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Sobe para nove número de casos da
variante Ômicron identificados no ABC

Arquivo

4 FMABC identifica alta na
quantidade de testes para a doença
4 Média móvel diária de casos de
covid-19 na região cresce quase 500%
O laboratório de análises do Centro
Universitário Faculdade de Medicina do
ABC (FMABC), em Santo André, identificou nesta sexta-feira (7) seis novos
casos de contágio da variante Ômicron
do novo coronavírus. Entre os novos
infectados pela cepa, três são residentes
em São Bernardo e outros três, em São
Caetano. Segundo a FMABC, os pacientes têm idades entre 60 e 97 anos e
apresentaram sintomas leves. Somente
um deles tem histórico recente de viagens. Somando os três casos identificados pelo sequenciamento da FMABC
na semana passada, sobe para nove o
total de pacientes com a nova variante
do coronavírus na região. A fundação
vem fazendo o sequenciamento genético das variantes do novo coronavírus
desde setembro. Esta é a primeira vez
desde o início dos estudos em que todos
os testes analisados apontam a Ômicron, o que comprova o avanço rápido
da variante. O laboratório do Centro
Universitário também vem registrando

aumento constante tanto no número
diário de de testes RT-PCR realizados
quanto na taxa de casos confirmados
de covid-19. Foram realizados 700 testes para covid-19 somente na última
quinta-feira (6). Para efeito de comparação, a média diária até dez dias atrás era
de 250 testes realizados. Já o índice de
positividade (casos confirmados em relação ao total de testes), que era de 2,5% no
dia 26 de dezembro, agora é de 44%. Em
meio ao avanço da variante Ômicron,
dados divulgados pelas sete prefeituras
revelam forte aumento na quantidade
de casos confirmados de covid-19 na
região. Somente nos seis primeiros dias
de 2022 foram registrados 1.372 diagnósticos positivos, o que representa
quase 80% dos 1.725 reportados em
todo o mês de dezembro. Além disso,
a média móvel diária de casos confirmados de covid-19 saltou para 196,4
na última quinta-feira (6), contra 33,1
no dia 23 de dezembro – aumento de
quase 500% no intervalo de 14 dias.
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Foram realizados 700 testes para covid-19 somente na última quinta; a média diária até dez dias atrás era de 250 testes
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Estado e cidades
investiram R$ 34 mi
Versão Sense manual dispensa requintes e tecnologias para ser na manutenção de
a alternativa mais barata na linha do sedã Nissan Versa Página 6 piscinões em 2021
Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O governo do Estado e os municípios do ABC gastaram cerca de R$
29 milhões para manutenção dos 25
piscinões da região em 2021, sendo 19
sob responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica e seis das
cidades (cinco de Santo André e um de
São Bernardo). O DAEE informou que
investiu R$ 29,4 milhões na limpeza e
manutenção de todos os reservatórios
do ABC sob sua responsabilidade. São
Bernardo gastou R$ 2,5 milhões e Santo André, R$ 1,75 milhão. Página 5
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com registro de ifa aprovado
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Opinião

2022 é um ano de desafios
políticos e econômicos
Mais um ano difícil do ponto
de vista econômico foi encerra
do e 2021 não deixará saudades
aos milhares de trabalhadores
que amargaram perdas de em
prego, de direitos e de poder de
compra. Enquanto o governo
coloca a culpa na pandemia do
coronavírus (em parte justificada), a taxa de inflação já bateu
nos dois dígitos, fechou 2021
em 12,1%, sem que o governo
Bolsonaro apresentasse solução.
De acordo com dados di
vulgados no dia 28 de dezem
bro pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
o Brasil fechou 2021 com 12,9
milhões de desempregados.
Não bastasse estes números
assustadores, a população
mais pobre teve dificuldades
também com subemprego, os
chamados “bicos”. Até outubro,
o Brasil tinha 38,2 milhões de
trabalhadores informais, ou
40,7% da população ocupada
com algum tipo de trabalho,
mas sem carteira assinada.
O reflexo disso foi sentido
claro, pelos consumidores de
baixa renda, que, ainda de
acordo com o IBGE, reduziram
o consumo de itens básicos no
seu cotidiano. Isso tem sido
feito nos últimos seis anos no
Brasil, fruto da precarização
do trabalho e da perda de di
reitos trabalhistas.
Se por um lado, Bolsonaro
não olha para os trabalhadores,
por outro, é muito complacente

com os congressistas. É ano
eleitoral. Mesmo assim, o gov
erno federal dificulta a entrada
de 2,7 milhões de família no
Auxílio Brasil para um benefí
cio de até R$ 400,00, mas para
o congresso não há limites.
Tanto que no último dia 5 de
janeiro, Bolsonaro sancionou
um projeto de lei que retira do
teto dos gastos dos estados as
despesas com emendas parla
mentares e também as trans
ferências da União.
Como cidadãos, nos resta
agora acompanhar os traba
lhos dos deputados para ten
tar saber onde serão aplicadas
as tais emendas parlamen
tares milionárias. É bem difícil
acompanhar. Pior ainda se sua
cidade não tem deputado fe
deral para representá-la.
Da minha parte, como
membro do parlamento mu
nicipal e advogado vou acom
panhar de perto e cobrar da
bancada paulista no congresso
que recursos sejam destinados
ao grande ABC. É o mínimo
que os deputados podem fazer
pela região que os elegeram.
Diadema ainda não tem
um deputado federal eleito
pela cidade, então, enquanto
líder do governo na Câmara,
vou continuar trabalhando
para que a cidade continue
evoluindo.
Orlando Vitoriano, vereador
de Diadema e líder do governo
José de Filippi.

Petistas do ABC se mobilizam contra
fim de regime especial do setor químico
Bolsonaro suspendeu programa que garantia tributação especial para matérias-primas químicas
No último dia de 2021,
o presidente Jair Bolsonaro
(PL) suspendeu, por meio
de medida provisória, o Re
gime Especial da Indústria
Química (REIQ). O programa
garantia tributação espe
cial sobre matérias-primas
químicas e petroquímicas.
Estudo realizado pela
Fundação Getúlio Vargas
(FGV), a pedido do Sindicato
dos Químicos, mostra que o
fim abrupto do REIQ coloca
em risco 85 mil empregos,
além de inviabilizar unidades
industriais em todo o país.
Apenas em São Paulo há
cerca de 540 indústrias quími
cas, segundo o anuário “O
Desempenho da Indústria
Química Brasileira em 2020”.
Já no ABC, toda a cadeia da
indústria química conta com
cerca de 900 empresas, que
empregam aproximadamente
34,6 mil trabalhadores.
Devido ao impacto da me
dida, petistas do ABC têm se
mobilizado contra a decisão de
Bolsonaro, que visa à compen
sação da renúncia fiscal decor
rente de se zerar a alíquota do
Imposto de Renda cobrado de

