
A cientista política Juliana Fra
tini, organizadora da obra “Prince
sas de Maquiavel”, que trata sobre 
a participação das mu lheres na vida 
pública, afirmou, em entrevista 
ao Diário Regional, que a cultura 
predominantemente machista e 
de raízes patriarcais faz com que o 
público feminino dos mais diversos 
partidos  enfrente dificuldades na 
área política no Brasil. “As mulheres 
querem entrar na política, mas o 
poder as excluiu por muito tempo. 
Por exemplo, só há poucos anos 
é que se construiu um banheiro 
feminino no Congresso”, destacou. 
Segundo Juliana, o Brasil sofre de 
déficit de libera lismo, porque os di
reitos não são para todos, com isso, 
há exclusão de parcelas da popula
ção e “parte dessa parcela é do públi
co feminino, inclusive do processo 
político eleitoral.”

O educador Renato Moreni, con
hecido como Renato do GEB (PT), vai 
concorrer nas eleições de outubro a 
deputado estadual, projeto que teve 
início em 2019. Em entrevista ao 
Diário Regional, o petista, que é de 
Diadema, afirmou que pretende res
gatar o mandato cidadão. Moreni de
stacou que seu projeto à Assembleia 
Legislativa está sendo construído 
coletivamente.

A Prefeitura de Diadema entrega 
neste sábado (6) mais uma creche, 
desta vez na Vila Joaninha. A Creche 
Santa Rita vai atender 100 crian
ças de zero a 2 anos, em mais uma 
etapa do processo de revita lização 
do bairro. Foram investidos R$ 300 
mil para que a estrutura possa aco
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Unidade vai acolher alunos que estavam na fila de espera nas unidades próximas ao local

Até esta quinta-feira haviam sido registradas no Estado 1.298 infecções - a maioria na Grande S.Paulo

Segundo levantamento, 101,8 milhões de pessoas devem presentear os entes queridos no segundo domingo de agosto

Ana Nascimento/MDS/ Portal Brasil

Dino Santos/PMD

Os moradores de Mauá em débito 
com a prefeitura têm até o dia 19 de 
agosto para renegociar suas dívidas pelo 
Refis (Programa de Recuperação Fiscal) 
2022. A adesão ao programa permite 
à população ficar em dia com a munici
palidade por meio de parcelamentos com 
até 100% de desconto em juros e multas. 
O Refis facilita o pagamento de débitos 
envolvendo taxas, impostos, multas e 
contribuições municipais, como IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano) 
e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), entre outros, para 
pessoas físicas e empresas.
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Prazo para 
parcelamento de 

débitos com a cidade 
termina dia 19

mAuá

O comércio do ABC estima au
mento de até 15% no faturamento 
para o Dia dos Pais dester ano. A 
comemoração, que ocorre no se
gundo domingo deste mês (dia 14), 
abre o calendário de datas especiais 
para o segundo semestre.  A Associa
ção Comercial e Industrial de Santo 
André (Acisa) prevê crescimento nas 
vendas na ordem de 15% em compa
ração a 2021. Já a Associação Com
ercial e Industrial de São Bernardo 
(Acisbec) estima aumento de 8% na 
mesma base comparativa. Pesquisa 
realizada pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostra que este ano o Dia dos 
Pais deve movimentar R$ 24,1 bi  lhões 
no comércio. Assim como no ano pas
sado, roupas correspondem à maior 
parte das intenções de compra para 
a data (54%), seguidas de perfumes 
e cosméticos (37%), calçados (35%) e 
acessórios (25%), como meias, cinto, 
óculos, carteira e relógio.

Dia dos Pais - comércio do ABC 
prevê alta de até 15% nas vendas
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Por que as 
mulheres não votam 

em candidatas? 
Expecialista explica

Candidato a 
estadual quer 

resgatar mandato 
cidadão

Shoppings 
da região apostam 

em promoções
 e sorteios 

Prefeitura entrega neste sábado creche 
na Vila Joaninha para 100 crianças

Cidade receberá R$ 10 mi para Centro de 
Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo

Estado e Prefeitura da Capital treinam maternidades 
e escolas para conter casos de varíola dos macacos

PodEr Público Em diAdEmA

diA doS PAiS

diAdEmA

SANTo ANdrÉ

São PAulo

Pesquisa mostra que a data deve movimentar mais de R$ 24 bilhões este ano no país

modar os pequenos. A unidade 
passou por reforma e readequação 
do espaço. A creche vai funcionar 
na Rua Rio Raimundo No nato, 
próxima à entrada à Vila Joaninha, 
e terá parceria do Instituto Dom 
Décio, presidido pelo Padre Odair 
Angelo Agostin.

Nublado com 
aberturas de 
sol à  tarde. 
Pode garoar 
de manhã 
e à noite.

Sábado

21º

14º
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Renato Moreni quer resgatar mandato cidadão
Petista é candidato a deputado estadual e destaca que seu projeto é de construção de políticas públicas juntamente com a população

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O educador Renato More
ni, conhecido como Renato do 
GEB (PT), vai concorrer nas 
eleições de outubro a deputa
do estadual, projeto que teve 
início em 2019. Em entrevista 
ao Diário Regional, o petista, 
que é de Diadema, afirmou 
que a despeito dos rumores 
nos bastidores políticos de 
que não sairia candidato, de 
sua parte nunca houve dúvi
das sobre esse projeto.

“O movimento de pessoas 
dizendo que eu não sairia faz 
parte do jogo político. Porém, 
vejo isso com felicidade, 
porque, quando sua candida
tura é posta como não real e 
ela acontece, você sai muito 
mais forte do que se não tives
sem dito nada. Estamos em 
uma construção que está nos 
fortalecendo e atraindo lider
anças dos mais variados seg
mentos. É uma construção 
coletiva, feita a muitas mãos. 
Tenho a alegria de olhar para 
o mapa do Estado de São 
Paulo e ver que uma região 
(fora do ABC) está defendendo 
nosso projeto, que é de repre
sentatividade na Assembleia 
Legislativa”, pontuou.

Moreni reafirmou que não 

se sentia representado, quanto 
cidadão, na Assembleia Legis
lativa de São Paulo (Alesp). De
stacou, ainda,  que ver grupos 
de pessoas de várias partes do 
Estado apostando em sua can
didatura mostra que estas se 
sentem representados por seu 
projeto, que é de construção de 
políticas públicas.

Para a construção de sua 
candidatura a deputado es
tadual, Moreni tem se reunido 
com integrantes de diversos 
segmentos e conversado com 
a população de várias regiões. 

“Se construiu a ideia de que 
o político é iluminado e que, 
de repente, tem a solução para 
todos os problemas da socie
dade. Não é que o político tem 
ideias. Porém, muitas vezes as 
ideias surgem do processo de 
se ouvir. Minha mãe sempre 
dizia: você tem uma boca e 
duas orelhas, que é para ouvir 
mais do que falar. Se essa pes
soa que se coloca como repre
sentante (da população) não 
ouve, está representado o que? 
As políticas públicas só podem 
ser construídas se a população 
for ouvida. Se a população não 
é ouvida não é política pública. 
É decreto”, afirmou.

Moreni destacou que en
trou na política por meio do 
movimento estudantil e não 

Prefeitura de Mauá encerra o Refis no próximo dia 19
Os munícipes em débito 

com a Prefeitura de Mauá 
têm até o dia 19 de agosto 
para renegociar suas dívi
das com o poder público 
pelo Refis (Programa de Re
cuperação Fiscal) 2022, lan
çado em 20 de junho. A ade
são ao programa permite à 
população ficar em dia com 
a municipalidade por meio 
de parcelamentos com até 
100% de desconto em juros 
e multas. 

O Refis facilita o paga
mento de débitos envolven
do taxas, impostos, multas 
e contribuições municipais, 
como IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) e ISSQN 

(Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), entre 
outros, para pessoas físicas 
e empresas. 

O programa oferece 
oportunidade de desconto 
de até 100% em juros e 
multas a quem negociar o 
pagamento da dívida em 
até três parcelas, 80% de 
abatimento em até seis 
vezes, 70% em até 12 par
celas e 50% a quem saldar o 
débito em 24 vezes. 

