
O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) de Diadema foi 
contemplado com a reforma na sede 
própria e modernização do sistema 
de comunicação. A entrega oficial do 
prédio reformado, localizado no anexo 
do Quarteirão da Saúde, foi realizada 
nesta quarta (15). A sede do SAMU 
ganhou modificações que permitem 
melhor fluxo de trabalho, como a re
organização da sala de Regulação, que 
passa a funcionar em um único ambi
ente. Melhorias como instalação de ar 
condicionado, persianas para controle 
de insolação, pintura interna e externa 
e novo mobiliário proporcionam mais 
conforto e segurança para os profis
sionais.
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Serviço recebeu equipamentos modernos de comunicação que garantem agilidade nas informações entre ambulâncias e serviços de saúde
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MP apura falta 
de estrutura no 

Conselho Tutelar 
de São Caetano

inquérito

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central cumpriu o 
prometido e puxou o freio no ritmo de 
alta da Selic (a taxa básica de juros). A 
taxa subiu 0,50 ponto porcentual, de 
12,75% para 13,25% ao ano. Com a ele
vação, a Selic alcançou o maior patamar 

Banco Central eleva a Selic para 13,25% ao ano
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em cinco anos e meio, desde janeiro de 
2017 (13,75%). Foi a 11ª primeira alta 
consecutiva neste ciclo de aperto mon
etário, que já é o mais longo da história 
do Copom. Desde o primeiro aumento, 
em março de 2021, quando a Selic es
tava na mínima de 2%, a taxa já subiu 
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SAMU Diadema 
ganha nova estrutura 

para atendimento 
e equipamentos

Suspeito confessou assassinato de Bruno 
e Dom, diz superintendente da PF
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Com a elevação, a taxa básica de juros alcançou o maior patamar em cinco anos e meio, desde janeiro de 2017 (13,75%)

Ainda estão sendo feitas escavações no local, que fica 3,1 km do rio. Também se 
espera encontrar no local o barco usado por Bruno Pereira e Dom Phillips no trajeto.

11,25 pontos porcentuais, o maior 
choque de juros desde 1999. A decisão 
desta quartafeira (15) era plenamente 
esperada pelo mercado financeiro, já 
que o BC sinalizou, após subir a Selic em 
1pp no Copom de maio, que avaliava 
“como provável uma extensão do ciclo 

com um ajuste de menor magnitude” 
para a reunião deste mês. A decisão foi 
tomada horas depois de o Federal Re
serve, banco central dos EUA, também 
preocupado com as pressões sobre os 
preços, elevar a taxa básica de juros para 
o intervalo entre 1,5% e 1,75% ao ano, 

a mais elevada desde março de 2020, no 
início da pandemia, quando estava entre 
1% e 1,25%. Ao justificar a decisão, o BC 
avaliou que “reflete a incerteza ao redor 
de seus cenários e um balanço de riscos 
com variância ainda maior do que a usual 
para a inflação prospectiva”.

Versão Overland T270 é a mais 
equipada com motor flex do Jeep 
Commander, que lidera as vendas 
nacionais no segmento de utili-
tários esportivos de sete lugares

NO CENTRO da meta Página  6

Luiza Kreitlon/AutoMotrix

dianteira do SuV traz as sete 
fendas tradicionais da Jeep, 

enquanto a traseira, exclusiva 
do commander, abriga lanternas 

estreitas, instaladas rente ao vidro
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Vicentinho: temos atuado para garantir 
direitos e, de vez em quando, temos avanços
O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), ao fazer balanço de seu atual mandato, afirmou em entrevista ao Diário 
Regional que, quanto oposição ao governo Jair Bolsonaro (PL), vem atuando para evitar novos reveses em relação aos direitos dos tra

balhadores. O expresidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ainda atribuiu o encer
ramento da operação da Toyota em São Bernardo à lógica do capital, que é lucrar independentemente de qualquer consequência. Vi

centinho, que buscará à reeleição este ano, também já assumiu o compromisso de lutar pela criação do Instituto Federal do ABC.     

n ENTRE ASPAS

Estou com saúde e 
altamente comprometido 
(para um novo mandato)

Vicentinho

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O sr. integrou a base do 
governo em seus três primei
ros mandatos como depu
tado, mas agora compõe a 
oposição. O que mudou em 
sua atuação parlamentar?

Quando somos da base do 
governo atuamos na defesa de 
projetos que o nosso governo 
apresenta. No meu caso, atuei 
bastante na defesa do salário 
mínimo, com o projeto de re
cuperação. Também atuei bas
tante na luta contra o trabalho 
escravo, com projeto, e no es
tatuto da igualdade racial. Em 
resumo, em todos os projetos 
como as cotas, políticas de ge
ração de emprego. Inclusive, 
atuei como relator das 40 horas 
semanais, que não foi adiante. 
A PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) está pronta para 
ser votada no plenário. Porém, 
minha atuação sempre foi no 
sentido de apoiar projetos para 
o desenvolvimento do país. 
Para a produção nacional, dos 
direitos do nosso povo. Era 
uma atuação que coadunava 
com os interesses do governo. 
Nem tudo o que a gente queria 
era possível, mas conseguía
mos ir para a frente. 

No caso do governo Bolso
naro, desde o Michel Temer, 
ficamos sustentando para que 
não haja reveses, diferente

Agência Câmara

Vicentinho: “atuo com dignidade na defesa dos interesses de nosso povo e do Brasil”
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mente de ir para a frente. No 
caso de Bolsonaro, enquanto 
deputado da oposição, o que 
me deixa triste, é que estamos 
lutando para manter o mínimo 
que foi conquistado e ele vem 
retirando. Essa “deforma” tra
balhista tirou direitos. Essa 
“deforma” da previdência. 
Chamo de deforma, porque 
reformar é uma coisa boa, para 
melhorar. A PEC 32, por ex
emplo, se refere à “deforma” 
da administração pública de 
nosso país, inclusive tirando 
direitos consagrados de nossos 
servidores. Então, temos atua
do muito para garantir direitos 
e, de vez em quando, muito ra
ramente, temos avanços. 

Temos obtido conquistas 
com algumas coisas que o Bol
sonaro tem inventado, como a 
lei da agricultura familiar, a do 
feirante. Do estímulo à comuni
dade quilombola. A nossa luta 
para que as mulheres tenham 
direito à absorvente, aprova
mos, ele vetou e derrubamos 
o veto. Esse foi um avanço. 
Aprovamos a lei do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação), mas por outro 
lado, como não depende de 
ele sancionar ou não, porque 
é uma PEC, nas regulamen
tações Bolsonaro vem boico
tando o estímulo à educação, 
inclusive, tirando bilhões das 
universidades públicas e escolas 
técnicas federais.  

