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Com 3.462 mortes em 24h, média móvel se mantém acima de 3 mil óbitos no Brasil

Municípios do ABC têm estoque
de kits intubação para até dez dias

Pixabay

Governo do Estado afirmou nesta quarta
que já fez nove solicitações de insumos ao
Ministério da Saúde, ainda sem resposta
A maioria dos municípios dos municípios do ABC têm estoque de kits intubação usados no atendimento de pacientes com covid para, em média, dez
dias. A exceção é Santo André, que afirmou “estar em dia com o fornecimento
de medicamentos e insumos”. A situação mais preocupante é em Mauá, que
informou ter estoque de insumos para
no máximo quatro dias e não há previsão de chegada de mais insumos nos
próximos dias. São Bernardo informou
que recebeu na última semana nova
remessa de kit intubação do Ministério
da Saúde. “Porém, o aumento de leitos
e de casos de internação na cidade no
último mês gerou consumo 60% superior de medicamentos utilizados para

intubação. O estoque atual atende à demanda por 10 dias”, destacou. Diadema
e São Caetano também informaram ter
estoque de medicamentos para até dez
dias. Ribeirão Pires garantiu que não
há risco de desabastecimento no município, mas não informou o número
de kits que dispõe. O governo de São
Paulo informou nesta quarta-feira (14)
que já enviou nove ofícios ao Ministério da Saúde solicitando medicamentos do kit intubação para pacientes
graves de covid. Para evitar o colapso
no atendimento, o prazo solicitado é de
24 horas. O secretário de Saúde de São
Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que os
medicamentos são suficientes apenas
por “alguns dias”.
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Kits usados em pacientes graves contêm bloqueadores neuromusculares e fármacos para sedação contínua
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Filippi quer suspender Taxa do Lixo;
perda seria de R$ 27 milhões no ano

Com covid, vereadora
Lilian Cabrera e
seu marido estão
na terapia intensiva

Diadema deixará de arrecadar
R$ 27,1 milhões em 2021 caso se confirme a decisão do prefeito de Diadema,
José de Filippi Júnior de suspender a cobrança da Taxa do Lixo. A declaração foi
feita durante live de um jornal da região. A
taxa, cujo pagamento estaria incorporado

na conta de água e esgoto do contribuinte,
deixaria de ser cobrada a partir de maio.
De acordo com a direção regional da Sabesp, a empresa cobra água e esgoto de 113
mil consumidores na cidade. Filippi deve
anunciar a medida nesta quinta-feira, em
reunião com os vereadores. Página 5
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santo andré
são bernardo
serra: “a estrutura nos garantiu capacidade para resistir ao pior momento”

santo andré

Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia
faz um ano com 7.406 pacientes recuperados
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Comerciantes do Riacho Grande farão
carreata até o Paço contra restrições
Comerciantes do setor de bares, restaurantes e motéis do Riacho Grande,
subdistrito de São Bernardo, planejam realizar hoje (15) carreata até o Paço com o
objetivo de sensibilizar os governantes a
flexibilizar as restrições ao funcionamen-

to dos estabelecimentos impostas devido
à pandemia. Os empresários alegam que,
se as restrições forem mantidas, vão falir
e que adotam todos os protocolos de segurança necessários para evitar a disseminação do vírus.
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Prefeitura suspende
cobrança de aluguel
em Paranapiacaba
devido à pandemia
Página 3

reforço

EVOLUÇÃO

dIVULGAÇÃO

Honda Accord
híbrido com
a tecnologia
e:HEV chegará
ao mercado
brasileiro no
2º semestre
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Governo federal
autoriza mais 53 leitos
UTI Covid adulto para
cidades do ABC
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“

A felicidade não está
em fazer o que a gente
quer, e sim querer o
que a gente faz

“

Jean Paul Sartre
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PONTO DE VISTA

100 Dias Sem Governo
Enquanto muitas cidades
fazem seus balanços dos 100
primeiros dias de governo, São
Caetano envergonha-se dos
100 dias sem governo, fruto da
maior mentira de sua história
contada nas últimas eleições.
São 100 dias sem prefeito legítimo, 100 dias sem planejamento, 100 dias de incertezas.
Uma grande mentira! Ano passado nosso povo foi enganado
por aqueles que ainda tinham
um resquício de credibilidade.
Eis São Caetano do Sul!
Enquanto prefeitos cuidavam das restrições para evitar
o alastramento do vírus, aqui
fazia-se vista grossa. Enquanto
prefeitos responsáveis preparavam suas cidades e protegiam
seus moradores para enfrentar
a pior fase da pandemia, aqui
buscava-se a justiça para voltar
a Fase Laranja e abrir bares e
baladas. Também, como esperar planejamento de alguém
que não sabe se ao acordar continuará no cargo de prefeito?
Planejar a cidade de que jeito?
Alguém escolhido horas antes
de tomar posse? Que não tem
a menor ideia do futuro no
próprio cargo? Resta aproveitar
os dias de glória e fazer umas
selfies nos drive-thrus de vacinação. Nem mesmo os secretários municipais sabem a

quem responder.
Nosso povo é quem mais
sofre com a grande mentira
eleitoral. Hoje a orgulhosa São
Caetano do melhor sistema
de saúde da região já não consegue se livrar da triste marca
de recordista em mortes por
covid. A rica São Caetano tem
pessoas morrendo na fila de
espera por uma UTI. Mal não
consegue estender a mão e
auxiliar financeiramente seu
povo e seus empreendedores.
A generosa São Caetano não
distribui mais cestas básicas como fazia na época da
eleição. Nossa pujante São
Caetano não é mais capaz
de enxergar uma luz no fim
do túnel depois de 100 dias
sem governo.
Que cidade teremos no
pós-pandemia? Quais são os
projetos, auxílios e programas
que estão sendo desenvolvidos? O que está sendo preparado para o nosso povo?
Ao que parece nada! Ou quase
nada, já que indicados políticos estão sendo contratados
aos montes e com pomposos
salários bancados por nossos
impostos. E ao povo? Ao povo
resta chorar seus mortos, usar
máscara, álcool gel e manter o
distanciamento social.
Fabio Palacio

116 milhões sem um prato de comida
O governo irresponsável
de Jair Messias Bolsonaro
conseguiu o que parecia impossível de acontecer: colocar
mais de metade da população
brasileira em uma situação de
não ter o básico para comer
diariamente.
Um estudo realizado pela
Rede Brasileira de Pesquisa em
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan)
revelou que 116,8 milhões de
brasileiros e brasileiras estão em
situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil.
O número, que é mais da metade
do número de brasileiros, engloba pessoas que não se alimentam
como deveriam, com qualidade e
em quantidade insuficiente.
Dos 116 milhões apresentados na pesquisa, 43 milhões já
não contavam com alimentos
mínimos para suas necessidades
diárias e 19 milhões passam
fome, a maior tava desde 2004.
Esses números refletem as
dificuldades impostas pela pandemia e a queda abrupta nas
atividades econômicas, mas
revelam também a incompetência de um presidente especialista
em piadas sem graça e em declarações infelizes e mentirosas.
Ao contrário de um líder
de verdade, o atual presidente
demorou para pagar auxílioemergencial para os que mais
precisam: só fez isso depois
de extrema pressão dos parlamentares da oposição, principalmente do PT, quando a pandemia já matava mais de mil
pessoas por dia no Brasil.
Depois de pagar R$ 600
mensais no ano passado, deu
de ombros para os problemas

da população e só voltou a
transferir algum valor em
abril de 2021: os R$ 150
mensais, graças à inflação e à
alta desenfreada de produtos
da cesta básica, já não são capazes de encher nem mesmo
uma cesta de mercado.
Com Bolsonaro no poder
isso parece longe de voltar a
acontecer, mas o Brasil já esteve
entre as 10 maiores economias
do mundo. O país se destacava
pela redução dos índices de
desnutrição: quase 40 milhões
de brasileiros foram retirados
da pobreza extrema pelos governos Lula e Dilma.
Isso se deve, em grande medida, ao sucesso de programas
sociais como o Bolsa Família,
fortalecido pelo PT, responsável por retirar milhões de pessoas do mapa da fome. O IBGE
mostra que a desnutrição caiu
82% entre 2002 e 2013.
Bolsonaro, com a infelicidade que lhe é peculiar, abriu a
boca no ano passado para falar
mais uma de suas pérolas: “Falar que se passa fome no Brasil é
uma grande mentira. Você não
vê gente, mesmo pobre, pelas
ruas com um físico esquelético
como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo”.
Bolsonaro deve viver em
outro país. Talvez no país das
rachadinhas, no país dos amigos laranjas, no país das milícias ou no país do genocídio.
Mas com certeza ele mostra
que não é preparado para
governar um Brasil repleto de
problemas criados por ele e
seus ministros irresponsáveis.
Luiz Fernando é deputado
estadual pelo PT (SP)

