
O ABC passou a contar, nesta 
sexta-feira (3), com importante re-
forço no tratamento de pacientes 
oncológicos e São Bernardo passa a 
ser a primeira cidade a ofertar o ser-
viço de radioterapia pública na região, 
implementado no Novo Hospital An-
chieta.  A entrega do equipamento foi 
feita pelo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. Com a implementação no 
novo serviço, o Hospital Anchieta re-
toma a vocação anterior à pandemia, 
com o tratamento de pacientes on-
cológicos. O novo serviço terá capacid-
ade para atender até 80 casos novos de 
radioterapia por mês.

SÁBADO e DOmingOwww.diarioregional.com.br       
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Ministro Marcelo Queiroga entrega
 primeira radioterapia pública do ABC
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Cinco municípios do ABC decidi-
ram cancelar os festejos de Carnaval 
em 2022. A medida preventiva vem 
à esteira da quarta onda de covid-19 
na Europa e do aparecimento de vari-
ante do novo coronavírus, a Ômicron. 
Até esta sexta-feira (3), o Brasil tinha 
cinco casos confirmados da nova cepa 
- três em São Paulo e dois em Brasília.  
As prefeituras de São Caetano, São 
Bernardo, Santo André, Diadema e 
Ribeirão Pires já anunciaram a proi-
bição dos eventos carnavalescos, com 
o objetivo de evitar surtos de covid-19 
por aglo merações em blocos e eventos 
em que há dificuldade de estabelecer a 
fisca lização e o cumprimento dos pro-
tocolos sanitários. Rio Grande da Serra 
não informou sobre a realização da 
festa, e a assessoria de  Mauá afirmou 
que “aguardava retorno do governo a 
respeito do assunto”. 

Municípios do ABC proíbem 
festejos do Carnaval 2022

Prefeituras afirmam que medida objetiva reduzir risco de transmissão de covid e a  nova variante  

Página 5são bernardo cancelou eventos carnavalescos e restringiu o funcionamento de comércios até as 2 horas

serviço foi entregue nesta sexta-feira

Ricardo Cassin/PMSBC

Omar Matsumoto/PMSBC

Dino Santos/PMD
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Filippi afirma 
que hoje a situação 

financeira do 
município está dia

diadema

Filippi: recuperamos a reputação

Primeiro modelo lançado sob a nova estratégia da Kia, utilitário 
esportivo Stonic estreia no país com tecnologia híbrida leve

um novo TEMPO
Página  6
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Filippi: ‘pegamos a prefeitura em uma situação absurda; 
hoje os pagamentos estão religiosamente  em dia’

O prefeito afirmou que o Orçamento da gestão passada estava superdimensionado, o que era uma das razões do descontrole financeiro

n ENTRE ASPAS

Quando chegamos, o rating - 
capacidade de pagamento da 
prefeitura - era D. Hoje estamos 
no C, caminhando para B

José de Filippi Jr.

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O prefeito de Diadema, 
José de Filippi Jr, fez balan
ço da situação financeira da 
cidade, durante coletiva de 
imprensa nesta semana. Se
gundo Filippi, hoje a prefei
tura está com os pagamentos 
religiosamente em dia e recu
perando a reputação.

“Recebemos uma admi
nis tração muito desorga
nizada. A boa notícia é que 
do ponto de vista financeiro 
já temos a prefeitura pratica
mente em nossas mãos.  Hoje 
temos condições de fazer um 
planejamento e estamos fa
zendo para o ano que vem”, 
destacou, ao complementar 
que apesar dos avanços a 

desorganização da prefeitura 
ainda está presente nos mé
todos, na falta de tecnologia 
e de integração.

O prefeito ressaltou que 
a questão financeira foi um 
grande desafio, haja vista 
que ao assumir encontrou 
“uma situação inesperada e 
absurda”. Segundo Filippi, 
todos os contratos haviam 
sido encerrados em 31 de 
dezembro de 2020. 

“Se deixássemos daquele 
jeito não teríamos pratica
mente nenhum fornecedor 
nem para serviços, nem para 
bens. No contato com es
ses fornecedores ficamos sa
bendo que a prefeitura estava 
devendo, quatro, cinco, seis 
meses de pagamentos atrasa
dos”, afirmou.

O prefeito ressaltou que, 
como resultado de um tra
balho concreto, a prefeitura 
não tem dívidas em atraso. 
“Hoje, 2 de dezembro, a nos
sa tesouraria está com tudo 
em ordem até o dia 20 de no
vembro. Quer dizer, não tem 
atraso. Os compromissos que 
assumimos estamos honran
do; estamos pagando.”

Eleições 2022 - Evangélicos querem vaga de vice de Jair Bolsonaro
A aprovação de André 

Mendonça para ocupar uma 
cadeira de ministro do Supre
mo Tribunal Federal (STF) es
cancarou a disputa entre par
tidos aliados do governo, que 
querem emplacar outro nome 
“terrivelmente evangélico” na 
Praça dos Três Poderes. Agora, 
porém, a reivindicação é para 
ter a vaga de vice na chapa do 
presidente Jair Bolsonaro à 
reeleição, em 2022.

A ala do Centrão que tem 
reclamado de desprestígio é a 
do Republicanos, partido ligado 
à Igreja Universal do Reino de 
Deus A exigência para apoiar 
Bolsonaro na campanha inclui 
mais influência no primeiro 

escalão e na montagem dos pa
lanques estaduais.

Há queixas de que a legenda 
vem sofrendo uma espécie de 
ataque especulativo por parte 
de parceiros do Centrão. A in
satisfação aumentou durante 
as negociações para a entrada 
de Bolsonaro no PL. Não por 
causa da filiação em si, mas 
porque o presidente também 
articulou a migração de minis
tros e deputados para o partido 
controlado por Valdemar Costa 
Neto. Além disso, alinhavou 
um “acordo” para abrigar como 
vice da chapa um político do 
Progressistas de Arthur Lira, 
presidente da Câmara.

Em conversas reservadas, 

integrantes do Republicanos di
zem que, para não ser derrotado 
na disputa de 2022, Bolsonaro 
precisa agora selar um novo pac
to, mas com a cúpula das igrejas 
e dos templos, e não com o Pro
gressistas de Lira.

n SALTO
O Planalto fez esse diag

nóstico ao indicar André Men
donça, que definiu sua chegada 
ao Supremo como “um salto 
para os evangélicos”, público que 
representa 31% do eleitorado no 
país. Porém, para muitos aliados, 
isso não basta. Diante da rota de 
colisão entre Bolsonaro e o gene
ral Hamilton Mourão, atual vice
presidente, líderes religiosos vão 

insistir na dobradinha com um 
evangélico para 2022, sob pena 
de lavar as mãos na campanha.

Na guerra santa em que 
se transformaram os últimos 
episódios desta temporada, o 
expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e o exjuiz da Lava 
Jato Sérgio Moro (Podemos), 
principais adversários de Bol
sonaro até agora, também lan
çam “iscas” conservadoras na 
direção dos templos.

Lula está bem mais adiantado 
na ofensiva, mesmo porque já fez 
alianças com líderes religiosos de 
várias denominações, até mesmo 
com o pastor Silas Malafaia, que 
desde 2018 está com Bolsonaro. 
Moro, por sua vez, conta com a 

  n REPUTAÇÃO
O prefeito afirmou que 

a cidade perdeu a reputação 
devido à má gestão finan
ceira, o que inviabilizou a ob
tenção de crédito e, inclusive, 
de locar imóveis. A primeira 
medida adotada pela gestão 
Filippi foi a renegociação de 
dívidas, com destaque para a 
com o Instituto de Previdên
cia do Servidor (Ipred).