empresas aéreas sobre o leasing
de aeronaves para 2022 e 2023.
“Na calada da noite o presi
dente Bolsonaro acabou, em
uma canetada, com o REIQ,.
A indústria química é a indús
tria das indústrias. Não se pro
duz nada sem que a indústria
química entre no processo e
prepare, sobretudo, a matériaprima. É a mãe das indústrias”,
afirmou o deputado estadual
Luiz Fernando Teixeira (PT).
“É lamentável o que este
governo está fazendo com a
classe trabalhadora. É mais um
dos ataques à indústria brasilei
ra deste governo, o que só faz
aumentar o desemprego, agora
também no setor químico”, res
saltou Orlando Vitoriano (PT),
vereador de Diadema e líder do
governo José de Filippi Jr (PT).
n CONSEQUÊNCIAS
Segundo o deputado, para
que houvesse competitivi
dade das empresas nacionais,
na década de 2000 foi criado o
regime especial desonerando
o PIS e o Cofins da indústria
química, sobretudo da nafta
que vem do petróleo.
“A medida tomada por Bol

Reprodução Facebook
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Luis Fernando e Vitoriano: “é mais um ataque ao trabalhador”

sonaro vai trazer profundas
consequências para a competi
tividade de nossa indústria, ao
Brasil e para o Estado de São
Paulo, que tem uma indústria
química muito forte. Precisa
mos resistir e mostrar ao presi
dente Bolsonaro, entre uma
festa e outra que ele participa,
entre uma besteira e outra que
ele fala, que o Brasil precisa de
medidas que gerem emprego e
desenvolvimento, e não ações
como está, que ele e o minis
tro da Economia dele, Paulo

Guedes, tomaram”, destaca.
Luiz Fernando também co
brou postura mais enérgica do
governador de São Paulo e précandidato à presidência, João
Doria, em relação à medida.
“Não vi, até agora, o governa
dor de São Paulo se posicionar.
Não vi, ainda, a classe política
se posicionar. Isso vai gerar um
grande desemprego e temos
de resistir. Estamos na luta em
defesa da indústria química e
dos trabalhadores”, destacou.
(Reportagem Local)

Eleições: Câmara atrai figurões que buscam reinserção política após derrota em 2018
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Atingidos pela onda de
renovação que dominou
as eleições de 2018, políti
cos que exerceram cargos
importantes em governos
ou no Congresso no pas
sado vão tentar redenção
nas urnas em 2022. Nomes
como a ex-ministra e expresidenciável Marina Silva
(Rede-AC), o ex-presidente
do Senado Eunício Oliveira
(MBD-CE), o ex-governa
dor do Paraná Beto Richa
(PSDB) e a ex-senadora He
loísa Helena (Rede-AL) pre
tendem se candidatar à Câ
mara após derrotas sofridas
quatro anos atrás.
A estratégia de partidos

como MDB, PT, PSDB, PSB
e Rede é apostar nos mais
experientes nas eleições
para deputados federais. O
presidente do MDB, depu
tado Baleia Rossi (SP), vê na
eleição de caciques regionais
uma maneira de aumentar a
bancada do partido na Câ
mara. “Vamos eleger mais
de 50 deputados. São puxa
dores de votos”, disse Rossi.
Antes de 2018, a sigla dis
putava com o PT o título de
maior bancada na Câmara,
com mais de 60 represent
antes, mas hoje é apenas a
sexta, com 34. Além de Euní
cio, o partido deve lançar os
ex-governadores
Roseana

Sarney (MDB-MA) e Ger
mano Rigotto (MDB-RS)
como candidatos a deputado.
Líder do PT na Câmara,
o deputado Reginaldo Lopes
(MG) também afirmou que
sua sigla deve apostar em
candidaturas de ex-gover
nadores e ex-senadores para
ajudar o partido a manter um
bom número de representan
tes na Casa. “Queremos
eleger uma grande bancada,
pelo PT e também na federa
ção partidária”, afirmou. Os
ex-governadores Fernando
Pimentel (PT-MG), Agnelo
Queiroz (PT-DF) e o ex-se
nador Lindbergh Farias (PTRJ) estão na lista dos que vão

tentar se eleger deputado.
n SOBREVIVÊNCIA
No entanto, o objetivo da
estratégia de lançar nomes
conhecidos para a Câmara
pode mudar conforme a re
alidade das siglas. Depois de
três eleições seguidas como
presidenciável, Marina Silva
vai tentar se eleger deputada
para garantir a sobrevivên
cia do partido que fundou, a
Rede Sustentabilidade.
Para ajudar Marina nessa
missão, o partido lançará a
ex-presidenciável (2006) He
loísa Helena para a Câmara.
Ela já havia tentado em 2018,
mas não foi eleita. (AE)

Ex-presidenciável Marina Silva tentará vaga na Câmara
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Amparo é 1ª cidade de SP a retomar
quarentena após alta de casos de covid
Bares e restaurantes têm de fechar às 22h e festas, comemorações e reuniões estão proibidas
Bares e restaurantes têm
de fechar às 22 horas e festas,
comemorações e reuniões estão proibidas em Amparo, no
interior de São Paulo desde
esta sexta-feira (7). O decreto,
publicado no jornal oficial do
município, proíbe o consumo
de bebidas alcoólicas em locais
abertos, com calçadas e vias
públicas. A medida vigora até
31 deste mês.
O município, na região
turística conhecida como Circuito das Águas, região de
Campinas, é o primeiro do
interior paulista a retomar a
quarentena, nesta nova fase da
pandemia de covid-19.
Conforme a prefeitura,
foram registrados 1.480 atendimentos na rede pública do
município nos últimos três dias
,e 194 pessoas estão em tratamento contra a covid, número

NÚMEROS
R$ 1,5 mil
n

é o valor da multa para quem for
flagrado consumindo bebidas
alcoólicas após as 23 horas em
ruas, praças e parques

Wikipedia

Decreto proíbe qualquer atividade que possa acarretar aglomeração em espaço público ou privado