Para mim, essas são as 
grandes diferenças. O que tem 
em comum do meu mandato 
quanto situação e oposição 
é que tenho agido com com
petência e ética, portanto, com 
muita coerência. Atuo com dig
nidade na defesa dos interesses 
de nosso povo e do Brasil. 

O sr. se mantém sem
pre entre os parlamentares 
mais atuantes.

Devido à minha atuação, no 
ano passado fui eleito pelo site 
Congresso em Foco, para mim 
o mais importante, porque 
a apreciação é feita por jor
nalistas que acompanham os 
trabalhos dos parlamentares; 
por um grupo de juristas, para 
descobrir se o parlamentar é 
ficha limpa ou não, entre os 34 
melhores. O parlamentar só 
é apreciado pelo voto popular 
se passar pelos dois crivos. Fe
lizmente, eu, ficha limpíssima, 
fiquei entre os 34 melhores 
deputados. Este ano, já me in
formaram que serei indicado 
para concorrer entre os me
lhores. Porém, em julho é que 
vamos saber.    

O sr. é candidato à re
eleição?

Sou candidato à reeleição. 
O conselho de meu mandato 
– sou o único deputado que 
tem um Conselho Deliberativo 
estadual   deliberou e o par
tido está aprovando a minha 
reeleição. Estou com saúde 
e altamente comprometido. 
Atuo com dignidade e a minha 
expectativa é que, o Lula eleito, 
possamos voltar a ser um depu
tado para ajudar o nosso Brasil 
a ser feliz de novo. Mantenho 
minha ligação com vários seg
mentos excluídos, mas tam
bém tenho atuado em defesa 
da produção nacional, da mi
cro e pequena empresa, além 
do trabalho junto às fábricas, 
como faço desde a época do 
Sindicato dos Metalúrgicos. 
Nestes dias mais recentes es
tive em várias empresas e isso 
tem me dado muita firmeza 
dessa ligação com a base, com a 
categoria e os trabalhadores. 

Como o sr., que iniciou sua 

trajetória política no Sindica
to dos Metalúrgicos do ABC, 
avalia a decisão da Toyota de 
mudar a produção para o in
terior de SP e da Atento, de 
fechar a unidade, ambas em 
São Bernardo?

As empresas, quanto to
mam essas decisões, fazem 
um cálculo frio, objetivando 
o lucro mais fácil, não impor
tando, sobretudo, as conse
quências sociais. Fiz dois pro
nunciamentos me referindo 
à Toyota. Inclusive, estamos 
tendo um problema, porque 
a Toyota fez um pacotão para 
quem quisesse sair com uma 
quantidade considerável de sa
lários, mas alguns meses antes 
tinham mandado embora cen
tenas de mensalistas e alguns 
trabalhadores da fábrica, e não 
quer pagar o mesmo valor para 
quem está saindo agora. A Toy

ota não pode agir assim. Tem 
de tratar todos igualmente. No 
caso da Ford fizemos passeatas, 
denúncias. Estive na porta das 
fábricas tanto de São Bernardo 
quanto de Taubaté. Enfim, é 
uma situação muito dura e o 
que mais me deixa chateado é o 
fato de o presidente da Repúbli
ca, que acabou com o Ministé
rio do Trabalho e agora voltou 
por interesses de negociatas, 
tratou com desdém o caso da 
Ford. No caso da Toyota ele 
nem se manifestou. Imagina 
no caso da Atento? Quantos 
jovens, que apesar de ganhar 
pouco salário, tinha ali um tra
balho permanente. Então, vejo 
isso sempre como a lógica do 
capital, que é lucrar indepen
dentemente de qualquer con
sequência, nem que para isso 
tenham de fechar uma fábrica e 
deixar as pessoas abandonadas, 
eles vão fazer. 

Os já colocados précandi
datos criticam os deputados 
estaduais e federais do ABC 
por “esquecerem” a região. 
Como o sr. analisa esse tipo de 
crítica e quanto já enviou às 
cidades do ABC?

Considero esse tipo de 
crítica como desonesta. Essas 
pessoas ou são desonestas ou 
desinformadas. Que somos 
poucos deputados da região? 
Somos sim. Carece de mais 
deputados e é por isso que 
temos vários candidatos que 
se apresentam agora. Eu, por 
exem plo, sou um deputado 
que ajuda todas as cidades do 
ABC. Sou morador de São Ber
nardo do Campo com muito 
orgulho. Já morei em Diadema. 
Inclusive, por ajudar todas as ci
dades tenho títulos de Cidadão 
Sãocaetanense, Diademense; 
Cidadão Sãobernardense, Ri
beirãopirense, Rio Grandense. 
Mesmo as cidades que não me 
deram esse título sabem da aju
da que envio. Inclusive, como é 
o caso de Mauá e Santo André, 
que este ano estão recebendo 
verbas minhas. 

Para São Bernardo indiquei 
R$57, 59 milhões; para Dia
dema, R$11,2 milhões; Mauá, 
R$6,52 milhões; Ribeirão Pires, 
R$ 5,44 milhões; Rio Grande 
da Serra, R$ 2,15 milhões; São 
Caetano do Sul, R$ 1 milhão; e 
para Santo André, R$ 6,22 mi
lhões. São quase R$ 90 milhões. 
Essas são as verbas que enviei 
e, com certeza, sou o deputado 
que mais tem ajudado a região. 

Além do apoio a essas ci
dades, estou muito animado e 
assumindo o compromisso jun
tamente com vários setores da 
sociedade e do mundo educa
cional, a luta pela construção do 
Instituto Federal do ABC. Do 
mesmo jeito que lutamos pela 
Universidade Pública Fe deral, 
que fomos às ruas, fizemos 
abaixoassinados e manifesta
ções públicas e fomos ao presi
dente Lula, e tivemos êxito com 
essa que é uma das melhores 
universidades do mundo, agora 
a nossa luta é pelo Instituto 
Federal do ABC.  

Como o sr analisa o ce
nário político nacional?

O Lula está cada vez mais 
consolidado em primeiro lugar 
nas pesquisas. Evidentemente, 
que estas são o retrato do mo
mento, mas o povo está buscan
do na memória que viveu bem, 
foi respeitado e feliz no governo 
Lula em todos os sentidos. Des
de a soberania nacional a pro
jetos para tirar o povo da fome 
e da miséria. O Brasil saiu do 
mapa da fome feiro anualmente 
pela ONU (Organização das Na
ções Unidas) e voltou agora com 
Bolsonaro. Acho que há possibi
lidade de vitória no primeiro tur
no, mas não devemos esperar e 
sim, esperançar. Fazer acontecer. 
Precisamos ter o pé no chão, hu
mildade, de que a eleição é como 
mineração, só depois de apura
ção. Entretanto, estamos com 
muita esperança tanto do Lula 
como presidente da República, 
quanto do (Fernando) Haddad 
governador.  (Matéria comple
ta em diarioregional.com.br)
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Suspeito confessou assassinato de Bruno 
e Dom, diz Polícia Federal no Amazonas

A PF levou o suspeito para a área de buscas no rio Itaquaí, onde foram encontrados resquícios humanos

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Nesta terça, a PF prendeu Oseney da Costa, que vive perto de onde a mochila foi encontrada 

A Polícia Federal afirmou 
nesta quarta-feira (15) que o 
jornalista inglês Dom Phillips 
e o indigenista Bruno Pereira 
foram assassinados no Vale do 
Javari no dia 5. A confirmação 
veio após Amarildo Oliveira, 
conhecido como “Pelado”, preso 
por suspeita de participação no 
desaparecimento, confessar en-
volvimento no crime.