Glauco Braido: ‘o Legislativo poderia
ser mais atuante na questão da covid’
Vereador de São Bernardo encampou projetos da Locomotiva São Paulo, apresentada segunda no ABC
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Na última segunda-feira
(12), os deputados estaduais Arthur do Val (Patriota), Heni Ozi
Cuckier (Novo), Ricardo Mellão
(Novo), o federal Kim Kataguiri
(DEM) e o vereador de São Paulo
Rubinho Nunes (Patriota) estiveram no ABC para apresentar o
Plano Locomotiva São Paulo.
A iniciativa visa à disseminação de medidas de combate à
pandemia da covid-19 em todo
o Estado de São Paulo e são
baseadas em cinco projetos de
autoria de Rubinho Nunes: autorização para abertura de estabelecimentos comerciais por, no
mínimo, 10 horas diárias para
evitar aglomerações; o aumento
da frota de ônibus; suspensão da
cobrança de impostos municipais (IPTU, ISSQN e ITBI) dos
n

ENTRE ASPAS

Acredito que o
Consórcio ABC está inerte.
Poderia fazer muito mais e
estamos pagando a conta
Glauco Braido

prejudicados com o fechamento
do comércio; proibição de novas
contratações e de novas despesas pelo município durante a
pandemia, exceto para áreas da
saúde, segurança e assistência
social; autorização do uso dos
veículos de propriedade e sob
posse do Poder Público Municipal para auxílio na campanha de
vacinação contra a covid-19.
O vereador de São Bernardo
Glauco Braido (PSD) apoia a iniciativa dos deputados. Braido,
inclusive, protocolou na própria
segunda-feira o “pacote de projetos” da Locomotiva e mais
três, sendo que um prevê autorização do uso dos veículos
destinados a transporte escolar
para outras finalidades durante
a pandemia da covid-19.
Ao Diário Regional, Braido
afirmou que hoje as medidas
contra a covid estão centralizadas nas mãos do Executivo.
“Lógico que o Legislativo tem
os travamentos da procuradoria, mas poderia fazer mais.
Apresentar projetos para melhorar ou facilitar o controle da
proliferação do vírus e também
ter protagonismo na situação.
Mesmo que tenha travas, pro-

por projetos já mostra que a
Casa não está parada.”
Para o vereador, o Consórcio
ABC também precisaria ser mais
atuante. Na última semana, inclusive, houve indicação para
que São Bernardo deixasse a
entidade regional. “Acredito que
o Consórcio está inerte. Poderia
fazer muito mais e estamos pagando a conta. Acredito que a
Locomotiva São Paulo também
pode ser um movimento para
cobrar mais o Consórcio. Lógico que está tentando comprar
vacinas, mas creio que deveria
cobrar um pouco mais o Estado,
inclusive na questão do Metrô
na região. Deveria estar mais à
frente do bloco. Alguns dizem,
mas não é minha opinião, que o
Consórcio é o café dos prefeitos.
Conversam, mas não sai nada de
concreto”, destacou.
Entre as propostas da Locomotiva São Paulo está a maior
fiscalização das ações no controle da pandemia, medida defendida por Braido. “A presença
desses parlamentares é muito
importante para pressionar os
prefeitos e vereadores a se esforçarem mais para mitigar a crise
da pandemia. Meu papel quanto

vereador é cobrar sim o Consórcio e o município”, destacou.
n EMENDAS
Para o vereador, outro ponto
que fica aquém do desejado é o
envio de emendas para o ABC
de parlamentares da região. Segundo Braido, Arthur do Val e
Kim Kataguiri enviaram mais
emendas do que todos os deputados da região. “Vemos muitos
deputados do ABC que mandam poucas emendas para cá.
Mandam dinheiro para outras
regiões, talvez para apoio. Se
dizem daqui e não destinam
emendas para cá. Faço essa
pontuação para ver se as pessoas acordam e cobram mais os
parlamentares do ABC a destinarem recursos para cá visando
a investimentos”, destacou.
Integrante do Movimento
Brasil Livre (MBL), Glauco Braido
disse que entrou na política para
tentar mudar o cenário. “Sempre trabalhei, paguei impostos,
na minha visão, abusivos, taxas,
entre outras coisas e não temos
o retorno disso. Vamos ver se de
dentro (da máquina pública) consigo mudar algo, porque de fora,
gritando, não consegui nada.”

Com covid-19, vereadora Lilian Cabrera e marido estão na UTI
A vereadora de Diadema
Lilian Cabrera (PT) está passando por um drama familiar.
Há uma semana a parlamentar
perdeu a mãe, dona Clarice,
que faleceu por causa do coronavírus, a vereadora nem pôde
dar o último adeus porque faz
duas semanas que está internada também com covid. Para
aumentar o drama, nesta terçafeira a petista foi entubada para
tratamento intensivo da doença, na Intermédica. O marido
de Lilian, Odair Cabrera, atual
secretário de Gestão de Pessoas
de Diadema, também está na
UTI, mas em um hospital de
campanha em Santo André.

Por estarem internados,
Lilian e Odair não puderam
acompanhar, mesmo que de
forma virtual, a Missa de 7°
Dia pelo falecimento da dona
Clarice, que foi celebrada e
transmitida via internet, nesta quarta-feira (14), às 19h, na
Igreja Matriz de Diadema.
Além de Lilian, o
vereador Jefferson Marques de Souza Moreira, o
Dequinha Potência (PSD)
também testou positivo
e está em isolamento em
casa. Há cerca de um mês,
dois assessores parlamentares perderam a vida por
conta do covid-19, Antô-

Sergio Poloni assume Obras de
Ribeirão Pires no lugar de Maranhão
O prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL) deu
posse, na manhã desta quarta-feira (14), ao engenheiro
Sergio Poloni dos Reis como
o novo secretário de Obras
do município. Reis substitui
Gabriel Maranhão, que deixou o governo no começo
desta semana alegando
problemas pessoais.
A partir de agora, Sergião, como é conhecido,
terá a responsabilidade de
comandar a pasta que tem
como um de seus principais
desafios concluir uma série
de obras que estão paralisadas desde os governos pas-

sados. “Escolhemos alguém
que atende tecnicamente
os nossos anseios. O Sergio
é da cidade e conhece bem
os nossos problemas. Tenho
certeza de que vai nos ajudar a fazer um bom governo”, disse o prefeito.
Sergio Poloni é engenheiro civil, empresário por
mais de 30 anos na área da
construção e preside a Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Ribeirão
Pires. “De minha parte, posso garantir que não faltará
comprometimento com o
município”, destacou. (Reportagem Local)

Reprodução/Facebook

nio Delais, ex-assessor do
vereador Edval Tenório
Lopes, o Edval da Farmácia
(PSDB); e Ivo Francisco da
Costa Siqueira, ex-chefe de
gabinete do vereador Angelo Paulino da Silva, o Cabo
Angelo (PV).
O assessor do vereador
Orlando Vitoriano (PT), José
Luiz da Silva, foi internado em
9 de março, mas está em recuperação e deve receber alta esta
semana ainda, segundo Vitoriano. Em outubro de 2020,
período eleitoral, o atual presidente da Câmara de Diadema,
vereador Josa Queiroz (PT),
também ficou em UTI por

Odair e Lilian Cabrera

causa do coronavírus e nem
conseguiu votar nele mesmo
apesar de ser candidato a
vereador na época.
WILSON DIAS ESPECIAL PARA
O DIÁRIO REGIONAL

Nacional

Quinta-feira, 15 de abril de 2021

3

jornalismo@diarioregional.com.br

ABC tem kits intubação AINDA
É NOTÍCIA
para, em média, dez dias
Estado de S.Paulo pediu ao governo federal envio de insumos para intubação no prazo de 24h
Governo do Estado de SP

