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Consórcio ABC se reuniu com representantes da Janssen  visando à aquisição de imunizantes contra a covid
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Previsão em vídeo
Amanhã será 

parecido com hoje 
Sol e aumento 

de nuvens 
de manhã. 
Pancadas 
de chuva 

à tarde e à noite.

O governo do Estado de São Paulo 
informou, nesta quarta-feira (3), que 
abrirá 110 novas vagas de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI)  no ABC, 
para auxiliar no enfrentamento ao 
coronavírus. Ribeirão Pires, Mauá e 
Diadema atingiram 100% da capa-
cidade dos leitos.  “Teremos leitos 
no hospital de campanha da Uni-
versidade Federal do ABC, no Hos-
pital Municipal de São Caetano, no 
Hospital Serraria e no hospital de 
campanha de Ribeirão Pires”, disse 
o secretário de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi.

As prefeituras ABC seguem na busca 
por mais vacinas contra a covid-19, com 
o objetivo de acelerar a imunização da 
população dos sete municípios. Nesta 
quarta-feira (3), o presidente do Con-
sórcio ABC e prefeito de Santo André, 
Paulo Serra, participou de reunião vir-
tual com representantes da Janssen, 
braço farmacêutico do grupo Johnson 
& Johnson.  Serra ressaltou que as ci-
dades da região estão se estruturando 
e planejando financeiramente para a 
compra de vacinas, em um grande es-
forço conjunto para vencer a guerra 
contra o novo coronavírus.
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Pandemia aumenta 
preocupação com 

administração das finanças

Estado confirma 
mais 110 leitos de 

UTI para pacientes 
com covid no ABC

Prefeitos da região 
buscam mais vacinas 

para intensificar 
a imunização

seu Bolso

CoronAvírus IICoronAvírus I

ABC voltará para a fase verme lha do 
Plano São Paulo. O anúncio de que todo 
o Estado voltará para a fase mais res-
tritiva do Plano São Paulo foi feito pelo 
governador João Doria, nesta quarta-
feira (3). A medida ficará em vigor até o Página 5

ABC regride para fase vermelha do Plano SP 
Governo colocará, a partir do 

próximo sábado, todo o Estado na 
fase mais restritiva da quarentena

Medida anunciada nesta quarta-feira pelo 
governador João Doria objetiva frear a alta de 

casos, mortes e internações por covid-19

Entidades criticam decisão do governo de 
proibir abertura de comércio não essencial; 

prejuízo pode chegar a R$ 11 bilhões

Com pandemia de covid, PIB de 2020 tem 
queda de 4,1%, pior resultado em 24 anos

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do país encerrou o ano com queda de 
4,1%, totalizando R$ 7,4 trilhões. É 
o maior recuo anual da série iniciada 
em 1996 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). A 
queda interrompeu o crescimento de 
três anos seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou alta de 4,6%. 
O PIB per capita alcançou R$ 35.172 

no ano passado, recuo recorde de 
4,8%. Os dados foram divulgados 
ontem (3), pelo IBGE. Segundo a co-
ordenadora de Contas Nacionais do 
instituto, Rebeca Palis, o resultado 

é efeito da pandemia de covid-19, 
que paralisou parcial ou totalmente 
várias atividades econômicas para 
controle da disseminação do vírus. 
“Mesmo quando começou a flexi- Página 4

Não existe falta de tempo, 
existe falta de interesse. 
Porque quando a gente quer 
mesmo, a madrugada vira dia. 
Quarta-feira vira sábado e um 
momento vira oportunidade.

“

“
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próximo dia 19. A decisão do governo do 
Estado é decorrente do aumento crescente 
de casos, internações e mortes causadas 
pelo coronavírus. A medida foi alinhada em 
videoconferência entre Doria e os prefeitos  
no final da tarde da última terça (3). Por 

meio de nota, o Consórcio ABC  informou 
que “os prefeitos se reuniram, em assem-
bleia extraordinária e deliberaram que as ci-
dades vão seguir a classificação do go verno 
estadual”. A fase vermelha só permite fun-
cionamento normal de serviços essenciais 

como indústrias, escolas, bancos; lotéricas, 
serviços de saúde e de segurança públicos e 
privados; construção civil, farmácias, mer-
cados; padarias, lojas de conveniência, fei-
ras; postos de combustível, , entre outros. 
Já os comércios e serviços não essenciais 

bilização do distanciamento social, 
muitas pessoas permaneceram re-
ceosas de consumir, principalmente 
os serviços, que podem provocar 
aglo meração”, destacou.

só podem atender em esquema de retirada 
na porta, drive-thru e pedidos por telefone 
ou internet. Academias, salões de beleza, 
restaurantes, shoppings, lojas de rua, con-
cessionárias, escritórios e parques deverão 
ficar totalmente fechados.
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Bolsonaro diz que está pronto para colocar em 
prática seu projeto de combate à pandemia

Consórcio para compra de vacinas tem 
adesão de duas prefeituras da região

BrAsIl CovId-19

Nissan Kicks  renova visual,  acrescenta  equipamentos e preserva a faixa de preços

Fotos: Pedro Dhantas
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Ex-secretário Vandir Mognon pode disputar 
eleição em 2024 para apoiar grupo político do filho
Tucano é pai do vereador e atual secretário de Esportes de São Bernardo, Alex Mognon, que já descartou concorrer a novas eleições

O ex-vereador e ex-secretário 
de São Bernardo Vandir Mognon 
(PSDB) não descarta disputar 
as eleições municipais de 2024 
para ajudar o grupo político de 
seu filho, o vereador Alex Mog-
non (PSDB), atual secretário de 
Esporte e Lazer. Mognon afir-
mou ao Diário Regional que 
como ex-funcionário público de 
carreira sabe dos desafios de in-
tegrar o Legislativo, mas se con-
sidera preparado para contribuir 
com a cidade.

O senhor havia declarado ter 
se aposentado da vida pública, 
tanto que seu filho (Alex Mognon) 
foi candidato e eleito. Agora ele de
clarou que não será mais candidato 
a vereador. O senhor pretende dis
putar as eleições de 2024?

Meu filho, Alex, tem o mes-
mo pensamento que o meu. 
Dois mandatos consecutivos são 
a contribuição que um vereador 
pode dar a população que o ele-
geu. Dessa forma, caso ele não 
tente reeleição a vereador e tenha 
outros planos políticos, me co-
loco à disposição para ajudá-lo e, 
se necessário, saindo candidato a 
vereador pelo nosso grupo. Dis-
posição e compromisso com a 
cidade, julgo que possuo. Só peço 

a Deus saúde para continuar 
traba lhando, seja onde estiver.

O senhor foi vereador e tam
bém secretário de Esportes. Seu fi
lho seguiu os mesmos passos. Como 
avalia a atuação dele?

Avalio de forma positiva e 
com muita surpresa. Quando 
o prefeito Orlando Morando 
(PSDB) o convidou para ser se-
cretário, conversei bastante com 
ele, sobre o desafio que é ser se-
cretário desta pasta. Não existe 
um dia de descanso. Seja sábado, 
domingo ou feriado, esportes e 
lazer estão na agenda diária dos 
munícipes. Acompanhei tam-
bém diversas obras que foram 
entregues pela cidade, mesmo 
com um orçamento muito 
pequeno da pasta. Mais de 30 
obras  foram entregues a popula-
ção, dentre as quais destaco com 
muita alegria o retorno do Com-
plexo de Piscinas do Baetão.  

Como o senhor avalia o Le
gislativo da cidade hoje em compa
ração com sua época?

Depois que deixei de ser 
vereador em São Bernardo, 
acompanho pouco as sessões 
da Câmara. Acredito que, a cada 
eleição que se passa, sem a re-
forma política, fica mais difícil 

Alesp: relatório sobre Cury pede suspensão do mandato 
Em seu parecer sobre o caso 

do deputado estadual Fernan-
do Cury (Cidadania) - filmado 
tocando na lateral dos seio da 
colega parlamentar Isa Penna 
(PSOL), que o acusou de assé-
dio -, o relator Emídio de Souza 
(PT), propôs nesta quarta-feira 
(3) a suspensão temporária 
do mandato do colega por seis 
meses, sem remuneração no 
período. Logo depois da leitura 
do relatório, Wellington Moura 
(Republicanos) pediu vista do 
caso. A próxima reunião foi 
marcada para sexta-feira.

“Proponho a esse egrégio 
Conselho que seja aplicada 
ao representado, deputado 
Fernando Cury, a pena de 
suspensão do seu mandato 
parlamentar pelo prazo de 6 
(seis) meses na forma do in-
ciso III do artigo 7.º do Código 

de Ética. Proponho ainda que 
nesse período seja suspensa a 
percepção de qualquer subsí-
dio pelo parlamentar e vanta-
gens dele decorrentes”, diz o 
parecer entregue nesta quarta 
aos membros do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar 
da Assembleia Le gislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp).

Na véspera, terça-feira, 
os deputados tentaram, sem 
sucesso, chegar a um acordo 
sobre qual seria a punição 
aplicada a Cury, o que abria 
margem para que um pedido 
de vista alongasse mais o pro-
cesso. A semana que vem, por 
ser a última antes da eleição 
para a Mesa Diretora, tende a 
ser tumultuada. A atual com-
posição do Conse lho de Ética 
vai até 16 de abril.

A tendência dos deputados 

era de descartar a cassação e 
determinar a suspensão tem-
porária do mandato, mas havia 
divergência em relação à dura-
ção do castigo - aliados de Isa 
Penna queriam suspensão su-
perior a 120 dias, o que faz com 
que seja convocado um suplente 
para Cury e possibilita de troca 
de nomeações do gabinete.

A sessão desta quarta-feira 
foi presidida pela deputada 
Maria Lúcia Amary (PSDB) 
e contava com a participação 
dos deputados Adalberto Fre-
itas (PSL), Emidio de Souza 
(PT), Barros Munhoz (PSDB), 
Wellington Moura (Republi-
canos), Delegado Olim (PP), 
Erica Malunguinho (PSOL), 
Alex de Madureira (PSD) 
e Estevam Galvão (DEM), 
membro corregedor. O último 
membro do Conselho, Cam-

pos Machado (Avante), está 
de licença dos trabalhos for-
mais da Alesp, se recuperando 
de uma cirurgia.

n SEGREDO
O relatório elaborado por 

Emídio de Souza foi mantido 
em segredo até o início da re-
união do Conselho de Ética, 
o que causou protestos de al-
guns deputados. Antes que o 
parlamentar começasse a ler 
o seu relatório, Wellington 
Moura e Adalberto Freitas 
reclamaram por não ter rece-
bido o parecer de antemão. O 
impasse foi sugerido quando 
o relator sugeriu suspender a 
sessão por dez minutos para 
que o parecer fosse enviado 
a todos, para possibilitar que 
todos acompanhassem a lei-
tura. (AE)

comentar sobre a legislatura, 
pois a existência deste número 
enorme de partidos, entendo 
que venha prejudicar o bom an-
damento dos trabalhos. 