“Começamos a pagar o 

Instituto de Previdência, que 
foi utilizado na gestão pas
sada para se autofinanciar. A 
gestão passada não honrou 
seus compromissos com o 
Ipred por cerca de dois anos e 
meio, e esse calote com o in
stituto se autofinanciava de 
uma forma perversa e absur
da, comprometendo o futu
ro, e foi o que aconteceu. Não 
tinha nenhuma pers pectiva 
de crédito. Quando chega

Dino Santos/PMD

Filippi: “no ano que vem vamos colocar a prefeitura no rating A”

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br (11) 4057-9000 -     9 9676-8526 

email: atendimento@diarioregional.com.br
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Aumente a receita de sua MEI e venha prestar serviço 
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dia conquista mais leitores e anunciantes. Venha ser 
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Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

Vereadores implementam Frente 
Parlamentar de Proteção Animal
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A Petrobras elevou o preço médio da 
gasolina nas refina rias em cerca de 8% 
a partir de hoje (19), após três semanas 
sem mudanças nas cotações. O diesel, que 
teve o último rea juste também há três se-
manas, foi mantido.  O preço mé dio do 
litro da gasolina vendida pela Petrobras 
em suas refinarias passa de R$ 1,84 
para R$ 1,98, o que representa alta de 
R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro 
aumento do ano. O último ocorreu no 
dia 29 de dezembro. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires deu 
início ao Plano de Recuperação de Escolas 
Municipais. Após série de vistorias técni-
cas foram determinadas as demandas das 
unidades e as intervenções que são pri-
oritárias para garantir o retorno seguro de 
estudantes e de profissionais da rede. Ini-
cialmente, o trabalho está sendo feito com 
recursos e equipe própria da prefeitura. 
“Além dos cuidados que te remos na pre-
venção da covid-19, é fundamental que os 
equipamentos públicos também estejam 
em condições de receber os alunos”, afir-
mou o prefeito Clovis Volpi.

O Instituto Butantan pediu à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) o registro emergencial para mais 
4,8 milhões de novas doses da Coro-
navac,. “A autorização para o uso emer-
gencial que a Anvisa concedeu era válida 
para as 6 milhões de doses da vacina, to-
dos elas já distribuídas ao Ministério da 
Saúde. Estamos seguros que essa nova 
análise será feita com a mesma agilidade 
com que ontem liberaram a vacina do 
Butantan, a vacina do Brasil”, disse o go-
vernador João Doria.

Petrobras eleva 
em 8% o preço da 

gasolina e mantém 
valor do diesel

Ribeirão Pires realiza 
manutenção nas 

escolas municipais 
para volta às aulas

Governo pede registro 
emergencial de mais 
4,8 milhões de doses  

da Coronavac

Revitalizado, 
Espaço Verde Chico 
Mendes é reaberto 

ao público

Doria inicia 
vacinação contra 

a covid no interior 
do Estado

eConomia

eduCação

são paulo

são Caetano
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Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã  Tarde  Noite

diadema
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Cadú Bazilevski/PMD

Governo do  Estado de SP

Prefeitura 
implementa 

Patrulha Maria 
da Penha 

Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado

Balança comercial do ABC tem 
superávit de US$ 591 mi em 2020

Os sete municípios encerraram 
2020 com saldo comercial de US$ 
590,8 mi  lhões, resulta do que recolo-
cou a região no ter re no positivo após 
o déficit de US$ 16,4 milhões registra-
do em 2019, segundo dados do Minis-
tério da Economia com pi lados pelo 
Diário Regional. No ano passado, a 
pande mia do novo coronavírus afetou 

tan to as ex portações como as impor-
tações do ABC. Os em barques para o 
exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 
bi   lhões, pior resultado desde 2003. O 
sal do só foi positivo porque o tombo 
nas compras de outros países foi ain da 
maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, 
tam  bém o pior desempenho desde 
2003. Nos dois casos, o recuo se deve 

P
au

lo
 L

op
es

/ E
sp

ec
ia

l p
ar

a 
o 

M
S

pandemia de Covid-19
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Distribuição de vacinas pelo governo 
Bolsonaro começa com atraso e apenas 

dez estados recebem doses da Coronavac

A Prefeitura de Diadema quer re-
forçar a cultura de paz, investir em 
prevenção e proteção social. Por isso, 
o prefeito José de Filippi está imple-
mentando o Projeto Patrulha Maria 
da Penha, pois apesar da Lei Maria da 
Penha e de medidas protetivas, as mu-
lheres continuam alvo da violência do-
méstica e do feminicídio.

Ao menos mais dois Estados iniciaram a vacinação contra 
a covid-19 nesta segunda-feira (18) após o governo fede ral en-
frentar problemas logísticos para distribuir as doses. Depois 
do pontapé de São Paulo neste domingo, Rio e Santa Catarina 

liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

já estão aplicando o imunizante. Além desse locais, só outros 
sete estados haviam recebido as doses até o fechamento da 
matéria: Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

à redução na demanda decorrente da 
cri se sa ni tá ria, tanto no exte rior como 
no Brasil. Co mo resultado, a corrente 
de comér cio (soma das exportações 
com as impor tações) da região caiu 
21%, para pou co menos de US$ 6 bi-
lhões, pior resultado em 17 anos.A 
queda nas importações re  fletiu, prin-
cipalmente, o re cuo de 47,2% nas 

compras ex  ternas de peças e insumos 
para o setor automotivo, principal 
pauta im portadora do ABC. Se gundo 
o Ministério da Economia, essa rubrica 
despencou de US$ 736,5 mi lhões em 
2019 pa ra US$ 388,7 mi lhões no ano 
passado – como resultado da redução 
na produção de veículos, especialmente 
no segundo trimestre.

Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br

mos, o rating, que é a classifi
cação de capacidade de paga
mento da prefeitura, era D, 
em uma escala de A a E. Hoje 
estamos no C, caminhando 
para B. Se Deus quiser, no ano 
que vem vamos colocar a pre
feitura no rating A. Esse é o 
nosso objetivo, para recuperar 
o crédito”, destacou.

Filippi afirmou que outra 
questão encontrada ao as
sumir a prefeitura foi o Orça
mento superdimensionado, o 
que era, sob seu ponto de vis
ta,  uma das razões do descon
trole financeiro, porque eram 
autorizados mais gastos do 
que o arrecadado pela cidade.

“Tivemos de cortar várias 
coisas que estavam indicadas 
no planejamento e até da 
nossa vontade, e iniciamos 
um trabalho muito sério. 
Fizemos uma gestão finan
ceira severa, com muita in
tegridade para poder realizar 
os gastos. Estamos recuper
ando o crédito. Recuperando 
a repu tação e fazendo uma 
gestão financeira que nos 
permite, de fato, ter muita 
esperança de que 2022 vai 
ser muito melhor”, ressaltou.

O prefeito de Diadema, 
José de Filippi Jr, anunciou 
durante coletiva nesta quinta
feira (2), que dentro de poucas 
semanas o posto do Instituto 
Médico Legal (IML) de Diade
ma voltará a realizar o serviço 
de perícia, hoje a cargo da uni
dade de São Bernardo.

“Assinamos hoje (quinta) 
o contrato do IML Perícia. 
Hoje toda operação, ou seja, 
todo o serviço de IML é reali
zado em São Bernardo. Isso é 
uma das heranças ruins que 
recebemos: um serviço em 
condições inadequadas de 
funcionamento. Procuramos 
um local adequado para insta
lar o IML e conseguimos um 
espaço muito bem posiciona
do na avenida 7 de Setembro, 
quase esquina com a Amélia 
Eugênia”, afirmou.

Segundo Filippi, o serviço 
ficará no novo espaço até que 
o posto  instalado dentro do 
cemitério municipal, na região 
central, seja reformado. (AR)

Perícia volta para 
o IML de Diadema

ajuda do excoordenador da Lava 
Jato em Curitiba, Deltan Dallag
nol, nessa aproximação. Deltan é 
da Igreja Batista e vai se filiar ao 
Podemos com a intenção de con
correr a deputado federal.

O ministro da Cidadania, 
João Roma, amenizou o con
fronto entre os partidos da base 
de sustentação de Bolsonaro. 
“Essa ciumeira é normal, mas 
tudo vai se harmonizar”, disse 
Roma, que é filiado ao Republica
nos e deve deixar o cargo no fim 
de março para disputar o governo 
da Bahia. “Tem muita coisa para 
avançar nessas conversas.”