1.112,5% maior de casos em
tratamento do que na semana
passada. O registro diário de
casos positivos saltou de 12 no
dia 28 de dezembro para 130
no dia 5 de janeiro. Ainda segundo a prefeitura, a circulação
simultânea das variantes Delta
e Ômicron poderá colapsar o
sistema de saúde.
O decreto proíbe qualquer
atividade que possa acarretar
aglomeração em espaço público
ou privado, incluindo festas,
eventos e jogos com ou sem
acesso ao público em geral.
Neste final de semana, ainda

serão permitidos eventos em
buffet, mas sem aglomerações ou pistas de dança. Todas
as atividades comerciais com
atendimento presencial terão
de ser encerradas às 22 horas,
com tolerância de uma hora
para quem estiver no interior
do estabelecimento.
Quem for flagrado con
sumindo bebidas alcoólicas
após as 23 horas em ruas, praças e parques será multado em
R$ 1,5 mil. Caso haja grupo de
pessoas, o fornecedor da bebida
receberá multa de R$ 3 mil. A
locação de imóveis para tempo-

rada, veraneio, eventos e festas,
bem como aglomerações em
imóveis residenciais de pessoas
que não pertencem ao núcleo
familiar ensejará multa de R$
6 mil para o proprietário e R$ 3
mil para o locatário.
A fiscalização será feita pela
Vigilância Sanitária com apoio
da Guarda Civil Municipal e
forças policiais. Ainda segundo
o decreto, o comitê de enfrentamento à covid-19 poderá adotar novas medidas caso haja
aumento significativo na ocupação hospitalar - enfermaria e
UTI - em Amparo.(AE)

Polícia afirma que médico pode ser
‘testa de ferro’ de Márcio França
Pivô da investigação sobre
um esquema de corrupção envolvendo contratos firmados
entre prefeituras paulistas e
organizações sociais (OSs)
da área da saúde, o médico
Cleudson Garcia Montali
pode ter atuado como “testa
de ferro” do ex-governador
Márcio França, segundo a
Polícia Civil de São Paulo.
França, pré-candidato do PSB
ao governo do Estado, foi alvo
de buscas na quarta-feira (5).
Montali é apontado pela
polícia como o responsável
por estruturar “a organização
criminosa especializada no
desvio de verbas públicas destinadas à saúde”. “(Montali)
apareceu nas investigações
como ‘homem sem rosto’,
gerindo e articulando setores
importantíssimos dentro da
organização criminosa para
coordenar, cooptar e arregimentar essas ações delitivas,
figurando no topo da cadeia
de comando e liderança da
organização criminosa, agindo como ‘homem de trás’
para orquestrar e/ou intermediar esses atos com outras
células criminosas”, afirmam
os delegados Luiz Ricardo de
Lara Dias Júnior e Francisco
Antonio Wenceslau, responsáveis pela investigação, em
documento encaminhado à
Justiça e obtido pelo Estadão.
Em agosto do ano passado, Montali foi condenado
a 104 anos de reclusão por

desvios de R$ 500 milhões
em verbas da área da saúde
de cidades do interior paulista. No mês passado, uma
primeira sentença sobre o
caso emitida pelo juízo de Birigui impôs ao médico mais
96 anos de prisão.
O inquérito diz que França
e Montali mantinham “forte
vínculo, notadamente no
período em que ele (França)
foi governador, ocasião em
que a Organização Social Irmandade da Santa Casa de Pacaembu celebrou vários contratos com o Estado de São
Paulo, frizando que a referida
organização social gerenciou
os três equipamentos públicos
situados na cidade de Santos”.
Despacho assinado por
França na época em que assumiu o Palácio dos Bandeirantes chamou atenção dos
investigadores. Em dezembro
de 2018, o então governador
reconduziu Montali ao cargo
de diretor do Departamento
Regional de Saúde de Araçatuba (SP). O médico havia
sido demitido sob suspeita de
improbidade administrativa.
Em nota, França negou
qualquer “relação comercial”
com Montali. “Um delegado
de polícia, exercendo função
de confiança do governo, falar
que alguém ‘pode ser’ testa de
ferro de outro, sem nenhuma
prova e sem nunca me ouvir,
chega a ser leviano até para incautos”, afirmou. (AE)

Passaporte da vacina em SP passa Fiocruz tem registro de IFA aprovado
Queiroga se esquiva de pergunta sobre a exigir duas doses contra covid e passa produzir a100% da vacina
vazamento de dados de médicos
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se esquivou,
na manhã desta sexta-feira
(7), de perguntas relacionadas à divulgação de dados de
médicos que participaram
de audiência pública sobre a
vacinação infantil. Pelo menos
três médicos tiveram telefone
celular, e-mail e CPF vazados
na internet.
Revelado pelo jornal O
Globo, o vazamento teve
participação da deputada
bolsonarista Bia Kicis (PSLDF). Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça da
Câmara, Kicis disse ao jornal
que compartilhou os dados
em um grupo de WhatsApp
de médicos.
Foram divulgados dados de
Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Imunizações, Marco Aurélio
Sáfadi, da Sociedade Brasileira
de Pediatria, e Renato Kfouri,

diretor da Sociedade Brasileira
de Imunizações.
Queiroga afirmou que
perguntas relacionadas ao
vazamento deveriam ser direcionadas à deputada. “Eu não
estava na audiência pública”,
se defendeu. “Sou ministro da
Saúde, não fiscal de dados do
Ministério”, destacou.
n EXONERAÇÃO
Queiroga também afirmou desconhecer que a
secretária executiva da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao
Sistema Único de Saúde (Conitec), Vania Canuto, tenha
sido exonerada. Conforme
informou CBN, o secretário
de Ciência e Tecnologia do
Ministério da Saúde, Helio
Angotti, pediu a Queiroga a
demissão da técnica que deu
o voto decisivo que rejeitou o
uso do kit covid. (AE)

As atividades restritas ao
público na cidade de São Paulo passaram a exigir dos frequentadores a comprovação
de ao menos duas doses do
imunizante contra a covid-19
desde esta sexta-feira (7). A
mudança está em um decreto
municipal publicado no Diário
Oficial local, no qual também
é determinada a exigência do
comprovante em festas, bailes
e outros eventos semelhantes
em clubes e casas noturnas, independentemente da lotação.
De número 60.989, o decreto da prefeitura justifica a
decisão à “situação atual da
pandemia de covid-19 no município de São Paulo, que aponta
aumento do número de casos
do covid-19 decorrente da disseminação da variante Ômicron”. Além disso, o texto ressalta que a decisão também se
baseou na proximidade do carnaval e “provável realização de
festas neste período”.
O carnaval de rua foi can-

celado na capital paulista. O
anúncio foi feito pelo prefeito
Ricardo (6). Na data, a gestão
admitiu o aumento da procura
por atendimento para pacientes com sintomas respiratórios
na cidade e que a realização do
evento poderia agravar a situação. Em meio ao apagão de dados do Ministério da Saúde, Estados e municípios têm relatado
alta de casos do coronavírus.
Os desfiles do sambódromo
estão liberados mediante ade
são aos protocolos ainda em
desenvolvimento pela Vigilância Sanitária municipal. A Liga
Independente das Escolas de
Samba tem destacado que
seguirá à risca todas as determinações. As festas privadas estão
autorizadas, incluindo festivais
de médio e grande porte.
Implementado em setembro, o passaporte da vacina
também é obrigatório em
shows, feiras, congressos,
jogos e outras atividades do
setor de eventos. (AE)

