
O presidente Jair Bolsonaro venceu a votação popular da revista americana 
Time como a personalidade do ano de 2021. O brasileiro ficou com 24% do total 
dos nove milhões de votos destinados por usuários. O ex-presidente americano 
Donald Trump ficou em segundo lugar, com 9% dos votos. Os resultados foram 
divulgados na tarde desta terça-feira (7) pela revista e precedem o principal anúncio 
das pessoas mais influentes, escolha dos editores, a ser divulgado no dia 13.

O prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, foi reeleito nesta terça-feira (7) 
presidente do Consórcio Intermunicipal 
ABC. Atual vice-presidente da entidade 
regional, o prefeito de Ribeirão Pires, 
Clovis Volpi, também foi reconduzido no 
cargo para a gestão 2022. Com a reeleição, 
Paulo Serra estará à frente do órgão pela 
terceira vez. Antes do mandato atual, o 
prefeito também presidiu o colegiado em 
2019. ”Vamos continuar com nosso trab-
alho no Consórcio ABC de sempre buscar 
a construção da unidade e de decisões co-
letivas”, disse Serra.
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“Não crie limites para si 
mesmo. Você deve ir tão longe 
quanto sua mente permitir

mil trabalhadores com carteira assina-
da e 504,6 mil beneficiários da Previ-
dência. Para os trabalhadores formais, 
o prazo para o pagamento da primeira 
parcela do 13º acabou no último dia 30. 
A segunda deve ser creditada até 20 de 

vai contribuir com R$ 427 milhões. É 
o que revela estudo feito pela subseção 
do Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) do sindicato. Do total pago 
a título de abono natalino nos sete 

O pagamento do 13º salário aos 
trabalhadores e aos aposentados e 
pensionistas da Previdência Social vai 
injetar R$ 3,6 bilhões na economia da 
região este ano. Desse total, a base do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

13º salário injeta R$ 3,6 bi na região
Estudo do Dieese aponta ainda que a base do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC contribui com R$ 427 milhões
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municípios, R$ 2,5 bilhões serão des-
tinados a trabalhadores com carteira 
assinada e R$ 1,1 bilhão aos aposenta-
dos e pensionistas da Previdência So-
cial. Cerca de 1,275 milhão de pessoas 
receberão o benefício, dos quais 769,9 

skaf também passou por são bernardo, onde homenageou a nadadora  etiene pires de medeiros

Já foram beneficiadas pelo programa 62 escolas do município

Dino Santos/PMD

Mary Kay Ash
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Em Diadema, Skaf 
inaugura nova sede 
da 1ª Companhia 

do 24º BPM/M

no abc i

Em um de seus últimos compromis-
sos após 17 anos à frente da Fiesp/Ciesp, 
Sesi-SP e Senai-SP, Paulo Skaf, visitou o 
ABC nesta terça-feira (7). Em Diadema, 
Skaf participou da inauguração da nova 
sede da 1ª Companhia do 24º BPM/M, 
onde o Sesi-SP cedeu uma área para a 
corporação.   Em São Bernardo,  Skaf 
homenageou  a nadadora Etiene Pires 
de Medeiros,  tricampeã mundial que in-
tegra a equipe de natação do Sesi-SP há 
9 anos. A atleta dará seu nome ao com-
plexo esportivo do Centro de Atividades 
do Sesi São Bernardo.

dezembro. No caso dos aposentados, 
o abono foi pago em junho e julho. O 
ABC responderá por 1,6% de todo o 
13º salário pago no país, estimado 
pelo Dieese em R$ 232,6 bilhões para 
este ano.
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Filippi: ‘com finanças saneadas, agora 
é colocar a prefeitura para andar’

Prefeito afirma que para recuperar o crédito da prefeirura teve de repactuar dívidas junto ao Ipred e com fornecedores