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O governo de São Paulo
informou nesta quarta-feira
(14) que enviou nove ofícios ao
Ministério da Saúde, o último
deles na terça-feira, solicitando
medicamentos do kit intubação para pacientes graves de
covid-19. Para evitar o colapso
no atendimento, o prazo solicitado é de 24 horas. O secretário de Saúde de São Paulo,
Jean Gorinchteyn, responsável pelas solicitações, não especificou quanto ainda há em
estoque. Disse somente que os
medicamentos são suficientes
apenas por “alguns dias”.
No ABC, a maioria das cidades tem em estoque kits de
intubação para entre sete e dez
dias. A exceção é Santo André,
que afirmou “estar em dia com
o fornecimento de medicamentos e insumos, bem como tem
contratos vigentes sem problema de desabastecimento na
rede de oxigênio, estruturada
com tanques capazes de suprir
a necessidade do município”.
São Bernardo informou que
recebeu na última semana nova
remessa de kit intubação do
Ministério da Saúde. “Porém,

o aumento de leitos e de casos
de internação na cidade no último mês gerou consumo 60%
superior de medicamentos utilizados para intubação. O estoque atual atende à demanda
por 10 dias, após a chegada de
insumos provenientes de compra direta com fornecedores”,
afirmou a prefeitura.
Em Diadema a previsão é
que o estoque atual dure cerca
de sete a dez dias, de acordo
com a demanda diária. A prefeitura informou que a Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) conta com pedidos em andamento
para reposição do estoque.
São Caetano também tem
estoque de medicamentos
usados em intubação para até
dez dias. “Temos kits e insumos para intubação, para nos
atender entre sete e dez dias.
O estoque é renovado sistematicamente, evitando a falta
de medicamentos”, afirmou a
administração são-caetanense.
Ribeirão Pires afirmou que
não tem temos como precisar
o número de kits em estoque,
pois depende da demanda
diária. “O que podemos garantir é que a cidade dispõe de
condição satisfatória. Não há
risco de desabastecimento no

Gorinchteyn: “queremos evitar colapso no atendimento”

município”, pontuou.
n MAUÁ
A situação mais preocupante é em Mauá, que informou ter estoque para no
máximo quatro dias e não há
previsão de chegada de mais insumos nos próximos dias. “Não
estamos encontrando os medicamentos no mercado para a
compra. Chegamos a receber do
governo estadual uma pequena
quantidade de medicamen-

tos do kit covid, porém há dez
dias que não recebemos mais.
Tivemos um aumento de 50%
na necessidade destes medicamentos. O consumo de medicamentos aumentou porque
criamos 50% de leitos de UTI
covid desde janeiro deste ano”,
destacou a prefeitura.
Os kits para intubação são
compostos por bloqueadores
neuromusculares, fármacos para sedação contínua e medicamento para analgesia.

SP anuncia vacinação contra covid Butantan libera 1 milhão de doses da
para pessoas a partir de 60 anos
Coronavac ao Ministério da Saúde
O governador João Doria
anunciou, nesta quarta-feira
(14), a ampliação da campanha
de vacinação contra covid-19,
que agora vai alcançar integralmente todos os idosos do Estadão de São Paulo, com o cronograma definido para pessoas
na faixa etária de 60 a 64 anos.
“A vacinação dependerá da
entrega da vacina Astrazeneca
da Fiocruz. A Fiocruz informou o Governo do Estado de
SP, os governadores e o Ministério da Saúde sobre a entrega
da vacina. Essas pessoas nessas faixas etárias serão vacinadas majoritariamente com
a vacina da Fiocruz, mas também com a vacina do Butantan”, afirmou Doria.
O novo grupo totaliza
2,24 milhões de pessoas, incluindo 840 mil com 63 e 64
anos, que poderão receber a
primeira dose a partir do dia
29 de abril. As demais 1,4
milhão de pessoas têm 60, 61
e 62 anos, com cronograma a

partir de 6 de maio.
“Todas as pessoas que já
completaram seu esquema
vacinal, com duas doses, dentro do prazo de 21 a 28 dias,
receberam a vacina do Butantan”, disse a coordenadora do
Plano Estadual de Imunização
(PEI), Regiane de Paula.
Desde segunda-feira (12),
doses estão sendo aplicadas
nos idosos com 67 anos. A
partir da próxima quartafeira (21), será a vez dos que
têm 65 e 66 anos, totalizando
mais 760 mil pessoas. Também em abril, o cronograma
passou a incluir os idosos de
68 anos, profissionais da ativa das forças de Segurança e
trabalhadores da Educação de
escolas públicas e privadas a
partir de 47 anos.
O Vacinômetro do Estado
marcava, às 12h55 desta quarta, 8.262.320 doses aplicadas,
somando 5.787.906 de primeira e 2.474.414 da segunda
dose. (Reportagem Local)

Nesta quarta-feira (14)
novo lote com 1 milhão de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e
pela farmacêutica Sinovac Biotech, foi liberado ao Ministério
da Saúde para o Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Desde janeiro, já foram disponibilizadas 40,7 milhões de
doses ao governo federal, mas
a produção dos próximos lotes,
que devem completar as 46
milhões de doses previstas até
30 de abril, depende do acesso
ao Ingrediente Farmacêutico
Ativo (IFA) vindo da China.
Com a previsão de chegada
do IFA até 20 de abril, há a possibilidade de atraso no calendário de entrega dos novos
imunizantes ao Ministério da
Saúde. Isso porque a produção
da Coronavac leva cerca de 20
dias para ser finalizada, o que
deve postergar a nova entrega
para maio.
“Estamos com a expectativa
de que ele (IFA) chegue antes.

Vamos iniciar a produção rapidamente, 20 dias é o máximo”,
afirmou em coletiva o diretor
do Instituto Butantan, Dimas
Covas. “Estamos trabalhando
com a possibilidade de encurtar o prazo para a liberação, o
material está pronto, mas nós
ainda não temos autorização para fazer a importação”,
acrescentou.
Até agora, foram feitas 23
entregas de imunizantes ao
Ministério da Saúde, totalizando 88,4% das vacinas previstas
no primeiro contrato com o governo federal. Até 30 de agosto,
o Butantan fará a entrega das
100 milhões de doses acordadas
e, a partir de 30 setembro, o Estado de São Paulo também será
um comprador.
“Já autorizamos a aquisição
de 30 milhões de doses do Butantan após cumprir o nosso
contrato com o Brasil, com o
Ministério da Saúde.”, afirmou
o governador João Doria, também presente na coletiva. (AE)

Santo André suspende cobrança
de aluguel em Paranapiacaba

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria
de Meio Ambiente, suspendeu a exigência de pagamento
de locações de imóveis em
Paranapiacaba para quem
depende do comércio e do
turismo local.
A decisão foi tomada
diante da necessidade expressada por moradores e
empreendedores da Vila, afetados pelo fechamento do comércio e do Parque Municipal
Nascentes de Paranapiacaba,
que estão com as atividades
interrompidas por causa da
pandemia de covid-19.
“Nossos esforços para garantir dignidade e segurança
para a nossa gente são contínuos. Por isso, assim como
no ano passado, vamos suspender a cobrança de aluguéis
para ajudar os moradores e
comerciantes da Vila de Paranapiacaba neste momento
mais agudo da pandemia.
Uma medida protetiva, até
que possamos retomar atividades econômicas”, afirmou o
prefeito Paulo Serra.
A suspensão será válida
enquanto as atividades não estiverem autorizadas a funcionar. Os aluguéis poderão ser
renegociados em momento

posterior e pagos em até 18
meses. Dessa forma, a prefeitura afirmou que atende a solicitação feita por entidades
que representam os moradores e empreendedores da
Vila, que nesta semana se
reuniram com integrantes da
Secretaria de Meio Ambiente
para avaliar ações preventivas e medidas de enfrentamento à pandemia.
O encontro foi realizado
nesta terça-feira (13), com a
presença do secretário de Meio
Ambiente, Fabio Picarelli, da
representante da sociedade
civil, Val Matos, além de representantes da Associação de
Moradores e Empreendedores
de Paranapiacaba (AMEP), Associação de Moradores e Empreendedores de Paranapiacaba (AMA) e União Serrana
de Comerciantes e Prestadores
de Serviços de Paranapiacaba
(USCPP).
“Todas as medidas que
adotamos no auge da primeira
onda surtiram o efeito desejado. Basta notar que nenhuma
morte por covid foi registrada
até o momento na Vila. Agora,
diante do agravamento da
pandemia, é muito importante repetir as medidas bemsucedidas”, disse Picarelli. (RL)