“Ontem (terça) à noite nós 
conseguimos que o primeiro 
preso neste caso, conhecido 
por Pelado, voluntariamente 
resolveu confessar a pratica 
criminosa. Durante a confissão 
ele narra com detalhes o crime 
realizado e aponta o local onde 
havia enterrado os corpos”, 
afirmou Eduardo Alexandre 
Fontes, superintende regional 
da PF em coletiva de imprensa.

Na manhã desta quarta, a 
PF levou Oseney para a área 
de buscas no rio Itaquaí, onde 
foram encontrados “remanes-
centes” humanos. Ele admi-
tiu que a dupla foi abordada 
e morta no trajeto de barco 
entre a comunidade de São 
Rafael. Ainda estão sendo fei-
tas escavações no local, que 
fica 3,1 km do rio. Também 
se espera encontrar no local o 
barco usado por Bruno Pereira 

e Dom Phillips no trajeto.
“Não descartamos a hipó-

tese de outras pessoas estarem 
envolvidas. Temos muito o que 
fazer no inquérito para coletar 
seguramente provas de auto-
ria e materialidade”, afirmou o 
Delegado da Polícia Civil, Gui-
lherme Torres.

Os novos materiais desco-
bertos e vestígios humanos 
coletados próximos ao local 
na sexta-feira (10) estão sen-
do periciados. A análise é feita 
a partir de materiais genéticos 
fornecidos pelas famílias de 
Pereira e Phillips. Uma mochi-
la com pertences do jornalista 
também foi identificada na 
mesma área.

Nesta terça-feira, a PF 
também prendeu Oseney da 
Costa de Oliveira, que vive 
perto do local onde a mochila 
do repórter foi encontrada. Os 
investigadores já tratavam o 
caso como suposto homicídio. 
O pescador foi o segundo preso 
de envolvimento no desapare-
cimento da dupla detido tem-
porariamente. Ele é irmão do 
também pescador Amarildo da 
Costa Oliveira, o primeiro preso 
pela PF na investigação. Teste-
munhas relataram aos policiais 
federais que os dois saíram de 

barco em alta velocidade atrás 
de Bruno e Dom no dia do de-
saparecimento.

Pereira e Phillips percor-
riam a região do Vale do Ja-
vari. Pereira orientava mora-
dores da região a denunciar 
irregularidades cometidas em 
reserva indígena e o jornalista 
estrangeiro acompanhava o 
trabalho para registrar em liv-
ro que pretendia escrever.

n O CASO
No dia 5 de junho, o indi-

genista Bruno Araújo Pereira, 
da União das Organizações 

Indígenas do Vale do Javari 
(Univaja), e o jornalista inglês 
Dom Phillips, do britânico The 
Guardian, partiram da comu-
nidade ribeirinha de São Rafael 
em direção à cidade de Atalaia 
do Norte, ambas no estado do 
Amazonas. A viagem costuma 
durar apenas duas horas, mas 
Bruno e Dom nunca chegaram. 
Após horas sem contato, uma 
equipe da Univaja formada 
por indígenas conhecedores da 
região que trabalhavam com 
Bruno partiu em busca dos 
dois, mas sem sucesso

No dia 6, a União dos Povos 

Rodrigo Garcia autoriza editais para a 
contratação de mais de 2,7 mil PMs

São Paulo prevê 3,8 milhões de veículos 
nas rodovias durante o feriado

O governador Rodrigo 
Garcia autorizou a abertura 
de editais para contratação de 
2,7 mil novos policiais mili-
tares. A medida foi publicada 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) desta quarta-feira (15).

São 2.700 vagas para o 
cargo de Soldado PM 2ª Classe 
e 11 para o de 2° Tenente 
Músico PM. O próximo passo 
será a aber tura de edital, para 
que os interessados possam se 
inscrever para a realização da 
prova. A abertura do concurso 
deve res peitar a suficiência 
orçamentária e os preceitos 
legais.  As etapas seguintes 
in cluem seleção dos candida-
tos, nomeações e posse. Após 
todas as fases concluídas, os 
aprovados devem iniciar o 
curso de formação. 

Desde o início da atual 
gestão, 12.882 policiais, sendo 
9.761 PMs, já passaram pelos 
cursos de formação e estão 
atuando em todo o território 

A Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) prevê que 3,8 mil-
hões de veículos utilizem 
as rodovias do estado até o 
próximo domingo (19). Os 
momentos de maior fluxo 
são esperados para toda a 
quinta-feira (16), e o próxi-
mo domingo. 

No Sistema Anchieta-
Imigrantes, que liga a capital 
paulista ao litoral, são espe-
rados 260 mil veículos. Já na 

paulista. Além deles, outros 
2.171 PMs em formação.

n PROFESSORES
Garcia também autorizou 

a realização de concurso pú-
blico para contratação de mais 
de 2,7 mil professores e ser-
vidores administrativos para 
atuar em Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) do Estado, ad-

ministradas pelo Centro Paula 
Souza (CPS), órgão vinculado 
à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico.

No total, serão contrata-
dos 993 professores de Ensino 
Médio e Técnico, 594 docentes 
de Ensino Superior, 887 agen-
tes técnicos e administrativos, 
227 bibliotecários e 6 especia-
listas em planejamento educa-
cional. (Reportagem Local)

Garcia também autorizou concurso para professor

Governo do Estado de São Paulo

Rodovia dos Tamoios, que dá 
acesso ao litoral norte do es-
tado, 139 mil veículos deverão 
utilizar as pistas.

A previsão na Ayrton Sen-
na/Carvalho Pinto é de que 
cerca de 1,2 milhão de veículos 
passem pelas quatro praças de 
pedágio do corredor, nos dois 
sentidos, até  domingo.

No Sistema Anhanguera-
Bandeirantes, que liga a capi-
tal ao interior, a estimativa é 
que 850 mil veículos circulem 

pelo sistema. Os horários de 
maior movimento devem 
ocorrer nesta quinta, das 9h 
às 13h; e no domingo, das 
11h às 21h.