Como o senhor avalia o go verno 
Orlando Morando?

Conversei com ele, assim 
que foi reeleito, e pedi para 
que não faça o que muitos ou-
tros prefeitos fizeram quando 
reeleitos: trabalham no primei-
ro mandato e largam a cidade 
no segundo. Disse também 

que se fizer 50% do que fez no 
primeiro mandato, a população 
irá agradecer. O primeiro man-
dato do Orlando foi excelente. 
Não deixou uma obra para trás, 
sequer. Obras benéficas, com 
caráter de inclusão.

Como avalia o governo João 
Doria (PSDB)?

Doria, pra mim, é uma pessoa 
séria, com tons de arrogância. 
Tem capacidade, é inteligente, 
mas falta populismo. Acredito 
que será candidato à presidên-
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Você pode acreditar

cia pelo PSBD. Não vejo o nome 
dele envolvido em escândalos 
ou corrupção. Acho que seria 
um bom nome para concorrer 
contra o extremismo e o nega-
tivismo político. 

Como avalia o governo fe
deral?

Votei no Bolsonaro, assim 
como muitos que conheço. 
Porém, me arrependi. Nin-
guém esperava a pandemia do 
covid-19, mas o governo Bolso-
naro mostrou total despreparo 
para lidar com ela. Só pensou na 
economia do país e abandonou 
o povo brasileiro. Deveria estar 
preocupado em comprar vaci-
nas, cuidar da sua população, 
mas o que vemos é ao contrário. 
De fato, não esperava ter um 
presidente pior que a Dilma. 

Como avalia essa disputa cris
talizada entre Executivo, Legisla
tivo e Judiciário?

A culpa é do presidente da 
República. O próprio Bolso-
naro parece gostar de colocar 
gasolina em qualquer questão 
que envolve os três poderes. É 
preciso ter pulso e não interfe-
rir nas outras esferas do poder. 
A gente fica preocupado, sem 
saber o que fazer.  

Sempre se dizia que o Brasil e o 
país do futuro. Quando e como esse 
futuro vai chegar?

Caso apareça um bendito, 
que seja presidente da Repúbli-
ca, e tenha a ideia de tirar do 
papel a reforma política - e 
que seja verdadeira – acredito 
que estejamos próximos ao 
futuro. Não há necessidade 
de termos tantos políticos no 
Brasil. Temos de cortar os exa-
geros e pensar no povo. Além 
disso, precisamos de um presi-
dente que saiba governar para 
o povo. Se realizar as reformas 
necessárias, inclusive fiscal, sem 
extremismo, acredito que tere-
mos paz para prosperar e rea-
lizar nossos sonhos. Hoje, não 
tenho esperança nesse futuro. 

Por que, depois de se afastar, 
a intenção de disputar uma nova 
eleição?

Tenho vontade, mas com 
a condição de ajudar o projeto 
político do grupo ao qual meu 
filho Alex faz parte. Além disso, 
conheço bem São Bernardo. Fui 
funcionário público de carreira e 
sei dos desafios e, como sempre, 
me considero preparado para 
contribuir com a cidade. (Re-
portagem Local)

Lira recebe pacote que criminaliza 
violência psicológica contra a mulher

A presidente da Associa-
ção dos Magistrados do Brasil, 
Renata Gil, entregou, nesta 
quarta-feira (3), ao presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
o “Pacote Basta”, que propõe 
mudanças no Código Penal de 
1940 e nas leis Maria da Penha 
e dos Crimes Hediondos para 
o recrudescimento das penas 
aos crimes de violência contra 
a mulher. Entre as sugestões es-
tão a criminalização da violência 
psicológica e a inserção de artigo 
à Lei Maria da Penha para ga-
rantir o afastamento de casa do 
acusado de agressão.

A associação argumenta que 
a maior parte dos casos de vio-
lência contra a mulher não re-
sultam na prisão dos agressores. 
Destaca-se no projeto, dados do 
Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública 2020 que revelou que, 
em 2019, o País registrou 1.326 
feminicídios - um aumento de 
7,9% em relação a 2018. Desses 
registros, 89,9% dos casos o 
companheiro ou ex-companhei-
ro da vítima foi o responsável. 

A proposta do ‘Pacote Basta’ 
é, além de tornar as penalidades 
mais duras, prevenir que a vio-
lência contra a mulher se torne 
mais grave. Um dos disposi-
tivos do projeto apresentado 
pela entidade é o acréscimo do 
artigo 132-A ao Código Penal 
para prescrever como violência 
psicológica situações em que as 
vítimas são expostas ao risco de 
dano emocional; diminuição da 
autoestima; que lhe prejudique 
e perturbe o pleno desenvolvi-
mento; ou que vise degradar ou 
controlar suas ações. (AE)
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Sem dar detalhes, Bolsonaro diz 
que tem projeto para a pandemia
Presidente afirmou que precisa ter autoridade para implementar ações, as quais disse estarem prontas

Marcos Corrêa/PR

Bolsonaro: “infelizmente o poder é deles (Estados e municípios)”

Um ano depois do início da 
pandemia da covid-19, o presi-
dente Jair Bolsonaro afirmou, 
nesta quarta-feira (3), que está 
pronto para colocar em prática 
seu projeto de combate à crise 
sanitária no país, caso o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
entenda que é responsabilidade 
de seu governo a determina-
ção de medidas no combate à 
doença. A declaração ocorreu 
após comentar sobre o pedido 
de secretários de saúde por um 
toque de recolher nacional ou 
alguma outra política em nível 
federal de combate a dissemi-
nação do novo coronavírus.

“Preciso ter autoridade”, 
afirmou o presidente. “Se o 
Supremo Tribunal Federal 
achar que pode dar o devido 
comando dessa causa a um 
poder central, que eu entendo 
ser legítimo meu, estou pron-
to”, disse à imprensa, após re-
união na embaixada do Kuwait 
com representantes de outros 
países do Golfo.

Em abril do ano passado, 
o STF decidiu que Estados e 
municípios têm autonomia 
para executar as medidas ne-
cessárias para conter o avanço 
do novo coronavírus. A decisão 
da Corte, contudo, não retirou 

da União a responsabilidade 
pelas ações de combate à pan-
demia. A decisão do Supremo 
foi usada por Bolsonaro, ao 
longo do ano passado, como 
justificativa para a ausência de 
uma coordenação do governo 
federal nas ações de combate 
ao vírus. “Infelizmente o poder 
é deles (Estados e municípios), 
eu queria que fosse meu”, disse 
Bolsonaro.

O presidente também des-
tacou que o governo liberou 
“uma quantidade enorme” e 
“vultosa” de recursos para Es-
tados e municípios. Segundo 
Bolsonaro, nunca faltaram ver-
bas federais para atender os Es-
tados em questões relacionadas 
à saúde. No entanto, “tem que 
haver uma previsão por parte 
dos governadores”, afirmou.

Bolsonaro comentou que 
foram solicitados mais recur-
sos por parte de governadores 
ao ministro da Saúde para o 
combate à pandemia, e que irá 
conversar com Pazuello, já que 
ele não é o “dono da chave do 
cofre”, mas que fará o que for 
possível para preservar vidas.

n COMPRA VACINA
Bolsonaro ainda comentou 

a compra de imunizantes pelo 

Ministério da Saúde. O man-
datário destacou ter editado 
três Medidas Provisórias de 
crédito para a negociação com 
laboratórios, entretanto, não 
haveriam doses disponíveis 
no mercado. “Alguns falam 
que tem que comprar, mas 
me diga aonde”, declarou. 
O presidente afirmou tam-
bém que está investindo em 
vacinas, mas não descartou 
o atendimento precoce, fa-
zendo questão de se corrigir, 

chamando as medidas de 
“tratamento imediato”. “Fa-
lar precoce é crime no Brasil”, 
ironizou.

Sobre os óbitos relaciona-
dos à covid-19, o presidente de-
clarou que, apesar das críticas, 
se preocupa as mortes. “Mas 
emprego também é vida, uma 
pessoa desempregada entra em 
depressão, tem problemas, se 
alimenta mal, é mais propensa 
a pegar outras doenças”, defen-
deu o chefe do Executivo.(AE)

Ministério da Saúde decide comprar 
vacinas da Pfizer e da Janssen

Senado aprova MP que autoriza crédito 
de R$ 2,5 bilhões para Covax Facility

Consórcio para compra de vacinas 
tem adesão de prefeituras do ABC

O Ministério da Saúde in-
formou nesta quarta-feira (3) 
que vai comprar as vacinas da 
Pfizer e da Janssen, após me-
ses rejeitando propostas destas 
empresas. Segundo a pasta, o 
ministro Eduardo Pazuello pe-
diu para a sua equipe “acelerar” 
os contratos. Em reunião com 
a Confe deração Nacional dos 
Municípios (CNM), o general 
disse que a compra com a Pfizer 
poderia ser concluída ainda nes-
ta quarta-feira.

A declaração de Pazuel-
lo ocorre no momento de ex-
plosão de internações e colapso 
de sistemas de saúde em todo o 
País. O governo é pressionado 
para ampliar a oferta de imuni-
zantes, mas Pazuello e o presi-
dente Jair Bolsonaro rejeitam 
há meses a oferta da Pfizer.

O ministro não informou 
quantas doses da Pfizer de-

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira (3) a Medida 
Provisória 1004/2021, que 
abre crédito de R$ 2,5 bilhões 
para participação do Brasil 
no consórcio internacional 
Covax Facility. O dinheiro 
será usado pelo Ministério da 
Saúde para a compra de doses 
adicionais de vacinas ainda 
no primeiro semestre. O Con-
gresso já havia autorizado, 
em fevereiro, a participação 
do país no consórcio. 

A Covax Facility é uma alian-
ça internacional da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
da Gavi Alliance e da Coalition 
for Epidemic Preparedeness 
Innovations (CEPI), que tem 
como principal objetivo acelerar 
o desenvolvimento e a fabrica-
ção de vacinas contra a covid-19 
a partir da alocação global de 
recursos para que todos os 

O consórcio de municípios 
para compra de vacinas con-
tra a covid-19 já teve mani-
festação de interesse de 649 
prefeituras, dentre as quais 
duas do ABC, segundo a lista 
divulgada nesta quarta-feira 
(3) pela Federação Nacional de 
Prefeitos (FNP). A iniciativa 
foi lançada na segunda-feira 
(1º) em uma reunião com cer-
ca de 300 prefeitos. São Ber-
nardo e São Caetano já cons-
tam na lista.