“O Refis é o instrumento 
que temos para ajudar as 
pessoas, especialmente em 
tempos difíceis como os 
que vivemos, a resolver as 
pendências com a Prefei

tura. Além disso, os valores 
que entram no cofre público 
com essa oportunidade fa
cilitada de pagamento tam
bém ajudam o governo a 
retomar o poder de investi
mento na cidade”, afirmou 
o prefeito Marcelo Oliveira. 

n ATENDIMENTO
Para negociar a dívida 

com a cidade, o interessado 
deve comparecer ao prédio 
da Prefeitura, na Central de 
Atendimento, das 8h às 17h. 
Os documentos necessários 
para realizar o acordo, no 
caso de pessoa física, são 
RG, CPF e comprovante de 
residência emitido em até, 

no máximo, seis meses. É 
necessário levar originais e 
cópias. 

Já em relação a pessoa 
jurídica, o representante 
legal ou procurador devi
damente constituído deve 
apresentar cópia do contra
to ou estatuto social, origi
nais e cópias do CNPJ (Ca
dastro Nacional de Pessoa 
Jurídica), RG e CPF do pro
curador, bem como deverá 
cópia do documento hábil a 
comprovar o vínculo com o 
débito, objeto do acordo. 

Para mais informações, 
os telefones são (11) 4512
7661 ou (11) 45127662. 
(Reportagem Local)

por ser familiar de um político. 
Por isso, não trabalha a política 
como carreira, mas sim, como 
uma construção. Afirmou, 
ainda, que seu objetivo é con
struir um mandato cidadão, 
com a discussão de deman
das das mais diversas áreas. 
“Nosso projeto está sendo con
struído com a participação de 
pessoas que estão chamando 
outras para participar e isso 
é um indicativo de que esta

mos no caminho certo. Que
remos reconstruir o mandato 
cidadão, que era o do Ricardo 
Berzoini (ex-deputado federal 
pelo PT)”, destacou o petista, 
complementando que tra
balha com um projeto de con
tinuidade. “Tem um começo, 
meio e continuidade. ”

n ABC
Segundo o petista, sua 

candidatura é estadual, mas é 

Arquivo

Moreni: “as ideias surgem do processo de ouvir”
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natural que tenha um carinho 
especial “pela sua casa”. “O 
ABC é a nossa casa. Vamos 
dizer que Diadema é o nosso 
quarto e o restante da região 
nossa cozinha, nossa sala e 
assim por diante. É inadmis
sível que o ABC esteja neste 
desgoverno que está. Não 
exis te um projeto estratégico. 
Não existe política estratégica 
para a região. Não existe um 
projeto desenvolvimentista 
para pensar a região, que tem 
quase 3 milhões de habitantes 
e mais de um 1,09 milhão de 
eleitores”, destacou.

Para Moreni, a perda 
cons tante, de todas as ci
dades, de indústrias, a falta 
de uma política de mobi
lidade urbana regional, bem 
como de saúde e educação, 
mostra essa ausência de um 
projeto regional no ABC. 

“Queremos, na Assem
bleia Legislativa, pautar a for
ça e o protagonismo do ABC. 
A região é para o Estado de 
São Paulo, o que São Paulo é 
para o Brasil. Isso, para mim, 
é muito claro. Não dá para 
uma região com esse poder e 
importância não ter projeto 
regional. Ter políticas tão ins
táveis e apostas em políticas 
tão clientelistas e não as que 
empoderam a população, os 

comerciantes, os industriais e 
os trabalhadores.”

O candidato afirmou que, 
cada vez mais, a população 
está trabalhando fora do ABC 
porque a região tem cada vez 
menos empregos. 

“Não temos aqui uma 
política de estímulo para 
quem quer abrir o seu comér
cio, muito menos para quem 
tem, conseguir se manter. Se 
o Estado tem de ser promotor 
do pleno emprego, a região 
também. Se olharmos para 
o ABC é que se ele fosse um 
subestado; uma parte impor
tante do Estado de São Paulo. 
Como essa parte importante 
não tem   investimento efeti
vo do governo estadual, nem 
soluções apresentadas pelos 
poderes locais? O ABC tem 
o Consórcio Intermunicipal. 
Era para a região ter protago
nizado o combate à pandemia. 
Protagonizado a criação de 
empregos e o combate à mi
séria. Não estamos falando de 
cidades pobres, mas sim, de ci
dades com grande capacidade 
de arrecadação. Até quando 
os interesses familiares e par
ticulares vão prevalecer? Te
mos de olhar o que é melhor 
para a população ”, destacou.  
(Matéria completa em nosso site 
www.diarioregional.com.br)

artigo

Reforma trabalhista: cinco anos 
de promessas não cumpridas
A Reforma Trabalhista comple

ta 5 anos de uma nefasta existência 
para os trabalhadores e suas famí
lias, para os sindicatos e também 
para a sustentabilidade da econo
mia nacional. Ao apagar das luzes 
de um governo autoritário, renasce 
a esperança de uma revisão sobre 
essa Reforma e todas suas assime
trias na relação capital trabalho.

O povo brasileiro foi conven
cido que a Reforma Trabalhista, 
proposta durante o governo Temer, 
colocaria o Brasil na modernidade 
das relações de trabalho e que sob a 
égide do programa neoliberal todos 
viveríamos um período de prosper
idade. Essa era a promessa, mas o 
que se viu na prática foi uma grande 
trama voltada ao atendimento dos 
interesses de uma elite econômica, 
cada vez menor e mais próspera, a 
sacralização do mercado e do lucro 
e a demonização dos trabalhadores, 
seus sindicatos e de toda legislação 
de proteção social.

Onde estão os milhões de em
pregos que seriam gerados con
forme previsões do GAET (Grupo 
de Altos Estudos do Trabalho)? O 
rebaixamento do Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social é 
só mais uma demonstração da de
cisão do atual desgoverno em aca
bar com as Instituições Democráti
cas neste país, o que facilita a 
passagem da boiada em todos os 
setores, consolidando uma visão 
de mundo onde se governa apenas 
em defesa dos interesses dos mais 
fortes em detrimento obviamente 
dos mais fracos, ou não hegemônic
os, sejam eles trabalhadores, indí
genas ou LGBTQIA+.

A Consolidação das Leis Tra
balhistas – CLT, foi criminosamente 
rasgada em nome de uma moderni
dade que não chegou ao bolso dos 
trabalhadores. Aliás, o efeito foi 
contrário, cerca de 12 milhões de 
brasileiros continuam ignorados 
pelo governo, e fora do mercado 
de trabalho; outros 40 milhões de 
trabalhadores informais vivem o 
infortúnio da interminável jornada 
de trabalho, da imprevisibilidade 
dos ganhos e da violência das ruas. 
Cinco anos de promessas não cum

pridas pela Reforma Trabalhista.
Os trabalhadores perderam direi

tos, os sindicatos foram duramente 
atacados em suas finanças, os em
pregos não foram gerados, a fome 
voltou e os sonhos de empregos e sa
lários melhores se foram. 

Hoje, boa parte da classe empre
sarial se dá conta de que redução de 
benefícios e gastos com pessoal não 
alavancam a economia nacional e 
começam timidamente, sob o olhar 
atento de seus parceiros mais voraz
es, a rever sua posição e, basta pousar 
os olhos para o panteão de assinatu
ras na Carta em Defesa do Estado 
Democrático de Direito para compro
var essa perspectiva.

A Justiça do Trabalho fechou 
os olhos para a invencionice dos 
acordos individuais que beneficiam 
somente os interesses patronais no 
curto prazo. Os sindicatos e a luta 
operária foram “vilanizados” e con
siderados entraves ao desenvolvi
mento. Cinco anos se passaram e 
a economia continua a patinar, o 
Brasil que já foi a sexta maior eco
nomia mundial segue ladeira abaixo 
e ocupa hoje a 13º lugar no ranking 
das maiores economias do mundo, 
segundo levantamento da agência de 
classificação de risco Austin Rating.