Já o Sistema Castello 
Branco-Raposo Tavares de-
verá receber 638 mil veículos. 
Nesta quinta-feira, o movi-
mento deverá ser intenso 
das 7h às 12h. No retorno, o 
maior fluxo deverá ocorrer 
no domingo (19), das 11h às 
20h. (Agência Brasil)

Indígenas comunicou o desa-
parecimento. No entanto, a 
entidade denunciou, em nota, 
que apenas seis policiais e uma 
equipe da Funai juntaram-se 
às buscas nesse dia. A Univaja, 
a Defensoria Pública da União 
(DPU) e o Ministério Público 
Federal (MPF), ajuizaram uma 
Ação Civil Pública contra a 
União para que a Polícia Fe-
deral, Forças de Segurança ou 
das Forças Armadas (Coman-
do Militar da Amazônia) dis-
ponibilizassem pessoal e equi-
pamentos para reforçar a busca 
pelos desaparecidos. (AE)

Bolsonaro diz que 
Jesus Cristo ‘não 
comprou pistola 

porque não tinha’
Em mais uma defesa 

do armamento da popu-
lação, o presidente Jair 
Bolsonaro fez leitura 
conservadora da Bíblia 
e afirmou nesta quarta-
feira (15) que Jesus Cris-
to “não comprou pistola 
porque não tinha” na 
época em que viveu.

Em conversa com 
apoiadores no Palácio 
da Alvorada, divulgada 
nesta tarde por canais 
bolsonaristas na inter-
net, o presidente res-
gatou um trecho bíblico 
para justificar sua tese. 
“Jesus os adverte: ‘Ago-
ra, porém, quem tem 
bolsa, pegue-a, assim 
como a mochila de via-
gem; e quem não tem 
espada, venda a própria 
capa e compre uma’”, 
diz, citando o capítu-
lo 22, versículo 36 do 
Evangelho de Lucas.

Bolsonaro também 
teceu novas críticas ao 
ex-presidente Lula (PT), 
seu principal adversário 
nas eleições deste ano. 
“Para ele, fazer aborto é 
igual extrair um dente”, 
declarou aos apoiadores 
presentes.(AE)

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
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Parte lIFIBROMIALGIA

Dra. Maristela Duarte Gomes, é gerente comercial 
do Grupo Biomédic, graduada em fisioterapia 
e pos graduada em Ergonomia e Marketing. 

Fibromialgia tem cura ?
Tem. Mas depende muito mais da paciente do que do médico. Ao mé-
dico cabe apenas orientar e passar algumas medicações. As medica-
ções na fibromialgia não são mágicas. Elas se baseiam em relaxantes 
musculares, que melhoram o sono e “desligam” um pouco a pessoa, e 
antidepressivos. Alguns antidepressivos também dão sono, outros ape-
nas combatem a depressão associada, e diminuem a ansiedade. Muitas 
fibromiálgicas ficam dependentes de remédios para dormir e ansiolíticos, 
que resolvem muito parcialmente os problemas. Os relaxantes muscu-
lares e antidepressivos não causam dependência, mas, infelizmente, 
perdem a eficácia após mais ou menos de 8 a 12 meses. Então os pro-
blemas voltam, e os remédios não mais funcionam.
É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia ?
Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora a 
forma física, a auto-estima e o organismo como um todo. Em segundo, 
libera uma série de hormônios e mediadores que aliviam a dor e o cansa-
ço. Em terceiro, pode melhorar a qualidade do sono. Por fim, o esporte é 
um momento onde a fibromiálgica deixa o mundo de lado para cuidar de 
si mesmo. Isso apenas já é grande avanço! Qual esporte fazer? Tenha 
em mente duas coisas: primeiro, a atividade deve ser para a vida toda! 
Portanto não faça algo que não goste, ou que não vai agüentar muito 
tempo. Se academia te entedia, mas dança te dá prazer, dance! Se can-
sar de um mude para outro. O importante é não ficar parada. Combine 
esforço aeróbico com alongamento. Musculação não é o mais indicado. 
Segundo, um corpo dolorido e contraído dói mais ao exercício. É comum 
e esperado que as dores piorem no início das atividades físicas. Este é 
o momento de usar as medicações que seu reumatologista indicar, elas 
darão algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.
Como melhorar a fibromialgia ?
Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está realmente 
num limite e que uma mudança no estilo de vida é urgente. Algo está “de-
mais”, pesado demais mesmo para esta pessoa campeã em agüentar as 
coisas. Esta crise pode ser uma oportunidade de alavancar uma trans-
formação, e a cura. Entenda esta crise de dor aguda como um grito do
corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua es-

sência. Para curar a fibromialgia tem-se que tomar consciência dos me-
canismos que causam a doença, e mudá-los. Os remédios são funda-
mentais, viabilizam uma condição onde a transformação tem chances de 
acontecer, aliviam por alguns meses. Este tempo é valioso para a pes-
soa mudar completamente o jeito como leva a vida. “Se trago as mãos 
distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto”, diz 
Chico Buarque. Da mesma forma, conscientizar-se está ainda a alguma 
distancia de resolver o problema. Pode não ser fácil mudar os padrões 
de comportamento de uma vida toda. Por isso psicoterapia é fundamen-
tal. Simplesmente deixar de se preocupar com as coisas e pessoas não 
é possível. Se fosse, deixaria um vazio enorme. A fibromiálgica pode 
perceber que há anos não vive sua própria vida. Reconstruí-la, retomar 
objetivos próprios e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa 
de “deixar as pessoas à própria sorte” também pode ser difícil. A combi-
nação da medicação certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e mui-
ta vontade é a única fórmula capaz de operar milagres.
Em relação ao Doença Ocupacional:
Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão por Es-
forço Repetitivo (LER), também conhecida por Distúrbio Osteomuscular 
Relacionado ao Trabalho (DORT) e outras síndromes dolorosas de cau-
sas reumatológicas, como a Artrite Reumatóide e o Lupus Eritematoso 
Sistêmico, a Fibromialgia pode levar à perda da capacidade laborativa 
quando não tratada e a inúmeros gastos anuais em exames desneces-
sários, tratamentos ineficientes e dias de trabalho perdidos. 
Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada nos 
ambulatórios de medicina ocupacional diante da queixa de dor assim 
como o exame minucioso das articulações e a solicitação de exames 
complementares devem fazer parte da abordagem desses casos, a fim 
de excluir outros possíveis diagnósticos. Somente assim este cenário 
poderá ser melhorado e os portadores da doença apresentarão grande 
alívio desse tormento físico e psíquico e  melhora da qualidade de vida.
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Copom eleva a taxa Selic para 
13,25% ao ano em decisão unânime
Com a alta de 0,50 ponto porcentual, taxa básica alcançou o maior patamar em cinco anos e meio

Apesar do cenário desafia
dor nas frentes inflacionária, 
externa e fiscal, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
do Banco Central cumpriu o 
prometido e puxou o freio no 
ritmo de alta da Selic, a taxa 
básica de juros da economia. A 
taxa subiu 0,50 ponto porcen
tual, de 12,75% para 13,25% ao 
ano, em decisão unânime.

