vlr; item
01, Vlr unit R$ 112,00. O presente realinhamento
importa em 41,67% a partir de 09.10.2020.
Pr. Eletrônico: 0167/19 - PC: 0168/19. Objeto: Forn.
de Mat. Elétricos p/Iluminação Pública_. Resumo
Realinhamento de Preços Ata RP: 412/19 entre
Município de Diadema e Rede Elétrica Brasil LtdaEPP Fica realinhado o preço dos itens 32 e 88,
passando a vigorar com o seguinte vlr; item 32,
Vlr unit R$ 12,21 e item 88, Vlr unit R$ 12,21. O
presente realinhamento importa em 77,56% a partir
de 23.10.2020.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 099/2020 - PC: 0177/2020. Objeto:
Forn. de Insumos Odontológicos. Ata RP 182/2020
entre Município Diadema e Airmed Eireli. Tornamos
público que permanecem inalterados os itens,
preços e valores registrados e publicados no Diário
Regional de 03/09/2020 ref. as atas dos pregões em
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 218/19 - PC: 290/19. Objeto: Forn. de
Mat. de Enfermagem. Ata RP 055/20 entre Município
Diadema e Nacional Coml. Hosp. S.A. Ata RP 056/20
entre Município Diadema e Medi House Ind. e Com.
de Prods. Cir. Hosp. Eireli. Ata RP 059/20 entre
Município Diadema e Soma/MG - Prods. Hosp. Ltda.
Ata RP 061/20 entre Município Diadema e Polar Fix
Ind. e Com. Prods. Hosp. Ltda. Ata RP 062/20 entre
Município Diadema e CBS Médico Cientifica S/A.
Ata RP 063/20 entre Município Diadema e Medical
Chizzolini Ltda. Ata RP 065/20 entre Município
Diadema e Hiromed Prods. Hosp. Eireli. Ata RP
066/20 entre Município Diadema e Mogami Imp.
e Exp. Ltda. Tornamos público que permanecem
inalterados os itens, preços e valores registrados e
publicados no Diário Regional de 03/03/2020 ref. as
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 048/2020 - PC: 063/20. Objeto:
Forn. De Equip. de Radiocomunicação Digital C/
Instalação. Ata RP 122/2020 entre Município
Diadema e ECS Empresa de Comunicação e
Segurança Ltda. Ata RP 123/2020 entre Município
Diadema e Siscom Telecomunicações Ltda – EPP.
Tornamos público que permanecem inalterados os
itens, preços e valores registrados e publicados
no Diário Regional de 04/06/2020 ref. as atas dos
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0164/2020 - PC: 0259/2020. Objeto:
Prest. De Serv. P/Exames Anatomopatológico
De Peças De Necropsia P/Verificação De Óbito.
Homologado o pregão em epígrafe declarando a
licitação fracassada de acordo c/Desp. Pregoeiro
(a).Pr. Eletrônico: 0157/2020 - PC: 0195/2020.
Objeto: Forn. De Mat. De Construção. Pr. Eletrônico:
0161/2020 - PC: 0265/2020. Objeto: Aq. De Balança
Eletromecânica, Tipo Plataforma. Homologo e
Adjudico objeto dos pregões em epígrafe de acordo
c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 0173/2020 - PC: 0270/2020. Objeto:
R. de P. p/o Forn. De Insumos Odontológicos.
Homologo o objeto do pregão em epígrafe de
acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 0164/2020 - PC: 0259/2020. Objeto:
Prest. De Serv. P/Exames Anatomopatológico
De Peças De Necropsia P/Verificação De Óbito.
Tornamos público que a Licitação em epígrafe foi
declarada “Fracassada”.
Pr. Eletrônico: 0157/2020 - PC: 0195/2020. Objeto:
Forn. De Mat. De Construção. Tornamos pública a
classificação preços ref. pregão em epígrafe: EXATA
EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA, ITEM: 01 – CAL HIDRATADA SACO COM 20
KG. Qtde: 940 SC. Vlr. Unitario: R$ 12,36; 02 - CAL
PARA PINTURA SACO COM 08 KG. Qtde: 6.900
SC. Vlr. Unitario: R$ 9,80; 09 - CAL PARA PINTURA
SACO COM 08 KG. Qtde: 1.600 SC. Vlr. Unitario:
R$ 9,80; ITENS 01, 02 E 09, MARCA: MB; ITENS
FRACASSADOS: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12
E 13.
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