O fantasma do desemprego as
sola todos os dias o trabalhador, 
redução das alíquotas de recolhi
mento de FGTS e da multa são 
mais algumas das maléficas pro
postas deste governo autoritário, 
travestidas e justificadas pela en
ganosa busca da modernidade que 
nunca chega à base da pirâmide, 
mas transborda em seu topo, basta 
ver os lucros recordes de bancos e 
grandes produtores rurais.

Desemprego, informalidade, pre
carização, fechamento dos sindicatos, 
perda de direitos nunca foram e nun
ca serão sinônimos de modernidade 
nas relações sociais e econômicas do 
mundo do trabalho. Portanto, não há 
motivos para comemorar esta data. 
Afinal, são cinco anos de mentiras e 
precarização da vida do trabalhador.

Chicão (Eduardo de Vasconcel-
los Correia Annunciato), presidente 
licenciado do Sindicato dos Eletrici-
tários de São Paulo
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Exportação de veículos sobe
 76,3% contra julho de 2021

 Em sete meses, 1,1 milhão de veículos, somadas todas as categorias, foram vendidos no Brasil

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Foram vendidas ao exterior em julho 41,9 mil unidades

As montadoras embar
caram 41,9 mil veículos a mer
cados internacionais no mês 
passado, volume que corres
ponde a crescimento de 76,3% 
na comparação com julho de 
2021. Frente a junho de 2022, 
as exportações caíram 11,4%, 
segundo balanço divulgado 
nesta sextafeira (5) pela Anfa
vea, a entidade que representa 
a indústria nacional de veículos.

Com o resultado, as expor
tações de veículos, que têm na 
Argentina o principal destino, 
somaram 288,2 mil unidades 
desde o início do ano, alta de 
28,7% em relação aos sete 
primeiros meses de 2021.

“Percebese uma peque
na retração ocasionada por 
questões na Argentina. 
Porém,  ainda assim é motivo 
de comemoração porque o 
setor continua mantendo um 
bom nível de exportações”, 
destacou o presidente da An
favea, Márcio de Lima Leite.

Com a melhora na oferta 
de carros no mercado, as ven
das de veículos subiram 3,7% 
no mês passado, quando com
paradas a julho de 2021. Nos 

últimos 12 meses, esta foi a 
primeira vez que as vendas 
de veículos subiram na com
paração de um mês com igual 
período do ano anterior.

No total, 182 mil carros 
de passeio, utilitários leves, 
caminhões e ônibus foram 
entregues no mês passado, 
número que também corre
sponde a uma alta, de 2,2%, 
em relação a junho e, na mé
dia diária (8,7 mil), o melhor 
ritmo de vendas mostrado, 
até agora, em 2022.

No acumulado de janei
ro a julho, as vendas ainda 
mostram queda, de 12%. 
Nos sete meses, 1,1 milhão 
de veículos, na soma de to
das as categorias, foram ven
didos no Brasil.

Segundo Leite, apesar 
do crescimento, as vendas 
mantiveram estabilidade e a 
percepção foi a de que houve 
maior volume nas vendas 
para frotistas, com 50 mil 
unidades. O presidente da 
Anfavea reforçou que a dife
rença não é tão significativa, 
porém, impactou o setor e é 
motivo para observar e en

tender o que está ocorrendo.
“A alta de juros e a re

strição ao crédito natural
mente gera maior dificuldade 
de acesso, porque nosso setor 
depende fundamentalmente 
do crédito. Há uma redução 
que continua desde que os ju
ros aumentaram e a partici
pação das vendas à vista e a 
prazo começa a se distanciar. 
Neste ano 35% das vendas 
são a prazo e 65% à vista. No 

ano passado era exatamente 
o oposto”, disse.

n TRABALHADORES
A quantidade de pessoas 

empregadas na indústria de 
veículos registrou aumento 
de 1,1% em julho em relação 
ao mesmo mês de 2021. Atu
almente, as montadoras têm 
103,8 mil trabalhadores. Na 
comparação com junho, a ele
vação é de 1,3%. (Agências)

São Paulo treina maternidades e 
escolas para conter varíola dos macacos

A Prefeitura de São Paulo 
e o governo estadual paulista 
anunciaram medidas para en
frentar o surto de varíola dos 
macacos: os planos incluem a 
preparação de maternidades 
para atender grávidas infecta
das e orientações a professores 
para identificar casos suspeitos 
entre crianças. Até quintafeira 
(4) haviam sido registradas no 
Estado 1.298 infecções  a maio
ria na Grande São Paulo.

A doença é mais comum 
em homens gays e bisse xuais 
(97% dos casos), mas o gover
no pondera que outros grupos 
também podem se infectar, 
entre eles pessoas com risco de 
agravamento, como gestantes, 
crianças de até 8 anos e pessoas 
com deficiência imunológica 
(imunossuprimidos).

“Pode acontecer com todo 
mundo”, disse o secretário es
tadual de Ciência, Pesquisa e De
senvolvimento em Saúde, David 
Uip, em evento sobre o plano de 
combate à doença no Estado. 
Para o secretário, a prevalência 
da doença entre homens que 
fazem sexo com outros homens 
é “transitória”. “Daqui a pouco, 
todos estarão passíveis de con
taminação”, afirmou Uip. No 
Estado, há cinco crianças de até 
9 anos e cinco adolescentes in
fectados, em isolamento, além 
de duas grávidas.

Na quintafeira, os Esta
dos Unidos decretaram que 
o vírus é uma emergência em 
saúde pública, como fez a Or
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) no dia 25.

n TRANSMISSÃO
A varíola dos macacos é 

transmitida por contato com as 
lesões na pele, fluidos corporais, 
gotículas e materiais contami

nados. A letalidade, de modo 
geral, é baixa e as característi
cas de transmissão e demanda 
hospitalar são bastante dife
rentes da covid19. No Brasil, 
foi registrada na semana pas
sada a 1ª morte, de um pacien
te que estava em tratamento 
contra câncer.

Secretário estadual da 
Saúde, Jean Gorinchteyn pon
derou que o surto deve ter mais 
impacto ao atendimento em 
unidades básicas de saúde do 
que em leitos de internação  
ontem, havia dois internados 
no Estado. Ainda assim, disse, é 
preciso coordenar esforços para 
diagnóstico e atendimento.

O governo definiu 93 hos
pitais estaduais e maternidades 
de referência para casos mais 
graves com necessidade de in
ternação, leitos de isolamento 
ou UTIs. Em relação às mater
nidades, o plano prevê acom
panhar gestantes infectadas 
e indicação para que façam o 
parto em uma unidade de saúde 

de alto risco. Além disso, a reco
mendação geral para o parto de 
infectadas será a cesárea.

Grávidas infectadas podem 
ter parto normal caso não haja 
lesões na região vulvovaginal 
ou perianal (em torno do ânus). 
A ideia é evitar a transmissão 
para o recémnascido. “Deixa
mos 56 maternidades no Es
tado preparadas para as paci
entes”, disse Gorinchteyn. 

A recomendação também 
é de suspender o aleitamento 
materno por 14 dias, caso a mãe 
esteja infectada. Ainda não há 
clareza se a transmissão ocorre 
pelo leite materno. 

Em outra frente, a Prefeitu
ra de São Paulo fez capacitação 
com profissionais da Educação, 
como diretores e professores, 
para identificar casos suspeitos 
entre crianças. O treinamento, 
que também incluiu profis
sionais da saúde, teve partici
pação de 5,5 mil servidores e 
ocorreu após registros de casos 
entre crianças. (AE)

Até quinta haviam sido registrados no Estado 1.298 casos

Freepik

Carta da Fiesp em defesa da 
democracia é assinada por 8 

entidades do agronegócio
Ao menos oito entidades 

empresariais ligadas ao 
agronegócio estão entre as 
signatárias da carta pró
democracia articulada pela 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
que reúne cerca de 100 as
sinaturas. A Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais (Abiove), a 
Associação Brasileira das In
dústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (Abimapi), 
a Associação Brasileira da 
Indústria de Café Solúvel 
(Abics), o Sindicato Nacional 
da Indústria de Café Solúvel 
(Sincs), a Indústria Brasileira 
de Árvores (Ibá), a Associa
ção Brasileira dos Produtores 
de Calcário Agrícola (Abra
cal), o Sindicato da Indústria 
de Calcário e Derivados para 
Uso Agrícola do Estado de 
São Paulo (Sindical) e o Sin
dicato da Indústria do Milho, 
Soja e Seus Derivados no Es
tado de São Paulo (Sindmi lho 
& Soja) confirmaram a assi
natura ao Broadcast Agro.