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O prefeito de Diadema, José 
de Filippi jr, recebeu a reporta-
gem do Diário Regional, e fez 
balanço da gestão na questão 
financeira nestes primeiros 11 
meses. O prefeito classificou 
como muito grave a situação 
encontrada ao assumir a prefei-
tura no início deste ano. “Nos 
detalhes, estava muito pior do 
que a gente imaginava. Muitos 
espaços físicos deteriorados. 
Receberam R$ 96 milhões para 
a covid e quase não fizeram nada 
do ponto de vista estrutural. 
Veio a primeira onda e acho que 
a prefeitura não foi bem. Porém, 
o que foi muito grave é que nos 
deixou uma herança o total de-
spreparo para enfrentar a fortís-
sima segunda onda que veio. 
Então, tivemos de investir em 
leitos de UTI (unidade de terapia 
intensiva) que não tinha e nosso 
foco foi esse”, destacou.

Apesar de ter assumido a pre-
feitura com grave questão finan-
ceira, Filippi afirmou que hoje 
a cidade está em uma condição 
muito melhor por conta das me-
didas que foram tomadas. “Es-

Wassily Richter especial para o DR

Filippi: “minha sala não tinha nem computador’

Anuncie 
Diário Regional
Fone: 4057-9000

tamos em condições de respirar. 
Estou em uma ansiedade muito 
positiva de usar meu primeiro 
Orçamento, que vai ser o ano 
que vem. Ampliamos em 25% 
a expectativa de receita. Então, 
vamos ter mais investimentos.”

Segundo Filippi, a gestão 
anterior deixou uma dívida de 
longo prazo com o Instituto de 
Previdência do Servidor (Ipred) 
equacionada de forma ilegal e 
antiética. “O ex-prefeito ficou 
dois anos e meio sem pagar nada 
ao Ipred. Digo que chegou no 
dia 22 de dezembro, ele olhou 
para o espelho e disse: ‘espelho, 
espelho meu, vou fazer acordo 
com você já que não posso fazer 
com a Câmara. Vou dividir essa 
dívida toda em 60 vezes; paga a 
partir do mês que vem. Tchau, 
não estarei mais aqui’.”

Filippi afirmou que ex-pre-
feito pegou R$ 300 milhões de 
dívidas com o instituto, dividiu 
por 60. “Dá R$ 5 milhões por 
mês e queria que a gente pa-
gasse. Sem contar outras dívidas 
que não estavam equacionadas. 
Entramos em janeiro, pegamos 
as quatro dívidas que não es-
tavam equacionadas e equacio-
namos. Isso dá R$ 4 milhões por 

mês. A prefeitura tem aproxi-
madamente 6 mil funcionários 
estatutários, que contribuem 
com R$ 4 milhões por mês com 
o que é retido do salário. Sabe de 
quanto é a folha do Ipred? R$ 14 
milhões. Então, durante o ano 
passado eles comeram R$ 100 
milhões do Fundo de Previdên-
cia. Nesse ritmo ele duraria mais 
dois anos”, destacou.

Para equacionar o déficit, o 
prefeito aproveitou uma regra 
que prevê o parcelamento da 
dívida em 240 meses.  “Então, 
são R$ 4 milhões dos funcioná-
rios e R$ 4 milhões do emprega-
dor. O que fizemos? Em janeiro 
já paguei R$ 4 milhões que ele 
nunca pagou em 30 meses. As 
cinco dívidas em atraso que a 
gente aproveitou a regra dos 240 
meses, dão mais R$ 4 milhões. 
Então estão sendo pagos: R$ 4 
milhões dos funcionários, R$ 4 
milhões da prefeitura, R$4 mi-
lhões das dívidas. O déficit já caiu 
para R$ 2 milhões”, afirmou.