As queixas de políticos liga
dos à Igreja Universal incomo
dam aliados. “O Republicanos 

foi o primeiro partido a ter 
ministério no governo Bolso
naro. É natural, agora, que o 
vice seja de um partido com 
tempo de TV e estrutura, 
como o PP (Progresistas)”, 
afirmou o deputado Sóstenes 
Cavalcante (DEMRJ), que é da 
bancada evangélica e atuou na 
caça aos votos para Mendonça. 
O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, tem as credenciais 
citadas por Sóstenes  está pre
stes a migrar para o Progressis
tas, é evangélico e também do 
Nordeste, região onde o presi
dente enfrenta dificuldades. 
Bolsonaro, porém, disse que a 
escolha do vice “ainda vai de
morar”.  (AE)
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Pandemia agravou desigualdades 
na educação pública e privada 

Brasil está entre os países que tiveram o maior período de suspensão das aulas presenciais
Arquivo/Agência Brasil

Rede pública concentra 80% da oferta da educação infantil ao médio

A pandemia de covid-19 
teve um impacto profundo na 
educação do país, agravando 
ainda mais as desigualdades já 
existentes entre a rede pública 
e a privada e entre os alunos 
pobres e ricos, segundo os 
dados da Síntese dos Indica-
dores Sociais (SIS) divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
nesta sexta-feira (3).

Além de terem tido muito 
menos aulas (presenciais ou 
remotas) durante a pandemia, 
os alunos mais pobres ainda 
enfrentaram as mais diver-
sas dificuldades estruturais 
- que foram desde a falta de 
internet e computadores para 
estudarem a distância até a 
ausência de água e sabão nas 
escolas para higienizar as 
mãos. Segundo o IBGE, a pan-
demia representou a maior 
adversidade já enfrentada 
pelo ensino básico brasileiro.

“A pandemia foi uma 
catástrofe para a educa-
ção básica”, resumiu Betina 
Fresneda, analista de indica-
dores educacionais do IBGE. 
“Acentuou as desigualdades 
das redes de ensino, as pro-

fundas desigualdades region-
ais de um país continental, as 
dificuldades de implementa-
ção do ensino a distância.”

Segundo a Unesco, o Bra-
sil está entre os países que ti-
veram o maior período de sus-
pensão das aulas presenciais. 
Praticamente todas as escolas 
de educação básica (99,3%) 
suspen deram as atividades e 
90,1% não retornaram no ano 
letivo de 2020, totalizando 
uma média de 279,4 dias sem 
aulas presenciais.

“A pandemia representou 
não somente uma crise sani-
tária de proporções históricas, 
como resultou na maior ad-
versidade já enfrentada pela 
educação básica brasileira no 
que diz respeito à garantia de 
acesso à escola de todas as cri-
anças e adolescentes dos 4 aos 
17 anos”, sustenta a análise do 
IBGE. “A situação é ainda mais 
desafiadora para a rede pública, 
que concentra 80% da oferta 
na educação infantil e no en-
sino fundamental e médio. As 
desigualdades históricas do país 
foram intensificadas, tanto por 
fatores internos do sistema de 
ensino, como sua capacidade de 

propor atividades alternativas, 
como externos em função das 
diferentes realidades de acesso 
a essas atividades por alunos 
com distintas ca racterísticas 
socioeconômicas.”

n ATIVIDADES
Pelo menos 10,8% dos 

alunos que não tiveram au-
las presenciais também não 
receberam atividades esco-
lares. O porcentual de estu-
dantes de 6 a 17 anos da rede 
pública sem aulas presenciais 

e sem oferta de ati vidades 
pedagógicas foi quatro vezes 
maior na rede pública do que 
na privada. Menos da metade 
das escolas (42,6%) rea lizou 
aulas síncronas (ao vivo, com 
possibilidade de integração en-
tre aluno e professor), sendo 
que a grande maioria (69,8%) 
eram da rede privada.

“O porcentual de alunos que 
não conseguiu estudar cinco 
dias por semana chegou a 35% 
entre os mais vulneráveis”, 
disse a pesquisadora. (AE)

Pode pegar
um carrinho!
Com ofertas 
assim, você
vai precisar.

Confira nossas ofertas especiais.

Aponte a câmera
para o código ao lado 
e peça agora mesmo 
pelo Coop Entrega.

Ofertas válidas para todas as lojas do ABC, entre os dias 03 e 05/12/2021, enquanto durarem os estoques.
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Feijão-carioca 
Kicaldo
1kg

6,99
cada

DE

5,65
cada
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Cerveja 
Império Puro 
Malte
Lata
350ml

Água
sanitária
Coop
5 litros

Braço
bovino
kg

Linguiça
toscana
NaBrasa
Perdigão
kg

32 21, ,90 89
DE DE

17,25,49 99
POR POR

Kit com
shampoo 
350ml +
condicionador 
175 ml
Pantene
Tipos

Lava-roupas 
em pó Omo 
Lavagem
Perfeita
2,2kg

Leite
longa vida
Italac
1 litro

3
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99 7959 90

cada
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DE DEDE DE

2

2 718 20

,
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98

39 8990 90

cada
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POR

POR PORPOR POR

Cerveja
Brahma
Duplo Malte
Lata
350 ml

3, 19
cada

DE

2,89
cada

POR

Fralda
Pom Pom
Protek
Proteção
de Mãe Hiper
Tamanhos

81,90
cada

DE

59,90
cada

POR
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Vacinas agem 
contra covid grave, 

mesmo com 
nova variante

PF faz operação em 
20 Estados e no DF 

contra rede de 
pedofilia na darkweb

Cientistas sul-africanos 
con  cluíram que as vacinas 
exis tentes contra a covid-19 
evitam a doença grave com 
a variante Ômicron do novo 
coronavírus. Avanços prelimi-
nares de um estudo indicam 
que o teste de PCR permite 
perceber se o contágio é com 
a nova mutação, sem ter que 
segmentar o genoma.  A Rede 
de Vigilância do Genoma da 
África do Sul (NGS-SA) apre-
sentou os estudos sobre a 
Ômicron à Comissão de Saúde 
do Parlamento.

Apesar de ainda ne-
cessita rem de tempo para 
ajustar os dados, sobre o 
que já conside ram o início da 
quarta onda da pandemia, 
garantem que estão concen-
trados na transmissibilidade 
e no efeito da imunidade que 
as vacinas proporcionam.

“A genética da Ômicron é 
completamente diferente da 
variante Delta ou das variantes 
anteriores”, afirmou Richard 
Lessels, especialista em doen-
ças infectocontagiosas.

Os cientistas ainda não sa-
bem se o período da incubação 
se mantém numa média de 
cinco dias. No entanto, Lessels 
garante que “as vacinas são a 
ferramenta que pode evitar a 
doença grave e a hospitalização”. 
(Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) defla-
grou nesta sexta-feira (3) a Op-
eração Lobos II para desartic-
ular um grupo de criminosos 
que usava a darkweb para a di-
fundir material de abuso sexual 
infantil no Brasil e em diversas 
partes do mundo. Agentes cum-
priram 104 mandados de busca 
e apreensão e oito ordens de 
prisão preventiva em 20 Esta-
dos e no Distrito Federal.

Dando destaque ao volume 
de material produzido pelo gru-
po investigado e à periculosidade 
dos alvos da investigação, a PF 
disse que o objetivo da ofensiva 
aberta nesta sexta-feira não foi 
só identificar e prender abusa-
dores sexuais e consumidores 
de pornografia infantil, mas 
também localizar e resgatar 
crianças que se encontram em 
situação de extrema violência.

A operação investiga crimes 
de venda, produção, dissemina-
ção e armazenamento de por-
nografia infantil e estupro de 
vulnerável. De acordo com a PF, a 
investigação teve início em 2016, 
quando a corporação fechou 
parcerias com forças policiais de 
outros países para identificar pes-
soas que se utilizavam da dark-
web para difundir material de 
abuso sexual infantil. Segundo a 
corporação, os sites eram utiliza-
dos por mais de 1,8 milhão de 
usuários, em todo o mundo. (AE)
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Quase 51 mi de brasileiros viveram 
abaixo da linha de pobreza em 2020
Sem os programas de transferências de renda, os 10% mais pobres teriam sobrevivido com R$ 13 por mês

O pagamento do auxílio 
emergencial evitou, mesmo que 
apenas momentaneamente, 
o agravamento da miséria no 
país em 2020, em meio ao 
choque provocado pela pan-
demia de covid-19. Apesar da 
injeção bilionária de recursos 
extraordinários, praticamente 
um em cada quatro brasileiros 
ainda viveu abaixo da linha de 
pobreza no ano passado, quase 
51 milhões de pessoas, segun-
do os dados da Síntese dos In-
dicadores Sociais (SIS) divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
nesta sexta-feira (3).