As administrações munici-
pais podem assinar o termo de 
intenção do consórcio até sex-
ta-feira (5). A previsão é que a 
associação seja efetivamente 
instalada até o dia 22 de mar-
ço. Deve ser ainda elaborado 
um modelo de projeto de lei 
para ser enviado às câmaras 
municipais para que as cidades 
participem das compras. 

vem ser compradas. Em 
apresentações recentes a 
prefeitos e go vernadores, 
Pazuello disse que a nego-
ciação seria por 100 mi lhões 
de doses, mas com a entrega 
de uma primeira parcela de 
8,71 milhões de doses em 
julho. O restante, entre ou-
tubro e dezembro.

A Câmara aprovou na terça-
feira, projeto para que a União 
possa assumir as responsabili-
dades por eventuais efeitos ad-
versos de vacinas da covid-19. 
Trata-se de exigência da Pfizer e 
da Janssen que o governo vinha 
apontando como abusiva.

Essa permissão chegou a ser 
colocada em versão prévia da 
medida provisória 1.026/2021, 
com aval da pasta de Pazuello e 
da área jurídica do governo, mas 
foi excluída do texto final, publi-
cado em janeiro. (AE)

países que façam parte da inicia-
tiva tenham acesso igualitário à 
imunização.

É uma plataforma co-
laborativa, subsidiada pelos 
países-membros, que também 
visa possibilitar a negociação 
de preços dos imunizantes. 
A adesão permitirá o acesso 
do país a portfólio de nove 
vacinas em desenvolvimento, 
além de outras em prospecção.

De acordo com a Medida 
Provisória, que foi aprovada no 
seu último dia de validade, o uso 
do crédito será feito da seguinte 
forma: pagamento inicial de R$ 
711,6 milhões; outro de R$ 91,8 
milhões a título de garantia de 
compartilhamento de riscos, 
e mais R$ 1,7 bilhão para acesso 
às doses de vacina. A estimativa 
é que o Brasil obtenha 10,6 mi-
lhões de doses de vacina até o 
fim do primeiro semestre. (ABr)

A ideia é que as prefeituras 
possam comprar as vacinas caso 
o Plano Nacional de Imunização 
(PNI), coordenado pelo Minis-
tério da Saúde, não seja capaz 
de suprir toda a demanda. “O 
consórcio não é para comprar 
imediatamente, mas para ter-
mos segurança jurídica no caso 
de o PNI não dar conta de su-
prir toda a população. Nesse 
caso, os prefeitos já teriam al-
ternativa para isso”, explicou 
o presidente da FNP, Jonas 
Donizette, durante a reunião 
de lançamento da iniciativa. 

Estão sendo avaliadas for-
mas de financiar a aquisição 
dos imunizantes. Há três pos-
sibilidades principais: recursos 
do governo federal; financia-
mento por organismos inter-
nacionais e doações de inves-
tidores privados brasileiros. 
(Agência Brasil)

Ribeirão Pires alerta funcionários sobre 
calamidade do sistema de saúde

General Motors põe funcionários em 
lay-off por falta de peças para carros

O secretário de Saúde de 
Ribeirão Pires, Audrei Ro-
cha, convocou uma reunião 
com os líderes das Unidades 
Básicas de Saúde e da Famí-
lia, para informar o atual 
panorama do sistema de 
saúde da cidade, que está á 
beira de colapso.  Segundo 
a prefeitura, o aumento dos 
casos de covid, somados a  
superlotação da UPA Santa 
Luzia e também do Hospi-
tal de Campanha, tem preo-
cupado não só o secretário, 
como todos os dirigentes da 
Unidades Básicas de Saúde. 

A General Motors vai sus-
pender por dois meses um 
turno de trabalho na fábrica 
de São José dos Campos (SP) 
e colocar 600 trabalhadores 
em suspensão temporária de 
contratos (lay-off). O motivo 
é a falta de componentes para 
a produção, especialmente 
eletrônicos. É a segunda 
planta do grupo a adotar a 
medida.

O mesmo ocorrerá em 
Gravataí (RS), onde trabal-
hadores entraram em férias 

“Explicamos toda a si-
tuação que estamos pas-
sando e foi pedido também 
para que os dirigentes deem 
uma atenção maior à saúde 
primária no município’’, co-
mentou o secretário. Ain da 
segundo Rocha, os dirigen-
tes estão cientes que, caso 
haja um agravamento da 
situação, os profissio nais 
poderão ser convocados 
para trabalhar no combate 
ao covid. “Vamos precisar de 
uma força tarefa de todos os 
profissionais, por isso, eles já 
foram comunicados.”  (RL)

coletivas nesta segunda-feira 
(1º) e, na sequência, uma 
parte deles ficará em lay-off. 
A Honda também suspendeu 
a produção em Sumaré (SP) e 
ficará parada por dez dias.

A GM informou na segun-
da-feira a dirigentes do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos ter peças 
para manter a produção em 
dois turnos só até dia 8. Por 
isso, quer iniciar o lay-off na 
segunda-feira, com retorno 
previsto para 2 de maio. (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA

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

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br
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Pandemia aumenta preocupação do 
brasileiro com planejamento financeiro
Para consultor no assunto, crise sanitária levou pessoas a se preocupar mais com seus gastos

n O NÚMERO

51%
da renda acumulada pelas 
famílias estava comprometida 
com dívidas, segundo o BC

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A crise causada pela pan-
demia de covid-19 impactou 
milhões de famílias no país 
e levou o brasileiro a se preo-
cupar mais com as finanças 
e buscar maneiras de admi-
nistrar melhor os gastos.

A avaliação é do plane ja-
dor financeiro pessoal Sér     gio 
Biagioni Júnior, que as  si  na 
a coluna semanal Família & 
Fi nan    ças, publicada aos sába-
dos no Diário Regional.

“Do ponto de vista da 
administração das finanças 
pessoais, a pandemia trouxe 
efeitos positivos e ne gativos. 
Entre os positivos es  tá o fato 
de que as pessoas pas saram 
a se preocupar mais com seus 

gastos. Pelo lado negativo es-
tá o fato de que, ao perma-
necer mais tem po em casa, 
algumas pesso as pas sa ram 
a consumir mais, às ve zes 
desnecessariamente”, co men -
tou Biagioni Júnior.

Pesquisa realizada no final 
do ano passado pelo Instituto 
Locomotiva e publicada em ja-
neiro revela que 47% dos en-
trevistados afirmaram que pas-
saram a fazer mais planos para 
o futuro por causa da crise, e 
90% admitiram ter necessida-
de de educação financeira.

“A quarentena adotada para 
conter a disseminação do novo 
coronavírus (e que restringiu 
o funcionamento de atividades 
eco  nômicas consideradas não es
sen  ciais) fechou empresas e 
pro  vo  cou demissões, o que fez 
as pes soas olharem com mais 
atenção para suas contas pes-
soais”, avaliou o consultor.

Em meio ao aumento do de-
semprego e à perda ou redução 
da renda decorrente da crise 
sanitária, o endividamento das 
famílias bateu recorde em 2020.

Segundo números do Banco 
Central referentes a novembro, 
o endividamento das famílias 

com os bancos atingiu 51% da 
renda acumulada nos 12 meses 
anteriores – novo recorde da sé-
rie histórica, que teve início em 

janeiro de 2005. Todas as dí-
vidas com os bancos entram no 
cálculo, incluindo crédito para 
a compra da casa própria.

Arquivo Pessoal
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Com pandemia, PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020, pior resultado em 24 anos

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do país avançou 3,2% no 
quarto trimestre de 2020, mas 
encerrou o ano com queda de 
4,1%, totalizando R$ 7,4 tri-
lhões. É o maior recuo anual da 
série iniciada em 1996 pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Essa queda 
interrompeu o crescimento de 
três anos seguidos, de 2017 a 
2019, quando o PIB acumulou 
alta de 4,6%. O PIB per capita 
alcançou R$ 35.172 no ano pas-
sado, recuo recorde de 4,8%.

Os dados foram divulgados 
ontem (3), pelo IBGE. “O resul-
tado é efeito da pandemia de 
covid-19, que paralisou parcial 
ou totalmente várias atividades 
econômicas para contro le da 
dis seminação do vírus. Mesmo 
quando começou a flexibiliza-
ção do distanciamento so cial, 
muitas pessoas permane ceram 
receosas de consumir, principal-

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,663 R$ 5,664
Turismo R$ 5,67 R$ 5,82

Volume: R$ 48,81 bilhões
Maiores altas:  PetroRio ON 
(4,61%), Magaz Luiza ON (3,50%)
Maiores baixas:   P.Açúcar-CBD ON 
(-5,61%), CVC Brasil ON (-4,53%), 
Variação em 2021: -6,58%
Variação no mês:  +1,04%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,827 R$ 6,829
Turismo R$ 6,74 R$ 7,04

Queda interrompeu três anos consecutivos de crescimento, de 2017 a 2019, quando a produção de riquezas no país acumulou alta de 4,6%
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Oferta % Demanda %
Agropecuária +2,0 Consumo das famílias -5,5
Indústria -3,5 Consumo do governo -4,7
Serviços -4,5 Investimentos -0,8

mente os serviços, que podem 
provocar aglomeração”, analisou 
a coordenadora de Contas Na-
cionais do IBGE, Rebeca Palis.

As medidas causaram pouco 
impacto no PIB do primeiro tri-
mestre do ano, que teve queda 
de 1,5%, e afetaram em cheio o 
indicador no segundo trimestre, 
com queda histórica de 9,7%. A 
economia deu sinais de melhora 
no terceiro trimestre, com alta 
de 7,7%, mas desacelerou nos úl-
timos meses com o fim do paga-
mento do auxílio emergencial.

Em 2020, os serviços enco-
lheram 4,5% e a indústria, 3,5%. 
Somados, esses dois setores 
representam 95% da econo  mia 
brasileira. Por outro lado, a 
agropecuária cresceu 2,0%.

Nos serviços, o pior resul-
tado veio de outras atividades 
de serviços (12,1%), que são  
restaurantes, academias e ho-
téis. “Os serviços prestados às 

famílias foram os mais afetados 
negativamente pelas restrições 
de funcionamento. A segunda 
maior queda ocorreu em trans-
portes, armazenagem e correio 
(9,2%), principalmente o trans-

porte de passageiros, atividade 
também muito afetada pela pan-
demia”, acrescentou Rebeca.