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovou o uso do insumo far
macêutico ativo (IFA) fabricado
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e que é necessário
para a produção da vacina contra a covid-19 da Fiocruz/Astrazeneca. Na prática, a decisão
faz com que o Brasil tenha pela
primeira vez uma vacina 100%
nacional, com todas as etapas
de produção realizadas no país.
A vacina da Fiocruz/Astrazeneca tem autorização de uso
no Brasil desde 17 de janeiro
do ano passado - o imunizante
recebeu o registro definitivo
cerca de dois meses mais tarde.
O IFA para a produção, contudo, era importado, uma vez que
a Fiocruz aguardava autorização para a produção nacional.
Em maio passado, a Anvisa
já havia concedido a Certificação de Boas Práticas de Fabricação à Fiocruz, etapa que garantia que a linha de produção
da fundação cumpria todos

os requisitos para produzir o
IFA nacional. Por causa disso,
desde julho a Fiocruz produz o
insumo. Assim, a fundação já
possui o equivalente a 21 mi
lhões de doses em IFA nacional,
e a previsão é de que as primeiras doses do imunizante sejam
envasadas ainda este mês.
“É uma grande conquista
para a sociedade brasileira ter
uma vacina 100% nacional para
a covid-19 produzida em BioManguinhos/Fiocruz. A pan
demia deixou claro o problema
da dependência dos insumos
farmacêuticos ativos para a
produção de vacinas. Com essa
aprovação pela Anvisa, conquistamos uma vacina 100% produzida no país, dessa forma, garantimos a autossuficiência do
nosso Sistema Único de Saúde
para essa vacina, que vem salvando vidas e contribuindo para
a superação dessa difícil fase
histórica do Brasil e do mundo”,
disse a presidente da Fiocruz,
Nísia Trindade Lima. (AE)
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Apesar da crise de chips, produção Família &
de veículos cresceu 11,6% em 2021 Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Setor fabricou 2,25 milhões de unidades no país; para este ano, Anfavea projeta alta de 9,6%
Apesar da crise global de
fornecimento de componentes
eletrônicos, a indústria auto
motiva brasileira encerrou o
ano passado com crescimento
de 11,6% na produção – so
bre uma base de comparação
bastante fraca, é verdade, uma
vez que, em 2020, as monta
doras praticamente pararam as
linhas de montagem por dois
meses (em abril e maio) devi
do à pandemia de covid-19.
Segundo a Associação Nacio
nal dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), o setor
encerrou 2021 com 2,248 mi
lhões de unidades produzidas,
entre automóveis, comerciais
leves, caminhões e ônibus. Para
este ano, a expectativa da en
tidade é de alta de 9,6%, para
2,46 milhões de veículos.
“A crise global de semicon
dutores provocou várias parali
sações de fábricas ao longo do
ano por falta de componentes
eletrônicos, levando à perda
estimada em 300 mil veículos.
Para este ano, a previsão ainda é
de restrições na oferta (de veículos) por falta de componentes,
mas em um grau inferior ao
de 2021, o que projeta mais
um degrau de recuperação do
setor”, afirmou o presidente da
Anfavea, Luiz Carlos Moraes,
durante entrevista coletiva con
cedida ontem (7) à imprensa.
Dezembro teve o melhor
resultado do ano em termos de
produção, com 210,9 mil veí
culos fabricados, 0,8% acima
do registrado no mesmo mês
de 2020. Moraes destacou o

Divulgação/VW

As contas do início de
ano estão chegando...

C

Setor foi prejudicado por gargalos logísticos, inflação de matérias-primas e escassez de materiais

esforço das montadoras para
finalizar automóveis cuja pro
dução não seria mais permiti
da em 2021 por conta do aper
to nos limites de emissão de
poluentes adotados no país.
O Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama), po
rém, deu ao setor mais três
meses para terminar de mon
tar esses veículos. Segundo o
presidente da Anfavea, cerca
de 20 mil unidades aguardam
componentes – principalmen
te eletrônicos – nas fábricas
para serem finalizados.
n VENDAS

Com a escassez de determi
nados modelos no mercado, as
vendas de veículos novos subi
ram apenas 3% em 2021, para

2,12 milhões de unidades, na
soma de todas as categorias. O
número geral, porém, escon
de desempenhos díspares no
corte por segmentos.
Impulsionada pelas enco
mendas do agronegócio, as ven
das de caminhões avançaram
43,5%, para 128,7 mil uni
dades, melhor resultado desde
2014. Porém, os emplacamen
tos de carros de passeio – cujas
fábricas tiveram de parar com
frequência pela insuficiência de
semicondutores – tiveram que
da de 3,6%, para 1,56 milhão de
unidades, mesmo diante da fra
ca base comparativa de 2020.
Apesar do resultado discreto
de 2021, o setor teve em dezem
bro encerramento positivo para
o ano. Pela primeira vez em 12

meses, as vendas passaram
a casa de 200 mil unidades.
Para este ano, a Anfavea prevê
crescimento geral de 8,5% no
total de licenciamentos, para
2,3 milhões de veículos.
“Apesar das turbulências
econômicas e do ano eleitoral,
apostamos na recuperação de
todos os indicadores da indús
tria, que poderiam ser ainda
melhores se houvesse um ambi
ente de negócios mais favorável
e uma reestruturação tributá
ria sobre os produtos industri
alizados”, destacou Moraes.
Ainda segundo a Anfavea,
o setor encerrou o ano passado
com 101,1 mil empregados,
o que revela estabilidade na
comparação com dezembro de
2020. (Reportagem Local)