Não fossem os programas 
de transferências de renda 
para enfrentar a pandemia, 
incluindo também progra-
mas estaduais e municipais 
complementares, os 10% mais 
pobres da população teriam so-
brevivido com apenas R$ 13 por 
mês, o equivalente a R$ 0,43 por 
pessoa a cada dia.

Com os benefícios gover-
namentais, esse grupo de 21 
milhões de brasileiros mais po-
bres sobreviveu em 2020 com 
R$ 128 mensais por pessoa da 
família, ou R$ 4,27 por dia, o 
maior valor já registrado na sé-
rie histórica da Pnad Contínua, 
iniciada em 2012.

Embora ainda insufi ciente 
para uma vida livre de re-
strições básicas, o montante 
representa uma alta de 14,9% 
ante os R$ 111 mensais rece-
bidos em 2019. Sem essas 
transferências de renda, o 

rendimento médio por pes-
soa dos 10% mais pobres te-
ria tombado 75,9%, demons-
trando a importância da 
continuidade da política.

n MISÉRIA
Mesmo com o pagamento 

do auxílio emergencial, 12,046 
milhões de brasileiros, o equi-
valente a 5,7% da população, 
viveram abaixo da linha de mi-
séria no ano passado. Se excluí-
do o recebimento de program-
as sociais, esse contingente 
de miseráveis teria subido a 
27,313 milhões, ou 12,9% dos 
habitantes do país. Em 2019, a 
proporção de brasileiros na mi-

séria era de 6,8%.
Sem os recursos obtidos 

através das transferências de 
renda, o total de brasileiros 
abaixo da linha de pobreza 
iria de 50,953 milhões (24,1% 
da população) para 67,729 mi-
lhões (32,1% da população). 
Em 2019, a proporção de 
brasileiros vivendo na pobreza 
era de 25,9%.

Pelos critérios dos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) das Nações Un-
idas e recomendações do Banco 
Mundial, a pobreza extrema é 
caracterizada por uma renda 
familiar per capita disponível 
inferior a US$ 1,90 por dia, o 

Caro(a) leitor(a),  importante que você saiba 
que PGBL e VGBL são opções de planos de 
previdência privada, normalmente oferecidos 
pelas instituições financeiras, onde, assim 

como na previdência pública oficial (INSS), há 
contribuições mensais por determinado período de 
tempo, chamado de período de diferimento, para então, 
obter o direito de receber estes valores, em forma de 
aposentadoria, optando pelos seis tipos de recebimento 
de renda disponíveis.

Sem dúvida alguma, o planejamento da aposentadoria 
é extremamente importante enquanto estamos no 
chamado período ativo, ou seja, enquanto recebemos 
alguma forma de remuneração. Porém, como é sabido, 
isto não dura para sempre.

Por isto, temos que nos planejar para conseguir ter 
recebimentos e manter certa qualidade de vida, quando 
entrarmos na chamada fase inativa. Esta é a grande ideia!

Os planos de previdência privada, resumidamente, 
são fundos de investimentos, que captam os recursos dos 
participantes e aplicam em ativos do mercado financeiro, 
sempre respeitando a política de investimento de cada fundo.

Assim, nos fundos de previdência abertos, temos o 
PGBL e o VGBL.

O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) é um 
fundo que gera despesa dedutível de I.R., limitado a 12% 
da renda bruta anual, reduzindo assim, a base de cálculo 
do I.R., sendo interessante para o contribuinte faz a 
declaração completa. Importante saber que no resgate do 
PGBL a tributação será sobre o valor total aplicado mais o 
rendimento auferido. 

O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), é um 
fundo de previdência,  normalmente indicado para o 
contribuinte que faz a declaração simplificada, pois não 
permite a dedução de I.R. sobre o valor investido. Em 
contra partida, a tributação no resgate do VGBL incide 
sobre a rentabilidade auferida no período em que o 
recurso ficou aplicado.

Estas são as características que diferenciam o PGBL do 
VGBL. Porém, ambos possuem características gerais que 
são a possibilidade de  realizar aportes únicos, aportes 
mensais e com valores diferentes entre os meses, sempre 
em linha com o planejamento realizado antes do início do 
investimento.

A tributação dos planos de previdência privada, 
independente de ser PGBL ou VGBL, seguem duas 
opções, escolhidas pelo investidor no momento de 
contratação do plano, são elas: Tabela Progressiva e 
Tabela Regressiva.

Portanto, planeje-se e conheça a fundo as regras de 
cada plano antes de iniciar seus investimentos, 

Boa sorte!   
Ficou com alguma dúvida? Me envie um e-mail que eu 

esclareço. Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com

Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela 
CEA-Anbima. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS 
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

PGBL e VGBL. 
Qual a melhor opção?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

equivalente a um rendimento 
médio mensal de R$ 155 por 
pessoa em 2020, na conversão 
pelo método de Paridade de 
Poder de Compra (PPC) - que 
não leva em conta a cotação 
da taxa de câmbio de mercado, 
mas o valor necessário para 
comprar a mesma quantidade 
de bens e serviços no mercado 
interno de cada país em com-
paração com o mercado nos 
Estados Unidos.

Já a população que vive 
abaixo da linha de pobreza é 
aquela com renda disponível de 
US$ 5,50 por dia, o equivalente 
a R$ 450 mensais por pessoa 
em 2020. (AE)

Grupo de 21 milhões mais pobres sobreviveu em 2020 com R$ 128 mensais por pessoa da família

Divulgação

A Superintendência de Se-
guros Privados (Susep) infor-
mou nesta sexta-feira (3) que 
aprovou a isenção de cobrança 
do prêmio do seguro de Danos 
Pessoais por Veículos Automo-
tores Terrestres (DPVAT) para 
2022. A decisão segue como 
proposta para o Conselho Na-
cional de Seguros Privados 
(CNSP), que fará reunião sobre 
o tema até o fim do ano.

Se confirmado pelo CNSP, 
será o segundo ano consecutivo 
em que motoristas ficam deso-

Após a aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constitu-
ição (PEC) dos Precatórios no 
Senado, o Congresso alterou o 
cronograma do Orçamento de 
2022 para votar a proposta até o 
dia 17. Com os atrasos até agora, 
o novo calendário estipula trami-
tação “relâmpago” das principais 
decisões que determinarão o 
tamanho e o destino das verbas 
federais no próximo ano, perío-
do de eleições presidenciais.

O relatório geral do Orça-
mento só deve ser conhecido 

brigados a pagar esse seguro. De 
acordo com a Susep, a decisão 
se baseia no fato de haver exce-
dente de recursos na operação 
DPVAT suficiente para arcar 
com a cobertura do seguro no 
ano que vem. O excedente foi 
formado com os prêmios pagos 
pelos próprios proprietários de 
veículos ao longo dos anos.

Sem nova arrecadação, a 
tendência é que esses recursos 
sejam consumidos com as inden-
izações por acidentes de trânsito 
ao longo do tempo. (AE)

no dia 16 de dezembro. Ou seja, 
haverá o intervalo de um dia en-
tre a publicação do parecer e a vo-
tação na Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) e no plenário.

Nos dois últimos anos, a 
negociação das verbas nos bas-
tidores e as votações a toque de 
caixa provocaram críticas entre 
parlamentares e especialistas. 
O calendário anterior marcava 
a publicação do relatório geral 
para 6 de dezembro, com vo-
tação na comissão dia 9 e no 
plenário dia 20. (AE)

Susep propõe isenção do DPVAT em 
2022 e aguarda decisão do CNSP

Congresso altera cronograma do 
Orçamento e prevê votação até dia 17
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Ao menos cinco cidades 
do ABC decidiram cancelar os 
festejos de Carnaval em 2022. 
A medida preventiva vem à 
esteira do arrefecimento da 
quarta onda de covid-19 na 
Europa e do aparecimento 
de variante do novo coro-
navírus, a Ômicron. Até esta 
sexta-feira (3), o Brasil tinha 
cinco casos confirmados da 
nova cepa - três em São Paulo 
e dois em Brasília.  