As entidades justificam 
a assinatura dizendo que a 
democracia é fundamental 
para sociedade civil e que é 
dever da sociedade defendê
la. “A Ibá entende que as in

stituições democráticas são es
senciais para os brasileiros, com 
influência, inclusive, nas rela
ções internacionais”, disse a Ibá, 
em nota enviada à reportagem.

A Abracal se manifestou na 
mesma linha. “A defesa da de
mocracia é dever de toda a so
ciedade civil organizada. O re
speito às urnas é conquista que 
não se admite retrocesso”, afir
maram a Abracal e o Sindical 
em posicionamento conjunto. 

Outras associações ar
gumentam também ser ne
cessária estabilidade política 
no país para o ambiente de 
negócios, enquanto algumas 
alegam que a adesão ocor
reu em prol do crescimento 
do País. Algumas dessas enti
dades já tem relação ou são as
sociadas à Fiesp. 

A carta da Fiesp está previs
ta para ser divulgada na próxi
ma quintafeira (11). Trechos 
da carta aos quais a reportagem 
obteve acesso citam a sobera
nia do Estado Democrático de 
Direito, o papel do Supremo 
Tribunal Federal (STF) como 
guardião da Constituição e a 
necessidade de respeito entre 
os Poderes. O documento de
fende o fortalecimento das ins
tituições e reconhece o papel 
do STF e do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).  (AE)

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 
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• Conta Corrente

• Máquina de Cartões

• Cartão Empresarial

• Crédito

• Cobrança

• Investimentos 
  e muito mais

Existe alternativa.
Somos uma instituição financeira cooperativa 
que cresce junto com você, sua empresa  
e a sociedade. Por isso, oferecemos soluções 
ideais para o seu negócio prosperar, taxas 
justas e atendimento próximo, humano  
e também digital, em todo o Brasil e na palma 
da sua mão. 

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende 

um mundo melhor.

SAC - 0800 724 7220      Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

Aponte a câmera do 
celular e saiba mais.

Comércio do ABC projeta aumento 
de até 15% nas vendas do Dia dos Pais
Pesquisa mostra que a data deve movimentar mais de R$ 24 bilhões este ano no país

O comércio do ABC está 
otimis ta em relação às vendas 
para o Dia dos Pais deste ano e 
estima aumento de até 15% no 
faturamento. A comemoração, 
que ocorre no segundo domingo 
deste mês (dia 14), abre o calen
dário de datas especiais para o 
segundo semestre.  A Associação 
Comercial e Industrial de Santo 
André (Acisa) prevê cresci
mento nas vendas na ordem de 
15% em comparação a 2021. 
Já a Associação Comercial e In
dustrial de São Bernardo (Acis
bec) estima aumento de 8% na 
mesma base comparativa. 

O otimismo dos empresá
rios tem como base a data ser 
comemo rada sem as medidas 
restritivas impostas pela pan
demia de covid. “Além disso, 
tradicionalmente, o segundo 
semestre é melhor do que os 
primeiros seis meses do ano. A 
expectativa é boa e coincide com 
o período em que também os 
lojistas fazem as liquidações de 
inverno atraindo mais consumi
dores”, afirma Valter Moura 
Júnior, presidente da Acisbec.

n SHOPPINGS
Os lojistas de shoppings acre

ditam que o resultado do Dia dos 
Pais será mais significativo neste 
ano do que em 2021. Segundo 
sondagem feita pela Associação 
Brasileira de Lojistas de Shopping 
(Alshop), que representa mais de 
40 mil associados, a expectativa é 
de aumento de 15% nas vendas 
em relação a 2021. 

“A expectativa poderia ser 
melhor se não fosse a disparada 

da inflação e do endividamento 
das famílias que chega em 77,3%. 
De acordo com o levantamento 
que fizemos, entendemos que o 
consumidor vai presentear, mas 
com mais cautela, em um cenário 
melhor que o do ano passado. De
vemos ter centros de compra mais 
cheios na data específica, bem 
como lojas movimentadas espe
cialmente na próxima semana”, 
destacou Luis Augusto Ildefonso, 
diretor institucional da Alshop.

Pesquisa realizada pela Con
federação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Bra
sil) mostra que este ano o Dia dos 
Pais deve movimentar R$ 24,1 
bi  lhões no comércio.  De acordo 
com o levantamento, que contou 

com parceria da Offerwise Pes
quisas, 63% dos consumidores 
pretendem comprar presentes 
este ano. Na prática, cerca de 
101,8 milhões de pessoas devem 
presentear seus entes queridos 
no segundo domingo de agosto.

n TÍQUETE MÉDIO
Segundo a Alshop, o tíquete 

médio de compra no Dia dos 
Pais deve ficar em R$ 160. Já 
o levantamento realizado pela 
CNDL/SPC aponta que o valor 
médio dos gastos será de R$ 
236,77 ao todo (segundo a pes-
quisa, consumidores pretendem 
comprar, em média, 1,8 presente).

Assim como no ano passado, 
roupas correspondem à maior 
parte das intenções de compra 

Caro(a) Leitor(a), quando se fala em 
planejamento financeiro, a primeira coisa 
que se pensa é em cortar todos gastos, 
ou seja, cortar tudo aquilo que não é 

fundamental à nossa sobrevivência. 
Associase planejar finanças pessoais ao ato de 

abrir mão do lazer e do consumo de itens que não 
são essenciais, mas que trazem satisfação. 

Porém, ao contrário, o planejamento financeiro 
é um processo para melhorar o dia a dia e ajudar 
a situação das pessoas, buscando eliminar 
desperdícios, direcionando os recursos àquilo que 
realmente faz sentido. 

Ocorre que, o que é supérfluo para você, pode 
ser desperdício para outras pessoas. Veja este 
exemplo:

Imagine que você decidiu trocar sua televisão. 
Será um gasto supérfluo, já que sua tv atual 
ainda funciona perfeitamente, porém, a nova tem 
recursos mais interessantes e tela mais fina. 

Sabendo que você comprou uma tv nova, 
seu amigo também decide comprar e, seguindo 
indicação do vendedor, comprou um modelo ainda 
mais moderno e ainda maior que a sua. Mas, ao 
chegar em casa, percebe que sua sala não comporta 
as dimensões da nova aquisição. 

Algum tempo depois, você o encontra e descobre 
que seu amigo acabou vendendo a tv pela metade 
do preço, pois não havia condições de acomodala 
na sala de sua casa. 

Veja que a despesa que para você foi supérfluo, 
para seu amigo acabou virando um grande 
desperdício e perda de dinheiro. 

E assim, sem perceber, muitas vezes fazemos 
isso na vida, motivados pelas aquisições de 
amigos ou ainda pelas convincentes campanhas de 
marketing realizadas pelas lojas.

Cortar despesas e parar de desperdiçar dinheiro 
é fundamental para colocar as contas em ordem. 

Com as contas estiverem no azul, você 
perfeitamente pode fazer planos para gastar 
com o que melhora sua vida, seja supérfluo ou 
fundamental. 

Mas, nunca se esqueça de ter uma reserva de 
segurança para garantir imprevistos financeiros de 
qualquer natureza. 

Ficou com alguma dúvida, me manda um email 
que te explico. 

Meu email é: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academiafinanceira123

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro. 
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. Atualmente é planejador financeiro 
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Supérfluo ou desperdício?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

para a data (54%), seguidas de 
perfumes e cosméticos (37%), 
calçados (35%) e acessórios 
(25%), como meias, cinto, ócu
los, carteira e relógio.