Na indústria (-3,5), o des-
ta que negativo foi o desempe-
nho da construção (7,0%), que 

voltou a cair depois da alta de 
1,5% em 2019. Também apre-
sentaram queda as indústrias de 
transformação (4,3%), influen-
ciadas pelo recuo na fabricação 
de veículos automotores.

A agropecuária cresceu, no 
ano, 2,0%, puxada pela produção 
de soja (7,1%) e café (24,4%), que 
alcançaram resultados recordes 
na série histórica do IBGE.

Pelo lado da demanda, todos 
os componentes recuaram em 
2020. O consumo das famílias 
teve o pior resultado da série 
histórica (5,5%). Isso pode ser 
explicado, segundo Rebeca, pela 
piora no mercado de trabalho e 
pela necessidade de distancia-
mento social. A queda no con-
sumo do governo também foi 
recorde (4,7%). Os investimen-
tos caíram 0,8%, encerrando se-
quência de dois anos positivos. 

n RANKING 
Segundo a agência de classi-

ficação de risco Austin Rating, o 
Brasil deixou de figurar entre as 
dez maiores do mundo, passan-
do ao 12º lugar, com 1,6% do 
PIB global. (Reportagem Local)

n EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Biagioni Júnior acredita 

que, na média, as famílias 
brasileiras estão entre as 
mais endividadas do mundo. 
Para  o consultor, um dos mo-
tivos reside na inexistência, 
no Brasil, do ensino de edu-
cação financeira nas escolas, 
desde o ensino fundamental.

“A maioria das pessoas não 
se preocupa em ter re serva 
financeira, que é guardar o 
equivalente a seis vezes os 
gastos mensais para conseguir 
superar eventuais dificulda-
des, como as impostas pela 
pandemia de covid-19. Quem 
não tinha teve de aprender na 
prática a importância dessa 
reserva”, lamentou.

Biagioni Júnior entende 
que o planejamento fi nan-
cei ro não é uma tarefa fácil, 
pois exi ge “disciplina, mui-
ta coragem e disposição, 
porque, ao identificar suas 
despesas, a pessoa pode se 
deparar, por exemplo, com 
gastos excessivos com piz-
zaria ou com o pacote de TV 
e internet, o que vai exigir 
cortes que exigem sacrifí-
cios, são difíceis de fazer”.

Biagioni: “planejamento financeiro exige coragem e disciplina”



Na fase mais restritiva funcionam apenas serviços essenciais; medida vale até dia 19
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Governo do Estado de SP

Os sete municípios do ABC, 
bem como todo o Estado de 
São Paulo, voltarão para a fase 
vermelha do Plano São Paulo a 
partir de sábado (6). O anúncio 
foi feito pelo governador João 
Doria nesta quarta-feira (3). 
Essa etapa mais rigorosa da 
quarentena fica em vigor até o 
próximo dia 19.

A decisão do governo do Es-
tado é decorrente do aumento 
crescente de casos, internações 
e mortes causadas pelo coro-
navírus. A medida foi alinhada 
em videoconferência entre 
Doria e os prefeitos  no final da 
tarde da última terça (3).

Por meio de nota, o Consór-
cio Intermunicipal informou 
que “os prefeitos se reuniram, 
em assembleia extraordinária 
e deliberaram que as cidades 
vão seguir a classificação do Go-
verno estadual”. 

Segundo o Estado, as pre-
feituras estão liberadas para 
impor medidas ainda mais res-
tritivas devido à gravidade dos 
indicadores locais de epidemio-
logia e capacidade hospitalar, 
como já ocorre em diversos 

municípios no interior e região 
metropolitana da capital.

A fase vermelha só per-
mite funcionamento normal 
de serviços essenciais como 
indústrias, escolas, bancos; lo-
téricas, serviços de saúde e de 
segurança públicos e privados; 
construção civil, farmácias, 
mercados; padarias, lojas de 
conveniência, feiras livres; ban-
cas de jornal, postos de com-
bustível, lavanderias; hotelaria 
e transporte público ou por 
aplicativo, entre outros.

Já os comércios e ser-
viços não essenciais só podem 
atender em esquema de reti-
rada na porta, drive-thru e pe-
didos por telefone ou internet. 
Academias, salões de beleza, 
restaurantes, cinemas, tea tros, 
shoppings, lojas de rua, conces-
sionárias, escritórios e parques 
deverão ficar totalmente fecha-
dos ao público.

Entretanto, o governo 
manteve as atividades presen-
ciais nas escolas da rede es-
tadual. A frequência presencial 
não é obrigatória e o ensino re-
moto será mantido, com aulas 
transmitidas diariamente pelo 
Centro de Mídias da Secretaria 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

de Educação do Estado.
As redes municipal e par-

ticular têm autonomia para 
fazer o próprio planejamento, 
respeitando os limites legais e 
os protocolos do Plano SP.

Agora, o toque de restrição 
estará em vigor a partir das 20h 
em todas as regiões do Estado, 
com recomendação para circu-
lação restrita em vias públicas e 
fiscalização ampliada até as 5h.

n NÚMEROS DO ABC
Segundo o Instituto ABC-

Dados (números atualizados 
às  23h desta terça/02), a 
região contabiliza 132.914 
casos de covid-19 e 4.638 
mortes pela doença. 

Segundo o instituto, Mauá 

e Ribeirão Pires estão com taxa 
de ocupação de leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
para covid em 100%. Diadema 
informou nesta quarta-feira 
que a taxa de ocupação de leitos 
exclusivos para coronavírus sob 
gestão do município é de 96%.

Santo André está com taxa 
de ocupação (leitos de UTI 
públicos e privados), segundo 
o ABC Dados, em 81,1%;  
São Bernardo com 78% e  
São Caetano, com 77%. Rio 
Grande da Serra não tem lei-
tos de UTI para coronavírus.

A média estadual de ocu-
pação de leitos de UTI Co-
vid-19 chegou a 75,3% na 
última terça, sendo 76,7% na 
Grande São Paulo. 

Entidade estima perda de R$ 11 bi na 
vigência da restrição do comércio
A FecomercioSP calcula 

que a migração do Estado de 
São Paulo para as regras de 
restrição da fase vermelha 
do Plano SP, anunciada nesta 
quarta pelo governador João 
Doria vai acarretar em perda 
média no mês da ordem de 
R$ 11 bilhões. A cifra, de acor-
do com a entidade, se asse-
melha aos impactos mensura-
dos de recuo médio mensal de 
abril e maio do ano passado.  
A medida passará a vigorar a 
partir do próximo sábado (6).

No entendimento da ent-
idade, o comércio formal não 
é responsável pela prolife-
ração do novo coronavírus, 
já que a flexibilização das re-
gras de funcionamento desse 
setor existe desde agosto em 
diversas regiões do Estado. 
Para a Fe deração, a restrição 
a setores consi derados não 
essenciais não terá a eficácia 
almejada se não for acom-
panhada por fiscalização 
constante e intensiva das 
irregularidades e atividades 
clandestinas.

A Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping (Alshop) 
publicou um comunicado à 
imprensa afirmando que vê 
com “grande pesar” a migra-
ção do Estado de São Paulo 
para a fase vermelha, com o 
fechamento do comércio.

“Serão mais duas semanas 

de comércio fechado, um de-
sespero a mais para os lojistas 
que estão vivendo dia após 
dia nesta incerteza e isso tudo 
após a aplicação de protoco-
los de saúde. Tememos pela 
aceleração do desemprego, 
principalmente de pequenos 
lojistas que representam 70% 
do total dentro de um shop-
ping”, destacou o presidente 
da Alshop, Nabil Sahyoun.

“O poder público deveria, 
desde o começo, voltar sua 
atenção em manter hospitais 
de campanha, aumentar a 
testagem, reforçar a oferta de 
transporte público entre out-
ras medidas, e o que estamos 
vendo é justamente o con-
trário”, disse Sahyoun.

A Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abra-
sel) criticou a decisão de 
João Doria “A cada dois dias, 
enfrenta-se uma mudança de 
posicionamento. É impossível 
que negócios se mantenham 
de pé em um cenário desses, 
no qual falta planejamento e 
transparência”, diz a associa-
ção, em nota.

“É cruel deixar que bares e 
restaurantes amarguem soz-
inhos os prejuízos de mais um 
fechamento. O que temos pe-
dido incansavelmente ao gov-
ernador é respeito e justiça”, 
afirma Paulo Solmucci, presi-
dente da Abrasel. (AE)

Municípios do ABC regridem 
à fase vermelha do Plano SP

ELT abre seleção para 2ª edição 
dos Terreiros de Estudo de 2021

Ribeirão Pires busca retomada de 
convênio de R$ 168 mil da Educação

A Escola Livre de Teatro 
(ELT) de Santo André está com 
inscrições abertas para a se-
gunda edição dos Terreiros de 
Estudo de 2021. No total são 
mais de 200 vagas para doze 
Terreiros com pesquisas nas 
mais diferentes vertentes do 
teatro, como dramaturgias, ex-
perimentos do corpo, história 
e luta política, entre outros. As 
inscrições online podem ser 
feitas até 22 de março. Todas 
as atividades são gratuitas.

O prefeito de Ribeirão 
Pires, Clóvis Volpi, esteve na 
Fundação para o Desenvolvi-
mento da Educação (FDE) 
para solicitar a retomada de 
antigo convênio no valor de 
R$ 168 mil referente à refor-
ma da E.M. Yoshihiko Narita. 
As poucas intervenções feitas 
na unidade de ensino foram 
paralisadas em 2016, sem a 
utilização do recurso.

Podem se inscrever maiores 
de 18 anos de todo o Brasil e as 
aulas serão conduzidas de for-
ma remota em cinco encontros 
semanais sequenciais.