Coronavírus:
número de mortes
pela doença sobe a
361,8 mil no Brasil

Fiocruz entrega
nesta semana 5 mi
de doses de vacina
Oxford AstraZeneca

O total de vidas perdidas
para a covid-19 no Brasil subiu
para 361.884. Nas últimas 24
horas, foram registradas mais
3.459 mortes no país. Na terçafeira (13), o sistema de informações da pandemia indicava
que 358.425 vidas tinham sido
perdidas para a doença causada
pelo novo coronavírus.
Ainda há 3.609 mortes em
investigação por equipes de
saúde. Os novos dados estão
na atualização diária sobre a
pandemia do Ministério da
Saúde, divulgada na noite desta quarta-feira (14).
A soma de casos acumulados foi para 13.673.509.
Entre terça e quarta foram
confirmados 83.513novos diagnósticos positivos. Na terça,
a quantidade de casos acumulados até o momento estava
em 13.599.994. O número de
pessoas recuperadas está em
12.170.771. (Agência Brasil)

A Fiocruz entregará nesta
semana 5 milhões de vacinas
contra a covid-19 ao Programa
Nacional de Imunizações do
Ministério da Saúde. Em comunicado, o instituto anunciou
que entregou nesta quartafeira (14) 2,2 milhões de imunizantes Oxford AstraZeneca,
sendo 215 mil para o Estado do
Rio. Nesta sexta, serão entregues mais 2,8 milhões.
Mais cedo, o instituto divulgou Boletim Extraordinário
no qual aponta para a “circulação intensa” do vírus no país.
Até o fim de abril, a situação
deve continuar em “níveis preocupantes” diz o documento.
Os pesquisadores ressaltam
que as medidas restritivas das
últimas semanas têm começado
a indicar “êxitos localizados”, apesar de ainda não terem diminuído
o número de mortes e a demanda
hospitalar. É importante, dizem,
não flexibilizar. (AE)
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Consórcio vence processo licitatório
e vai explorar a Craisa por 35 anos
Grupo Novo Ceasa será responsável pela ampliação do complexo, com investimento de R$ 200 milhões
O Consórcio Novo Ceasa
do ABC venceu o certame lici
tatório de concessão da Com
panhia Regional de Abaste
cimento Integrado de Santo
André (Craisa). Com isso, terá
o direito a explorar o comple
xo comercial pelo prazo de 35
anos e será responsável por
sua revitalização e ampliação.
O grupo formado por em
presas do segmento alimentí
cio e de incorporação foi con
firmado na última terçafeira
(13) vencedor do certame lici
tatório realizado dia 18 de fe
vereiro deste ano, e que havia
sido suspenso para análise de
talhada de documentação.
Com estimativa total de
investimento de R$ 200 mi
lhões, o projeto assumido pe
lo Novo Ceasa prevê a cons
trução de um mercado nos
moldes do Mercado Municipal
de São Paulo, o aumento de 63
para 216 no número de boxes
para o comércio de hortifruti
granjeiros e o incremento de
81 para 132 no número de
pedras (divisões de espaços de
limitadas apenas no chão). Es
tá prevista ainda a comple ta
revitalização das instalações

e do estacionamento.
O aporte de R$ 200 mi
lhões inclui contrapartidas,
intervenções e obras previs
tas no edital. No certame,
o Consórcio Novo Ceasa se
comprometeu a pagar outor
ga variável de 3,5% sobre o
valor bruto mensal, a qual fi
cou acima do mínimo dos 3%
determinados em edital.
Além disso, o Consórcio
vai pagar R$ 20 milhões de
outorga fixa e R$ 8,3 milhões
de contrapartida. O valor será
aplicado na modernização da
cozinha central da Craisa (onde
são preparadas as merendas da
rede municipal de ensino), na
revitalização do sacolão Santa
Teresinha, do prédio da admi
nistração e da sede do Fun
do Social de Solidariedade.
Com a ampliação, a esti
mativa é que a Ceasa ABC ga
nhe capacidade para abastecer
cerca de 4,5 milhões de pes
soas, e passe a oferecer maior
gama de produtos hortifru
tigranjeiros, além de opções
de passeio gastronômico.
Atualmente, a Ceasa tem
capacidade para suprir as ne
cessidades de abastecimento

Divlgação/PMSA
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Projeto prevê a construção de mercado nos moldes do Mercadão da Capital

de aproximadamente 1 milhão
de pessoas. É procurada, princi
palmente, por feirantes, peque
nas mercearias e restaurantes.
“Atualmente, devido as nos
sas dimensões, não consegui
mos oferecer alguns produtos,
como frutas importadas. Isso
faz com que muitos comprado
res recorram à Ceagesp, na Capi
tal, onde encontram tudo, mes
mo que a distância seja maior.
Com mais opções aqui, em mui
tos casos não valerá a pena para

o empresário ir até São Paulo”,
destacou o superintendente da
Craisa, Reinaldo Messias.
Com a ampliação, a Ceasa
ABC terá capacidade para abas
tecer a região, a zona Leste da
Capital e a Baixada Santista.
O início das obras, porém,
não demandará interrupção da
comercialização de produtos na
Ceasa. Isso porque as dimen
sões do terreno possibilitam o
início das obras sem a alteração
na rotina de permissionários e

clientes. “O terreno onde a Cea
sa está instalada tem 128 mil
metros quadrados e só 40 mil
metros quadrados de área cons
truída”, informou Messias.
“A ampliação vai concretizar
grande investimento na cidade
e ainda dará origem a 20 mil
empregos, sendo 5 mil diretos
e 15 mil indiretos. É uma injeção
de desenvolvimento, atividade
econômica e geração de empre
gos”, disse o prefeito Paulo Serra
(PSDB). (Reportagem Local)

9/4

12/4 13/4 14/4

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,790 R$ 6,792
Turismo
R$ 6,73 R$ 7,02

IBOVESPA

+0,84%
120.295 pontos
Volume: R$ 64,4 bilhões
Maiores altas: Marfrig ON (5,54%),
CVC Brasil ON (5,36%)
Maiores baixas: Cogna ON
(-4,62%), Sul America UN (-3,44%)
Variação em 2021: +1,07%
Variação no mês: +3,14%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Comerciantes do Riacho farão protesto contra restrições Mais de 620 mil micro e pequenas
Carreata até o Paço de São Bernardo prevista para hoje visa sensibilizar governantes a permitir reabertura
Comerciantes do setor de
bares, restaurantes e motéis
do Riacho Grande, subdistrito
de São Bernardo, planejam re
alizar hoje (15) carreata até o
Paço Municipal com o objetivo
de sensibilizar os governantes
a flexibilizar as restrições ao
funcionamento dos estabe
lecimentos impostas devido
à pandemia de covid19.
Os empresários alegam que,
se as restrições forem man
tidas, vão falir e que adotam
todos os protocolos de saúde e
segurança necessários para evi
tar a disseminação do vírus.
O setor alega que dura
mente afetado pelos impactos
da crise sanitária. Além de os
estabelecimentos terem ficado
fechados por longo tempo e
muitos terem fechado, os que
permanecem no mercado ai
nda estão em fase restritiva
de funcionamento. Os comer
ciantes alertam que lhes res

Davi Bonfim/Sehal

Sandra: “Estamos quase pagando para trabalhar”

tam pouco tempo de vida, caso
as restrições persistam. Sem
faturamento, não conseguem
arcar com os custos de alu
guel, impostos e funcionários.
“Lançamos a campanha ‘Não
Somos os Culpados, Quere
mos Trabalhar’, para levar ao
conhecimento da sociedade a
situação desse setor, que tam

bém impacta a vida de outras
pessoas e famílias, pois se trata
de um segmento importante
na economia, gera empregos e
renda”, afirmou Beto Moreira,
presidente do Sindicato das
Empresas de Hospedagem e
Alimentação do ABC (Sehal),
que representa os estabeleci
mentos do Riacho Grande.