Com a elevação a 13,25%, a 
Selic alcançou o maior patamar 
em cinco anos e meio, desde 
janeiro de 2017 (13,75%). Foi 
a 11ª primeira alta consecu
tiva neste ciclo de aperto mo
netário, que já é o mais longo 
da história do Copom. Desde o 
primeiro aumento, em março 
de 2021, quando a Selic estava 
na mínima história de 2%, 
a taxa já subiu 11,25 pontos 
porcentuais, o maior choque 
de juros desde 1999.

A decisão de ontem (15) 
era plenamente esperada pelo 
mercado financeiro, já que 
o BC sinalizou, após subir a 
Selic em 1,00 ponto porcen
tual no Copom de maio, que 
avaliava “como provável a ex
tensão do ciclo com um ajuste 

de menor magnitude” para a 
reunião deste mês.

De 50 instituições finan
ceiras consultadas pelo Pro
jeções Broadcast, 46 espe
ravam alta de 0,50 ponto dos 
juros básicos, para 13,25%. 
Três casas estimavam au
mento de 0,75 ponto, para 
13,50%, enquanto uma pro
jetava a manutenção do ritmo 
de aperto monetário de maio, 
de 1,00 ponto, para 13,75%.

Nas últimas semanas, a mai
oria das notícias não foi boa 
para a missão do BC de colocar 
a inflação na meta. As inves
tidas do governo para baixar 
os preços de combustíveis via 
redução de impostos aumen
tam o risco fiscal e podem ter 
efeito “rebote” no ano que vem, 

que é o foco da política mone
tária atualmente. A inflação no 
mundo voltou a assustar e o 
petróleo continuou a subir. Por 
outro lado, o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA)  
que mede a inflação oficial  de 
maio ficou abaixo do esperado, 
mas a expectativa para os pró
xi mos anos segue avançando.

Ao justificar a decisão de 
ontem, o BC avaliou que “re
flete a incerteza ao redor de 
seus cenários e um balanço 
de riscos com variância ainda 
maior do que a usual para a in
flação prospectiva”. Além disso, 
considerou que a decisão “é 
compatível com a estratégia de 
convergência da inflação para 
o redor da meta ao longo do 
horizonte relevante, que inclui 

Caro(a) leitor (a), muitas vezes ouvimos ou lemos 
que a taxa Selic subiu ou que foi reduzida. Porém, 
afinal, o que é a Selic e como influencia e age em 
nossa vida financeira?

Resumidamente, a Selic é a taxa básica de juros da 
economia brasileira, a qual norteia e influencia todas as 
demais taxas de juros do Brasil, como as cobradas pelos 
bancos no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, 
nos empréstimos e financiamentos, assim como as taxas 
pagas nas aplicações financeiras.

Pois bem, ontem (15), o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central, órgão responsável por 
acompanhar e traçar a política monetária do país, decidiu 
elevar a Selic em 0,50 ponto porcentual, para 13,25% ao 
ano. Foi o 11º aumento consecutivo.

A decisão de elevar a taxa básica é uma ferramenta de 
politica monetária que busca controlar e reduzir a inflação. 
Ao elevar o preço do dinheiro, os bancos passam a cobrar 
mais caro para realizar empréstimos, o que reduz o ritmo de 
consumo e, consequentemente, a inflação.

No sentido contrário, a redução da taxa básica tem 
como objetivo estimular e aquecer a economia, pois os 
empréstimos e financiamentos ficam mais baratos e 
acessíveis, incentivando o consumo pessoal e das famílias, 
bem como os investimentos por parte das empresas.

Portanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, e a taxa Selic 
caminham muito próximos no dia a dia da economia, pois as 
ações de elevar ou reduzir a Selic afetam o ritmo dos preços.

Da mesma forma, as movimentações da taxa Selic 
também impactam nas aplicações financeiras, pois muitos 
investimentos têm sua rentabilidade atrelada à taxa básica de 
juros, que serve como referência. Portanto, sempre que a Selic 
sobe, esses investimentos tendem a ter maior rentabilidade.

Agora você já sabe o que é a taxa Selic, qual é sua 
função no controle inflacionário e qual é seu impacto na 
vida financeira de pessoas, famílias e empresas.

Se você ficou com alguma dúvida, manda um email que 
eu te explico. Meu email é: falandofacil123@gmail.com e meu 
site é o www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro. 
É formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Banking, MBA 
em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é planejador financeiro 
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

BC eleva a taxa de juros

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n O NÚMERO

11
altas consecutivas na Selic 
tem o atual ciclo de aperto 
monetário do BC

o anocalendário de 2023.”
“Sem prejuízo de seu obje

tivo fundamental de assegurar a 
estabilidade de preços, a decisão 
também implica suavização das 
flutuações do nível de atividade 
econômica e fomento do pleno 
emprego”, prosseguiu o comitê.

n JURO REAL
Com a nova alta da Selic, o 

Brasil continua a ter a maior 
taxa de juro real (descontada a 
inflação) do mundo, em  lista 
com 40 economias. Cálculos do 
site MoneYou e da Infinity As
set Management indicam que 
o juro real brasileiro está agora 
em 8,10% ao ano. Em segundo 
lugar na lista que considera eco
nomias mais rele vantes aparece 
o México, com 4,48%. (AE)
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• Conta Corrente

• Máquina de Cartões

• Cartão Empresarial

• Crédito

• Cobrança

• Investimentos 
  e muito mais

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

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende 

um mundo melhor.

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

Aponte a câmera do 
celular e saiba mais.
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Taxa sobe 0,50 ponto porcentual e vai a 13,25% ao ano

Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021

No segundo ano de pande
mia de covid19, mais 7,2 mi
lhões de brasileiros passaram a 
viver na pobreza, segundo le
vantamento do Centro de Políti
cas Sociais da Fundação Getulio 
Vargas (FGV Social). A propor
ção de pobres subiu de 7,6% da 
população em 2020 para 10,8% 
em 2021, aumento de 42,11%. 
O contingente de brasileiros vi
vendo na pobreza alcançou cerca 
de 23 milhões, maior patamar da 
série histórica iniciada em 2016.

“Basta lembrar que a primei
ra meta dos Objetivos de De

senvolvimento do Milênio era 
diminuir a pobreza à metade em 
25 anos”, apontaram os pesqui
sadores Marcelo Neri e Marcos 
Hecksher no estudo intitulado 
“A MontanhaRussa da Pobre
za”, divulgado ontem (15).