A lista completa com as 
ementas, datas, horários e ori-
entadores, assim como os links 
de cada Terreiro para inscrição, 
pode ser acessada em: http://
www3.santoandre.sp.gov.br/
agendacultural/.Mais infor-
mações: incentivoacriacao.sa@
gmail.com. (RL)

Segundo a prefeitura,  
foram encontradas divergên-
cias de informações prestadas 
pelo município, em gestões 
anteriores, à FDE. A partir 
do encontro, as equipes de 
Obras e de Educação do mu-
nicípio atuarão em conjunto 
para atualizar o plano de ação 
do convênio – atendendo às 
demandas da E.M. Yoshihiko 
Narita. (RL)

Governo do Estado 
confirma mais 

110 leitos de UTI 
para o ABC

O governo do Estado infor-
mou, nesta quarta-feira (3), que 
abrirá 110 novas vagas de UTI 
no ABC, para auxiliar no en-
frentamento ao Coronavírus. A 
demanda foi atendida por meio 
de uma solicitação feita pela 
deputada estadual, Carla Mo-
rando, à Secretaria de Desen-
volvimento Regional. Os novos 
leitos serão montados em Santo 
André, São Caetano, Diadema e 
Ribeirão Pires. A implementa-
ção das novas vagas  demandará 
investimento de  R$16 milhões 
do governo estadual.

 “Hoje, o ABC está garantin-
do um melhor atendimento de 
saúde a população. Teremos lei-
tos no Hospital de Campanha da 
Universidade Federal do ABC, 
no Hospital Muanicipal de São 
Caetano, no Hospital Serraria 
e no hospital de campanha de 
Ribeirão Pires. Montamos uma 
estrutura para assistir aqueles 
que mais precisam”, destacou o 
secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi. (Re-
portagem Local)

Região busca
 mais vacinas para 

ampliar imunização 
contra covid-19
As prefeituras do ABC se-

guem unindo esforços para a 
aquisição de mais vacinas contra 
a covid-19, com o objetivo de 
acelerar a imunização da popu-
lação das sete cidades. Por meio 
do Consórcio Intermunicipal 
ABC, os munícipios têm rea-
lizado reuniões com laborató-
rios e protocolado intenção de 
compra de imunizantes.

Nesta quarta-feira (3), o 
presidente do Consórcio ABC e 
prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, e o secretário-executivo 
da entidade regional, Acacio Mi-
randa, participaram de reunião 
virtual com representantes da 
Janssen, braço farmacêutico do 
grupo Johnson & Johnson.

A entidade regional também 
já protocolou intenção de com-
pra das vacinas Sputnik V, do 
Grupo União Química; Covaxin, 
da indiana Bharat Biotech; e 
BNT162b2, das farmacêuticas 
Pfizer e BioNtech.

“O ABC não poupa esforços 
para a aquisição de mais vacinas 
e para imunizar o quanto antes 
a nossa gente. Esta é a principal 
arma para frear a pandemia e 
salvar vidas, neste momento 
em que o ritmo de contágio está 
crescendo e a demanda por in-
ternações aumentando em igual 
velocidade”, afirmou  Serra. 

O presidente do Consórcio 
ABC ressaltou que as cidades 
da região estão se estruturando 
e planejando financeiramente 
para a compra de vacinas. “Con-
tinuaremos a nos reunir com 
os laboratórios, em busca de 
soluções para ampliarmos o 
Plano Nacional de Imunização. 
Juntos, vamos vencer a guerra 
contra o novo coronavírus”, des-
tacou Serra. (Reportagem Local)

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 23/03/2021 às 08h45/2º Público Leilão: 24/03/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, au-
torizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público 
Extrajudicial, para leilão Online e/ou Presencial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamenta-
ção complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: 
Apartamento nº 01, localizado no pavimento térreo do Edifício Sabiá (Torre 1), integrante do empreen-
dimento imobiliário denominado “Condomínio Reserva dos Pássaros”, com acesso pelo nº 84 da Rua 
Jorge Cândido Marin, composto de sala, terraço, banheiro, dois dormitórios, cozinha, área de serviço, e 
dois pátios exclusivos, um com acesso pela área de serviço e outro com acesso pelo terraço conjugado 
à sala; com área privativa de 94,510m², área comum de 42,733m² (incluindo o direito ao uso de uma 
vaga no estaciosamento superior, com capacidade para um veículo de passeio, a ser utilizada com au-
xílio de manobrista), área total de 137,243m², e fração ideal no terreno e coisas comuns (coeficiente de 
proporcionalidade) de 0,6558%. A unidade confronta, de quem do hall de acesso do pavimento de frente 
a observa, pela frente com a área comum (hall); e com o terreno do condomínio referente ao recuo do 
edifício; pelo lado esquerdo com terreno do condomínio referente ao recuo lateral do edifício; pelo lado 
direito com a área comum (poço de elevadores) e com o aaprtamento nº 02 do mesmo pavimento; e pelos 
fundos com o terreno do condomínio referente ao recuo dos fundos do edifício. O Edifício Sabiá (Torre 
1), parte integrante do “Condomínio Reserva dos Pássaros”, está construído em terreno com a área de 
4.873,00m², constituído dos lotes 01 a 17 da quadra 02, do Jardim Celeste, com frente para a Rua Jorge 
Cândido Marin. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 020107055001. Imóvel devidamente matriculado sob o 
nº 137.083 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO 
- VALOR: R$ 513.115,33 (Quinhentos e treze mil e cento e quinze reais e trinta e três centavos); 
2º PUBLICO LEILÃO: R$ 393.038,46 (Trezentos e noventa e três mil e trinta e oito reais e quarenta 
e seis centavos), O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e 
arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com 
todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em 
que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Fica o Fiduciante EVERTON DE SOUZA RIBEIRO, RG nº 45.020.728-6/
SSP/SP, CPF nº 379.036.458-46, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo/SP, intimado das 
datas dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix táticas de

SEDUÇÃO
Há duas maneiras óbvias de 

tornar um produto mais atra
ente. Uma é baixar o preço. Ou
tra é adicionar vantagens, man
tendo o preço. Na remo delação 
do seu carro mais vendido no 
país, a Nissan optou pelo se
gundo caminho. Além do visual, 
que segue o padrão estético mais 
recente da Nissan, o novo Kicks 
agrega tecnologias de segurança 
e de conforto, mantendo a faixa 
de preços do modelo anterior – 
o que seria uma notícia melhor 
se o utilitário esportivo da Nis
san não tivesse reajustado sua 
tabela nos últimos meses. 

O SUV preserva o motor 
flex de 1,6 litro e 16 válvulas que 
produz 114 cavalos e 15,5 kgfm, 
com opções de câmbio manual de 
cinco velocidades ou CVT de seis 
marchas simuladas. Os preços 
partem de R$ 90.390 na versão   
Sense manual, vão a R$ 98.390 na 
Sense CVT, chegam a R$ 106.390 
na Advance CVT e atingem 
R$ 116.390 na Exclusive CVT. 

O Kicks foi lançado no Brasil 
em julho de 2016, importado do 
México e com o “status” de carro 
oficial dos Jogos Olímpicos do 
Rio. Em abril de 2017, come
çou a ser produzido na fábrica 
da Nissan em Resende (RJ). 

O visual remodelado surgiu 
pela primeira vez na Tailândia, 
em maio do ano passado. A 
plataforma é a mesma apre
sentada em 2016, mas a fr
ente está mais agressiva com a 
ampla grade Double Vmotion 
harmonizada ao pa rachoque 
mais proeminente, ambos re
alçados pelos frisos cromados 
e pelos detalhes em black piano. 
Os faróis de fullLED com fun
ção DLR (luz de rodagem diurna) 
são de série em todas as versões 
com câmbio CVT. As luzes de di
reção dos retrovisores externos 
também contam com LEDs, 
assim como as lanternas e a 
luz de freio. Complementam o 
estilo a antena tipo “barbatana 
de tubarão” (de série para toda 
a linha) e as rodas de liga leve 
aro 17 com novo desenho nas 
versões Advance e Exclusive.

Por dentro, o Kicks traz 
no vidades tecnológicas – res
tritas, como é habitual na in
dústria automotiva, às versões 
top de linha. Uma delas é o 
sistema de som premium Bose 
Personal Plus, com oito alto
falantes de alta performance 
(dois deles são tweeters) e um 
amplificador di gi tal. Outra é 
o sistema multimídia Nissan 
Connect com tela de oito po
legadas sensível ao toque, que 
inclui os aplicativos Android 
Auto e Apple CarPlay. O painel 
de ins trumen tos multifun cio
na l em TFT de sete polegadas 
tem mostradores configurá

veis e ago ra está disponível a 
partir da versão Advance. 

Foram mantidas as tecno
logias já disponíveis, como o 
controle dinâmico de chassi, o 
auxílio de partida em rampa e 
a Visão 360 Graus com detec
tor de movimento. Comple
mentam o pacote equipamen
tos mais prosaicos, disponíveis 
desde a versão de entrada: seis 
airbags, controles de estabi
lidade e tração, freios ABS com 
distribuição de força e sistema 
Isofix de cadeiras infantis. Op
cionalmente, estão disponíveis 
novidades co mo carregador de 
celular por indução, sensor de 

estacionamento dianteiro e ret
rovisores tilt town (que abaixam 
quando a ré é engatada).

A versão top Exclusive CVT, 
que parte de R$ 116.390, pode 
subir até R$ 119.890 se equipada 
com o Pack Tech. O pacote acres
centa o alerta de colisão frontal, 
que detecta objetos na frente e 
avisa o moto rista no painel. Caso 
o condutor não acione o freio, o 
assistente aplicará automatica
mente frenagem forçada. 

Também fazem parte do pa
cote o alerta de tráfego cruzado 
traseiro (que previne colisões e atro 
pelamentos nas manobras de ré), o 
monitoramento de ponto cego e 

o alerta de mudanças de faixa (o 
volante vibra quando o SUV cruza 
uma faixa de rolamento sem a seta 
acionada). O acendimento inteli
gente dos faróis muda o facho da 
luz alto para baixo quando um 
veículo contrário se aproxima. 

n ACRÉSCIMO
Cores perolizadas ou me

tálicas – como a Azul Elétrico 
do modelo avaliado – elevam 
o preço em R$ 1.550. O novo 
Kicks chega às lojas na segunda 
quinzena deste mês, mas já está 
em prévenda com vantagens 
exclusivas pela Loja Virtual Nis
san (loja.nissan.com.br).

Nissan Kicks 
renova visual,  

acrescenta 
equipamentos e 
preserva a faixa  

de preços

Novo Kicks traz o padrão visual mais recente 
da Nissan, expresso na frente mais agressiva 

e na traseira com lanternas interligadas

Interior tem menos barulho e mais som
Alguns aperfeiçoamentos não 

podem ser vistos no novo Ki cks, 
mas são perceptíveis. O parabrisa 
ganhou tratamento acústico que, 
segundo a Nissan, traz redução 
do ruído na faixa de frequência 
de conversas em torno de 35%. 
De fato, embora o conjunto mo
torcâmbio com CVT ainda seja 
rumoroso, a cabine parece um 
pouco mais silenciosa em fortes 
acelerações. Isso ajuda a apreciar 
o ótimo som Bose Personal Plus, 
que oferece experiência singular 
graças aos dois altofalantes Bose 
UltraNearfield de 2,5 polegadas 
localizados dentro do encosto de 
cabeça do banco do motorista. 