Outro motivo de agonia dos
empresários locais é o fato de o
distrito ser ponto turístico. Por
conta da situação, muitas atra
ções tiveram de ser fechadas,
o que diminuiu o movimento
e circulação de turistas – que,
tradicionalmente, após as visi
tas, encerravam o passeio com
almoço ou lanche no centro do
Riacho. “Essa ausência de turis
tas também afeta os motéis, que
sentiram o movimento despen
car ”, acrescentou Moreira.
Sandra Lopes, dona do Me
los Café e Bistrot, restaurante
situado na Estrada do Rio Aci
ma, um dos principais pontos
de passagem do Riacho, já demi
tiu quatro funcionários. Antes,
eram seis. “Estamos com muitas
dificuldades, operando com 5%
da capacidade, quase pagando
para trabalhar, e sem condições
de arcar com o orçamento. Te
mos de reabrir e voltar a traba
lhar”, disse. (Reportagem Local)

empresas foram abertas em 2020

Números do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) mostram
que, no ano passado, foram
abertas 626,9 mil micro e
pequenas empresas em todo
o país. Desse total, 535,1 mil
eram microempresas (85%) e
91,8 mil (15%) eram empre
sas de pequeno porte.
Os setores nos quais os
microempresários abriram
maior número de unidades
em 2020 foram os serviços
combinados de escritório e
apoio administrativo (20.398
empresas), comércio varejis
ta de artigos do vestuário e
acessórios (16.786) e restau
rantes e similares (13.124).
Os setores nos quais os
pequenos empresários abri
ram mais estabelecimentos
foram serviços combinados
de escritório e apoio adminis
trativo (3.108), construção de
edifícios (2.617) e varejo de
artigos do vestuário e aces

sórios (2.469).
Para o Sebrae, o resultado
evidencia a força do empreen
dedorismo no Brasil.
Com base em dados do go
verno federal, apurouse que,
no ano passado, o país criou
3,4 milhões de empresas, alta
de 6% em comparação a 2019,
apesar da pandemia de co
vid19. Ao final de 2020, o saldo
positivo no país foi de 2,3 mil
hões de empresas abertas, com
destaque para microempreen
dedores individuais (MEI).
Segundo o Ministério da
Economia, o registro de 2,6
milhões de MEIs em 2020 rep
resentou expansão de 8,4% em
relação ao ano anterior, levan
do essa categoria de empre
endedores a 11,2 milhões de
negócios ativos no país.
Os MEIs representam atu
almente 56,7% das empresas
em atividade no Brasil e 79,3%
das empresas abertas no ano
passado no país. (ABr)

R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

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

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio

Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br
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Filippi fala em suspender Taxa do Lixo;
perda seria de R$ 27 milhões ao ano
Segundo a direção regional da Sabesp, a empresa cobra água e esgoto de 113 mil consumidores na cidade
WILSON DA SÁ ESPECIAL PARA
O DIÁRIO REGIONAL

Caso se confirme a decisão
do prefeito de Diadema, José
de Filippi Júnior de suspender a
cobrança da Taxa do Lixo, anunciada durante live de um jornal
da região, a cidade deixará de
arrecadar R$ 27,1 milhões este
ano. A taxa, cujo pagamento
estaria incorporada na conta
de água e esgoto do contribuinte, deixaria de ser cobrada
a partir de maio. Segundo apurado pela reportagem, Filippi
deve anunciar essa medida na
manhã desta quinta-feira em
reunião com os vereadores. De
acordo com a direção regional
da Sabesp, a empresa cobra
água e esgoto de 113 mil consumidores na cidade.
O prefeito também afirmou que tentará novo acordo

n

ENTRE ASPAS

Desde o início de abril está
suspensa a cobrança da taxa de
coleta e destinação de resíduos
domiciliares na conta de água
Prefeitura de Diadema

com a Sabesp sobre a cessão de
área para instalação da Usina
de Recuperação de Energia de
Resíduos Sólidos Urbanos, no
Eldorado, Zona Sul da cidade.
A Sabesp e a Prefeitura de Diadema assinaram, em 30 de
junho de 2020, acordo para a
prestação de serviços de tratamento e destinação final do lixo
no município, pelo prazo de 40
anos, o qual inclui a instalação
da Usina de Recuperação.
Questionada, em nota a
Prefeitura de Diadema informou que desde o início de
abril está suspensa a cobrança da taxa de coleta e destinação de resíduos domiciliares
(taxa de lixo) na conta de água
da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp).
Segundo a nota, a Secretaria
de Finanças está definindo a
logística para a continuidade
da cobrança por meio de carnê.
“Nada muda para os contribuintes que receberam o carnê
da taxa de lixo. A decisão de
retirar a taxa de lixo do carnê
do IPTU para ser cobrada
separadamente na conta de
água e esgoto da Sabesp ou

Wilson da Sá especial para o DR

Cobrança da taxa de lixo também é feita por carnê

por outro carnê da Prefeitura
também foi decisão da gestão
passada, conforme Lei Municipal nº 3.949/20.”
Líder do governo na Câmara, o vereador Orlando
Vitoriano (PT) disse que a suspensão da taxa será debatida na
reunião de quinta-feira com os
vereadores. “Sei que as negociações com a Sabesp sobre a usina

estão indo muito bem”, disse.
“Sei também que o contrato de
prestação de serviço com a Lara
permanece”, completou.
n O QUE DIZ A LEI
Segundo o advogado tributarista Filipe Domingos, para
que seja efetivada a decisão do
prefeito de suspender a cobrança da Taxa do Lixo na cidade,

primeiro é preciso que envie
à Câmara estudo de impacto
econômico e, depois, projeto
pedindo autorização para suspender a cobrança. “Essa é a forma legal para suspender esta ou
qualquer outra taxa”, explicou.
De acordo com o advogado,
o Artigo 6º da Lei Municipal
3.949, de 14 de fevereiro de
2020, em seu Parágrafo Único,
diz que o poder Executivo Municipal não poderá promover
alterações na taxa ou tarifa de
resíduos sólidos que possam
impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a
sustentabilidade econômico
financeira da prestação dos serviços públicos de resíduos sólidos no município.
Questionada sobre como
vai arcar com os custos da coleta e destinação de lixo na cidade; quanto já arrecadou com
as taxas pagas de janeiro a abril;
se quem já pagou a cobrança à
vista ou as primeiras parcelas,
será ressarcido; e, ainda, como
fica o contrato assinado com a
Sabesp, a prefeitura não retornou até o fechamento desta
matéria. A Sabesp também não
retornou à reportagem.

Consórcio ABC
ingressa em rede de
centros de inovação
da União Europeia
O Consórcio Intermunicipal ABC aderiu ao Enrich (Rede
Europeia de Centros e Pólos de
Pesquisa e Inovação), iniciativa
da União Europeia destinada à
cooperação internacional para
acelerar a inovação.
Entidade sem fins lucrativos, o Enrich promove a internacionalização da ciência,
tecnologia e inovação por meio
de parcerias estratégicas. A iniciativa também incentiva e facilita a cooperação em pesquisa,
tecnologia e empreendedorismo entre a Europa e o Brasil,
apoiando e capacitando entes
públicos e privados ao longo da
cadeia de inovação.
Com a adesão à iniciativa,
as cidades do ABC têm acesso
exclusivo à rede internacional e
conhecimento de excelência em
inovação, assessoria em chamadas de financiamento de inovação, pesquisas e estudos de
mercado, estímulo à cooperação
entre organizações europeias e
brasileiras de pesquisa, inovação e negócios, apoio técnico
para políticas e projetos públicos, entre outras vantagens.
O presidente do Consórcio
ABC e prefeito de Santo André,
Paulo Serra, ressaltou que o
objetivo da ação é impulsionar
setores de pesquisa, tecnologia
e inovação dos sete municípios.
(Reportagem Local)

Ministério da Saúde autoriza mais 53 leitos UTI Covid adulto para a região
O Ministério Público autorizou nesta quarta-feira (14)
a abertura de mais 53 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) adulto para atendimento
de pacientes graves com covid
no ABC. Para São Paulo foram

autorizadas 330 vagas, todas
de terapia intensiva adulto, no
valor de R$ 15.984.000.
Três municípios da região
foram comtemplados com a
nova liberação. O Hospital Ramés Nardini, em Mauá, contará