“Para a data, acreditamos 
que os itens mais procurados 
serão vestuário e perfumes, 
além de almoços em família fora 
de casa, proporcionando maior 
fluxo de clientes nos restauran
tes da região”, destaca Pedro Cia 
Junior, presidente da Acisa.

n RESTAURANTES
Assim como os shoppings, 

que preveem maior movimen
tação nas praças de alimenta
ção, os bares e restaurantes do 
ABC esperam maior movimen
to nos estabelecimentos este 
ano. A expectativa é a de que os 
clientes voltem a comemorar 
com as famílias sem as medidas 
res tritivas impostas durante a 
data nos anos anteriores. “Isso é 
muito importante, dá mais âni
mo para o consumidor, e para 
os empresários que vislumbram 
a oportunidade de recuperar 
prejuízos com a casa cheia”, 
disse Beto Moreira, presidente 
do Sindicato das Empresas de 
Hospedagem e Alimentação do 
Grande ABC (Sehal).

Segundo Moreira, os esta
belecimentos já estão prepara
dos, seja na oferta de cardá
pios especiais, na decoração,  
menus diferenciados, ambi
ente aconchegante, drinks, 
cervejas nacionais e importa
das, vinhos e espumantes para 
garantir um brinde especial. 
(Reportagem Local)

Shoppings da região apostam em promoções e sorteios
Os shoppings do ABC apos

tam em campanhas de Dia dos 
Pais para trazer a clientela e 
alavancar as vendas neste ano. 
No Grand Plaza Shopping, em 
Santo André, a cada R$350 em 
compras realizadas nas lojas par
ticipantes, até o dia 14, o cliente 
garante um Kit Natura Kaiak. 
Para garantir o brinde, os clien
tes precisam cadastrar as notas 
fiscais no site https://promocao.
grandplazashopping.com.br

 No ParkShopping São Caeta
no, com R$400 em compras, o 
cliente que cadastrar suas notas 
fiscais no APP Multi ganhará um 
cooler com estampa exclusiva e 
capacidade para oito latas (lim-
itado a 1 por CPF e enquanto durar 
o estoque) e um número para con
correr ao sorteio de um Chevro

let Tracker Premier. A extração 
do número da sorte será feita por 
sorteio da Loteria Federal do dia 
20 de agosto e a divulgação do 
ganhador a partir do dia 22.

n MEMÓRIAS DE AMOR
Para celebrar o Dia dos Pais, 

o Shopping Praça da Moça, em 
Diadema, promove a campanha 
“Memórias de amor”. A ação vai 
sortear duas scooters Honda 
PCX e um vale viagem da CVC 
com sugestão de uso para a Serra 
Gaúcha. A cada R$200 em com
pras nas lojas cadastradas, os 
participantes ganham um núme
ro para concorrer às premiações. 
Durante as compras rea lizadas 
de segunda a quinta os números 
da sorte são em dobro. 

Para participar basta cadas

trar as notas, até 21 de agosto, os 
cupons no QR Code, Whatsapp 
ou presencialmente no balcão 
localizado no piso Paineira.

Para continuar a celebração, 
o Shopping Praça da Moça pro
move o evento “Acampando com 
o papai”, que escolherá 20 con
vidados para uma noite de muita 
diversão, acampando dentro do 
shopping com a criançada. 

Para participar do evento, 
basta acessar o site Praça da 
Moça e efetuar o cadastro, envi
ando uma foto divertida com seu 
pai e responder a pergunta: “Por 
que você e seu pai merecem pas
sar uma noite especial no Shop
ping?”. As fotos e respostas mais 
criativas serão selecionadas.  As 
inscrições vão até o dia 14 de 
agosto e o evento acontece no 

dia 20 de agosto, das 22h às 9h. 
O Shopping ABC, em Santo 

André, sorteará um sedan de 
luxo. Até 14 de agosto, a cada R$ 
350 em compras, os clientes par
ticipam da campanha ‘Compre e 
Concorra’ que sorteia uma BMW 
320i GP, modelo 2022. 

Para aumentar as chances 
de ganhar, os números garanti
dos na troca dos cupons valem o 
dobro quando as compras forem 
feitas de segunda a quintafeira. 
Já os consumidores que compra
rem em lojas âncoras ou de moda 
masculina, em qualquer dia da 
semana, garantem números 
triplicados para concorrer ao car
rão. O sorteio acontece no dia 
17 de agosto com a divulgação 
do sortudo no dia seguinte. (Re
portagem Local)

Arquivo

Tíquete médio de compra deve ficar em R$ 160
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Projeto do Cite foi escolhido após atender chamada pública para apoio a parques tecnológicos

Creche vai acolher alunos que estavam na fila de espera nas unidades próximas ao local

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

Santo André vai receber 
recursos da ordem de R$ 10 
milhões do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) para serem aplicados 
na implementação do Centro 
de Inovação, Tecnologia e Em-
preendedorismo (Cite), que será 
a dimensão física do Parque Tec-
nológico de Santo André.

A cidade foi aprovada para 
receber a verba a fundo perdi-
do, após participar do processo 
seletivo iniciado em dezembro 
do ano passado. Santo André 
respondeu à uma chamada 
pública do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações, por 
meio da Finep (Financiadora de 
Estudos e Pesquisas), FNDCT 
(Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico) e 
CT-Verde Amarelo.

“A nossa principal vocação é 
a inovação. Criar ambiente que 
estimule o empreendedorismo 
e fomento ao desenvolvimento 
socioeconômico de maneira 
sustentável, criando oportuni-
dades para a nossa gente, é 
uma das diretrizes do nosso 
Plano de Metas e está associa-
do às ações planejadas dentro 
do programa Santo André 500 

anos. Um marco que trará im-
portantes avanços para a nossa 
cidade, ampliando a geração 
de emprego e renda”, afirma o 
prefeito Paulo Serra.

A seleção de propostas 
aber ta pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ções visa apoiar parques tec-
nológicos em implementação e 
operação no país. É a primeira 
vez, em 15 anos, que o Finep 
disponibiliza recursos para 

esse tipo de projeto no país.
Com a liberação da verba, 

que se somará aos R$ 27 mi lhões 
provenientes do Ministério do 
Desenvolvimento Regional e a 
contrapartida de R$ 2 milhões 
da prefeitura, a construção do 
Cite vai resgatar mais um dos 
símbolos da cidade, a antiga fá-
brica da Rhodia Química. Além 
disso, será criado um berçário 
para o desenvolvimento de pro-
jetos com viés  tecnológico e de 

empreendedorismo que será 
referência entre os ambientes 
de inovação do país.

n CHAMAMENTO
Lançada em dezembro de 

2021, a chamada pública do 
MCTI disponibilizou orçamento 
total de R$ 180 milhões, sendo 
R$ 100 milhões para parques 
em operação e R$ 80 milhões 
para parques em implantação. 
Foram habilitados 56 projetos 
na fase inicial e especificamente 
22 em implantação. Na etapa de 
análise do mérito, o projeto da 
Prefeitura de Santo André ficou 
inicialmente em nono lugar, 
indo para sétima colocação na 
classificação final, que contou 
com 15 aprovados.

“Apenas dois municípios do 
país que pleitearam os recursos 
foram contemplados. Santo 
André, juntamente com Campo 
Grande, foram as duas únicas 
cidades a serem selecionadas. 
A maior parte dos 16 projetos 
selecionados foi apresentada 
por instituições de ensino e de 
pesquisa”, complementa o se-
cretário de Desenvolvimento e 
Geração de Emprego, Evandro 
Banzato. (Reportagem Local)

Unidade vai atender pequenos de zero a 2 anos

S.André receberá R$ 10 mi para 
instalação do Centro de Inovação

Diadema entrega creche na Vila Joaninha para 100 crianças

A Prefeitura de Diadema 
entrega neste sábado (6) 
mais uma creche, desta vez 
na Vila Joaninha. A Creche 
Santa Rita vai atender 100 
crianças de zero a 2 anos, em 
mais uma etapa do processo 
de revita lização do bairro.

A unidade passou por 
reforma e readequação do 
espaço. A creche vai funcio-
nar na Rua Rio Raimundo 
No nato, próxima à entrada 
à Vila Joaninha, e terá parce-
ria do Instituto Dom Décio, 
presidido pelo Padre Odair 

Angelo Agostin. Foram in-
vestidos R$ 300 mil para que 
a estrutura possa acomodar 
os pequenos.