A experiência de som imer
sivo pode ser controlada na tela 
do sistema multimídia, para criar 
desde um efeito restrito somente 
à frente até um surround 360º 
distribuído por todo o habitáculo.

De resto, é de série na versão 
Exclusive a funcional Visão 360 
Graus com detector de movimen
to, composta por quatro câ meras 

instaladas na frente, na traseira 
e em ambos os retrovisores, que 
reproduzem a visão periférica 
to tal. Disponível nas versões 
mais caras do modelo anterior, 
o sistema detecta objetos em 
movimento em torno do veículo 
e emite alertas visuais e sonoros. 

Também foram mantidos na 
nova linha, de série desde a versão 
de entrada, os bancos dianteiros 
com tecnologia Gravidade Zero, 

que ajuda a reduzir as cargas mus
culares e na coluna ao simular a 
posição relaxada que o corpo as
sume em ambiente sem gravidade. 

O novo multimídia Nissan 
Connect com tela de oito pole
gadas tem boa visibilidade e co
mandos intuitivos. Com a chave 
presencial IKey combinada ao 
sistema eletrônico de ignição 
Push Start, basta apertar um bo
tão para acionar o motor. (LHMP)

Baixo peso do Kicks garante agilidade
No campo de provas do Haras 

Tuiuti, na cidade paulista homô
nima, a Nissan disponibilizou pa
ra avaliação a configuração top de 
linha Exclusive CVT com o pacote 
de opcionais Pack Tech. A versão 
incorpora “mimos” como arcon
dicionado automático digital, apo
io de braço frontal, faróis dian
teiros e de neblina em fullLED, 
retrovisores externos rebatíveis 
automaticamente e câmeras que 
proporcionam a ótima Visão 360 
Graus, além do impressionante 
sistema premium de som Bose 
Personal Plus. Estão ainda dis
poníveis todos os itens de segu
rança do SUV, formando  conjun
to diferenciado para o segmento.

Apesar da renovação estética 
e do implemento tecnológico, a 
Nissan optou por não mexer no 
conjunto motorcâmbio do Kicks. 
O motor 1.6 aspirado é o mesmo 
apresentado em 2016 e entrega 
114 cv, com etanol ou gasolina, e 
15,5 kgfm de torque. Apesar de 
os números não serem impressio

nantes, o conjunto oferece agi li
dade no tráfego urbano e na estra
da devido ao baixo peso do Kicks 
– que, na versão Exclusive, pesa 
1.139 kg em ordem de marcha. 

Na verdade, o crossover da 
Nissan tem peso de hatch – ape
nas 21 kg a mais que o Onix 1.0 
Turbo Premier. A relação peso/
potência do Kicks  top de linha é 
de 10 quilos por cv,  melhor que 
os 10,4 kg/cv do Jeep Renegade, 
líder do segmento de SUVs com
pactos, em sua versão Sport 
com motor 1.8 flex e câmbio au
tomático; ou que os 10,58 kg/cv 
do GM Tracker em sua configura
ção 1.0 Turbo LT automática. 

É claro que um turbocompres
sor certamente permitiria mais es
portividade ao Kicks, assim como 
a opção de acionamento manual 
de marchas simuladas. Ambos 
foram descartados para não ele
var o preço. Para tornar o desem
penho um pouco mais esperto, o 
crossover traz apenas o discretís
simo botão Sport. Quase imper

ceptivelmente instalada na parte 
frontal da manopla do câmbio, 
proporciona elevação dos giros nas 
trocas das marcha simuladas.

Em termos de estabilidade, o 
Kicks já era um carro bem equili
bra do, apesar de sua altura ele
va da. Porém, os engenheiros 
tra balharam em novos pontos 
de fixação do eixo traseiro e da di
reção, melhorando a área de con
tato e elevando a firmeza das sus
pensões. Assim, há respostas mais 
diretas do volante em manobras e 
em alta velocidade, nas mudanças 
de faixa ou desvio de obstáculos. 

As rolagens de carroceria es
tão mais discretas. O Controle 
Dinâmico de Chassi identifica o 
movimento da carroceria e atua 
na suspensão, no freiomotor e 
nos sistemas de frenagens para 
estabilização do veículo. Como re
sultado, o Kicks oferece maior sen
sação de segurança. Para a melhor 
frenagem, foram adotados pneus 
com maior coeficiente de atrito, 
aumentando a aderência. (LHMP)

Interior ganhou aperfeiçoamentos sutis, mas perceptíveis

Fotos: Pedro Dhantas
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (11)  4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

’’

VENDAS

LOCAÇÃO

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

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

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

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

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

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

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais: www.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial /diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
‘‘ Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial
Você pode acreditar

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘

Anuncie: 4057-9000
Você pode acrediar
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Publicidade Legal

Indicador de Saúde

ä

avisos

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

INFORME

Dra. Adriana Nunes Lima, Farmacêutica-Bioquímica responsável 
pelo Laboratório de Análises Clínicas do Grupo Biomédic.

ELETROCARDIOGRAMA OCUPACIONAL
Os batimentos do coração são originados à partir de 
estímulos elétricos, que surgem em uma das câmaras 
cardíacas, denominada átrio direito. O estímulo elétrico 
gerado neste local passa a percorrer um tecido de 
condução especializado, que funciona como uma 
verdadeira "rede elétrica", e que percorre todas as 
câmaras cardíacas.
À medida que o estímulo elétrico segue por esta rede, 
ele atua de modo a produzir as contrações cardíacas. 
Estas contrações bombeiam o sangue por todo o 
organismo.
O eletrocardiograma é o exame , onde é feito o registro 
da variação dos potenciais elétricos, gerados pela 
atividade elétrica do coração. Estes sinais elétricos 
podem ser detectados na superfície do corpo e 
registrados através da utilização de um aparelho 
chamado eletrocardiógrafo.
O ECG indica a freqüência e o ritmo dos batimentos 
cardíacos (regular ou irregular). Também indica a 
posição das câmaras cardíacas, e se existe aumento 
de uma ou de mais de uma delas. Através do ECG, 
o médico poderá avaliar o padrão dos sinais elétricos 
cardíacos, que se alteram em presença de muitas 
doenças.

No exame ECG pode mostrar:
• Batimentos e ritmos cardíacos anormais (arritmias 
cardíacas) 
• Bloqueios no sistema de condução dos impulsos 
elétricos do coração (congênitos ou causados por 
doenças) 
• Dilatação do músculo cardíaco, devido à hipertensão 

arterial ou a outras doenças. 
• Alterações sugestivas de doenças das artérias 
coronárias, tais como angina ou infarto do miocárdio 
(ataque cardíaco), com diminuição do fluxo de sangue 
para as células cardíacas. 
• Alterações ou modificações dos eletrólitos do 
organismo, tais como aumento ou a diminuição das 
taxas de potássio 
Também pode ajudar a diagnosticar as doenças do 
coração ou quando está lesionada as Válvulas do 
Coração.
Este exame não exige preparo especial. O paciente 
tem que estar calmo, antes de proceder o exame é 
aferido a Pressão Arterial do paciente, caso a mesma, 
estiver fora dos padrões normais, o paciente fica em 
repouso por 20 minutos deitado, decorrido esse período 
a Pressão Arterial é aferida novamente e procedemos 
com o exame em questão.
Decorrido a interpretação do médico cardiologista, 
caso apresentem quaisquer alterações, a medica do 
trabalho para poder fazer a liberação do paciente como 
Apto. Solicita que o funcionário passe com médico 
cardiologista para que o avalie, e faça relatório médico 
das condições clínicas do paciente, para poder liberar 
o mesmo para trabalhar em altura e dirigir, pois não 
podemos colocar a vida do funcionário ou até mesmo 
de outras pessoas no caso de motorista para trabalhar 
com quaisquer alterações.

INFORME

Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa

sindicato dos funcionÁrios 
PÚBLicos de diadeMa
editaL convocatÓrio 

de asseMBLeia eXtraordinÁria 
setoriaL da educaÇÃo

O Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema, por seu presidente ao final assi-
nado, com base nos artigos 24º, §1º e §2º, 
25º, I e II, 26º,I e 27, §1º e §2º, de seu es-
tatuto social, faz saber a todas e todos ser-
vidores estatutários e celetistas que este 
edital virem ou dele tomarem conhecimen-
to, que será realizada de forma remota, em 
razão do cenário de PANDEMIA global do 
coronavírus (Sars-CoV-2), em que é neces-
sário manter o isolamento social e evitar a 
aglomeração de pessoas, a ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA SETORIAL DA EDU-
CAÇÃO, no próximo dia 08 (oito) do mês de 
março do corrente ano, às 18h, com quórum 
mínimo de 2% (dois por cento) dos servido-
res em primeira chamada e com qualquer 
número de servidores em segunda chama-
da às 18h30, para deliberação da seguinte 
pauta: Eleição de Representante dos/as 
Professores/as da EJA, do CAIS e Profes-
sores/as Especialistas de Arte e Educação 
Física (PEB II) para Integrar a Comissão de 
Desenvolvimento Funcional.
A participação das/os servidoras/es será 
por meio do link https://us02web.zoom.
us/j/4741837878, através do Zoom (ID da 
reunião: 474 183 7878/ Senha de acesso: 
012345) que neste dia estará disponível 
também no site do Sindicato http://sindema.
org.br.