aro(a) leitor(a), nem bem terminamos de desmontar a
árvore de Natal e limpar a casa depois do Réveillon, e elas já
batem a nossa porta: as contas do início de ano, pesadelo
de milhões de famílias brasileiras.
Normalmente, o conjunto de despesas inclui IPTU, IPVA, gastos
escolares (rematrícula, material didático e uniformes) e, claro, as
dívidas feitas no final do ano anterior.
Parece que o mundo vai desabar na forma de boletos bancários
sobre nossas cabeças. Então, já que não temos como escapar dessas
despesas, temos de nos preparar durante todo o ano, para que
impactem o mínimo possível nossas emoções e finanças.
Como são despesas anuais recorrentes, o importante é se
planejar. Quer um exemplo? Sabendo o montante que essas contas
representam, divida-o por 12 e guarde mensalmente 1/12 (um
doze avos) do valor – para que, no final do ano, você tenha poupado
o equivalente ao total das despesas.
Outra dica: use seu 13º salário de maneira estratégica, evitando
gastá-lo só em consumo e resistindo às tentações de final de ano.
Algumas pessoas têm condições de auferir renda extra,
conseguindo serviços temporários, produzindo artigos de Natal ou
mesmo vendendo alimentos produzidos em casa.
Uma estratégia que pode ser usada nesses períodos é a utilização
de parte da reserva emergencial familiar para liquidar à vista as
contas de início de ano. Porém, a disciplina precisa ser grande para
repor todo o valor utilizado. Sem dúvida é uma estratégia de risco.
Muito importante também é avaliar as prioridades
familiares, direcionando recursos para suprir gastos essenciais e
indispensáveis à família.
Portanto, quem acompanha esta coluna tem conhecimento
de que o planejamento financeiro familiar e pessoal é, sem
dúvida, fundamental para que essas despesas sejam superadas
com maior tranquilidade, de forma estruturada, sem causar
desequilíbrio nas contas da família ou mesmo obrigá-la a
recorrer a recursos de terceiros.
Pense nisso.
Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, envie uma
mensagem que te explico. Meu e-mail é falandofacil123@gmail.
com e meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.
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.

Anfavea vê risco de fábricas pararem por dias ou semanas neste ano
O presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfa
vea), Luiz Carlos Moraes, afir
mou que o risco de interrup
ção da produção por conta da
escassez global de semicondu
tores vai continuar neste ano.
Segundo o executivo, há ainda
possibilidade de ver fábricas
pararem por dias ou semanas
por falta de componentes.
“A gente tem feito forte

trabalho com nossas matri
zes, mas existe risco, sim.
Vamos verificar dias parados
em uma fábrica, semanas em
outra. Esperamos que, com
menos emoção do que em
2021, mas o risco continua no
radar”, projetou Moraes.
Segundo o presidente da
Anfavea, a previsibilidade da
da por fornecedores de com
ponentes eletrônicos é de ape
nas quatro semanas. “Nossos

fornecedores de semiconduto
res não sabem dizer o que vai
acontecer em fevereiro.”
n SIDERÚRGICAS

A Anfavea considerou in
viável o aumento de 50% pe
dido pelas siderúrgicas para o
fornecimento de aço ao setor.
Apesar de mostrar compreen
são sobre a escalada dos preços
das commodities no último
ano, Moraes adiantou em en

trevista coletiva concedida à
imprensa que as montadoras
vão brigar na mesa de negocia
ção para derrubar o aumento
pedido pelos produtores de aço,
um dos materiais mais usados
na fabricação de veículos.
“Vamos à mesa de negocia
ção para brigar por qualquer
centavo”, disse o executivo.
n EXPORTAÇÕES

A rápida recuperação após o

pico da pandemia de covid-19
em mercados como Colômbia,
Chile, Peru e Uruguai ajudou a
impulsionar as exportações de
veículos brasileiros, apesar das
restrições comerciais impos
tas pelo governo argentino. As
376,4 mil unidades embarca
das representaram crescimen
to de 16% sobre o enviado em
2020. Pela primeira vez, a Ar
gentina representou menos da
metade dos embarques nacio

nos sorteios

Mensais

nais (34% do total).
Em valores, as exportações
tiveram alta ainda maior, de
37,8%, para US$ 7,6 bilhões,
por conta do envio mais re
presentativo de veículos com
maior valor agregado, como ca
minhões e utilitários esportivos
(SUVs). Para 2022, a expecta
tiva é de exportar 390 mil uni
dades, com incremento de 3,6%
sobre o resultado do ano passa
do. (Reportagem Local/AE)
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Sobe para nove número de casos da variante
Ômicron do novo coronavírus identificados no ABC
Responsável pelo sequenciamento genômico desses casos, FMABC também identificou alta na quantidade de testes e de confirmações de covid-19
O sequenciamento genô
mico realizado pelo labora
tório de análises do Centro
Universitário Faculdade de
Medicina do ABC (FMABC),
em Santo André, identificou
ontem (7) seis novos casos
de contágio da variante Ômi
cron do novo coronavírus,
causador da covid-19.
Entre os novos infectados
pela cepa, três são residentes
em São Bernardo e outros
três, em São Caetano. Se
gundo a FMABC, os pacientes
têm idades entre 60 e 97 anos
e apresentaram sintomas le
ves. Somente um deles tem
histórico recente de viagens.
Somando os três casos
identificados pelo sequencia
mento da FMABC na semana
passada, sobe para nove o to
tal de pacientes a nova varian

n

ENTRE ASPAS

Transmissão da Ômicron é
elevada, mas medidas ajudam
a tornar sintomas mais leves
Fernando Fonseca

Reprodução

ordenador do laboratório de
análises clínicas da FMABC.
n NÚMEROS

Como é altamente contagiosa, variante Ômicron tem potencial para sobrecarregar sistemas de saúde

te do coronavírus na região.
A FMABC vem fazendo
o sequenciamento genético
das variantes do novo coro
navírus desde setembro. Esta
é a primeira vez desde o iní
cio dos estudos em que todos
os testes analisados apontam
a Ômicron, o que comprova o
avanço rápido da variante.
O laboratório do Centro
Universitário também vem
registrando aumento cons

tante tanto no número diário
de de testes RT-PCR realiza
dos quanto na taxa de casos
confirmados de covid-19.
Foram realizados 700 tes
tes para covid-19 somente
na última quinta-feira (6).
Para efeito de comparação,
a média diária até dez dias
atrás era de 250 testes reali
zados. Já o índice de positi
vidade (casos confirmados
em relação ao total de testes),

que era de 2,5% no dia 26 de
dezembro, agora é de 44%.
“Para reduzir o impacto
dessa nova variante é impor
tante seguir com as três do
ses de vacinação e manter
cuidados como uso de más
caras e o distanciamento so
cial. A transmissão da Ômi
cron é elevada, mas essas
medidas ajudam a tornar os
sintomas mais leves”, expli
cou Fernando Fonseca, co