Hospital de Campanha Pedro
Dell’Antonia completa um ano
O primeiro hospital de campanha instalado em Santo André
completa nesta semana um ano
de funcionamento. O Complexo
Esportivo Pedro Dell’Antonia,
reconhecido pela realização de
grandes partidas de basquete e
vôlei, abriga desde 15 de abril de
2020 estrutura montada com o
objetivo de garantir assistência
aos pacientes com Covid-19.
“O Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia já salvou a vida
de 7.406 andreenses em um ano
de operação. Esta estrutura nos
garantiu capacidade para resistir
ao pior momento da pandemia,
sem que a nossa gente ficasse
sem atendimento médico. Uma
marca que nos coloca como referência mundial no cuidado com as
pessoas. Nossas equipes também
se diferenciam pela humanização
e atenção, um trabalho incansável por salvar vidas”, destacou
o prefeito Paulo Serra.
Desde sua inauguração o
hospital de campanha trabalha
como retaguarda do serviço
público de saúde. O local, que
atualmente conta com 190
leitos, sendo 30 de UTI, foi
preparado para acolher pacientes leves e moderados e, na
condição de agravamento dos
casos, garantir o tratamento em
leitos de UTI completos.
A aposentada Hilda dos Santos, de 70 anos, foi a segunda a

ser atendida no local. “Pensei que
ia morrer, até chamei meus filhos
do interior para se despedirem
de mim. Fui na UPA Perimetral e,
quando fiz a tomografia, o médico viu que o meu pulmão estava
comprometido. Fui transferida
para o hospital de campanha,
C
onde fiquei oito dias. Quando
cheguei, chorei muito, mas não
pensava em morte, só em
Deus
M
para me curar e eu poder cuidar
dos meus sete filhos”, lembra.
Y
Para Hilda, a atuação
da
equipe da saúde foi fundamental para sua recuperação.
CM “Os
profissionais do hospital de
campanha trataram muito
bem
MY
de mim. Tenho muito a agradecer”, comemora.
CY

n HUMANIZAÇÃO
As ferramentas tecnológiCMY
cas se tornaram grandes aliadas
para aproximar pacientes e famiK
liares. A equipe multiprofissional
realiza diariamente as visitas
humanizadas, que são feitas por
videochamada, com duração de
aproximadamente 20 minutos
cada. “Durante a visita, o paciente consegue falar com a família e matar um pouco da saudade.
Tem feito um bem tremendo e é
uma hora muito esperada por
eles”, explica o superintendente
dos hospitais de campanha de
Santo André, Victor Chiavegato.
(Reportagem Local)

com mais 30 novos leitos para
covid, totalizando R$ 1,44 milhão em recursos federais.
Em Santo André, o Hospital Mário Covas será equipado
com mais 13 vagas de terapia
intensiva, com repasses de R$

624 mil. Já no Hospital Estadual de Diadema (do Serraria)
serão implementados mais 10
leitos, com verba de R$ 480 mil.
Segundo portaria publicada no Diário Oficial da
União, com a nova liberação

serão abertos mais 1.301 leitos de UTI adulto e 35 leitos
de UTI pediátrica em vários
municípios, nos estados de
Alagoas, Amazonas, Amapá,
Bahia, Ceará, Maranhão,
Minas Gerais, Pará, Pernam-

buco, Paraná, Rio Grande do
Norte, Rondônia, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. O valor do
repasse mensal será de mais
de R$ 64,1 milhões, correspondente a abril. (Angelica Richter)

Veículos

Quinta-feira, 15 de abril de 2021

6

jornalismo@diarioregional.com.br

Novo Accord híbrido
traz mudanças sutis, que
modernizaram discretamente
o estilo da décima geração,
apresentada em 2018

DANIEL DIAS
AutoMotrix

DANIEL DIAS
AutoMotrix

Sedã de porte grande da
Honda, o Accord foi lançado em
1976 e, atualmente, está em sua
décima geração, apresentada em
2018. Foi o primeiro carro não
norte-americano a abocanhar o
título de automóvel mais vendido nos Estados Unidos, em
1989 e 1990. Ou seja, com 45
anos de trajetória, não falta base
histórica para o Accord, que desembarca no segundo semestre
deste ano em uma inédita configuração híbrida, inaugurando
no Brasil a tecnologia e:HEV.
Nela, o sedã combina dois
motores elétricos que nunca
trabalham em conjunto com o
propulsor a combustão interna
– este, inclusive, é menos potente que o principal elétrico.
O Accord é um dos três veículos híbridos que a Honda
planeja lançar no país até 2023,
dentro do seu plano de eletrificação para o mercado local. A
marca oriental não divulgou o
preço do Accord híbrido, mas o
modelo substituirá a configuração top de linha Touring, que
era oferecida a R$ 262.800. A
versão híbrida passa a ser a única do sedã oferecida no Brasil.
Como parte da sua estratégia global, a Honda propõe que,
até 2030, dois terços das vendas
mundiais da marca sejam veículos eletrificados, com a intenção
de atingir a neutralidade de carbono até 2050. Dentro desse
compromisso, a empresa criou
a divisão Honda e:Technology
para identificar as tecnologias
de eletrificação. Sob o guardachuva da Honda e:Technology
está a marca e:HEV, empregada para denominar a tecnologia híbrida de dois motores
elétricos de alta eficiência.
Segundo a Honda, com o
uso de um sistema de dois motores elétricos de alta eficiência
combinados a um propulsor
2.0 a combustão do ciclo Atkinson, a tecnologia e:HEV proporciona nova experiência de

EVOLUÇÃO da espécie

Honda Accord híbrido com a tecnologia e:HEV chegará ao mercado brasileiro no 2º semestre

condução ao volante, com aceleração e respostas vigorosas,
combinada ao menor consumo
de combustível. Há três modos
principais de operação, dependendo da situação de condução:
EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive e Engine Drive.
O sistema alterna automaticamente entre os motores,
buscando a máxima eficiência.
Nos modos EV Drive e Hybrid
Drive, a tração sempre ocorre
apenas por meio do motor elétrico de 184 cavalos de potência
e 32,1 kgfm de torque. A única
diferença entre os modos é se
o propulsor a combustão, de
145 cv e 17,8 kgfm de torque,
funcionará em conjunto com
o motor elétrico gerador, para
fornecer energia, ou não.
Por se tratar de um motor
elétrico de alta potência, a maior
parte das condições de rodagem
estarão cobertas nestes dois
modos de operação. O segundo
motor elétrico gera energia alimentado pelas desacelerações
e pelo 2.0 aspirado, que serve
como gerador de energia para
alimentar o principal elétrico,
não existindo a possibilidade de
recarga externa – ou seja, o Accord híbrido não é plug-in.
Como complemento, a Honda tem um terceiro modo, o
Engine Drive, que faz a conexão direta do motor a combustão com as rodas, por meio
de um sistema de embreagem.
Esse modo é acionado em velocidades mais altas de cruzeiro, quando o motor a combustão trabalha em sua faixa de
maior eficiência energética.
A operação do sistema é
simples e busca aumentar a
eficiência nas diferentes condições de rodagem. O modo EV

Drive, 100% elétrico, é usado
nos momentos em que o motor
a combustão não é eficiente, em
condições de baixa velocidade
ou de aceleração suave. Outro
diferencial do sistema é sua interação com o motorista. Uma
função chamada de Seletor de
Desaceleração foi aplicada ao
sistema e:HEV do Accord e permite, por meio de teclas posicionadas atrás do volante, controlar o nível de desaceleração
do veículo em quatro estágios.
Somada aos modos Sport
e Econ, que alteram a aceleração, a seleção de desaceleração
atua especificamente quando
o condutor retira o pé do pedal da direita. O sistema pode
ser utilizado como incremento do freio-motor quando há
um carro à frente, em trechos
sinuosos, em uma redução no
sinal vermelho ou mesmo em
descidas. Com isso, o Accord
híbrido consegue alcançar o
consumo de 17,6 km/l na cidade e de 17,1 km/l na estrada, de acordo com o Inmetro.
Graças à evolução dos con-

juntos de baterias e da unidade de controle de energia,
o Accord híbrido oferece aos
ocupantes o mesmo espaço
interno da versão com motor à
combustão anteriormente comercializada, sem a bateria ou
outros componentes do sistema híbrido ocupando o espaço
para bagagem ou passageiros.
As baterias ficam localizadas
sob o banco traseiro.
Externamente, o Accord híbrido traz mudanças sutis, que
modernizaram discretamente
o estilo da geração apresentada em 2018. Na dianteira,
o sedã ganhou novos parachoque e grade, com desenho
mais horizontal, abrigando
os novos faróis de neblina em
LED. O modelo traz inéditas
rodas de 17 polegadas com
acabamento escurecido. Na
traseira, o desenho do Accord é
complementado com um novo
acabamento na parte inferior
do para-choque. Na tampa traseira, o logo “e:HEV” identifica
a versão híbrida, junto dos novos emblemas “H” frontal e