diadema, 04 de março de 2021.
ritcHie soares BarBosa Martins

Presidente

ASSOCIAÇÃO PROJETO CRE’R - CARINHO E RESPEITO AO EXCEPCIONAL 
RENOVANDO - CNPJ: 00.491.223/0001-07

                                                                                                      2019                               2020
Ativo                                                                               129.334,40                     403.876,46
Ativo Circulante                                                                 82.872,47                       17.423,51
Disponível                                                                 82.872,47                      17.423,51
Caixa                                                                                   1.506,54                              373,83
Bancos C/Correntes                                                  1.784,13                            2.384,26
Aplicações Financeiras                                               79.581,80                          12.328,22
Adto. de Férias                                                                         0,00                         2.337,20
Ativo Não Circulante                                                46.461,93                       386.452,95
Imobilizado                                                                 95.272,63                      423.822,29
Edifícios e Construções                                                     960,00                             960,00
Máquinas e Equipamentos                                                23.068,14                         23.068,14
Móveis e Utensílios                                               30.872,99                           30.872,99
Veículos                                                                                16.970,00                                    0,00
Computadores e periféricos                                               17.990,00                        17.990,00
Construções em andamento                                                  5.411,50                         350.931,16
Intangivel                                                                   5.311,87                            5.311,87
Marcas e Patentes                                                                  5.311,87                             5.311,87
(-) Depreciação Acumulada                                               -54.122,57                         -42.681,21
                                                                                        2019                                2020
Passivo                                                                               129.334,40                      403.876,46
Passivo Circulante                                                                15.992,61                       12.564,35
Obrigações e Enc. Soc. Trab.                                 15.992,61                         12.564,35
Empréstimos de Terceiros                                                         0,00                                0,00
Patrimônio Líquido                                               113.341,79                    391.312,11
Patrimônio Social                                                                   4.005,38                     113.341,79
Deficit / Superavit                                                               109.336,41                       277.970,32
                                                                                          2019                                2020
Receitas Operacionais e Deduções                             685.341,42                        744.365,34
Donativos                                                                      638,95                                 0,00
Doação Pessoa Física                                               211.874,13                        144.833,04
Contribuição Espontânea p/ Construção               65.809,00                          212.702,27
Convênio 034/2013 - Secretaria de Inclusão Social
 - PMSA                                                                              189.904,92                      196.868,03
Eventos/Bazar/Promoçoes Sociais Diversas             134.360,27                      101.969,40
Receitas de Nota Fiscal Paulista                                 11.800,00                         17.083,00
Doações em Alimentos                                                23.134,68                         23.566,41
Benefício Recebido Serviços Voluntários                         0,00                               0,00
Isenção Patronal Usufruida do INSS                                46.669,19                           47.078,94
Doações em Material Pedagógico                                        0,00                               0,00
Receitas Financeiras                                                  1.150,28                             264,25
Devolução de Valores                                                        0,00                                  0,00
(-) Despesas Operacionais                                            -569.277,69                      -475.848,11
Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais             -306.562,25                      -283.177,42
Serviços de Terceiros e Encargos Sociais                         0,00                                0,00
Despesas Gerais                                                              -262.715,44                     -192.670,69
Resultado Operacional                                               116.063,73                       268.517,23
(-) Outras Despesas Não Operacionais                  -6.727,32                          -4.546,91
Despesas Financeiras                                                 -4.229,15                           -4.546,91
Despesas Tributárias                                                 -2.498,17                                0,00
Receitas Não Operacionais                                                          0,00                         14.000,00
Resultado Não Operacional                                 -6.727,32                          9.453,09
Deficit / Superavit                                                              109.336,41                        277.970,32

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
                                           Patrimônio Social        Superavit / Deficit     Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019           4.005,38             109.336,41                    113.341,79
Saldo em 31/12/2020       113.341,79             277.970,32                    391.312,11
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

FLUXO DE CAIXA – BALANÇO 2020 (MÉTODO INDIRETO) - (Expresso em Reais )
I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
Resultado do Exercício (Superávit)                                                                    277.970,32
Ajustes ao Resultado do Exercício (valores que não afetaram o Caixa)  
Provisão para Férias e Encargos                                                                                0,00
(+) Depreciação                                                                                                              5.528,64
Ajuste do valor de Projetos                                                                                                       0,00
Subtotal                                                                                                                    283.498,96
(Acréscimo) Decréscimo no Ativo Circulante 
Aumento de Outros Direitos                                                                                             -2.337,20
Aumento no Estoque                                                                                                       0,00
Subtotal                                                                                                                 -2.337,20
(Acréscimo) Decréscimo no Passivo Circulante 
Aumento de Fornecedores                                                                                                    0,00
Aumento Débitos Sociais e Fiscais                                                                                       0,00
Decréscimo de Contas a Pagar                                                                               -3.428,26
Redução de Provisões                                                                                                     0,00
Aumento de Contas Vinculadas dos Projetos                                                                        0,00
Subtotal                                                                                                               -3.428,26
Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades Operacionais                  277.733,50
II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  
Aquisições de Imobilizado                                                                                     -345.519,66
Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades de Investimentos            -345.519,66
III) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  
Empréstimos e Financiamentos                                                                                       0,00
Disponibilidades Líquidas geradas  pelas Atividades de Financiamentos                  0,00
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa                                        -67.786,16
Variação das Disponibilidades  
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício                                          82.872,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do Exercício                                          15.086,31

As Notas Explicstivas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas Explicativas:
Nota 01. A Associação Projeto Cre’r Carinho e Respeito ao Excepcional – Renovando, foi 
constituída em 15 de abril de 1994, é uma associação sem fins econômicos, que terá duração 
por tempo indeterminado, sua Missão é promover a educação, a assistência e a inclusão 
social das pessoas com deficiência mental. O objetivo é assegurar recursos e serviços es-
pecíficos para cada área de atuação, organizados de forma a garantir a eficácia do trabalho, 
promovendo o desenvolvimento das potencialidades em todas as etapas e modalidades do 
processo sócio-educativo do educando. Promover o ensino-aprendizagem dos valores, de 
modo a cumprir, em se tratando de educação para a vida em sociedade, a finalidade do pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação 
para o mundo do trabalho e por excelência, agregar valores no âmbito do desenvolvimento 
moral de todos os envolvidos no processo sócio-educativo do educando. 
Nota 02. As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade 
com a Lei nº 12.249/10 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 – Entidades 
sem Finalidades de Lucros. 
Nota 03. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
Nota 04. As receitas de entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, 
entre eles, avisos bancários, recibos e outros. 
Nota 05. Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas. No exercício de 2020 
a entidade recebeu o valor de R$ 144.833,04 (Cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e 
trinta e três reais e quatro centavos).
Nota 06. A entidade recebeu doações no exercício de 2020 no valor de R$212.702,27 (Du-
zentos e doze mil, setecentos e dois reais e vinte e sete centavos ) para a construção da 
sua nova sede.
Nota 07. A entidade recebeu no exercício de 2020 o valor de R$196.868,03 (Cento e noventa 
e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos ), referente ao Termo de Cola-
boração nº 202/2017 com a Prefeitura Municipal de Santo André - PMSA. 
Nota 08. A entidade recebeu no exercício de 2020 o valor de R$ 17.083,00 (Dezessete mil, 
oitenta e três reais ) da Secretaria da Fazenda do Estado, proveniente da participação na 
arrecadação de notas fiscais paulista. 
Nota 09. Benefícios recebidos - Encontram-se registrados, os recebimentos de alimentos de 
Frango Espacial, Mesa Brasil e Extra Supermercados. 
Nota 10. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em confor-
midade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
O Conselho Fiscal da Associação Projeto CRE’R – Carinho e Respeito ao Excepcional RE-
NOVANDO, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o Balanço Patrimonial 
encerrado em 31/12/2020. Seu ativo e passivo no valor de R$ 403.876,46 bem como o Relatório 
Anual de Atividades da Diretoria referente ao exercício de 2020.Após análise procedida, foi 
deliberada a emissão do presente parecer, favorável á aprovação das peças apresentadas. 

Santo André, 31 de Dezembro de 2020. 
CONSELHO FISCAL 

 Raphael Fernando dos Santos CPF:295.030.338-29  
José Francisco dos Santos CPF: 813.733.768-72 - Marcelo Pereira CPF: 183.750.528-41

Vanda Cinelli Rico
Presidente

CPF: 028.829.038-04

André Luiz Lantin
Tesoureiro

CPF:300.965.408-18

Otto Coelho
Técnico Contábil

CPF: 102.522.318-72 / CRC 1SP064.372/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 007/2021 - PC: 010/2021. Objeto: Re-
gistro de Preços para Fornecimento de Material de 
Enfermagem - Programa Diabetes. Agendado para: 
16/03/2021 às 09h00. Informações, e/ou retirada 
Edital completo, mediante pagamento das cópias, 
sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante Barro-
so, 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
Acha-se Cancelada no Serv. de Compras desta Pre-
feitura, a seguinte licitação: Pr. Eletrônico: 002/21 
- PC: 0310/2020. Objeto: Registro de Preços para 
o Forn. de Motocicletas 0km para emprego nas 
ações de policiamento preventivo desempenhadas 
pela Guarda Civil Municipal De Diadema - GCMD. 
Tornamos público o cancelamento da licitação em 
epígrafe, conf. Legislação vigente.
Pr. Eletrônico: 192/2020 - PC: 281/2020. Objeto: 
Forn. De Tintas E Solventes Para Utilização Na Si-
nalização Viária. Resumo Ata RP 002/2021 entre 
Município Diadema e Marj Tintas Ltda. Itens homo-
logados na publicação DOM dia 18/02/2021. Pzo 
entrega: 10 dias úteis. Vigência: 12 meses a partir 
desta publicação.
Pr. Eletrônico: 0171/2020 - PC: 0271/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Resumo Ata RP 019/2021 
entre Município Diadema e Dupatri Hospitalar Com. 
Imp. E Exp. Ltda, Resumo Ata RP 021/2021 entre 
Município Diadema e Soma/SP Produtos Hospitala-
res Ltda, Resumo Ata RP 023/2021 entre Município 
Diadema e Inovamed Hospitalar Ltda, Resumo Ata 
RP 024/2021 entre Município Diadema e Comercial 
Cirúrgica Rioclarense Ltda. Itens homologados na 
publicação do Diário Regional dia 29/12/2020.  Pra-
zo entrega: 05 dias úteis. Vigência: 12 meses a partir 
desta publicação.
 Pr. Eletrônico: 0197/2020 - PC: 0294/2020. Objeto: 
Registro De Preços Para Avaliação Psicológica Para 
Porte De Arma De Fogo Institucional – Guarda Civil 
Municipal De Diadema. Resumo Ata RP 037/2021 
entre Município Diadema e Instituto Psicotécnico 
Rudge Ramos S/S Ltda. Itens homologados na pu-
blicação DOM dia 25/02/2021. Pzo de execução: 
05 dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico:  048/2020 - PC:  063/20. Objeto: Forn. 
De Equip. de Radiocomunicação Digital C/Instala-
ção. 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 va-
lores registrados e publicados no Diário Regional de 
04/06/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0137/2020 – PC: 0227/2020. Obje-
to: Forn. de Mat. de Enfermagem. As ATAS entre 
Município Diadema e empresas a seguir: Ata RP 
258/2020 - QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB. 
DE MED. LTDA; Ata RP 259/2020 - MEDIMPORT 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI; Ata RP 260/2020 - FORCE MEDICAL DISTRI-
BUIDORA EIRELI; Ata RP 261/2020 - BACE CO-
MERCIO INTERNACIONAL LTDA; Ata RP 262/2020 
- CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA; 
Ata RP 263/2020 - NEWCARE COM. DE MAT. CI-
RURG. E HOSPIT. LTDA; Ata RP 264/2020 - DU-
PAC COMERCIAL EIRELI; Ata RP 265/2020 - SG 
TECNOLOGIA CLINICA LTDA. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e va-
lores registrados e publicados no Diário Regional de 
05/12/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0121/2020 - PC: 0191/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Ata RP 267/2020 entre Mu-
nicípio Diadema e Soma/SP Produtos Hospitalares 
Ltda. Ata RP 268/2020 entre Município Diadema 
e Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. Ata RP 
269/2020 entre Município Diadema e CM Hospita-
lar S/A. Ata RP 270/2020 entre Município Diadema 
e Multifarma Comércio e Representações Ltda. Ata 
RP 271/2020 entre Município Diadema e Inovamed 