O primeiro município do 
ABC a cancelar as festas de Car-
naval foi São Caetano. Em 24 
de novembro, a prefeitura  in-
formou que não realizaria, nem 
permitiria, atividades do Car-
naval 2022 na cidade. Segundo 
a administração municipal, a 
medida tem o objetivo de evitar 
surtos de covid-19 por aglom-
erações em blocos e eventos em 
que há dificuldade de estabelecer 
a fiscalização e o cumprimento 
dos protocolos sanitários.

Diadema anunciou nesta 
quinta-feira (2) que não rea lizará 
as festividades do Carnaval de 
2022, no município. Segundo a 
prefeitura, a medida é uma de-

liberação do Comitê Intersecre-
tarial de Acompanhamento das 
Ações para Combate à Covid-19 
de Diadema frente à pandemia 
pelo coronavírus e a chegada da 
variante Ômicron no país.

A Prefeitura de São Bernar-
do publicou nesta sexta-feira 
(3) decreto que proíbe a rea-
lização de Carnaval na cidade 
em 2022, bem como restringe 
o funcionamento de bares, res-
taurantes, shopping centers, 
lojas de conveniência, buffets, 
casas de shows e congêneres 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

até, no máximo, às 2h.
De acordo com o novo de-

creto, será proibida a realiza-
ção de eventos carnavalescos, 
como desfiles, bailes, blocos 
de rua durante o Carnaval 
de 2022. A proibição é válida 
tanto para locais públicos e 
estabelecimentos privados 
(clubes, bares, restaurantes, buf-
fets, boates, entre outros).  A 
partir de 13 de dezembro, a 
realização de eventos também 
só poderá ocorrer com público 
sentado, incluindo shows e 

apresentações musicais, bailes, 
confraternizações, comemora-
ções de Natal e Réveillon.

n CONSÓRCIO ABC
A Prefeitura de Santo André 

informou que não permitirá a 
realização de Carnaval de rua 
em 2022. Segundo a adminis-
tração municipal, a decisão leva 
em conta o risco de transmissão 
do coronavírus em meio ao sur-
gimento de uma nova variante 
que pode resultar em aumento 
no número de casos no país.

“Ressaltamos, no entanto, 
que essa decisão precisa ser de-
batida regionalmente e adotada 
de maneira uniforme, porque 
as pessoas podem sair de uma 
cidade e ir para o Carnaval em 
outro município. Por esse moti-
vo, a decisão será oficializada na 
semana que vem, após reunião 
entre os prefeitos no Consórcio 
ABC”, destaca a nota.

Ribeirão Pires afirmou que 
não serão realizados festejos de 
Carnaval em 2022.  Rio Grande 
da Serra não informou sobre a 
realização ou não da festa, e a 
assessoria de  Mauá afirmou 
que “aguardava retorno do go-
verno a respeito do assunto”. 

S.Bernardo restringiu funcionamento do comércio até às 2h

Cidades do ABC cancelam 
festejos de Carnaval de 2022

Prefeito Marcelo Oliveira  lança a 
Operação Chuvas de Verão em Mauá

R.Pires capacita enfermeiros da Atenção Primária 
para atendimento de parada cardiorrespiratória

A Prefeitura de Mauá lan-
çou nesta sexta-feira (3) a 
Operação Chuvas de Verão. 
A ação é gerenciada pela De-
fesa Civil da cidade e integra 
todos os setores da adminis-
tração. O evento foi realizado 
no Teatro Municipal e contou 
com a presença do prefeito 
Marcelo Oliveira. A Operação 
Chuva de Verão está em fun-
cionamento desde o último 
dia 1º de dezembro e tem 
previsão de encerramento 
em 15 de abril de 2022, po-
dendo ser prorrogada em 
caso de necessidade. 

Segundo o prefeito, o tra-
balho de prevenção foi iniciado 
no primeiro dia de governo, 
mas encontrou dificuldades 
por conta da situação de aban-
dono que se encontrava a De-
fesa Civil. “A sensação foi de 
tristeza quando soubemos 
que sumiram equipamentos 

A Secretaria de Saúde de 
Ribeirão Pires promoveu nesta 
semana capacitação destinada 
aos enfermeiros da Atenção 
Primária para atendimento 
em caso de parada cardiorres-
piratória. O trei namento, que 
foi realizado em parceria com a 
faculdade Anhanguera, contou 
com partes teórica e prática.

Na primeira etapa, os enfer-
meiros representantes das 10 
Unidades de Saúde de Ribeirão 
Pires responderam oralmente 
questionário de situações co-
tidianas, para diag nóstico de 

de monitoramento, outros 
estavam quebrados ou des-
ligados, veículos sucateados. 
Tivemos de recomeçar. E nem 
dá para dizer que foi do zero, e 
sim abaixo de zero”, afirmou 
Marcelo Oliveira. 

n PLANEJAMENTO
Segundo a prefeitura, a 

credibilidade e a seriedade da 
atual gestão têm ajudado nos 
esforços de reestruturar a Def-
esa Civil. “Reativamos os equi-
pamentos que auxiliam no 
planejamento de ações, volta-
mos a estabelecer convênios 
com os governos estadual e 
federal, o que nos possibilitou 
receber novas ferramentas 
essenciais para a atuação da 
Defesa Civil, como os 26 plu-
viômetros, as seis plataformas 
de coletas de dados e quatro 
fluviômetros. Com muita 
res ponsabilidade e dedica-

ção conseguimos reunir as 
condições para fortalecer essa 
atuação tão fundamental”,  
des tacou Oliveira.

Os agentes da coordena-
doria vão se revezar na escala 
de plantão para acompanhar as 
mudanças meteorológicas e a 
intensidade das chuvas. O pla-
no preventivo respeita quatro 
escalas: observação, atenção, 
alerta e alerta máximo. 

Segundo o coordenador da 
Defesa Civil, Sérgio Moraes, os 
critérios determinados para o 
município são mais exigentes 
devido à complexidade das áreas 
de risco da cidade. “Enquanto a 
maioria das cidades trabalha 
com 100 mm de chuvas em 72 
horas, consideramos 50 mm 
para entrarmos em estado de 
atenção. Com isso, temos mais 
condições de nos antecipar para 
agir com rapidez e prevenir aci-
dentes graves”, explicou.  (RL)

possível causa da parada cardi-
orrespiratória em um paciente. 
Na sequência, aconteceu a parte 
prática. Divididos em equipes 
com quatro componentes cada, 
os profissionais realizaram o 
atendimento de emergência em 
um boneco, no qual tiveram que 
manter o controle do tempo, 
fazer massagem pulmonar, apli-
cação de medicamentos e usar o 
DEA (desfibrilador) para salvar a 
vida do “paciente”.

Instrutor do treinamento, 
Flávio Ayras, que também é do-
cente na Anhanguera, salientou 

que o atendimento deve ser o 
mais rápido possível, procu-
rando entender o que aconte-
ceu com o paciente. “Pensando 
até mesmo na complexidade 
de Ribeirão Pires, onde as Uni-
dades de Saúde são distantes 
da UPA, é importante que esse 
profissional seja habilitado e 
capacitado a trabalhar num 
atendimento de uma parada 
cardiorrespiratória, porque se 
essa assistência é prestada rap-
idamente, a chance de sobre-
vivência aumenta”, explicou. 
(Reportagem Local)
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Ministro da Saúde entrega 1ª 
radioterapia pública do ABC
O ABC recebeu, nesta 

sexta-feira (3), importante 
reforço no tratamento de 
pacientes oncológicos e 
São Bernardo passa a ser a 
primeira cidade a ofertar o 
serviço de radioterapia públi-
ca na região, implementado 
no Novo Hospital Anchieta.  
A entrega do equipamento 
foi feita pelo ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga.

Com o novo serviço, o 
município será referência no 
tratamento de oncologia de 
alta complexidade. A radiote-
rapia é uma especialidade cujo 
objetivo é, majoritariamente, 
oferecer tratamento oncológi-
co com radiações ionizantes 
para destruir ou impedir que 
as células de um tumor au-
mentem. A estimativa é que 
cerca de 60% dos pacientes 
oncológicos precisarão de ra-
dioterapia em algum momen-
to do tratamento.