Em meio ao avanço da va
riante Ômicron, dados divul
gados pelas sete prefeituras
revelam forte aumento na
quantidade de casos confirma
dos de covid-19 na região.
Somente nos seis primeiros
dias de 2022 foram registrados
1.372 diagnósticos positivos,
o que representa quase 80%
dos 1.725 reportados em todo
o mês de dezembro.
Além disso, a média móvel
diária de casos confirmados de
covid-19 saltou para 196,4 na
última quinta-feira (6), contra
33,1 no dia 23 de dezembro
– aumento de quase 500%
no intervalo de 14 dias.
O número de óbitos tam
bém voltou a crescer nos sete
municípios, embora se man
tenha no patamar mais baixo
desde o início da crise sani
tária, em março de 2020.
A média móvel diária de
mortes por covid-19 saltou
para 1,6 na última quintafeira, contra 1,1 no dia 23 de
dezembro – aumento de qua

se 50% em duas semanas.
O forte aumento no nú
mero de casos não se refletiu
com a mesma intensidade na
quantidade de óbitos porque,
segundo estudos recentes, a
Ômicron tem menos probabi
lidade de deixar as pessoas
gravemente doentes do que as
variantes anteriores. Porém,
como é altamente contagiosa,
tem potencial para sobrecar
regar os sistemas de saúde e
provocar mortes, mesmo entre
os totalmente vacinados, como
vem ocorrendo na Europa.
Dados da Fundação Sis
tema Estadual de Análise
de Dados (Seade) revelam
que a ocupação nos leitos de
Unidade de Terapia Inten
siva (UTI) Covid públicos no
ABC alcançou ontem 45,3%,
contra 24,6% há duas sema
nas. Nas enfermarias, a taxa
subiu de 18,2% para 31% na
mesma comparação.
Os leitos de enfermaria e
UTI destinados a pacientes
com covid-19 têm sido usados
pelas prefeituras para o aten
dimento a casos de síndrome
gripal com necessidade de in
ternação. (Reportagem Local)

Estado e cidades do ABC gastaram R$ 34 mi
com manutenção de piscinões em 2021
O governo do Estado
e os municípios do ABC
gastaram R$ 33,65 mi
lhões para manutenção
dos 25 piscinões da região
em 2021, sendo 19 sob re
sponsabilidade do DAEE
(Departamento de Águas e
Energia Elétrica) e seis das
cidades (cinco de Santo André e um de São Bernardo).
O DAEE informou que
investiu R$ 29,4 milhões
na limpeza e manutenção
de todos os reservatórios
do ABC sob sua responsabi
lidade. Segundo o departa
mento, foram removidos
no ano passado 159,7 mil
metros cúbicos de sedimen
tos, o equivalente a 10 mil
caminhões basculantes; e
capinada área total de 760
mil metros quadrados.
A Prefeitura de São Ber
nardo é responsável pelo
piscinão do Paço Municipal
e informou que investiu R$
2,5 milhões nos serviços de
limpeza e manutenção pre
ventiva e corretiva dos equi
pamentos eletromecânicos
dos reservatórios. Segundo
a administração municipal,
a limpeza de piscinões e es
tações elevatórias resultou
na retirada de 3,5 mil tone
ladas de lixo de oito equi
pamentos espalhados pela
cidade. Além do piscinão
do Paço a cidade conta com
mais oito sob responsabili
dade do governo do Estado.
Santo André informou
que gastou R$ 1.750.000
na manutenção dos equi
pamentos sob sua respon

sabilidade. Segundo a admin
istração municipal, conforme
as manutenções subsidiadas
pelo cronograma preventivo
anual são removidas aproxim
adamente 30 toneladas/mês
de resíduos dos equipamen
tos. “Entretanto, nos perío
dos chuvosos, esse volume
pode aumentar em torno de
aproximadamente 20%, em
decorrência do carreamento
de resíduos/materiais trazi
dos pelas chuvas para dentro
das bocas de lobo”, afirmou.
A Prefeitura de Diadema in
formou que os três reservatóri
os do município passaram por
limpeza em 2021. “O trabalho
de desassoreamento e limpeza
de mato é periódico, sendo
que quando ocorrem esses ser
viços também é feita a revisão
preventiva de equipamentos,
visando ao funcionamento
constante de bombas e outros
componentes”, afirmou a ad
ministração municipal.
n ENCHENTES
Com as fortes chuvas
dos últimos dias, Mauá tem
vivido constantes alaga
mentos, principalmente na
região do Paço Municipal,
que conta com um piscinão.
Segundo o DAEE, respon
sável pelos quatro piscinões
da cidade, as enchentes
ocorrem por vários motivos:
topografia da região, imper
meabilização cada vez maior
com as construções em con
creto, galeria obstruídas por
lixo, as quais precisam estar
sempre desobstruídas. “É
importante que a popu

lação evite jogar lixo em
qualquer lugar”, destacou o
departamento.
A Prefeitura de Mauá in
formou que todos os equipa
mentos passaram por limpe
za no segundo semestre de
2021, visando ao período de
chuvas. “A atual gestão vem
trabalhando na prevenção,
limpando córregos, galerias
de água, piscinões e bueiros
para evitar alagamentos.
Uma das primeiras ações da
administração foi criar co
mitê de crise para gerenciar
e evitar tragédias relaciona
das à temporada de chuvas”,
destacou a prefeitura.
Santo André informou
que os alagamentos ob
servados na cidade foram
decorrentes do excesso de
chuva em pouco tempo,
o que prejudicou a capa
cidade de escoamento. “A
prefeitura lançou no final
de novembro o programa
Operação Chuvas de Verão,
que traz planejamento com
pleto de contingência para
o período de chuvas que
vai de 1º de dezembro de
2021 a 15 de abril de 2022.
O projeto traça protocolos
para resposta rápida e inte
grada a emergências causa
das por chuvas intensas. O
foco principal é a prevenção,
tanto de estrutura física das
variadas regiões da cidade,
como também da orienta
ção para a comunidade, com
o objetivo de prevenir situa
ções mais graves”, ressaltou
a gestão andreense. (Ange
lica Richter)
www.diarioregional.com.br
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Versão Sense manual dispensa requintes
e tecnologias para ser a alternativa mais
barata na linha do sedã Nissan Versa
LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

No nicho de sedãs compactos
mais espaçosos e bem equipados
disputado por modelos como
GM Onix Plus, Volkswagen Vir
tus, Fiat Cronos e Honda City,
a Nissan é representada pelo
Versa. A nova geração chegou ao
Brasil em outubro de 2020 e pas
sou a ser importada do México
– antes, o modelo era produzido
em Porto Real (RJ). Em todas as
versões do Versa, motor e câm
bio são os mesmos do Kicks, o
1.6 flex de quatro cilindros de
114 cavalos e 15,5 kgfm, asso
ciado ao câmbio manual de cinco
marchas ou Xtronic CVT. Além
da estética mais contemporânea
que a da geração anterior, o
Versa incorporou inovações em
segurança, conforto e tecnolo
gia, em boa parte concentradas
na configuração top de linha Ex
clusive CVT, com preço a partir
de R$ 118.890 (no Estado de São
Paulo, onde as alíquotas de ICMS
são mais altas, custa R$ 122.870).
Porém, quem topa abrir mão
do câmbio CVT e da maioria das
novidades tecnológicas da nova
geração pode levar para casa um
Versa com o visual da atual gera
ção pagando quase 23% menos –
R$ 91.990 (R$ 95.070 em São Paulo). No caso, a configuração que
oferece a etiqueta mais atraente