traseiro com novo acabamento em azul, exclusivo dos veículos híbridos da marca.
Internamente, o sedã mantém a sofisticação habitual, com
novos equipamentos que ampliam a conectividade, o conforto e
a segurança. Na conectividade,
o sistema de áudio agora permite a integração com as tecnologias Apple CarPlay e Android
Auto sem a necessidade de fios,
por conexão Bluetooth. Além
disso, o carregador por indução
no console central está mais
potente, com 15 watts. Ainda
nesse quesito, os ocupantes
do banco traseiro passam a
contar com duas saídas USB
adicionais, para recarga de
dispositivos eletrônicos. O
quadro de instrumentos traz
novo grafismo, adequado
para todas as funcionalidades
do sistema híbrido e:HEV.
Na segurança, o já conhecido pacote de tecnologias e
assistência ao condutor Honda
Sensing foi aprimorado. O modelo traz agora a tecnologia
Low Speed Braking Control,

que ativa o freio em manobras
de baixa velocidade, caso detecte a possibilidade de colisão.
A marca garante que o assistente de permanência em faixa
e o controle de cruzeiro adaptativo trazem funcionamento
mais preciso e intuitivo.
De resto, o Honda Sensing continua a englobar as tecnologias anteriores, expressas
em siglas: controle de cruzeiro
adaptativo com ajuste de velocidade (ACC/LSF), sistema de
frenagem para mitigação de colisão com alerta de colisão frontal (CMBS/FCW), sistema de
assistência de manutenção em
faixa (LKAS) e sistema para inibir evasão de pista (RDM/LDW).
Os avançados sistemas de
segurança ativa e passiva incluem o assistente de estabilidade (VSA) com controle de
tração, freios ABS com reforço
eletrônico de frenagem (EBB),
monitoramento da pressão
dos pneus, oito airbags (dianteiros avançados, de cortina,
laterais e de joelhos para o motorista e passageiro da frente),
sendo o primeiro Honda vendido no Brasil com esse número de bolsas de segurança.
Outra novidade do Accord
é a adoção do alerta de uso do
banco traseiro, que emite um
aviso ao condutor indicando
“alguma coisa ou criança esquecidos” no banco de trás.
Fotos: Divulgação

Motor 2.0 aspirado do ciclo Atkinson gera 145 cv de potência; interior mantém a sofisticação habitual do modelo
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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

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

VENDAS

Roteiro do Bom Apetite

Boiadeiro
Grill

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

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)

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

Serviços Gerais

Tels.: (11) 4071-7956

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

PROMOÇÃO
JANTAR

CALHAU 1 COL X 20.EPS

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

POLÍTICA
CIDADE
economia
OPINIÃO
SAÚDE
LAZER
ESPORTE
EDUCAÇÃO
AQUI TEM
TUDO QUE
VOCÊ QUER
LER

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

Você pode acreditar

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

Você pode acreditar

www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000
/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Você pode acreditar

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais:

www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Indicador de Saúde
INFORME

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO OU DE FABRICAÇÃO EIS A QUESTÃO!
Dando continuidade ao processo de melhoria das boas praticas em manipulação de

mas frente a ocorrências onde não foram adotadas as condições mínimas de cuidado

alimentos surge uma dúvida crucial na cabeça dos empresários do ramo. Qual o tipo de

com as Boas Práticas tomam proporções descomunais e fatais para a população, saúde

Manual de Boas Praticas que devo adotar para o meu estabelecimento?

pública e até com repercussão maior pois estamos prestes a receber a Copa do Mundo.

Sabemos que na parte de regulação da área existem leis, normas e portarias específicas

Por sua vez o manual de boas Práticas de Fabricação tem o seu nascimento em

para cada tipo, porem as empresa evoluem, crescem e se transformam conforme a

condições mais exigentes no quesito de qualidade de mão de obra pois é uma área

necessidade e demanda do mercado. Assim como na adolescência fase conhecida de

deficiente e bastante trabalhosa pois os monitoramentos envolvidos são mais complexos

“novas experiências” as empresas também passam por fases difíceis de identidade e

dependendo da necessidade do material pois se uma empresa de serviço pequena faz

auto reconhecimento dentro da área alimentícia.

salgadinhos por encomenda a variação de peso e tamanho dos alimentos acabam sendo

Muitas empresas pequenas com perfil familiar sofrem um tanto no processo dessas

de pequena relevância porém se uma indústria na mesma área comete o mesmo erro

mudanças pois ações simples de desenvolvimento de produtos, padronização de

tem comprometimento sério de custo e redução no lucro e satisfação dos clientes.

procedimentos e monitoramentos desencadeiam cascatas de reclamações dos

O respeito a fase de crescimento em relação direta a capacidade operacional deve

colaboradores.

ser muito bem dosada pois cada passo dado de forma equivocada compromete a

Primeiramente como já falamos anteriormente o Manual de Boas Práticas de Serviços

possibilidade de conquistar clientes maiores e cativar os clientes atuais.

de Alimentação regulamenta algumas diretrizes básicas do funcionamento mínimo

A necessidade de treinamentos específicos para cada setor na indústria é facilmente

das empresas na escolha de fornecedores, por exemplo, que pode variar no grau

substituído por reuniões mais simplificadas porém com o mesmo impacto. O colaborador

de complexidade de uma listinha de compra no Supermercado mais próximo até a

e a empresa precisam ser estimulados de forma continua para as melhorias nas boas

contratação de empresa específica no fornecimento de algum produto necessário no

praticas de manipulação ou de fabricação tomem proporções e ritmo de crescimento

serviço.

estável.

Como passar a ter controle e monitoramento nessa área quando na cabeça do

Pequenos restaurantes não precisam se preocupar determinação de lotes de produtos

empresário é uma operação tão simples, e vêm os questionamentos de por que eu

liberados, mas os cuidados de aquisição de produtos, estocagem, identificação,

preciso fazer o controle de temperatura na chegada do material? Por que eu preciso

treinamento dos manipuladores poderiam ser consideradas a coluna vertebral do

realizar uma visitação no meu fornecedor para avaliar se ele está adotando medidas de

funcionamento bem como as inspeções periódicas de averiguação das condições

segurança alimentar?

sanitárias.

A etiquetagem vira outra revolução dentro da empresa pois muitas vezes nos

As indústrias por sua vez precisam de um sistema de controle de lote, rastreabilidade

deparamos com colaboradores com deficiência na escrita e leitura caracterizando

de matéria prima e produtos muito mais aguçado pois se tem abrangência muito maior

uma condição extremamente deficiente, a Mão de obra qualificada em função do

no alcance de serviço e deverá prestar contas á população e aos órgãos reguladores de

colaborador que permanece na empresa por anos a fio porém sem buscar atualização

forma mais eficaz bem como os treinamentos são muito mais voltados a conhecimentos

e melhor qualificação para acompanhar o crescimento. Alguns colaboradores sentem-se

de metabolismo de microorganismos envolvidos no processo produtivo ou na própria

injustiçados por serem substituídos ou não aproveitados nas novas fases.

origem da matéria prima onde os fluxogramas e pontos críticos de controle são

A adoção de POPs (Procedimentos Operacionais Padronizados) pelas empresas

ferramentas de importância relevante no programa de controle higiênico sanitário –

passam por fase de negação onde as lideranças e os colaboradores se rebelam na sua

PCHS que o Grupo Biomedic vem evoluindo e crescendo com os nossos parceiros.

implantação levando o futuro operacional da empresa a riscos muito grandes envolvendo
episódios de contaminação alimentar, surtos e autuações dos órgãos fiscalizadores
(Vigilância Sanitária).