Com a implementação 
no novo serviço, o Hospital 
Anchieta retoma a vocação 
anterior à pandemia, com o 
tratamento de pacientes on-
cológicos. “Hoje é um dia de 
muita gratidão para todos 
nós profissionais de Saúde. 
Retomamos o tratamento de 
pacientes com câncer no novo 
Anchieta, que já foi hospital 
geral, maternidade, unidade 
exclusiva para covid-19 e hoje 

recebe a radioterapia, uma 
máquina muito importante 
e que fazia falta na nossa ci-
dade”, destacou o secretário 
municipal de Saúde, Geraldo 
Reple Sobrinho. Até então, 
os serviços deste tratamento 
precisavam ser terceirizados.

O novo serviço terá capa-
cidade para atender até 80 ca-
sos novos de radioterapia por 
mês e com mais conforto aos 
pacientes que necessitam de 
radioterapia e que, a partir de 
agora, não precisarão mais se 
deslocar a um serviço tercei-
rizado para realizar esse trata-
mento na rede municipal.

n ÔMICRON
Durante seu discurso,  o 

mi nistro da Saúde fez uma 
breve prestação de contas 
sobre o tempo de serviço à 
frente do cargo, com foco no 
combate à pandemia de co-
vid-19 e os recursos emprega-
dos pelo governo federal, em 
torno de R$ 26 bilhões. 

Também falou sobre a 
nova variante da covid, a 
Ômicron.  “É uma variante de 
preocupação, mas não é uma 
variante de desespero”, disse o 
ministro, ao completar que o 
país possui autoridades sani-
tárias que estão vigilantes e 
darão assistência à população 
se houver nova pressão no 
sistema de Saúde. (RL)
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DANIEL DIAS
AutoMotrix

Este ano tem marcado im
portantes mudanças para a 
Kia Motors, não apenas em 
sua terra natal, a Coreia do Sul, 
como também no Brasil. Com o 
nome apenas de Kia e um novo 
logotipo, apresentados em Seul 
no início do ano e no Brasil em 
outubro, a marca pertencente 
ao Grupo Hyundai dá agora seu 
primei ro passo de transfor ma 
ção dentro da própria cor  po
ração, a partir do qual pretende 
ser a ponta de lança na cor ri
da pela eletrificação veicular. 

Para essa tarefa, a Kia trouxe 
para o mercado brasileiro o hí
brido Stonic. Produzido na 
Coreia do Sul, o SUV compacto 
chega em uma única versão, a 
SX, lançada por R$ 149.990. Na 
contramão do que diz o marke
ting da empresa, não se trata do 
utilitário espor tivo compacto 
eletrificado mais barato do Bra
sil, mas o único representante 
em sua categoria no país. Por 
isso mesmo, eventual compa
ração e busca por concorrentes 
diretos ao Stonic no mercado 
nacional não são exatamente 

precisas. A própria Kia elege 
como rivais diretos GM Tra
cker, Volkswagen TCross, Hy
undai Creta, o Honda HRV e 
Fiat Pulse, mas nenhum de les 
tem tecnologia híbrida. 

“Primeiro SUV compacto 
híbrido do país, o Stonic conta 
com o benefício de dispensa 
do rodízio e IPVA reduzido na 
cidade de São Paulo. Tratase 
de um dos modelos Kia rumo 
à liderança do mercado global 
de veículos híbridos e elétricos. 
Com o Stonic, inauguraremos 
uma nova fase no mercado bra
sileiro, com aumento expres sivo 
de nosso portfólio com mais 
modelos eletrificados. Para maio 
de 2022, pretendemos trazer o 
SUV 100% elétrico EV6, que já 
está em fase de homologação”, 
afirmou José Luiz Gandini, 
presidente da Kia Brasil. 

O Kia Stonic compartilha a 
plataforma GB com o hatch Rio 
e tem porte semelhante ao do 
Hyundai Creta. Com linhas bem 
trabalhadas e modernas – uma 
característica da Kia que marcou 
época com a geração anterior do 
Sportage –, o Stonic tem estilo 
esportivo e se destaca pela opção 
de teto colorido, como o amarelo 

do lançamento no Brasil. As op
ções de uma só cor são Preto Au
rora perolizado, Branco Claro, 
Cinza Perene, Amarelo Superior, 
Vermelho Alerta e Azul Esporti
vo metálicos. São sete combina
ções de biton, com a capota em 
Preto Aurora, Vermelho Alerta 
e Amarelo Superior. A garantia 
é de cinco anos, incluindo a ba
teria de 48V e o sistema MHEV.

O Stonic traz motor 1.0 
Kap pa turbo de três cilindros 
e 12 válvulas a gasolina com 
sistema híbrido leve MHEV 
(Mild Hybrid Electric Vehicle) 

Smartstream de 48V, com 120 
cavalos de potência e torque 
de 20,5 kgfm combinados. O 
Smartstream é uma geração 
de trem de força que incorpora 
os esforços da Kia para tentar 
liderar o próximo movimento 
de mobilidade do mundo. Res
ponde às várias necessidades 
dos motoristas, enquanto os 
HEVs (Hybrid Electric Vehicles) 
e os PHEVs (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicles) ainda bus
cam mais acessibilidade. 

O sistema de comando do 
motor do Stonic é composto de 

duplo comando de válvulas no 
cabeçote (DOHC) com duração 
variável – que propicia, segundo 
a marca, modo de condução 
“Velejar”, com o desligamento 
do propulsor por completo em 
situação de rodagem plana e, 
por consequência, gerando eco
nomia de combustível. 

Assim, o sistema híbrido in
tercala suas ações. Quando o veí
culo encontra uma descida, por 
exem plo, entra o lado “verde”, 
que poupa o motor a combustão. 
Em subidas, quando o conjunto 
motorcâmbio necessita de mais 
força, volta a acionar o propulsor 
tra dicional automaticamente. 

O motor a combustão de
senvolve potência de 118 cv 
a 6 mil rotações por minuto 
e torque de 17,1 kgfm a 4 mil 
giros, acoplado ao câmbio au
tomático de sete marchas e 
dupla embreagem DCT. O mo
delo tem três modos de con
dução (Eco, Normal e Sport), per

mitindo ao motorista escolher 
a maneira de dirigir que mais  
agrada. Com essa configuração, 
segundo dados do Inmetro, o 
Stonic registrou consumo de 
13,3 km/l na cidade e 13,2 km/l 
na estrada. A Kia garante que 
o Stonic é capaz de acelerar de 
zero a 100 km/h em 10,3 s e 
chegar à máxima de 184 km/h.

Apesar dos planos assumida
mente ambiciosos, o presidente 
da Kia Brasil lembra que os obje
tivos iniciais de vendas do Stonic 
foram prejudi cados pela crise 
mundial de componentes e pelos 
efeitos colaterais da pandemia, 
como o próprio transporte des
de a Co reia do Sul. “Nossa meta 
era comercializar 400 unidades 
mensais este ano. Porém, recebe
mos um lote inicial de apenas 
150, todas já vendidas. Esta
mos levando fé no segundo em
barque. Fizemos um pedido de 
mais 1.200 unidades até o fi nal 
do ano”, revelou Gandini.

Fotos: Divulgação

um NOVO
tempo

Primeiro modelo lançado sob a nova  
estratégia da Kia, utilitário esportivo Stonic 
estreia no país com tecnologia híbrida leve

Apesar de o Kia Stonic ter 
dimensões compactas, com 
4,14 metros de comprimento, 
1,76 metro de largura e 1,52 
metro de altura, a cabine do 
SUV busca proporcionar es

paço e conforto para todos os 
ocupantes, com 2,58 metros 
de distância de entreeixos. O 
tanque de combustível (de 45 
litros) está localizado abaixo 
do banco traseiro para ofere

cer aos passageiros mais espa
ço para as pernas e posição de 
assento mais baixa. As rodas 
de liga leve têm 17 polegadas, 
e o portamalas tem capaci
dade de 325 litros. Segundo a 
Kia, o Stonic tem acabamento 
imitando fibra de carbono e 
pretos brilhantes no painel 
central e materiais de toque 
“soft” nas laterais internas, 
no forro e nos bancos. 