“A abertura da Creche 
Santa Rita na Vila Joaninha 
é mais um passo que esta ad-
ministração tem feito para 
valorizar essa região. Esta-
mos mostrando que é pos-
sível fazer muito mais pelo 
antigo Sítio Joaninha”, disse 
o prefeito José de Filippi 
Júnior. A cerimônia de aber-
tura da unidade está marcada 
para as 15 horas.

n REVITALIZAÇÃO
O processo de revitaliza-

ção da Vila Joaninha teve 
início no primeiro semestre, 
com a pavimentação comple-
ta da Avenida Nicola Impar-
ato, que dá acesso ao bairro. 
Junto ao pacote estão a ca-
nalização do Córrego Olaria, 
a regularização de lotes, 
cons trução de novas mora-
dias, a abertura de espaços 
de cultura, troca de lâmpadas 
e mudança no itinerário dos 
ônibus para facilitar os deslo-
camentos dos moradores.

Diadema - Quipapá FC 
enfrenta Nacional FC em 

Futebol Solidário 
Que tal doar um quilo de 

alimento não perecível e as-
sim assistir a uma partida de 
futebol? Neste domingo, a 
partir das 9h, Nacional e Qui-
papá FC, dois tradicionais 
times amadores de Diadema, 
vão se enfrentar no campo do 
Taperinha, na Vila Nogueira, 
para um jogo solidário.  O ob-
jetivo é arrecadar alimentos 
não-perecíveis que serão dis-
tribuídos para famílias caren-
tes da cidade. 

Essa nova ação solidária 
vai unir novamente a paixão 
pelo esporte e a vontade de 
ajudar as pessoas. Se fute-
bol e solidariedade sempre 
caminharam juntos, no final 
do jogo, neste caso, o placar é 
que menos importa. “O fute-
bol é uma forma de unir as 
pessoas. Nosso grupo é unido 
e esperamos arrecadar mui-
tos alimentos para as famílias 
carentes”, afirmou Valdemir 
Valdemar dos Santos, presi-
dente do Quipapá F.C.

Segundo o presidente do 
Nacional, Vitor Moreira, a 
parceria com o Quipapá neste 
jogo solidário, será um golaço 
contra a fome. “Nós, da dire-
toria do Nacional, estamos 
bastante empolgados para 
esse jogo em parceria com o 
Vereador Edval (da Farmácia) 
que vêm sendo de extrema 
importância, nos auxiliando 

e dando todo suporte”, ressaltou.
Já o vereador Edval da 

Farmácia afirmou que, na últi-
ma ação que seu mandato fez 
no bairro do Serraria, conseguiu 
atender 30 famílias carentes. 
“Agora, nossa expectativa é su-
perar essa marca”, disse.

Segundo Edval, a ideia surgiu 
com o time do Nacional que já 
faz esse tipo de ação. “Temos de 
aproveitar a ocasião para ajudar as 
pessoas com alimentos nesse mo-
mento difícil”, ressaltou. “A minha 
história me motiva, passei fome e 
sei como dói”, completou. 

n QUIPAPÁ
Quipapá é o nome de uma ci-

dade do Pernambuco e tem cerca 
de 30 mil habitantes. Criado em 
2016 em Diadema como uma for-
ma de matar a saudade da origem 
de 80% dos jogadores do time e 
também da cidade pernambu-
cana, que leva o mesmo nome. 

O Nacional F.C tem sua sede 
no bairro do Piraporinha, e foi 
criado em março de 2017. O 
time tem em seu DNA buscar 
fazer a diferença também fora 
das quatro linhas com ações 
como o futebol solidário. 

Serviço – O Futebol So-
lidário entre Quipapá x Nacio-
nal acontece neste domingo, dia 
7, das 9h às 12h, no campo do 
Taperinha, que fica na Avenida 
Dona Ruyce Ferraz Alvin, altura 
do número 90, na Vila Nogueira. 
(Colaborou Wilson de Sá)

ELEIÇÃO NO CAMP
O renomado advogado 

de São Bernardo do Cam-
po, Fernando Guimarães 
de Souza, pragmático, ro-
tariano de carteirinha e 
ex-presidente da OAB-SBC 
aceitou novo desafio e está 
em franca campanha para 
as eleições que definirão o 
novo presidente do CAMP, 
entidade administrada pe-
los rotarianos. (Reporta-
gem Local)
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O Cite será construído no prédio da antiga Rhodia Química

A secretária de Educação, 
Ana Lúcia Sanches, lembrou 
que a Creche Santa Rita vai 
acolher crianças que estavam 
na fila de espera nas unidades 
próximas ao local, casos da 
Professora Hercilia Alves da 
Silva Ribeiro e da Raimundo 
Anselmo da Silva. “Abrimos, 
só em 2022, 450 novas vagas 
em creche. Nossa meta é que, 
até 2024, tenhamos gerado 
1.600 novas vagas. Espaços 
de qualidade, para que o es-
tudante se desenvolva”, ci-
tou. (Reportagem Local)



ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br
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Protetora do ABC busca ajuda para manter o Projeto Pegada Animal
A protetora e ativista da 

causa animal do ABC Van-
essa Kern Velasques busca 
apoio de empresas e da so-
ciedade para manutenção 
do Projeto Pegada Animal. 
Atualmente a protetora tem 
sob sua guarda 15 gatos e 
dez cães e utiliza, mensal-
mente, três pacotes de ração 
para cachorro adulto (15kg 
cada); quatro para gato adul-
to (10kg cada); um para gato 
filhote (10kg), três de ração 
diabética para gato (1,5kg 
cada); e um pacote de 10kg 
de ração renal para gato.

“Estamos passando mui-
ta dificuldade todo mês por 
conta da ração, que gastamos 
muito. Precisamos de auxílio, 
além de divulgação do nosso 
trabalho, inclusive de nossas 
redes sociais”, afirma. 

Para auxiliar na ma-
nutenção do projeto, Van-
essa produz e comercializa 
camas para animal. “Minha 
mãe é quem faz as caminhas 

para ajudar o abrigo. Porém, 
infelizmente, a demanda é 
pouca”, destaca. 

n O PROJETO
O abrigo administrado 

por Vanessa fica no Batis-
tini, em São Bernardo, e teve 
início quando a protetora 

resgatou um gato. “Eu era 
bem novinha. Sempre tive 
amor pelos animais e após 
o resgate decidi montar um 
abrigo, porque havia muitos 
animais abandonados, sob 
maus-tratos. Já retirei (das 
ruas) até um cachorro que 
vivia apanhando de usuários 

‘As mulheres passam pelas mesmas dificuldades na 
política, não importa o partido’, afirma especialista
Juliana Fratini organizou a obra “Princesas de Maquiavel”, que trata da participação do público feminino na vida pública

A história mostra que o 
Brasil é um país de cultura 
predominantemente machista 
e de raízes patriarcais, a qual 
exclui parcelas da população, 
dentre as quais o público femi-
nino, inclusive do processo 
político-eleitoral. A definição 
da participação da mulher na 
sociedade é da cientista política 
Juliana Fratini, em entrevista 
ao Diário Regional.

Juliana organizou a obra 
“Princesas de Maquiavel”, que 
reúne artigos de 26 lideranças 
políticas, civis e empresari-
ais como Joice Hasselmann 
(PSL), Gleisi Hoffmann (PT), 
Luiza Helena Trajano, que le-
vantam discussões relevantes 
sobre a participação das mu-
lheres na vida pública.

“O objetivo desta obra é 
valorizar o papel da mulher na 
política e promover uma ampla 
reflexão a respeito de como di-
minuir o machismo, combater 
a misoginia e promover maior 
engajamento sem lesar as dife-
renças. Nessa construção, todas 
as mulheres importam, espe-
cialmente quando a misoginia 
pode fazer vítima qualquer uma 
delas”, destaca.

Juliana complementa que, 
na esfera política, não importa 
em qual partido estejam fili-

adas, as mulheres enfrentam as 
mesmas dificuldades.