O outros R$ 300 milhões 
estão sendo repactuados com 
a Secretaria da Receita Fed-
eral e a Previdência, para que 
a prefeitura possa recuperar 
o crédito, já que hoje possui 

a Certidão de Regularidade 
Previdenciária.

n FORNECEDORES
Além de pegar a prefeitura 

com todos os contratos encer-
rados em 2020, Filippi encon-
trou aproximadamente R$ 
120 milhões em dívidas de cur-
to prazo com fornecedor.  “De 
um Orçamento de R$1,5 bil-
hão que ele aprovou, fizemos 
uma checagem e vimos que es-
tava superestimado. Fizemos o 
contingenciamento de R$ 300 
milhões. Então, começamos a 
ajustar a prefeitura e a sanear 
as finanças. Chegamos ao pon-
to de só comprar as coisas es-
senciais. Entretanto, hoje, 2 de 
dezembro, a nossa tesouraria 
está com tudo em ordem até 
o dia 20 de novembro. Quer 
dizer, não tem atraso. Sabe de 
quanto era o atraso? De quatro 
a oito meses. Se fôssemos 
pagar os R$ 120 milhões ja-
mais iríamos colocar a prefei-
tura em dia”, destacou.

Para pagar os fornecedores 
o prefeito criou o Fundo de 
Restos a Pagar. Da receita de 
aproximadamente R$ 100 
mi lhões por mês, 2% são usa-

dos para pagar os R$ 120 mil-
hões com o seguinte critério: 
primeiro foram pagas dívidas 
até R$ 5 mil; depois as de até 
R$ 10 mil. “Agora estamos pa-
gando as de R$ 25 mil. Para se 
ter uma ideia do desrespeito, 
tinha fatura de R$ 300 em 
aber to desde 2017”, pontuou. 

Segundo Filippi, outro 
gran de problema encontrado 
foi a máquina totalmente em-
perrada. “Recebemos um carro 
que não tinha nem gasolina 

para andar. Colocamos gasoli-
na e as engrenagens estão em-
perradas. Para se ter uma ideia 
minha sala não tinha wi fi. Não 
tinha nem computador. Além 
de todas as dificuldades finan-
ceiras o ex-prefeito deixou uma 
máquina sucateada. Agora o 
que temos de fazer é lubrificar 
esse carro e fazer a prefeitura 
andar.  Estamos praticamente 
com as finanças saneadas, mas 
estará mais saudável o ano que 
vem”, afirmou.

Bolsonaro vence a votação popular de 
personalidade do ano da revista ‘Time’

TRF-1 anula condenações de Cunha e 
Henrique Alves por fraudes no FGTS

O presidente Jair Bolsona-
ro venceu a votação popular 
da revista americana Time 
como a personalidade do ano 
de 2021. O brasileiro ficou 
com 24% do total dos nove 
milhões de votos destinados 
por usuários. O ex-presidente 
americano Donald Trump fi-
cou em segundo lugar, com 
9% dos votos. Os resultados 
foram divulgados na tarde de-
sta terça-feira (7) pela revista e 
precedem o principal anúncio 
das pessoas mais influentes, 
escolha dos editores, a ser di-
vulgado no dia 13.

O resultado da votação dos 
dois primeiros colocados con-
trasta com os ranqueados nas 
posições seguintes e com o re-
sultado da eleição popular de 
2020. O nome será definido no 
dia 13; por enquanto, apenas 
um brasileiro está na lista da 
Time: a empresária Luiza He-

lena Trajano, dona da Magalu.
Bolsonaristas celebraram 

a notícia nas redes. O Estadão 
identificou que perfis apoia-
dores do presidente fizeram 
campanha ao longo do mês de 
dezembro para levar o presi-
dente brasileiro ao primeiro 
lugar. “Quem ainda não votou 
aproveite para votar, eu sei que 

o NOSSO PRESIDENTE tem 
78% de aprovação”, disse um 
usuário pelo Twitter. “Votem 
todos os dias! Acho que estão 
diminuindo a votação YES 
do Bolsonaro que já foi 78% 
e vem caindo desde então ! A 
Time não quer que ele ganhe... 
vamos lá, patriotas!!!”, tuitou 
outro perfil. (AE)