Hospitalar Ltda. Ata RP 272/2020 entre Município 
Diadema e Futura Com. Produtos Médicos e Hos-
pitalares Ltda. Ata RP 273/2020 entre Município 
Diadema e Ciamed - Distribuidora de Medicamentos 
Ltda. Ata RP 274/2020 entre Município Diadema e 
Portal Ltda. Ata RP 275/2020 entre Município Dia-
dema e Espírito Santo Distribuidora de Produtos 
Hospitalares Eireli. Ata RP 276/2020 entre Município 
Diadema e Quality Medical Com. E Distrib. De Med. 
Ltda. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 05/12/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 095/2020 - PC: 0148/2020. Objeto: 
Forn. de Barra de Ferro (Aço) e Arame P/ Constru-
ção. Ata RP 183/20  entre Município Diadema e Me-
gafer Com. de Ferro e Aço Ltda - EPP. Tornamos pú-
blico que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 05/09/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.

Portaria nº 0003, o Secretário de Transportes do 
Município, de Diadema, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no art. 7º, inc. III, art. 
24 art. 269 e art. 281 da Lei Federal, nº 9.503/97, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro; Conside-
rando a competência atribuída aos órgãos e entida-
des executivos de trânsito e executivos rodoviários 
municipais para executar a fiscalização de trânsito, 
autuar e aplicar as medidas administrativas cabí-
veis. Resolve Art. 1º - Designar o servidor Antônio 
Vanderly Lima, prontuário nº. 119.750, Diretor do 
Departamento Municipal de Trânsito, com Autori-
dade de Trânsito, nos termos dos arts.256, 269 e 
281 da Lei Federal 9.503-97, Art. 2º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. Diadema 03 de 
março de 2021. José Evaldo Gonçalo, Secretário de 
Transportes.

Mecânica industrial centro Ltda, 
torna público que recebeu, da Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá, a Licença de ope-
ração nº 2021013 para o CNAE 2949-2/99 
- Fabricação de outras peças e acessórios 
para veículos automotores não especifica-
dos anteriormente. situado à R. Dr. Jalles 
Martins Salgueiro, 298 – P. Ind. Sertãozi-
nho – CEP 09372-000 – Mauá/SP, confor-
me consta no Processo Administrativo nº 
6516/2016

O COMITÊ INTERSECRETARIAL DE COMBATE À 
COVID-19 criado através do Decreto nº 7869 de 22 
de janeiro de 2021, convoca os representantes das 
Secretarias Municipais para reunião a ser realizada 
no dia 03 de março de 2021 às 16 horas virtualmen-
te através de link a ser disponibilizado aos partici-
pantes para tratar da seguinte pauta: Deliberações 
e encaminhamentos do Consórcio Intermunicipal do 
Grande ABC – COVID 19.

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 
02.03.2021: PORTARIAS:
COLOCA Á DISPOSIÇÃO NO PERÍODO DE 
01.01.2021 A 31.12.2021: do Poder Judiciário Fede-
ral - Justiça do Trabalho - 2ª Vara do Trabalho de 
Diadema/SP 894, MANOEL ANTÔNIO DA SILVA, 
Prontuário nº. 5.809, RG nº 13.825.871. 895, OTÁ-
VIO ROBERTO PEREIRA, Prontuário nº. 5.386, RG 
nº 6.537.636. 
do Escritório Regional no Município de Diadema 
da JUCESP - Junta Comercial do Estado de São 
Paulo e da Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema - ACE Diadema:  896, MAURILIO TADEU 
DO NASCIMENTO, Prontuário nº. 108.761, R.G. 
nº 13.827.244-X. 897, CINTHYA ALVES DE SOU-
SA, Prontuário nº. 116.757, R.G. nº 20.838.666-X. 
898, EDMA DOS SANTOS SOUZA, Prontuário nº. 
110.597, R.G. nº 21.716.482-1. 

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 
03.03.2021: PORTARIAS
899, CESSA OS EFEITOS a contar de 22.02.2021 
da Portaria GP nº. 474, de 27.01.2021. 900, REVO-
GA a Portaria nº 671, de 18.02.2021. 901, EXONE-
RA a contar de 08.03.2021 MAYRANA DE ALMEIDA 
GALAS, Prontuário nº. 119725, RG nº 3.220.648, 
Oficial de Gabinete III, GP. 

DESPACHOS DO PREFEITO DE 03.03.2021: 
PORTARIA: 902, CESSA OS EFEITOS a contar de 
03.03.2021 da Portaria GP nº. 876, de 22.02.2021 
que designou, para responder interinamente como 
Secretário de Esporte e Lazer ADILSON FERNAN-
DES DE SOUZA, Prontuário nº.103.696, SEL.

DECRETO Nº 7887, DE 02 DE MARÇO DE 2021 
QUALIFICA como Organização Social de Saúde, no 
âmbito do Município de Diadema, a Entidade que 
especifica. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais; CONSIDERAN-
DO o disposto na Lei Municipal nº 3.522 de 22 de 
maio de 2015, e Decreto nº 7.463 de 20 de dezem-
bro de 2017; CONSIDERANDO o que consta dos 
autos do Processo Administrativo Interno 26.827/15. 

DECRETA: Art.1º - Fica qualificada com o título de 
Organização Social de Saúde, no âmbito Municipal, 
nos termos da Lei nº 3.522 de 22 de maio de 2015 
e Decreto nº 7.463 de 20 de dezembro de 2017, a 
pessoa jurídica de direito privado abaixo discrimi-
nada: I – IDEAS – Instituto de Desenvolvimento, 
Ensino e Assistência à Saúde, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 24.006.302/0004-88; Parágrafo Único: 
A Entidade qualificada como Organização Social de 
Saúde, está apta a celebrar contrato de gestão com 
o Poder Público Municipal e a absorver a gestão e 
execução de serviços públicos na área de saúde, 
nos termos da Lei Municipal nº 3.522/15. Art. 2º - As 
despesas de execução deste Decreto correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, consig-
nadas no orçamento, suplementadas se necessário. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema, 02 de março de 2021 JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR - Prefeito Municipal / DEBORA DE CARVA-
LHO BAPTISTA - Secretária de Assuntos Jurídicos / 
REJANE CALIXTO GONÇALVES - Secretária Muni-
cipal de Saúde

DECRETO Nº 7888, DE 02 DE MARÇO DE 2021 
DISPÕE sobre a criação do Gabinete de Gestão In-
tegrada Municipal de Diadema – GGI-M. JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atri-
buições legais; CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
instituiu o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI; CONSIDERANDO a 
implementação da política municipal de segurança 
cidadã na Cidade; CONSIDERANDO que a polí-
tica municipal de prevenção à violência e o crime 
deve ser integrada, intersecretarial, territorial e 
transversal, com a participação da sociedade civil; 
CONSIDERANDO ainda, o que consta dos autos 
do Processo Eletrônico nº 4591/2021; DECRETA 
Art. 1º Fica criado o Gabinete de Gestão Integra-
da Municipal (GGI-M) que será composto pelos 
seguintes membros: I - Autoridades municipais: a) 
Prefeito do Município de Diadema; b) Secretario(a) 
de Defesa Social; c) Secretário(a) do Meio Ambien-
te; d) Secretário(a) de Governo; e) Secretario(a) de 
Assistência Social e Cidadania; f) Secretário(a) de 
Educação; g) Secretario (a) de Cultura; h) Secreta-
rio (a) de Esporte; i) Secretario(a) de Transporte; j) 
Secretario (a) da Saúde; k) Presidente da Câmara 
Municipal; l) Comandante da Guarda Civil Municipal; 
II - Autoridades do Governo do Estado de São Pau-
lo que atuam no Município: a) Comandante do 24º 
Batalhão da Polícia Militar; b) Delegado Seccional 
de Diadema; c) Comandante do Grupamento de 
Bombeiros. III –Representação da Sociedade Civil: 
a) Dois membros do Conselho Popular da Saúde e 
respectivos suplentes; b) Dois representantes do 
Conselho Popular da Educação e respectivos su-
plentes; c) Um representante de cada Conselho das 
outras Secretarias que compõem o GGI-M e seus 
respectivos suplentes. Art. 2º O Prefeito Municipal 
é o presidente do Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGI-M). Art. 3º As deliberações do Gabi-
nete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) serão 
tomadas de comum acordo entre seus membros, 
respeitadas as autonomias institucionais dos órgãos 
que representam. Art. 4º O Gabinete de Gestão Inte-
grada Municipal (GGI-M), compreende os seguintes 
órgãos de linha diretamente subordinados ao Pre-
feito: I – Pleno do GGI-M, instância superior e cole-
giada com funções de coordenação e deliberação; 
II- Secretaria Executiva, com atribuições de gestão 
e execução das deliberações do GGI-M e coorde-
nação das ações preventivas. Parágrafo único. O 
Secretário(a) de Defesa Social é o Secretário Exe-
cutivo do GGI-M. Art. 5º As reuniões ordinárias do 
GGI-M serão bimensais. Parágrafo único. Poderão 
participar das reuniões do GGI-M na condição de 
convidados, representantes da Magistratura, do Mi-
nistério Público e Defensoria Pública. Art. 6º O Pre-
feito formalizará, mediante decreto, a designação 
dos membros que comporão o Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal - GGI-M. Art. 7º As despesas 
com a execução deste Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema, 02 de março de 2021. JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR - Prefeito Municipal / DHEISON RENAN 
SILVA - Chefe de Gabinete / BENEDITO DOMIN-
GOS MARIANO - Secretário de Defesa Social / DE-
BORA DE CARVALHO BAPTISTA - Secretária de 
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