Segundo a cientista políti-
ca, a luta do público feminino 
por direitos é secular, da época 
da abolição da escravatura, 
quando as mulheres, princi-
palmente da elite, já faziam 
movimentos para tirar outras 
tanto da condição de subser-

viência, como de escravidão.
A especialista explica que 

com o fim da monarquia, início 
da República, as peças consti-
tucionais criadas ao longo do 
tempo não deixavam claro o di-
reito civil da mulher, que não era 
vista como um cidadão comum. 
“À época, as mulheres eram 
consideradas seres diferencia-

dos dentro do aparato legal de 
status, independentemente do 
regime. Isso foi realidade até 
o período da redemocratiza-
ção, na Constituição de 1988. 
Então, existia todo um aparato 
leal que colocava a mulher na 
condição de subalterna, juri-
dicamente falando. Até para 
estudar, trabalhar e votar 
precisavam de permissão dos 
maridos. Além disso, em  mui-
tas das atividades do ambiente 
social as mulheres não podiam 
participar. Eram malvistas, in-
clusive culturalmente.”

Segundo Juliana, a cultura 
escravagista é muito típica 
de países colonizados, que 
acabam desenvolvimento uma 
política patrimonialista e pri-
vatista, típica de elite que se 
julga dona   da coisa pública, 
em que não existe o interesse 
de fazer a repartição do poder, 
nem tratar todos como iguais.

“Temos déficit de libera-
lismo, porque os direitos não 
são para todos e estes não sendo 
para todos, excluem parcelas da 
população e parte dessa parcela 
é do público feminino, inclusive 
do processo político eleitoral.”

Por que mulheres não 
votam em mulheres?

Segundo Juliana, as  brasilei-
ras sempre participaram de 
movimentos femininos e femi-
nistas, principalmente ao longo 

Divulgação/ Christina Rufatto

Aquivo Pessoal

Juliana: ‘as mulheres ficaram segregadas durante 
muitos anos ao espaço doméstico”

Atualmente, a protetora tem sob sua guarda 15 gatos e dez cães

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) 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

do século 20, além de movimen-
tos sufragistas pelo direito ao 
voto e participação no processo 
eleitoral quanto candidatas.

Depois da Constituição 
Cidadã de 1988, as mulheres 
conseguiram obter um espaço 
maior de consideração jurídica e 
social. “É uma cultura que vem 
de séculos. Não é que simples-
mente as mulheres vão começar 
a votar em mulheres, porque o 
Estado brasileiro foi constituído 
dessa forma, com homens sen-
do donos do poder. As mudan-
ças vêm ocorrendo aos poucos. 
Agora, no século 21, temos uma 
perspectiva de mudança um 
pouco maior, mas tudo dentro 
de um processo lento e difícil.”

Recentemente surgiram mo-
vimentos “neossufragistas”, 
como o Vote Nelas, os quais 
são novos grupos da sociedade 
civil que atuam para que as 
mulheres lancem candidatu-
ras, se organizem e entendam 
como fazer uma comunicação 
política adequada, a fim de 
que não sejam simplesmente 
candidatas-laranja.

“As mulheres querem en-
trar na política, mas o poder 
excluiu a mulher por muito 
tempo. Por exemplo, só há 
poucos anos é que se con-
struiu um banheiro feminino 
no Congresso. Outro dado: 
no ano passado foi a primeira 
vez que uma mu lher postulou 

candidatura para presidência 
do Senado, que foi a senadora 
Simone Tebet (MDB).”

Violência na política 
Segundo Juliana, a violên-

cia de gênero é consequência 
de os próprios pares não leva-
rem à sério a posição da mu-
lher na política institucional. 
“Não querem disputar espaço 
com mu lheres. As mulheres 
ficaram se gregadas durante 
muitos anos ao espaço priva-
do, que é o espaço doméstico, 
do cuidado da família. Então, 
é muito exótico para uma 
cultura tão machista como a 
nossa, imaginar que uma mul-
her seja capaz de disputar um 
posto político”, destacou.

Juliana questiona o fato de 
mulheres, como a petista Glei-
se Hoffmann, que preside o 
PT, não aparecer na campanha 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. “Ela comanda 
um dos maiores partidos do 
Brasil. É super qualificada 
na área política e tem muita 
credibilidade dentro do par-
tido, mas não aparece na cam-
panha. O que quero mostrar é 
que, da direita à esquerda, de 
conservador à progressista, as 
mulheres passam pelas mes-
mas dificuldades. Não impor-
ta de qual partido participem.” 
(Matéria completa em www.dia-
rioregional.com.br)

de drogas”, diz Vanessa.
Quem quiser conhecer 

e ajudar o Projeto Pegada 
Animal pode acessar as re-
des sociais da protetora: In-
stagram   @projeto.pegada-
animal e Facebook www.
facebook .com/vanessa .
kern.756 (AR)

Ribeirão Pires zera a fila por 
laqueadura e vasectomia

Ribeirão Pires não pos-
sui mais filas de espera 
para procedimentos de 
laqueadura e vasectomia. 
Desde esta sexta-feira (5), 
o paciente que precisar de 
um dos métodos contra-
ceptivos iniciará o processo 
de planejamento familiar 
com tempo mínimo. 

Essa é a segunda vez 
em menos de 15 dias que o 
município zera o tempo de 
espera para procedimen-
tos de saúde. Na semana 
passada, a fila por exames 
de mamografia também 
foi zerada. 

O secretário Municipal 
de Saúde, Audrei Rocha, 
aponta que os investi-
mentos que estão sendo 
realizados pela gestão, es-
tão dando resultados. “O 
Prefeito Clovis Volpi tem 

priorizado e investido na 
saúde. O Centro de Espe-
cialidade, o CAISM, junto 
com o Hospital São Lucas, 
zerando a fila dos métodos 
contraceptivos, mostra 
que estamos colhendo os 
resultados deste inves-
timento e o quão empe-
nhados estamos em zerar 
as demandas na área da 
saúde”, destacou. 

n CONTRACEPTIVOS
Ambos são métodos 

contraceptivos permanen-
tes e para a realização do 
procedimento os pacientes 
devem procurar a Unidade 
de Saúde mais próxima de 
sua residência, com o do-
cumento de identificação e 
cartão SUS para dar início 
ao Planejamento Familiar.  
(Reportagem Local  
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Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Imóveis

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

Serviços Gerais

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
Anuncie: 4057-9000

Você pode acreditar

www.diarioregional.com.br @diarioregionaloficial / @Dregional01

Sede Própria

CRECI J 14371

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

GALPÕES INDUSTRIAIS
VENDA E LOCAÇÃO

DIADEMA E SÃO BERNARDO
CODIGOS: 2253-2255-2251

2250-2252-2257-2258
CONSULTE 

NOSSO SITE

          Rua Orense n°293 - Diadema - SP

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

VENDO  PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS

C/2 Frentes- área total 1117m2 

Util p/empred.vertical
uso escolar

R$ 1800.000,00
COD. 2254

TERRENO COM.
Atrás do Prédio 

da Camara dos vereadores 
de Diadema.

Área de 268,00m2

Valor R$ 670.000,00
COD. 2289 no Site.

ÁREA COMERCIAL 
C/2FRENTE

UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL

OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00 

 COD. 2243

ÁREA INDUSTRIAL
Zoneamento ZPI
Formato esquina

Av. Casa Grande 1.300m2 

Totalmente Plana
Valor R$ 2.500.000,00 

Terminal 
Piraporinha Tróleibus

COD. 2274

(11) 4057-9000 -     9 9676-8526 
email: atendimento@diarioregional.com.br

VENDA PUBLICIDADE ON-LINE 
E AUMENTE A SUA RECEITA !

Aumente a receita de sua MEI e venha prestar serviço 
para o DIÁRIO REGIONAL. Nosso jornal on-line a cada 
dia conquista mais leitores e anunciantes. Venha ser 
nosso parceiro. Mais informações com nosso 

Departamento Comercial.