A 3ª Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região, de-
cidiu, por unanimidade, anular 
as condenações dos ex-presi-
dentes da Câmara dos Deputa-
dos Eduardo Cunha e Henrique 
Eduardo Alves na Operação 
Sépsis, que investigou desvios 

Bolsonaro ficou com 24% do total dos 9 milhões de votos

Fábio Rodrigues Pozzebo/Agência Brasil

no Fundo de Investimento do 
FGTS. Os desembargadores 
acolheram o argumento da 
defesa de incompetência da 
Justiça Federal para analisar 
o caso, determinando o envio 
dos autos à Justiça Eleitoral do 
Rio Grande do Norte.

No caso em questão, Cunha 
havia sido condenado a 24 anos 
e 10 meses de reclusão, em re-
gime inicialmente fechado. Já 
Henrique Eduardo Alves havia 
sido condenado a mais de oito 
anos em regime inicialmente 
fechado. (AE)
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Pagamento do 13º salário vai injetar 
R$ 3,6 bilhões na economia da região
Desse total, a base do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC con  tribui com R$ 427 milhões

Angelo Baima/PMSA

Comércio deve receber a maioria dos recursos do 13º

O pagamento do 13º salá
rio aos trabalhadores e aos 
aposentados e pensionistas da 
Previdência So cial vai injetar 
R$ 3,6 bilhões na economia 
da região este ano. Desse to
tal, a base do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC vai con 
tribuir com R$ 427 milhões.

É o que revela estudo rea
lizado pela subseção do De
par ta  mento Intersindical de 
Es   ta tística e Estudos Socioeco
nô   micos (Dieese) do sindicato, 
com base em dados da Relação 
Anual de Informações Sociais 
(Rais), do novo Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega
do (Caged) e do Instituto Nacio
nal do Seguro Social (INSS).

Do total pago a título de 
abono natalino nos sete mu
nicípios, R$ 2,5 bilhões serão 
destinados a trabalhadores com 
carteira assinada e R$ 1,1 bi lhão 
aos aposentados e pensionis
tas da Previdência Social.

Para os trabalhadores for
mais, o prazo para o pagamento 
da primeira parcela do 13º aca
bou no último dia 30. A segunda 
– sobre a qual incide o Imposto 
de Renda – deve ser credi tada 

até 20 de dezembro. No caso 
dos aposentados e pensionis
tas do INSS, o abono natalino 
foi antecipado pelo governo e 
pago em junho e julho.

Cerca de 1,275 milhão de 
pessoas receberão o benefício, 
dos quais 769,9 mil trabalha
dores com carteira assinada 
e 504,6 mil beneficiários da 
Previdência Social. Do total de 
recursos, 70,2% originamse 
do mercado de trabalho com 
carteira assinada e os demais 

29,8%, da Previdência Social.
O ABC responderá por  1,6% 

de todo o 13º salário pago no 
país, estimado pelo Dieese em 
R$ 232,6 bilhões para este ano.

n METALÚRGICOS
Composta por 69.033 pes

soas com vínculos nas indús trias 
de São Bernardo, Diadema, Ri
beirão Pires e Rio Grande da Ser
ra, e rendimento médio mensal 
de R$ 6.189, a base dos metalúr
gicos continua exercendo forte 

influência na economia regional, 
uma vez que representa 5,4% 
do total de pessoas que deverão 
receber o abono natalino, mas 
participa com 12% dos recursos 
totais a serem pagos em 2021. 
O estudo contata ainda que a 
categoria representa 9% dos em
pregos, mas responde por 16,9% 
do montante pago aos traba lha
dores com carteira assinada. 

O estudo não considera 
assalariados sem registro em 
ca rteira, autônomos e traba
lhadores com outras formas de 
inserção que, eventualmente, 
re  cebam algum recurso a títu
lo de abono de final de ano.

O presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, 
Wagner Santana, destacou 
a importância do 13º salário 
para a economia do ABC. “Es
ses recursos movimentam o 
comércio, quitam dívidas, são 
fundamentais. O 13º é um 
direito do tra balhador desde 
1962 (...) Porém, desde que foi 
instituído, observase inces
sante  tentati va de extinguilo, 
o que não pode acontecer. É um 
direito que precisa ser respeita
do”, disse. (Reportagem Local)

Invista a partir de 
R$ 50,00 e concorra!

Multiplique seus números da sorte, aumentando seu prazo de investimento.

Como participar:

A cada R$ 50,00 investidos
em capital social
= 1 número da sorte

1 A cada R$ 500,00 em investimentos
da Família Sicredinvest 
= 1 número da sorte

2

sicredi.com.br/promocao/razoesparainvestireganhar
ou procure uma Agência.

Acesse: 

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP

Dezembro é o último 
mês para você concorrer a

MPF pede arquivamento do  
processo do tríplex contra Lula

O Ministério Público Fede
ral reconheceu a prescrição da 
pretensão punitiva no caso do 
tríplex do Guarujá e se manifes
tou à Justiça Federal de Brasília 
pelo arquivamento da ação que 
resultou na condenação e prisão 
do expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Em peça de 16 páginas, 
a procuradora Marcia Zollinger 
apontou a extinção da punibi
lidade em relação aos crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro.

“Quanto às imputações rela
cionadas ao pagamento de re
forma, ocultação e dissimulação 
da titularidade do apartamento e 
do beneficiário das reformas rea

lizadas, verificase a ocorrência 
da extinção da punibilidade pela 
prescrição da pretensão punitiva 
estatal relativamente aos investi
gados septuagenários”, registra a 
peça – que cita, além de Lula, dois 
exexecutivos da OAS.

No documento, a Procura
doria lembra que o Supremo 
Tribunal Federal declarou a par
cialidade do exjuiz Sérgio Moro 
– atualmente précandidato à 
Presidência, assim como Lula – 
no julgamento das ações contra 
o petista. Antes, a Corte havia 
reconhecido a incompetência da 
13ª Vara Federal de Curitiba pa
ra analisar os processos. (AE)

Governo adota quarentena de 
cinco dias para não vacinados

O governo anunciou ontem 
(7) a edição de portaria para co
locar quem chega ao Brasil sem 
estar vacinado contra covid19 
em quarentena de cinco dias. Os 
imunizados, por sua vez, não 
precisarão do isolamento. Os via
jantes ainda precisarão apresen
tar teste RTPCR negativo fei to 
72 horas antes de entrar no país.

Em pronunciamento no Pa
lácio do Planalto, os ministros 
Marcelo Queiroga (Saúde), Ciro 
Nogueira (Casa Civil) e Bruno Bi
anco (Advocacia-Geral da União) 
evitaram falar sobre “passaporte 

da vacina” para não esbarrar na 
resistência do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Os ministros não 
deram detalhes sobre a porta
ria nem responderam per gun tas. 
Se gundo Nogueira, o ob jetivo da 
me dida é preservar, ao mesmo 
tempo, a vida e as liberdades.

A opção pela quarentena a 
não imunizados acolhe sugestão 
da Anvisa. Em 12 de novembro, a 
agência enviou à Casa Civil notas 
nas quais propôs a abertura das 
fronteiras àqueles que comprova
rem a vacinação e quarentena de 
cinco dias para não imunizados. 
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n ENTRE ASPAS

Vamos continuar com nosso 
trabalho no Consórcio ABC de 
sempre buscar a construção da 
unidade e de decisões coletivas

Paulo Serra

O prefeito de Santo An-
dré, Paulo Serra, foi reeleito 
nesta terça-feira (7) presidente 
do Consórcio Intermunicipal 
ABC. Atual vice-presidente da 
entidade regional, o prefeito 
de Ribeirão Pires, Clovis Vol-
pi, também foi reconduzido 
no cargo para a gestão 2022.