O cálculo, que tem como ba
se os microdados sobre rendi
mento domiciliar per capita de 
todas as fontes apurado pela 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua 
do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE), adota 
como referência para a linha de 

pobreza o limite de renda para 
recebimento do Auxílio Brasil, de 
R$ 210, a preços cons tantes de 
dezembro de 2021 por pessoa da 
família por mês, ou R$ 7 por dia.

“Essa linha, embora baixa 
para suprir necessidades bási
cas, é usada como critério de 
elegibilidade a algum benefício 
pelo Auxílio Brasil”, justificou o 
FGV Social, no levantamento.

Os pesquisadores chamam 
atenção para o fato de que as 
informações mensais apontam 
resultados ainda mais extremos 
do que as médias anuais. Con

siderando o mês de menor po
breza, registrado em agos to de 
2020, quase 4% dos brasileiros 
sobreviviam nessas condições, 
proporção que subiu a 13,2% em 
março de 2021, durante a inter
rupção do pagamento do Auxí
lio Emergencial pelo governo.

“Na verdade, estas séries 
de pobreza anuais no Brasil es
condem no período recente 
flutuações com amplitude 5,7 
vezes mais pronunciadas que as 
obser vadas em séries mensais, 
dado o aumento de 238,5% da 
pobreza em menos de seis me

Segundo estudo da FGV, parcela de pobres subiu de 7,6% da população em 2020 para 10,8% no ano passado, aumento de 42,1%

ses”, frisaram os pesquisadores.
O pico de pobreza ocorreu 

no primeiro mês da pandemia, 
em março de 2020, quando 
13,3% viviam nessa condição.

O estudo ressalta ainda que a 
renda mensal dos 10% mais po
bres já estava em queda antes da 
chegada da pandemia ao Brasil, 
descendo de R$ 114 por pessoa 
por mês em novembro de 2019 
para apenas R$ 52 em março de 
2020. Graças ao Auxílio Emer
gencial, a renda desse grupo 
subiu ao ápice de R$ 215 por 
mês por pessoa em agosto de 

2020, mas desabou a R$ 55 em 
janeiro de 2021 com a suspen
são do programa. A retomada 
do benefício com cobertura e va
lores reduzidos fez a renda dos 
10% mais pobres voltar a subir, 
alcançando R$ 113 em agosto de 
2021, descendo mais uma vez 
em novembro de 2021, a R$ 96.

Os pesquisadores lembram 
que os brasileiros mais pobres 
não têm contrato de emprego 
formal que possa dar alguma ga
rantia de sustento ou amortecer 
flutuações extremas na renda 
com o passar dos meses. (AE)



Administração municipal pretende ampliar oferta de moradia a famílias de baixa renda 

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

A Prefeitura de Diadema, 
por meio da Secretaria de 
Habitação e Desenvolvi
mento Urbano, protocolou 
na Câmara projeto de lei que 
prevê ajustes no atual Plano 
Diretor da cidade. A pro
posta da administração José 
de Filippi Júnior é ampliar a 
oferta de moradia para famí
lias de baixa renda e estabe
lecer relação mais harmônica 
entre comércio, indústria e 
residências no município. 

Segundo a prefeitura, não 
se trata de atualização do Pla
no Diretor  a última modifi
cação aprofundada na lei é de 
2019 e a revisão tem de ser 
feita a cada dez anos. Porém,  
a administração municipal 
identificou a necessidade de 
aprimorar alguns pontos do 
plano, que estabelece dire
trizes de construção ao longo 
do território diademense.

No dia 8, a Secretaria de 
Habitação e Desenvolvimento 
Urbano promoveu audiência 
pública na Câmara Muni cipal 
para detalhar a proposta. A 
pasta vem promovendo even
tos desse tipo desde o ano pas
sado, para elucidação de todas 

as dúvidas, além de colher 
sugestões. O projeto de lei foi 
protocolado em maio e está 
em trâmite nas comissões do 
Legislativo.

“Precisamos promo ver 
ade quações a partir da redução 
do programa Minha Casa, 
Minha Vida. Diante disso, pre
cisamos debater com a cidade. 
Não quisemos atropelar nada, 
tivemos o tempo necessário 
para dialogar com a cidade, 

fazer uma discussão de forma 
tranquila e serena. Estamos 
tentando fazer justiça social, 
com readequação urbana e 
promovendo a boa convivên
cia entre as pessoas”, destacou 
Ronaldo Lacerda, secretário de 
Habitação e Desenvolvi mento 
Urbano de Diadema.

n ENTENDIMENTO
O estabelecimento dos 

ajustes do Plano Diretor 

partiu do entendimento que 
Diadema é uma cidade ad
ensada (uma das maiores pro-
porções do país entre número 
de habitantes por km²) e com 
60% da população com renda 
familiar abaixo dos dois sa
lários mínimos. Nos últimos 
anos, a produção imobiliária 
no município cresceu, porém, 
sem observar critérios so
ciais para atender munícipes 
já residentes. Essa estratégia 
provocou aumento da popu
lação de Diadema com pes
soas de fora da cidade sem 
considerável redução do dé
ficit habitacional existente 
no município.

Entre as propostas estão 
incentivar incorporadoras a 
construir unidades para pú
blico de baixa renda por 
meio de incentivos fiscais 
e priorização de produção 
de residências a moradores 
de Diadema. Também per
meiam o projeto ações para 
fomento de chegada de em
presas e indústrias de peque
no impacto ambiental, visão 
prómeio ambiente e incenti
vo à regularização fundiária. 
(Reportagem Local)

Projeto de ajustes no Plano Diretor 
de Diadema tramita na Câmara 

Santo André fecha parceria com Etec Júlio de 
Mesquita para projetos em Paranapiacaba

Fórum da Indústria do ABC define 
estratégias para o fortalecimento do setor

Professores e alunos do 3º 
módulo do curso de Edifica
ções da Etec (Escola Técnica 
Estadual) Júlio de Mesquita, 
em Santo André, levaram à 
Secretaria de Meio Ambiente 
projeto que visa elaborar es
tudos para restauro de quatro 
imóveis em Paranapiacaba.

A ideia é apresentar e dis
cutir as propostas com a so
ciedade civil e os conselhos, 
como Condephaapasa (Con-
selho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arquitetônico-Urbanístico e 
Paisagístico de Santo André); 
Condephaat (Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Turístico do Estado 
de São Paulo) e Iphan (Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional).

O secretário de Meio Am
biente da cidade, Fabio Pi
carelli, ressalta a importância 
do interesse dos jovens em 
elaborar projetos futuros. “O 

O Fórum da Indústria do 
ABC, voltado à retomada do 
setor nos municípios, teve a 
primeira reunião nesta quar
tafeira (15), no Senac Santo 
André e contou com a partici
pação de aproximadamente 60 
representantes dos setores pú
blico e privado da região.