O sistema de entreteni
mento do Stonic tenta incor

Motor 1.0 12V turbo de três cilindros desenvolve 118 cv de potência; interior tem acabamento preto brilhante no painel; multimídia emprega tela de oito polegadas

porar as funcionalidades dos 
smartphones, por meio da tela 
flutuante e sensível ao toque 
de oito polegadas no centro 
do painel, compatível com os 
sistemas Apple CarPlay e An
droid Auto, e auxilio às mano
bras com a câmera de ré com 
guias dinâmicas de estacio
namento no monitor. 

Os passageiros traseiros 
também podem carregar seus 
smartphones por meio de en
trada USB. O Stonic vem equi

pado com arcondicionado 
di  gital automático e controle 
frontal, volante multifuncio
nal, computador de bordo com 
tela digital colorida de 4,3 po
legadas com indicador de fluxo 
de energia e sistema de som.

O Stonic é construído so
bre uma plataforma com 51% 
de aço avançado de alta re
sistência. O uso de adesivos 
estru turais garante carroceria 
de alta rigidez torcional, 24% 
superior à da geração anterior, 

tudo de acordo com a Kia. 
Essas tecnologias incluem 

seis airbags (frontais, laterais e 
de cortina), controle de estabi
lidade e tração, retrovisores 
externos aquecíveis com regu
lagem e rebatimento elétricos, 
e repetidores das setas inte
grados em LEDs, sistema Iso
fix de fixação da cadeira in
fantil, freios com ABS e EBD, 
sensor de estacionamento 
traseiro e assistente de par
tida em rampa. (DD)

questões

 INTERNAS

Stonic mantém
tradição de linhas
modernas que marcou 
época no Sportage 
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Roteiro do Bom Apetite

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

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

Imóveis

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)

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

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br
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Indicador de Saúde

Quem não 
anuncia nunca 

é lembrado

Anuncie: 4057-9000

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

Serviços Gerais

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo 
é uma empresa  de telecomunicações que fornece

 a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
 em telefonia e segurança eletrônica.

Câmeras de monitoramaneto Automatização de portões
TEL:  11 2805-1730 / 2805-2088 

RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA  
DIADEMA /SP  - CEP: 09950-110 

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

Sábado e Domingo, 4 e 5 de dezembro de 2021

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

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico Sanitarista, 
Gestor do setor de Ergonomia do Grupo Biomédic.

Depois da evolução dos laudos ambientais e médicos para o 
status de programas como o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Medico e Saúde 
Ocupacional – PCMSO temos também a evolução do laudo de 
Ergonomia para o Programa de Avaliação Ergonômica – PAE, 
mas será que as empresas tratam como mais um volume em 
seu arquivo mesmo em tempos de crise ou pode ser visto como 
uma importante ferramenta de melhoria continua envolvendo 
departamentos de destaque como SESMT, Qualidade e Produ-
ção?
Em tempos difíceis como enfrentamos na atualidade nenhum 
grupo corporativo seja de qualquer tamanho pensa e repensa 
muito antes de investir qualquer importância, existe todo um pla-
nejamento, afinal ninguém é “louco” de jogar dinheiro fora.
 Quando essas empresas “engavetam” os seus documentos de 
base trabalhista (PPRA, PCMSO e PAE) sem dar ciência das 
condições de melhoria da empresa executa da mesma forma 
uma “loucura” administrativa, me desculpem por utilizar termos 
fortes nessas situações, mas não adianta ter todos os laudos 
obrigatórios e não tomar as atitudes de correção na estrutura, 
postura dos profissionais e situações de risco.
 O risco a que me refiro não é somente ruído, produtos químicos 
entre outros, mas o risco de frente a uma fiscalização ou audito-
ria de futuro cliente / parceiro corre-se também o risco de perder 
dinheiro e a oportunidade de aumentar rendimentos em época 
de crise é desastroso.
 O Programa de Avaliação Ergonômica muitas vezes marginali-
zado a fazer volume na gaveta dos administradores pode ser um 
valoroso aliado para monitorar pontos a ser melhorados, bem 

como uma ferramenta eficiente na demonstração para todo dire-
tor de que investimentos são valiosos e nunca se joga dinheiro 
fora mas é um método importante para eficácia no monitora-
mento das atividades dos profissionais, suas necessidades, as 
condições no mobiliário e equipamentos que podem ser melho-
rados.
A ergonomia pode assumir o status de importância relevante 
no planejamento das empresas, uma vez que complementa as 
condições de segurança na avaliação dos segmentos do corpo 
do profissional envolvido e nas condições de segurança na pro-
dução.
 Temos hoje em dia várias empresas no Grupo Biomedic que 
atendem os quesitos de segurança já em sua fase de planeja-
mento o que é o correto a se fazer, na ergonomia não é diferente 
quando as empresas ignoram As condições de ergonomia em 
qualquer atividade o retorno fatalmente é desastroso nos formas 
de patologias neurológicas,  musculares, ósseas e processos 
trabalhistas provenientes de mesma origem.
 Precisamos aprender a encarar o programa de Avaliação de 
Ergonomia como uma condição muito mais importante e mais 
séria do que se fazia anteriormente (alguns anos...) o P. A. E. do 
Grupo Biomedic dpa condições básicas para qualquer pessoa 
entender quais as condições ideais de atividade laboral sem ge-
rar problemas graves para qualquer empresa.
Em um outro momento gostaria de me aprofundar nos conceitos 
de ergonomia e ilustrar algumas situações de interesse junto a 
vocês.

Publicidade Legal

Roteiro do Bom Apetite

Angelo Marcio Bueno ME., torna público 
que requereu, à Secretaria de Meio Ambiente 
de Mauá, a Licença Ambiental de Operação 
para a fabricação de peças e acessórios para 
o sistema de direção e suspensão de veículos 
automotores, situado à Rua Francisco Alves, 
611, Bairro Sônia Maria, município de Mauá, 
SP, conforme consta no Processo Adminis-
trativo nº 4797/2021.

PRENSAS SCHULER S.A. 
CNPJ nº 61.068.342/0001-38

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

RESUMO:
DATA: 03.11.2021. LOCAL: sede social, 
Av. Fagundes de Oliveira, 1515, Diadema, 
SP.  PRESENÇA: totalidade dos acionistas. 
CONVOCAÇÃO: dispensada. MESA: Paulo 
Guzzo Tonicelli - Presidente; Flávio Henrique 
de Magalhães Paulino - Secretário. ORDEM 
DO DIA: (a)   eleição dos membros da Dire-
toria; (b) eleição dos membros do Conselho 
Consultivo;  (c) outros assuntos.  DELIBERA-
ÇÕES:  (a) reeleitos os membros da diretoria, 
com mandato até 30 de novembro de 2022, 
o sr. Paulo Guzzo Tonicelli para o cargo de 
Diretor Presidente; o sr. Rainer Kalle, para o 
cargo de Diretor.  Os diretores empossados 
permanecerão em seu cargo até  30.11.2022;   
(b) reeleitos os membros do Conselho Con-
sultivo, srs. Peter Jost, Klaus Linnig e Thomas 
Wilhelm Kamphausen com mandato de 12 
meses, os quais assumem suas funções 
de imediato; (c) nada foi deliberado. EN-
CERRAMENTO: deliberações tomadas por 
unanimidade, foi a ata aprovada e assinada 
pelos presentes. MESA: (ass.)  Paulo Guzzo 
Tonicelli - Presidente; (ass.) Flávio Henrique 
de Magalhães Paulino - Secretário.  Diadema,  
03 de novembro de 2021.  ACIONISTAS: 
pp. Schuler  AG - (ass.) Flávio Henrique de 
Magalhães Paulino; (ass.) Flávio Henrique de 
Magalhães Paulino. ARQUIVAMENTO: Ata 
arquivada na JUCESP sob nº 559.058/21-4, 
em sessão 24 de novembro de 2.021.