Com a reeleição, Paulo 
Serra estará à frente do órgão 
intermunicipal pela terceira 
vez. Antes do mandato atual, 
o prefeito também presidiu o 
colegiado em 2019.

Paulo Serra agradeceu a 
confiança e apoio dos demais 
chefes do Executivo para o 
exer cício de mais um mandato. 
“Vamos continuar com nosso 
trabalho no Consórcio ABC de 
sempre buscar a cons trução da 
unidade e de decisões coletivas, 
valorizando o órgão de gover-

nança de regional. Tivemos 
grandes conquistas neste ano, 
passando pelos resultados 
positivos no enfrentamento 
da pandemia e pelo avanço em 
demandas históricas da região. 
A entidade vai seguir sua atu-
ação em busca de recursos, 
investimentos e programas 
para as sete cidades e reforçar 
a interlocução com os governos 
estadual e federal”, afirmou o 

presidente do colegiado.

n CARNAVAL
Ainda nesta terça-feira, os 

prefeitos decidiram, de forma 
unânime, cancelar as festas de 
Ano Novo e o Carnaval de 2002 
em espaços públicos e privados. 
O objetivo do colegiado é evitar 
aglomerações para conter a vari-
ante Ômicron do coronavírus e 
impedir nova onda de covid-19. 

Em relação a outros even-
tos, a realização será permitida 
desde que sigam as recomenda-
ções sanitárias vigentes no 
período em que forem realiza-
dos, sem público em pé. O co-
legiado de prefeitos também 
deliberou a manutenção da 
obrigatoriedade do uso de más-
caras em ambientes abertos ou 
fechados do ABC até o início de 
janeiro. (Reportagem Local)

Com a reeleição, Paulo Serra estará à frente do órgão intermunicipal pela terceira vez

Paulo Serra é reeleito para novo 
mandato à frente do Consórcio 

Ribeirão Pires qualifica profissionais 
para setor da construção civil

Prefeitura de Diadema apresenta balanço 
do Escola Bem Cuidada nesta quinta

A Secretaria de Educação 
de Ribeirão Pires, por meio 
de parceria com o programa 
Sebrae Empreenda Rápido 
e instituições apoiadoras, 
como o SENAI, iniciou neste 
segundo semestre cursos de 
formação profissional oferta-
dos gratuitamente aos mora-
dores. A área da construção 
civil e cadeia de serviços para 
o setor imobiliário estão en-
tre os destaques, com ativi-
dades voltadas à pintura, elé-
trica e jardinagem.

Nesta terça-feira (7) alu-
nos do curso “Seja Um Pintor 
Profissional”, ministradas no 
CRAS do Jardim Caçula, em 
parceria com a Secretaria de 
Assistência, Participação e 
Inclusão Social, receberam 
certificação. “Um orgulho 
para nós participar de um 

Antes mesmo da retomada 
das aulas presenciais, ocorrida 
de maneira gradual a partir de 
agosto, a preocupação dos pais 
e mães dos mais de 31 mil 
alunos da Rede Municipal de 
Ensino ia além da recupera-
ção pedagógica – ainda que o 
modelo virtual tenha funcio-
nado de maneira satisfatória 
durante toda a pandemia. “A 
escola do meu filho parecia 
que estava abandonada e não 
só eu como outras mães espe-
ravam uma resposta da pre-
feitura”, destacou Margarete 
Lobo, mãe de Luciano, aluno 
da EMEB Luiz Gonzaga.