TERÇA-fEiRAwww.diarioregional.com.br       
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Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

Vereadores implementam Frente 
Parlamentar de Proteção Animal

Página 4

Página 2

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

Página 5

Página 4

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.

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br @diarioregionaloficial / @Dregional01

Anuncie: 4057-9000Você pode acreditar
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Publicidade Legal

Cemitério Jardim vale da Paz
 Edital de Convocação

Ficam os concessionários ou sucessores 
de jazigos do Cemitério Jardim vale da 
Paz, abaixo relacionados, notificados à 
comparecerem à administração situada à 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 06º andar 
– Pinheiros – sP de segunda a sexta sexta-
feira das 08 às 17hs, no prazo Máximo de 
05 (Cinco) dias úteis contados da data da 
presente publicação para fins de interesse 
pessoal: 
EVERALDO SILVA JUNIOR
ANDRE LUCIANO ALVES
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 
ANDREA LUCIANA BATISTA MOURA E OU
JOSE GERALDO TEOTONIO
VICENTINA VAZ DE ASSIS E OU
CLEUSA APARECIDA DA SILVA
ELAINE PEREIRA DA SILVA
ROSA DORINI CARNIETTO E OU
CELSO ALDIANO
SHIGUEYUKI TAKASHIMA
CAMILA MARTINS PEREIRA
ANA KAROLINE MORAES DE OLIVEIRA
PEDRO MOREIRA GONÇALVES
MARIA LUCIA DA SILVA PACCO
VICENTE OLIVEIRA E OU
TIAGO LUIZ DA SILVA
MARIA DAS DORES COSTA DOS SANTOS
TEREZA SILVEIRA AYRES DE OLIVEIRA
DALVANI VIANA FERREIRA
CAROLINE VEIGA SCARANO
MARLENE CUSTODIO
MARIA DE LOURDES BEZERRA
MIRELLA APARECIDA FIGUEIREDO
CLEUZA YOSHIKO KURATOMI E OU
CATARINA MAQUEIA DA SILVA
RODRIGO DE CAMPOS LAZARINI
LUZIA DE LOURDES DOS S. SILVA E/OU
JULIANA DE CARVALHO DIAMANTE
GISLANE GRAZIELLA PUCCINELLI ARAUJO
MARIA AVANIRA DOS SANTOS SILVA
EDESIO ANDRE DE SOUZA
ANTONIO LOPES DA SILVA

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

O ACIDENTE DE TRABALHO E A CIPA
Não se sabe ao certo quando o homem começou a se preocupar com acidentes e doen-

ças relacionadas com o trabalho. Já no século IV  faziam-se referências à existência de 

moléstias entre mineiros e metalúrgicos.

Mas foi com a Revolução Industrial ocorrido na Inglaterra, no final do século XVIII e 

com o aparecimento das máquinas de tecelagem, movido a motor, que a ocorrência de 

acidentes aumentou.

A produção, que antes era artesanal e doméstica, passa a ser realizada em fábricas 

mal ventiladas, com ruídos altíssimos e em máquina sem proteção. Mulheres, homens e 

principalmente crianças foram as grandes vítimas.

A primeira legislação no campo da proteção ao trabalhador, “Lei das Fábricas”, surgiu na 

Inglaterra em 1833, determinando limites de idade mínima e jornada de trabalho.

No Brasil, onde a industrialização tomou impulso a partir da 2ª. Guerra Mundial, as situ-

ações dos trabalhadores não foram diferentes, nossas condições de trabalho mataram e 

mutilaram mais pessoas que a maioria dos paises industrializados do mundo.

Com o objetivo de melhorar as condições de saúde e trabalho no Brasil, a partir da déca-

da de 30 várias leis sociais foram criadas; dentre elas, ressalta-se a obrigatoriedade da 

formação da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA.
A partir daí, a CIPA sofreu várias regulamentações, mas a preocupação com Segurança 

e Saúde do trabalhador ainda é pequena.

Quando da divulgação das primeiras estatísticas de Acidentes do Trabalho pelo então 

Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, tem-se conhecimento da gravidade da 

situação da Segurança do Trabalho no Brasil. (16,75% do total de trabalhadores com 

carteira assinada foram acidentados no ano de 1970).

Diante desses dados, uma série de medidas foi tomada para tentar reverter à situação. 

Dentre elas, ressaltamos:

1. Obrigatoriedade da existência de Serviços de Medicina do Trabalho e Engenharia de 

Segurança nas empresas. (1972).

2. Alteração do capitulo V da CLT modificando a Legislação Prevencionista (1977) e a 

Regulamentação das 29 Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, favorecendo 

uma atuação mais efetiva da CIPA  nas empresas (1978).

3. Amplo programa de formação de profissionais nas áreas de Segurança e Medicina 

do Trabalho.

4. Desenvolvimento de programas de orientação à prevenção de acidentes e de forma-

ção de cipeiros (obrigatório a partir de 1978). E, mais recentemente, o aparecimento de 

um empresariado progressista, com visão prevencionista que associa a qualidade de 

produtos e serviços á qualidade de vida do trabalhador.

Estas medidas têm colaborado para a redução do número de acidentes e doenças do 

trabalhados oficialmente divulgados. Porém, a complexidade das questões, relativas ao 

registro de acidentes e doenças profissionais, torna difícil precisar o índice dessa redu-

José Luiz Fernandes, Consultor Técnico e Gestor 
de CIPA, atuando no depto. De Engenharia 

de Segurança do Grupo Biomédic. 

ção, pois uma quantidade muito grande de trabalhadores não é registrada, e, portanto, 

seus acidentes e doenças não são comunicadas ao INSS e à unidade descentralizada do 

Ministério do Trabalho e Emprego.

Diante da persistência de elevados índices de acidentes de trabalho, com grandes perdas 

humanas e econômicas, surgem o Mapa de Riscos Ambientais, PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais), o PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional) e, em fevereiro de 1999, a portaria 8, modificando a redação da NR-5 – 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidente).

Estes instrumentos representam a busca do comprometimento e envolvimento dos em-

presários e dos trabalhadores na solução de um problema que interessa a todos superar.

Reproduzimos abaixo alguns dados  referentes à situação no Brasil (1970/2000), com a 

finalidade de mostrar que investir em segurança é tão lucrativo e  importante quanto a 

ampliação e a compra de máquinas e equipamentos.  

NO MUNDO, OS ACIDENTES DE TRABALHO MATAM DUAS PESSOAS POR MINUTO
No Brasil no ano  de 1970, havia 7.284.022 (sete milhões, duzentos e oitenta e quatro 

mil e vinte e dois) trabalhadores com carteira assinada e destes 1.220.111 (um milhão 

duzentos e vinte mil, cento e onze) (sofreram acidentes do trabalho). Destes, 2.232 (dois 

mil duzentos e trinta e dois) foram fatais.

Já no ano  de 2000, havia 26.100.020 (vinte e seis milhões, cem mil e vinte)  trabalhado-

res com carteira assinada e destes 343.996 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos 

e noventa e seis) sofreram acidentes do trabalho. Destes, 3.094 (três mil e noventa e 

quatro) foram fatais.

Por esses dados pode-se constatar que, embora a ocorrência de acidentes do trabalho 

tenha  diminuído nos últimos anos, o número de óbitos, que continua muito alto, não 

acompanhou a redução observada.

Outro dado importante é que no Brasil a cada 10 (dez) mil acidentes há 100,44 mortes; 

essa relação é considerada extremamente alta, quando comparada a países como a 

Suíça e os Estados Unidos. Na Suíça, observa-se que em 10 (dez) mil acidentes ocorrem 

10,64 mortes; nos Estados Unidos o número de mortes atinge 21,5.

 Lembramos que, O SER HUMANO É LIMITADO DO PONTO DE VISTA PSIQUICO, 
FÍSICO E BIOLÓGICO EM QUALQUER TAREFA QUE VÁ DESEMPENHAR.
MÁQUINA SEGURA: É AQUELA À PROVA DE ERROS E DE FALHAS HUMANAS.
Obs: Parte deste texto consta em nossa apostila de treinamentos para membros da CIPA.

José Luiz Fernandes – Técnico de Segurança no Trabalho
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