é a Sense manual – a única do
modelo sem o câmbio CVT.
Na atual geração, o Versa
adota o conceito estético deno
minado pela Nissan de “geome
tria emocional”, caracterizado
por linhas simples, mas que
transmitem sensação de força.
A frente é marcada pela grade Vmotion característica dos atuais
modelos da marca e pelos faróis
em forma de asa. O teto tem
estilo “flutuante” que acentua a
silhueta aerodinâmica, com flui
dez semelhante à dos cupês.
Na traseira, as lanternas têm
desenho que lembra pontas de
flecha. Faróis e lanternas em LED
da versão Exclusive dão lugar
na Sense à iluminação halógena
convencional, não há faróis de ne
blina e os espelhos externos per
manecem na cor da carroceria,
mas não incorporam as luzes de
mudança de direção. Outra dife
rença fica por conta das rodas – as
vistosas de alumínio aro 17 da
versão mais cara cedem espaço
a modelos de aço com 15 pole
gadas e calotas integrais.
Por dentro, em todas as ver
sões, a linguagem de design da
marca japonesa se expressa no
painel de instrumentos estilo
“asa deslizante”, que amplia a
sensação de espaço. Todavia, os
materiais de toque agradável na
versão top de linha Exclusive vi
ram plásticos duros na Sense.

Versão de entrada preserva a
estética contemporânea da nova
geração, mas despojamento se
expressa nas rodas de aço e na
iluminação halógena convencional

Se, na estética, as diferenças
são até discretas, em termos de
equipamentos o despojamento
da versão Sense é mais sensível.
Toda a linha Versa vem equipada
de série com seis airbags, direção
eletricamente assistida, controles
de estabilidade e tração, auxí
lio de partida em rampa, chave
presencial com botão de partida,
sistema Isofix para fixação de ca
deirinhas infantis e ar-condicio
nado. Os itens mais requintados
ficam reservados à versão Exclu

sive, como acabamento premium
dos bancos, ar-condicionado au
tomático digital, apoio de braço
central traseiro, antena estilo
barbatana de tubarão, alerta de
colisão frontal, detector de ob
jetos em movimento, alerta de
tráfego cruzado traseiro, moni
toramento de ponto cego, GPS
integrado e a tecnologia mais ad
mirada do sedã, a eficiente Visão
360 Graus (que simula imagem
aérea do veículo) integrada ao mul
timídia, também “emprestada”

do Kicks. Na versão Sense, não
resta quase nada disso.
Em termos de auxílio ao mo
torista, as ofertas se resumem ao
sensor de estacionamento tra
seiro e ao auxílio de partida em
rampa, relevante em um modelo
com câmbio manual. O sistema
multimídia Nissan Connect com
tela sensível ao toque de sete
polegadas é disponível de série
apenas a partir da configuração
Advance – na Sense, o espaço é
ocupado por um singelo rádio

o peso da

AM/FM com entrada auxiliar,
três conexões USB e Bluetooth.
Para quem se anima com a
ideia de pagar cerca de R$ 30 mil a
menos pelo Versa ao abrir mão do
CVT e de alguns confortos, é bom
ter em mente que o preço inicial
de R$ 91.990 (R$ 95.070 em São
Paulo) indicado no site da Nissan
para a configuração Sense ma
nual vale somente para as cores
Branco Aspen (a do modelo testado) e Preto Premium. Todas as
outras disponíveis para a versão
somam R$ 1.600 à fatura.
Existe ainda um Versa Sense
com câmbio CVT, que acrescenta
R$ 7 mil ao preço da manual – sai
por R$ 98.990 (R$ 102.310 em
São Paulo). Acima dela, há a con
figuração intermediária Advance
CVT, de R$ 106.790 (R$ 110.370
em SP), e a top de linha Exclu
sive CVT, comercializada por
R$ 118.890 (R$ 122.870 em SP).
Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

LEVEZA

A segunda geração do Versa
herdou do Kicks a mecânica.
Porém, como o sedã é, em mé
dia, 40 kg mais leve que o SUV
em versões equivalentes, além
de ser mais baixo e ter melhor
aerodinâmica, o elástico mo
tor 1.6 16V aspirado entrega no
Versa desempenho dinâmico
mais interessante. No caso da
versão Sense manual, são 57 kg
a menos que a configuração Ex
clusive – totaliza 1.074 kg, ante
1.131 da top de linha. A redução
de peso e a maior agilidade con
ferida pelo câmbio manual em
relação ao CVT – que é mais lento
nas respostas e entrega retoma
das mais graduais – explicam o
desempenho mais esperto da
versão básica. O câmbio manual
de cinco marchas oferece trocas
fáceis, com engates relativamente
curtos, e a possibilidade de ante

cipar as mudanças ajuda a quem
gosta de andar mais rápido.
Porém, como diz o ditado,
“não há almoço grátis”. Os quase
R$ 30 mil economizados por
quem descarta a versão Exclusive
e opta pela Sense manual se fa
zem notar também no comporta
mento dinâmico. Embora o peso
menor e o câmbio manual da
versão Sense permitam aprovei
tar de forma mais instigante a
força do motor, os pneus de 15
polegadas da Sense reduzem o
conforto de rodagem proporcio
nado pelos de 17 polegadas que
calçam a Exclusive. Os sacolejos
são mais frequentes na configu
ração mais básica. Além disso, a
ausência das tecnologias de as
sistência ao motorista, fartas na
versão top de linha, demanda
no Versa mais básico nível mais
elevado de atenção e de estresse

Motor 1.6 16V do Kicks gera no Versa respostas mais espertas; design moderno do interior contrasta com equipamentos “vintage”

ao dirigir, seja no trânsito ou nas
manobras de estacionamento.
No final das contas, a versão
mais barata e espartana do Versa
é mercadologicamente justificá
vel e apresentada pelo fabricante
com transparência e dignidade,
sem “camuflar” as escolhas pelos
itens de série mais simples que re
sultam na redução do preço.
n A BORDO