Lançado em maio, durante o 
evento “Futuro da Indústria no 
ABC”, organizado pela Agência 
de Desenvolvimento Econômi
co ABC, o Fórum permanente 
tem por objetivo conectar 
atores, discutir e fortalecer o 
setor na região, além de propor 
ações nos governos municipal, 
estadual e federal.

Nesta quartafeira, os par
ticipantes definiram que o 
Fórum vai debater a indústria 
por meio de temas estruturan
tes, que são: Competitividade; 
Tecnologia e Inovação; Gestão; 
Investimento; Financiamento 
e Incentivos; Formação Profis
sional; Infraestrutura; Sustenta

envolvimento dos estudantes 
de Santo André é fundamen
tal para a valorização do nosso 
patrimônio histórico de Pa
ranapiacaba, que é de valor 
histórico inestimável”, disse.

Os alunos aproveitaram 
o encontro para tirar dúvi
das e conhecer um pouco 
mais da história da Vila. “É 
uma grande oportunidade 
para os alunos abraçar pro

bilidade; Regulamentação.  Por 
fim, foi decidido pelos integran
tes a formalização de um Pacto 
Regional e encontros setoriais, 
com início previsto para agosto.

Segundo o presidente da 
Agência, Aroaldo Oliveira da Sil
va, a próxima reunião ocorrerá 
no dia 6 de julho, para alinhar 
o Pacto Regional e o calendário 
dos encontros setoriais. 

“Na próxima reunião fare
mos um esboço do que será o 
Pacto Regional pela Indústria, 
bem como um calendário para 
a realização dos encontros 
setoriais e dialogar sobre dis
cussões de linhas de crédito 
através do Desenvolve SP, In
veste SP e BNDES (Banco Na
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), focadas 
em inovação para a manuten
ção e desenvolvimento da in
dústria do ABC, apresentando 
medidas concretas por meio 
deste Fórum”, disse o presiden
te. (Reportagem Local)

MP apura falta 
de estrutura no 

Conselho Tutelar 
de São Caetano
O Ministério Público 

de São Paulo (MPSP), por 
meio de inquérito civil in
staurado em 29 de maio, 
apura a falta de estrutura 
física e de recursos huma
nos no Conselho Tutelar 
de São Caetano. Um dos 
principais objetivos do 
procedimento é verificar 
relatos de falta de equipe 
administrativa de apoio 
e motorista para plantão 
diário e de fins de semana, 
situação que compromete 
o atendimento ininterrup
to de serviços à população.

O inquérito leva em 
conta o fato de o mu
nicípio não ter respondido 
a ofício enviado pelo Con
selho Tutelar solicitando 
estrutura física e humana 
necessária para o desem
penho de suas atividades. 
(Reportagem Local)
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Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (11)  4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

SAMU Diadema ganha nova 
estrutura para atendimento
Prestes a completar 18 

anos, o Serviço de Atendi
mento Móvel de Urgência 
(SAMU) de Diadema foi con
templado com a reforma na 
sede própria e modernização 
do sistema de comunicação. 
A entrega oficial do prédio re
formado, localizado no anexo 
do Quarteirão da Saúde, foi 
realizada nesta quartafeira 
(15), em visita do prefeito 
José de Filippi Junior, dentre 
outras autoridades ao serviço.

A sede do SAMU ganhou 
modificações que permitem 
melhor fluxo de trabalho 
como a reorganização da sala 
de Regulação (setor em que são 
avaliadas as demandas e direcio-
nadas cada tipo de ambulância) 
que passa a funcionar em um 
único ambiente. Melhorias 
como instalação de ar condi
cionado, persianas para con
trole de insolação, nova identi
dade visual e pintura interna e 
externa e novo mobiliário pro
porcionam mais conforto e se
gurança para os profissionais.

A substituição dos equi
pamentos por itens mais 
modernos como novo PABX, 
com gravação e identificação 
adequada dos chamados, ta
blets integrados com o siste
ma de gestão (informação em 
tempo real) e localização das 
ambulâncias por GPS, além 
de comunicação com a equipe 
da ambulância por aplicativo 

em smartphone otimizam o 
tempo de atendimento e me
lhoram a assistência prestada à 
população.

“A Saúde em Diadema é 
nossa prioridade. Ainda temos 
desafios, mas ações como o 
programa UBS Nota 10 (volta-
do para as Unidades Básicas 
de Saúde) e a revitalização e o 
fortalecimento do SAMU têm 
feito a saúde avançar na nossa 
cidade e faremos muito mais”, 
afirmou o prefeito.

“Podemos apontar como 
ponto central a modernização 
dos instrumentos de comuni
cação com a implementação de 
novas ferramentas tecnológi
cas que trazem mais qualidade 
e agilidade ao serviço ofertado. 
Outro destaque é a revitaliza
ção da estrutura predial que 
possibilita um ambiente de tra
balho mais humanizado para 
os trabalhadores e que vai refle
tir diretamente na prestação de 
atendimento melhor à popu
lação”, afirmou a secretária de 
Saúde, Rejane Calixto. 

Foram investidos aproxi
madamente R$10 mil do orça
mento municipal para pintura 
e readequação dos espaços, em 
melhoria realizada pela equipe 
de zeladoria, e R$ 88 mil, que fa
zem parte dos recursos do con
trato de gestão com a SPDM e 
contemplou a aquisição de mo
biliário, computadores e apare
lhos de comunicação. (RL)

Igor Andrade/PMD

Diadema tem uma maiores proporções do país de habitantes por km²

Alunos vão elaborar estudos para restauro de imóveis da Vila

jetos para a recuperação do 
patrimônio histórico da ci
dade e ajudar a Prefeitura 
a viabilizálos”, afirma a re
sponsável por Relações In
stitucionais da Etec Júlio de 
Mesquita, Suely Magini.

Em breve, as equipes da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e da instituição educacional 
irão agendar uma visita à Vila 
para iniciar o trabalho. (RL)

Angelo Baima/PSA
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
 AutoMotrix

Em setembro do ano pas
sado, a Jeep lançou seu terceiro 
modelo nacional, o utilitário 
es portivo de sete lugares Com
mander, desenvolvido e produ
zido na fábrica da marca situada 
em Pernambuco. Seguindo a 
trilha de sucesso dos “colegas de 
vitrine”, o compacto Renegade 
e o médio Compass, as vendas 
do Commander mantêm cresci
mento desde o lançamento. 