A resposta da Prefeitura de 
Diadema às preocupações dos 
pais veio em junho, com o lança-
mento do programa Escola Bem 
Cuidada, iniciativa responsável 
pela reforma de 62 unidades 

momento que, apesar de 
para muitos ser simples, tem 
imenso significado. Este é o 
final de uma formação, mas o 
início de uma nova etapa, que 
esperamos que seja de cresci-
mento. E que cada um desses 
alunos, desses moradores, 
siga se aperfeiçoando, bus-
cando novas oportunidades”, 
destacou a secretária de Edu-
cação de Ribeirão Pires, Rosi 
Ribeiro de Marco.  

n NOVA TURMA
Enquanto o grupo do 

CRAS Caçula conclui o ci-
clo de aprendizado, uma 
nova turma do curso de pin-
tura para a construção civil 
começa na região central, na 
E.M. Prof. Valberto Fusari. 
Nesta segunda-feir (6), tam-
bém por meio da parceria 

com Sebrae e Senais, a Se-
cretaria de Educação iniciou 
curso noturno oferecido gra-
tuitamente.

Aos 22 anos, a moradora 
do Jardim Iramaia, Bruna 
Sales da Silva, encontrou nos 
cursos gratuitos um novo 
horizonte de possibilidades, 
tanto pessoais, quanto pro-
fissionais. “Como mulher, 
temos uma dificuldade muito 
grande de depender de uma 
outra pessoa. Moro sozinha. 
Então, pensei que essa seria 
minha oportunidade, fazer 
curso perto da minha casa”, 
disse Bruna, que além do 
curso de pintura, está par-
ticipando da formação na 
área de elétrica ministrada 
no Centro de Formação Pro-
fessor Paulo Freire, no Santa 
Luzia.  (Reportagem Local)

municipais de ensino e que 
recebeu investimento superior 
a R$ 9 milhões. Os dados do 
programa serão apresentados 
nesta quinta (9),  em evento 
realizado na EMEB Mario San-
talucia, a partir das 11h, com 
a presença do prefeito José de 
Filippi Júnior e da secretária 
Ana Lúcia Sanches.  

“Parece outra escola. A co-
zinha está completamente no-
va, a pintura renovada. Meu 
fi lho ficou até mais entusias-
mado para voltar a estudar”, 
completa Margarete. 

A mãe do pequeno Lucia-
no não é a única que celebrou as 
intervenções estruturais realiza-
das nas escolas. Fabiane Lom-
bardi, mãe do Calebe, aluno da 
EMEB Jorge Amado, também 
ficou impressionada com as re-
formas realizadas na unidade. 

“O que mais gostei foi a troca 
do piso, agora mais seguro e 
melhor para os alunos senta-
rem. Ficou tudo bem melhor 
do que antes”, destacou.

Para a titular da pasta de 
Educação, o encerramento do 
programa em 2021 prova que 
criatividade e planejamento são 
indispensáveis para recuperar a 
credibilidade da educação públi-
ca municipal da cidade. 

“Recebemos uma secretaria 
num cenário lamentável, mas 
em nenhum momento nos de-
ixamos desanimar. Olhamos 
para os problemas e enfrenta-
mos tudo de frente. O resultado 
tem sido conquistado pelo tra-
balho feito em conjunto. Como 
sempre fala o prefeito Filippi, 
ninguém faz nada sozinho”, res-
saltou  Ana Lúcia Sanches.  (Re-
portagem Local)

Skaf entrega nova sede de Batalhão da PM em Diadema e homenageia nadadora do ABC
O presidente da Fiesp/

Ciesp, Sesi-SP e Senai-SP, Paulo 
Skaf, visitou o ABC nesta terça-
feira (7), um de seus últimos 
compromissos após 17 anos à 
frente das entidades que repre-
sentam a indústria de São Pau-
lo. Seu mandato termina no dia 
31 de dezembro.

Em sua primeira parada 
na região, em Diadema, Skaf 
participou da inauguração da 
nova sede da 1ª Companhia do 
24º BPM/M, onde o Sesi-SP 
cedeu área para a corporação. 
“Saio feliz por ter a oportuni-
dade de poder fazer algo por 
nossa Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, ao disponibilizar 
este espaço onde a companhia 

pudesse continuar seu trabalho 
de servir e proteger as pessoas”, 
disse o presidente da entidade.