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO 
EDITAL DE LEILÃO N° 05/2021

UNIDADE DE ATENDIMENTO DIADEMA
O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e este pelo Depar-
tamento Estadual de Trânsito de São Paulo 
– DETRAN-SP, em conformidade com o 
disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 e alterações, Decreto Fe-
deral nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 
e Portaria DETRAN nº 1.215 de 24 de junho 
de 2014, torna público que será realizado o 
leilão de veículos apreendidos por infração 
de trânsito no Município de Diadema sendo 
o evento regido pela Lei Federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações e Portaria 
DETRAN nº 938 de 24 de maio de 2006 e 
alterações, o qual se realizará  no dia 13/16  
de dezembro de  2021 ás 09h00min 11 janeiro 
2022 Cópias deste Edital poderão ser acessa-
das e copiadas pelos interessados por meio 
do Portal eletrônico do DETRAN.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LEILÃO
Superintendência Regional de Trânsito da 

Região Metropolitana

ELME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AR-
TIGOS DE DECORAÇÃO E ARTESANA-
TO LTDA – ME,  torna público que requereu 
ao Semasa, a Licença Prévia, Instalação e 
Operação LPIO, para fab. de artefatos de 
material plástico para outros usos não es-
pecificados anteriormente, sito a Rua Marci-
lio Dias, nº 428, Bairro Santa Maria , Santo 
André/SP, e declara aberto o prazo de 30 
dias para manifestação escrita, endereçada 
ao Semasa.

A SANDRO ROGÉRIO DE OLIVEIRA ME, 
sob CNPJ 06,940.275.0001/91 situada à 
Rua Duque de Caxias, nº 90 - Planalto - 
SBC. Vem informar o extravio dos seguintes 
documentos: 1- Bloco de notas fiscais A nº 
000001 à 000100 e 000101 à 000200, 2- Li-
vros Mod. 008 Vol. 01 e Mod. 010 Vol. 01.

CLINICA DE OLHOS PLANALTO LTDA 
– SITO A Av. General Barreto Menezes, nº 
576, sala 02, bairro Jardim Silvina, Cidade 
de São Bernardo do Campo,  Estado São 
Paulo, CEP 09791-150,  com inscrição no 
CNPJ sob nº  09.139.110/0002-94– INS-
CR. MOBILIARIA 150.150-0 COMUNICA 
EXTRAVIO DAS NOTAS FISCAIS SERIE A 
DE 000.001 A 000.600 SENDO A NUMERO 
000.001 a 000.436 EMITIDA E AS DEMAIS 
EM BRANCO.

EDITAL 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

O Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, por seu presidente, ao final assinado, com 
base nos artigos 22º, §1º e §2º e artigo 23º, I, II, III, IV  de seu estatuto social, torna público 
a previsão orçamentária para o exercício de 2022, aprovada na assembleia geral ordinária 
de associados, realizada no dia 30 de novembro de 2021 . Cópia deste edital será fixada na 
sede da entidade e publicada no site: www.sindema.org.br.

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE DIADEMA - SINDEMA
CNPJ 55.048.201/0001-50

RESUMO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2022
RECEITA                                                                                             R$                        %
01 - Mensalidades - Ativos                                                                       1.217.475,18          64,8%
02 - Renda patrimonial                                                                                586.735,86          31,2%
03 - Rendimentos aplic. financeira                                                      16.560,00           0,9%
04 - Outras Receitas (reversões,rateios, eventuais)                             58.850,00           3,1%
Total da Receita                                                                                          1.879.621,04        100,0%
DESPESA    
05 - Diretoria                                                                                          46.080,00           2,5%
(alimentação, materiais, transporte, telefonia, manut.veículos)   
06 - Despesas com Pessoal                                                               766.391,00           40,8%
(salários, férias, 13º, encargos, benefícios)   
07 - Infra-estrutura                                                                                         187.206,00          10,0%
(Serviços PF/PJ, materiais diversos, alimentação, depreciação)   
08 - Edifícios                                                                                                 157.474,04            8,4%
(mat.limpeza, energia elétrica, água, seguro, taxas)   
09 - Despesas com veículos                                                                       25.486,00            1,4%
(combustível, seguros, manutenção, peças)   
10 - Despesa de comunicação                                                             44.281,00           2,4%
(telefones, correios, internet, tv)   
11 - Despesas financeiras                                                                             16.911,00            0,9%
(iof, despesas bancarias)   
12 - Secr. assuntos juridicos                                                                     167.185,00            8,9%
(Serviços PF/PJ, publicações de processos, cartório)   
13 - Contribuições outras entidades                                                           100.046,00             5,3%
(contribuição social, rateios)   
14 - Secretaria de Formação                                                                       55.688,00            3,0%
(aluguel de salários, convênio de formação)   
15 - Secretaria de Politica Sindical                                                            36.525,00            1,9%
(confeção de faixas)   
16 - Secretaria de Imprensa e divulgação                                                    32.728,00             1,7%
(impressão externa, publicações, jornais e sites)   
17 - Despesas com assessoramento                                                             34.403,00             1,8%
(DIEESE)   
18 - Campanha Salarial                                                                                89.575,00            4,8%
(rateios de ações coletivas)    
19 - Congressos e conferências                                                                  101.642,00             5,4%
(alimentação e transporte)    
20 - Eventos diversos                                                                           18.000,00           1,0%
(materiais e transporte)    
 Total da Despesa                                                                                     1.879.621,04        100,0%
Déficit do exercício                                                                                        0,00  
Diadema, 30 de novembro de 2021
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Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema
Prestação de Contas do Exercício de 2020

O Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, por seu presidente, torna público resu-
mo da prestação de contas do exercício de 2020, aprovado em assembleia geral ordinária 
de associados realizado no dia 30 de novembro de 2021, nos termos dos artigos 22º,§1º e 
§2º, 23º, II,III,IV e V ; 26ª, I,II,III, §1º, §2º e §3º, 27º,§1º e §2º do estatuto social da entidade.

SINDEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 RESUMO
RECEITA                                                                                            R$                  %
01 - Mensalidades - Ativos                                                            1.082.018,88           78,0%
02 - Alugueis de Imoveis                                                               231.379,23            16,7%
03 - Contribuição Assistencial                                                           0,00             0,0%
04 - Contribuição Sindical                                                                          0,00            0,0%
05 - Rendimentos aplic. financeira                                                 18.599,00                1,3%
06 - Outras Receitas                                                                 56.048,17               4,0%
(reversões,rateios, etc)   
Total da Receita                                                                            1.388.045,28          100,0%
DESPESA    
01 - Diretoria                                                                                 43.885,56               3,1%
(gratificação, diárias,encargos,telefones,desps.viagens,etc.)   
02 - Despesas com Pessoal adm                                               370.200,86              26,1%
(salários, férias,13º, encargos,etc)   
03 - Serviços de terceiros                                                                380.993,11               26,9%
(Serviços prestados PF, serviços prestados PJ, Assessoria contabil, etc)   
04 - Materiais                                                                                 81.290,85                5,7%
(lanches e refeições, bens de pequeno valor, generos alimenticios, ect)   
05 - Serviços                                                                                 39.316,69                 2,8%
(Condução e transporte, Manutenção, ect)   
06 - Diversas despesa                                                                 36.384,15               2,6%
(diversas despesas, taxas,etc.)   
07 - Edificios                                                                                 47.314,45              3,3%
(material de construção, energia eletrica, manutenção civil, etc.)   
08 - Despesas com veiculos                                                 24.272,74              1,7%
(combustível,seguros, manutenção, etc.)   
09 - Despesa de comunicação                                                 42.172,02                3,0%
(telefones, correios, internet, etc)   
10 - Despesas financeira                                                                 16.104,94                1,1%
(iof, despesas bancarias, ect)   
11 - Secr. assuntos juridicos                                               159.223,62                11,2%
(Serviços de terceiros, publicações de processos)   
12 - Contribuições outras entidades                                                 74.704,80                 5,3%
(contribuição social, rateios, etc)   
13 - Area operacional                                                                 60.990,36                4,3%
(secretaria de formação, politica sindical, imprensa e divulgação)   
14 - Despesas com assessoramento                                                 32.764,88                2,3%
(Contribuição social)   
15 - Eventos                                                                                   8.234,10                  0,6%
(Rateio, materiais diversos, etc)      
Total da Despesa                                                                            1.417.853,13         100,0%
Deficit                                                                                                -29.807,85
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