O espaço interno sempre foi
um ponto forte do Versa. A dis
tância de entre-eixos de 2,62 me

tros resulta em um espaço inter
no equivalente ao de alguns sedãs
médios e permite levar quatro
pessoas confortavelmente – e
até cinco, sem sacrificar demais o
conforto no banco traseiro. Além
de espaço generoso para as pes
soas, o habitáculo oferece vários
compartimentos para acomodar
objetos. O porta-malas acomoda
até 466 litros de carga, caracte
rísticas que fazem do Versa um
dos favoritos entre motoristas
de aplicativo e taxistas. A versão
de entrada não tem encosto tra

seiro bipartido nem a possibi
lidade de alteração na inclinação
do encosto traseiro, o que reduz
sutilmente a capacidade do portamalas – que é de 482 litros nas de
mais versões. O banco do moto
rista preserva a tecnologia que a
Nissan chama de “Zero Gravity”,
apresentada no Kicks. É confor
tável e tem ajuste de altura.
Em termos estilísticos, a pro
posta apresentada pelos desig
ners da Nissan para o sedã ganha
no Versa Sense leitura mais espar
tana e desprovida de “firulas” tec

nológicas da versão top de linha.
São justamente as diferenças en
tre as versões Exclusive e a Sense
– como a troca do multimídia Nis
san Connect de sete polegadas
por um modesto rádio AM/FM
com entradas USB e Bluetooth –
que revelam a personalidade do
Versa mais básico: um inusitado
contraste entre a modernidade
do ambiente com o aspecto “vin
tage” dos equipamentos. O pai
nel é simples, mas traz compu
tador de bordo com o essencial
em termos de dados. (LHMP)
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

Roteiro do Bom Apetite

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

VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema
Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
JOÃO MODESTO Av. AntonioE-mail:
jmodestoimoveis@yahoo.com.br
“Orgulho de ser de Diadema”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

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

OPORTUNIDADE ÚNICA:

Aluga-se ponto
comercial no coração
de Diadema 307,30
M2 de salão 155,92
M2 de masanino
Aluguel
R$ 34.000,00
com luvas, contr.
de 5 anos

Aluga-se
Aluga-se Apto.
salas
ao lado da Coop
comerciais
Diadema 38,00M 2
no Centro
c/ 2 dormitóris e
30,00 M2
1 vg. de gragem
c/ W.C
demarcada e coberta
independente
Aluguel
Alugel - R$ 1.700,00
c/ condomínio
s/ condomínio

incluso R$ 1.300,00

Alugo Salão
no Centro
de Serraria
35,00M 2
c/ 2 W.C em
frente ao
mercado Joanim
Aluguel
R$ 1.900,00

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Cel:11- 97361-2113
Vende-se Terreno
Centro de Diadema
250,00 - M c/ uma
construção antiga
Todo quitado e tem toda
documentação em dia
Valor á Vista
R$ 350.000,00
aceita contra proposta

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

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

2

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

Serviços Gerais

Você pode acreditar

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

www.diarioregional.com.br
/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Serviços Gerais

Indicador de Saúde
INFORME

DADOS ESTATÍSTICOS
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, todos os anos morrem, no mun-

se ao custo direto (ou custo segurado), a exemplo do recolhimento mensal feito à

do, mais de 1,1 milhão de pessoas, vítimas de acidentes ou de doenças relacionadas

Previdência Social, para pagamento do seguro contra acidentes do trabalho, visando

ao trabalho. Esse número é maior que a média anual de mortes no trânsito (999 mil),

a garantir uma das modalidades de benefícios estabelecidos na legislação previ-

as provocadas por violência (563 mil) e por guerras (50 mil).

denciária. A outra parcela refere-se ao custo indireto (custo não segurado). Estudos

No Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho (MT), de cada 10 mil acidentes

informam que a relação entre os custos segurados e os não segurados é de 1 para 4,

de trabalho, 100,5 são fatais, enquanto em países como México e EUA este contin-

ou seja, para cada real gasto com os custos segurados, são gastos 4 com os custos

gente é de 36,6 e 21,6, respectivamente. Além de causar prejuízos às forças produti-

não segurados.

vas, os acidentes de trabalho geram despesas como pagamento de benefícios previ-

Como prevenir acidentes de trabalho

denciários, recursos que poderiam estar sendo utilizados em outras políticas sociais.

As ações e medidas destinadas a evitar acidentes de trabalho dependem direta-

O ministério do trabalho destaca, dentre os muitos outros, o problema das máquinas

mente do tipo de atividade exercida, do ambiente de trabalho e das tecnologias e

e equipamentos obsoletos e inseguros, responsáveis por cerca de 20% dos aciden-

técnicas utilizadas. Porém, o Ministério da Saúde alerta que se deve atentar aos

tes de trabalho graves e incapacitantes registrados no Brasil

seguintes aspectos:

ACIDENTE DO TRABALHO - CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO

- Faça com que o seu local de trabalho seja confortável;

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa,
com o segurado empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem como com

- Tenha muito cuidado e siga todas as regras de segurança na realização de atividade mais perigosas;

o segurado especial, no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou

- Organize o local de trabalho ou o seu posto de trabalho, não deixe objetos fora dos

perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, temporária ou perma-

seus lugares ou mal arrumados. Se tudo estiver no seu lugar não precisa improvisar

nente, da capacidade para o trabalho.

perante imprevistos e isso reduz os acidentes;

O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do

- Saiba quais os riscos e cuidados que deve ter na atividade que desenvolve e quais

INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo.

as formas de proteção para reduzir esses riscos;

Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar
nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida mo-

Automatização de portões
Câmeras de monitoramaneto
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

- Participe sempre nas ações ou cursos de prevenção de acidentes que a empresa
lhe proporcionar;

tivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID).

- Aplique as medidas e dispositivos de prevenção de acidentes que lhe são faculta-

Considera-se agravo para fins de caracterização técnica pela perícia médica do INSS

dos, designadamente o uso de vestuário de proteção adequado, como as proteções

a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução

auriculares para o ruído, óculos, capacetes e dispositivos anti-queda, e equipamento

aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, inde-

de proteção respiratória, entre outras;

pendentemente do tempo de latência.

- Não receie sugerir à empresa onde trabalha a realização de palestras, seminários

Reconhecidos pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho e o nexo

e ações de formação sobre prevenção de acidentes.

entre o trabalho e o agravo, serão devidas as prestações acidentárias a que o benefi-

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.

O grupo biomédic realiza todos estes trabalhos, será um enorme prazer atende-los.

ciário tenha direito, caso contrário, não serão devidas as prestações.
Prejuízos causando para uma empresa
As micro e pequenas empresas são fortemente atingidas pelas conseqüências dos
acidentes e doenças, apesar de nem sempre os seus dirigentes perceberem este
fato. O custo total de um acidente é dado pela soma de duas parcelas: uma refere-

Jefferson dos Santos, Técnico em Segurança do
Trabalho, Bombeiro civil e Discente em Engenharia
atuando no Depto. de Engenharia do Grupo Biomédic.

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

‘‘

Quem não
é visto, não é
lembrado

’’
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