“Algumas profissões são 
diferenciadas, sendo a de poli-
cial uma delas. Agradeço o que 
vocês sempre fizeram, fazem e 
ainda farão por São Paulo e pelo 
Brasil. A história da nossa Polí-
cia Militar, a antiga Força Públi-
ca, se confunde com a história 
de São Paulo e do Brasil. É uma 
instituição respeitável e da qual 
me orgulho muito”, declarou.

Como agradecimento, o 
Coronel Gilson Hélio Jesus dos 
Santos e o comandante do 24º 
Batalhão, Tenente Coronel Hé-
lio Patrício Júnior condecorou 
Skaf com o Mérito da Polícia 

Militar de Diadema. “O carinho 
e gratidão que a organização 
tem por este homem que sem-
pre colaborou e apoiou o nosso 
trabalho”, destacou o deputado 
estadual Sargento Neri, que 
também recebeu a medalha.

n HOMENAGEM
Eleita melhor nadadora 

da década no Brasil no Troféu 
Best Swimming 2020, Etiene 
é tricampeã mundial, recor-
dista mundial de piscina cur-
ta, campeã mundial de piscina 
longa, finalista olímpica nos 
Jogos do Rio 2016 e bicam-
peã Pan-Americana. A atleta 
integra a equipe de natação 
do Sesi-SP há 9 anos. A par- Complexo esportivo recebeu nome de Etiene Pires de Medeiros

Divulgação

tir de agora a atleta dará seu 
nome ao complexo esportivo 
do Centro de Atividades do 
Sesi São Bernardo, que passa a 
ser chamado Balneário Etiene 
Pires de Medeiros.

“No esporte temos mais de 
20 modalidades de rendimen-
to, muitos atletas olímpicos e 
a maior delegação paralímpi-
ca, e temos também a primei-
ra mulher do país a conquistar 
uma medalha de ouro em um 
Mundial de Natação, o que 
nos enche de orgulho. Ela faz 
parte da história da indústria 
do Brasil e da natação mun-
dial”, destacou Skaf, durante 
cerimônia de nomeação.  (Re-
portagem Local)

S.André abre inscrições para 
Educação de Jovens e Adultos 

A Educação de Santo An-
dré está com inscrições aber-
tas para munícipes que pre-
tendem voltar aos estudos 
e ingressar na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Os 
interessados devem entrar 
em contato pelos telefones 
4468-4296 ou 4468-4297 
para mais informações.

As matrículas serão reali-
zadas no início do próximo 
ano para EJA I, que com-
preende do 2º ao 5º ano, de 
3 de janeiro a 30 de setembro 
de 2022. Já para EJA II, que 
corresponde ao ensino fun-
damental do 6º ao 9º ano, as 
matrículas começam no dia 
20 de janeiro e seguem até 
30 de setembro de 2022. 

As aulas da Educação 
de Jovens e Adultos são re-
alizadas em 19 Emeiefs (Es-
colas Municipais de Educação 

Infantil e Ensino Fundamen-
tal) e cinco Centros Públicos 
de Formação Profissional. 
Nos Centros Públicos (EJA I 
e EJA II) e em cinco Emeiefs 
(EJA II), o ensino fundamen-
tal está integrado ao ensino 
profissionalizante (EJA FIC), 
ou seja, nestas unidades os 
alunos além da elevação de es-
colaridade, também recebem 
certificação profissionalizante. 

n DOCUMENTOS 
Para fazer matrícula é 

necessário apenas procurar 
a unidade com EJA mais 
próxima de casa com os 
seguintes documentos: có-
pia do RG, comprovante de 
endereço e histórico escolar. 
Caso a pessoa não possua 
histórico escolar, a escola 
ajudará a buscar as informa-
ções necessárias. (RL)

Angelo Baima/PSA

Alex Cavanha/PSA

Munícipes já podem se inscrever na EJA I, EJA II e EJA FIC 
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