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico-Sanitarista

Em alguns momentos as recomendações apresentadas são recebidas com a impressão

responsável pelo departamento de PCHS

de que esses órgãos reguladores querem impedir o funcionamento dessas empresas

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

Prefeitura do MunicíPio
de diadeMa

Decreto nº. 7.895 DE 12/03/2021: Dispõe sobre
a abertura de crédito suplementar no valor de R$
3.234.785,61 (Três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), para cobertura do crédito serão
utilizados recursos provenientes de anulação no
valor total deste decreto, em conformidade com os
incisos I, II e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964, respectivamente
nos termos do artigo 7º da Lei Municipal n º 4.041
de 18/12/2020. A íntegra do Decreto encontra-se no
portal de transparência do site da Prefeitura do Município de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.
Decreto nº 7.896 de 12/03/2021: Dispõe sobre a
abertura de créditos suplementares no valor de R$
4.369.388,08 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e oito
centavos), em conformidade com os incisos I, II e III
do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, respectivamente nos termos do artigo 5º e 6º da Lei Municipal nº 4.041 de 18/12/2020.
A íntegra do Decreto encontra-se no portal de transparência do site da Prefeitura do Município de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. DESPACHO DA SECRETARIA DE CULTURA. Celebração de Termo de
Prorrogação, Supressão de Valor e Convalidação
ao Termo Parceria, firmado com entidade de direito
privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização de Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP. Termo de Prorrogação, Supressão de Valor
e Convalidação ao Termo de Parceria, firmado com
a OSCIP – INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL CENÁRIOS FUTUROS. OBJETO: promover, de forma
complementar a execução de atividades relativas ao
apoio, aprimoramento, realização, desenvolvimento,
manutenção e gerenciamento, através do projeto
de formação, difusão, circulação, capacitação cultural, manutenção da lira Jazz Band de Diadema,
corpo técnico-artístico e acesso à cultura por meio
de seu patrimônio histórico, das diversas linguagens
artísticas e culturais e das festas populares, desenvolvendo cidadania e bem-estar social através dos
eventos, mediações de leitores e oficinas culturais,
no âmbito da cidade de Diadema. DA VIGÊNCIA
DO AJUSTE: de 01 de abril a 31 de dezembro de
2021 (09 meses). DO VALOR TOTAL DO AJUSTE:
R$ 1.508.185,56 (Um Milhão, Quinhentos e Oito Mil,
Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis
Centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2021.11
.02.2089.335043.11100000. Ficha 11015. PROJETO/ATIVIDADE: CULTURA NA CIDADE. DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS. DEIVID FERREIRA
COUTO – Secretário de Cultura. EXPEDIENTE: PAI
nº 15.958/2017.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. DESPACHO DA
SECRETARIA DE CULTURA. Extrato de Termo de
Prorrogação e Convalidação ao Termo de Convênio
entre a Prefeitura do Município de Diadema e a ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA –
APBD. Fica prorrogada a Cláusula Oitava do Termo
de Convênio firmado em 02 de janeiro de 2017, estendendo a vigência de 01 de abril a 31 de dezembro de 2021. Valor da Prorrogação: R$ 374.175,00
(Trezentos e Setenta e Quatro Mil e Cento e Setenta
e Cinco Reais). Permanecem inalteradas as demais
Cláusulas do Termo de Convênio inicial, que ficam
ratificadas pelo presente Termo de Prorrogação ao
Convênio, o qual passa a fazer parte integrante daquele. Expediente: PAI nº 24.209/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 030/2021 - PC: 0299/2020. Objeto:
R. de P. p/o Forn. de Medicamentos - Demanda
Judicial. Agendado para: 29/04/2021 às 09h00. Pr.
Eletrônico: 031/2021 - PC: 0311/2020. Objeto: R. de
P. p/o Forn. de Insumos Odontológicos. Agendado
para: 29/04/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 032/2021
- PC: 0255/2020. Objeto: R. de P. p/o Forn. de Insumos Odontológicos. Agendado para: 30/04/2021 às
09h00. Informações, e/ou retirada Edital completo,
mediante pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª.

Dirce - Diadema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h,
Tel: 4057-7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 024/21 - PC: 0333/20. Objeto: Forn.
De Gêneros Alimentícios Estocáveis. Tornamos público que a Licitação em epígrafe foi adiada “Sine
Die”.
Pr. Eletrônico: 0114/20 - PC: 0179/20. Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviço
Continuado Aos Pacientes Assistidos Pelo Programa De Oxigenoterapia Domiciliar – Pod Da Rede De
Saúde Do Município De Diadema. Locação De Concentradores Convencionais E Portáteis De Oxigênio,
Cilindros De Oxigênio Medicinal Gasoso E Líquido E
Equipamentos De Ventilação Não Invasiva, Incluindo Assistência Técnica E Manutenção Dos Equipamentos. Nego provimento ao recurso interposto pela
empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, conforme legislação vigente.
Pr. Eletrônico: 0216/2020 - PC: 0312/2020. Objeto:
Forn. de Medicamentos Manipulados. Resumo Ata
RP 066/2021 entre Município Diadema e Estratti
Vegetali Farmácia e Manipulação Eireli. Itens homologados na publicação do Diário Regional dia
13/03/2021. Prazo entrega: 05 dias úteis. Vigência:
12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 0104/19 – PC 0186/20. Objeto: Forn.
de Mat. de Enfermagem (EPI). Resumo 1º Apostilamento a Ata RP: 247/2020 entre Município de
Diadema e (CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA), p/fazer constar a participação da Secretaria
de Esporte e Lazer na Ata.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 096/2020 - PC: 0176/2020. Objeto:
Forn. de Mat. de Enfermagem. Ata RP 215/2020
entre Município Diadema e Deltamed-H Comércio
e Serviços Ltda, Ata RP 216/2020 entre Município
Diadema e Vital Hospitalar Comercial Ltda, Ata RP
217/2020 entre Município Diadema e Polar Fix Ind. e
Com. Produtos Hospitalares Ltda, Ata RP 218/2020
entre Município Diadema e SC Comércio de Produtos Hospitalares Eireli, Ata RP 219/2020 entre Município Diadema e Medlevensohn Com. Rep. Produtos
Hospitalares Ltda, Ata RP 220/2020 entre Município Diadema e Mogami Importação e Exportação
Ltda, Ata RP 221/2020 entre Município Diadema e
Ciscre Imp. e Distr. de Produtos Médicos Ltda, Ata
RP 222/2020 entre Município Diadema e Cubomed
- Comércio Atacadista de Prod. p/Saúde Eireli e Ata
RP 223/2020 entre Município Diadema e Soma/SP
Produtos Hospitalares Ltda. Tornamos público que
permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de
15/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
DESPACHOS DO PREFEITO DE 14.04.2021: PORTARIA 1028, DESIGNA MÁRCIO ADRIANO ROCHA
FREIRE, Prontuário nº 119.713, Assistente de Secretaria, para responder, interinamente, pelas atribuições do cargo de Secretário de Gestão de Pes-

‘‘

Um bom
anuncio faz
você vender
mais

soas enquanto perdurar a licença médica do titular
ODAIR CABRERA, Prontuário nº 200.387.

ä

Publicidade Legal
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convocação
Convidam-se os senhores quotista da construtora PaMPas Ltda, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita na RFB CNPJ
nº 47.157.235/0001-55, com sede social à
Rua Baffin nº 32 / 60, Jardim Maria Adelaide, Município de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, CEP: 09750-620, a se
reunirem em assembleia geral extraordinária,
a realizar-se na sede social da empresa, no
dia 05 de Maio de 2021, às 9:00h em primeira convocação e às 9h30mint em segunda
convocação, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Arquivamento do
inventário de Zelinda Luiza Dall’Igna Morés,
para a inclusão dos herdeiros: João Luiz
Morés e João Francisco Dall’Igna Morés,
como sócios da empresa; 2) Oferecimento de
venda aos demais sócios das quotas sociais
dos sócios: João Luiz Morés; João Francisco
Dall’Igna Morés e Maria Eliza Dall’Igna Coimbra; e 3) Consolidação e nova redação do
contrato social. Ficam os quotistas advertidos
que, estando presente 75% do Capital votante e em segunda convocação pelos números
dos presentes, conforme preconiza o artigo
1.074 do CCB. Caso esteja impossibilitado
de comparecer, poderá fazer-se representar
por outro sócio ou por advogado legalmente
constituído para este fim, caso vossa senhoria seja ausente concordará tacitamente com
as alterações aprovadas pelos presentes.
carrefour comércio e indústria Ltda,
torna público que requereu ao SEMASA a
Autorização para Supressão Arbórea para
sua filial de Comércio Varejista de Combustível para Veículos Automotores (Posto de
Combustível), localizado no Avenida Pedro
Américo, 23, Vila Homero Thon, Santo André – SP e declara aberto o prazo de 30 dias
para manifestação escrita e endereçada ao
SEMASA.
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