Neste ano, com as 8.185 uni
dades emplacadas de janeiro a 
maio, o modelo da Jeep assumiu 
a liderança isolada entre os SUVs 
de sete lugares ao ultrapassar o 
Toyota SW4, que liderou o seg
mento nos últimos anos e so
mou 5.510 emplacamentos no 
mesmo período. Na linha Com
mander, as configurações tur
bodiesel TD380 4x4 são as mais 
caras e cobiçadas, enquanto as 
T270 flex com tração frontal são 
as mais vendidas e acessíveis. 

As versões que rodam com 
gasolina ou etanol são equipadas 
com câmbio automático de seis 

marchas e as diesel trazem câm
bio automático de nove mar
chas. Para ambos os conjuntos, 
há duas versões de acabamen to 
– Limited e Overland. Assim, 
o Jeep Commander Overland 
T270 é uma configuração in
termediária e a mais equipada 
com motor flex. No Estado de 
São Paulo, onde as alíquotas 
de im postos são mais elevadas, 
partem de R$ 260.373.

O Commander utiliza a mes
ma plataforma Small Wide do 
Compass. Visualmente integra
dos à grade com as sete fendas 
tradicionais da Jeep, os faróis 
fullLED do SUV contam com 
setas sequenciais e são emoldu
rados por barras prateadas com 
efeito de aço escovado que en

volvem os faróis e também apa
recem no parachoque para co
nectar as luzes diurnas de LEDs. 
A versão Overland T270 trazem 
rodas de liga leve de 19 polega
das com pneus 235/50. 

São seis opções de cor: a sóli
da Preto Carbon, as perolizadas 
bicolores Branco Polar e Slash 
Gold e as metálicas bicolores 
Prata Billet, Azul Jazz, Deep 
Brown e Cinza Granite (a do 
modelo testado). A escolha da cor 
não gera acréscimo no preço, e 
é pos sível incre  mentar o Com
man der nas con ces sio nárias 
com acessó rios Mo par – o en
gate para rebo que inte grado, 
por exem  plo, custa R$ 1.029.

A plataforma mais alongada 
do Commander permite levar 

até sete passageiros. São 661 li
tros de capacidade de bagagem 
com cinco pessoas e 233 litros 
com sete. Os bancos com costu
ras aparentes são revestidos em 
material sintético que simula 
couro com detalhes em suede 
(tecido semelhante à camurça). 
Na Overland, o logotipo “Jeep” 
vem gravado em baixo relevo 
no banco e no apoio de braço, 
que ostenta ainda o ano de 
fundação da marca (1941). O 
utilitário traz os “easter eggs” 
– grafismos típicos da marca 
norteamericana – espalhados 
no interior e exterior do veículo. 

Toda a linha Commander 
traz de série aber tura elétrica do 
portamalas, se te airbags e siste
mas de auxílio à direção, que in

cluem aviso de colisão frontal 
com frenagem de emergência 
e detecção de pedestres, piloto 
automático, reconhe cimento 
de placas de trânsito e aviso 
de mudança de faixas. 

Em comparação à variante 
Limi ted T270 – a de entrada 
do Commander, que parte de 
R$ 223.690 –, a Overland T270 
acrescenta teto solar elétrico e 
panorâmico Command View, 
sistema de som Premium Har
manKardon de 450W (nove 
alto-falantes mais subwoofer), 
abertura eletrônica do porta
malas com sensor de presença, 
banco elétrico para o passageiro 
frontal, sistema de monitora
mento da pressão dos pneus, 
bancos em couro na cor mar

rom, painel frontal em suede 
com acabamento cromado, re
batimento automático dos re
trovisores e arcondicionado 
dual zone, além das rodas de liga 
leve serem de 19 polegadas – na 
Limited, têm 18 polegadas.

O motor 1.3 T270 já é usado 
na Fiat Toro e no Compass e gera 
180 cv com gasolina e 185 cv 
com etanol, ambos a 5.700 rpm, 
e 27,5 kgfm (270 Nm, daí o nome) 
de torque a partir de 1.750 giros. 
O modo de condução Sport ha
bilita trocas de marcha mais rá
pidas e em rotações mais altas. O 
modelo conta ainda com o Trac
tion Control+, sistema que atua 
em pisos de baixa aderência. A 
função startstop desliga o motor 
para economizar combustível. 
Segundo a Jeep, nessa configu
ração, o Commander acelera de 
zero a 100 km/h em 9,9 segun
dos e pode chegar a 202 km/h.

no CENTRO da META
Versão Overland T270 é a mais equipada com motor flex do Jeep Commander, que 
lidera as vendas nacionais no segmento de utilitários esportivos de sete lugares

Dianteira do SUV traz as sete fendas tradicionais da 
Jeep, enquanto a traseira, exclusiva do Commander, 
abriga lanternas estreitas, instaladas rente ao vidro

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O Commander Overland 
T270 tem a proposta de entregar  
comportamento de um carro de 
passeio para sete passageiros, 
ostentando o charmoso aspecto 
aventureiro de um Jeep, mas 
sem investir tanto na capacida
de off-road que se espera de um 
carro da marca. Visualmente, as 
diferenças em relação às versões 
com motor turbodiesel TD380 e 
tração 4x4 – dotadas de efetivas 
habilidades para trafegar em la
meiros e areais – são impercep
tíveis. Nas trilhas leves, mesmo 
com a tração apenas na dian
teira, o vão livre elevado – de 
20,8 cm em relação ao solo – e 
a suspensão que absorve com 
eficiência os eventuais desníveis 
dão conta dos obstáculos. 

As rodas grandes, de 19 pole
gadas, também ajudam. As ver
sões com motor T270 contam 

Cluster digital e multimídia formam conjunto poderoso

ainda com o Traction Control +, 
controle de tração que atua em 
pisos de baixa aderência com até 
três rodas fora do chão. Porém, 
não é recomendável levar um 
SUV desse porte e com tração 
frontal para trilhas mais radi cais, 
especialmente se estiver com 
muita gente a bordo – mesmo os
tentando a marca “Jeep” no capô.

Os 27,5 kgfm de torque do 
motor T270 representam re
dução de 28,5% em relação aos 
38,5 kgfm das versões a diesel. 
No motor 1.3 turbo flex, as limi
tações aparecem especialmente 
com sete pessoas a bordo – se 
forem de porte mediano, repre
sentam meia tonelada. No uso 
cotidiano e em giros mais eleva
dos, na cidade e nas estradas 
asfaltadas, o Commander flex 
mostra ter fôlego o suficiente. 
A força do motor bicombustível 

é bem gerenciada pelo câmbio 
automático de seis velocidades, 
que entrega trocas suaves e conta 
com modo manual acionável por 
meio de “borboletas” no volante. 
Colocar no modo de condução 
Sport faz com que as trocas de 
marchas sejam mais rápidas e 
ocorram em rotações mais altas. 

Mesmo com sua altura ele
vada de 1,68 metro, o Com
mander pouco aderna nas cur
vas. A suspensão absorve com 
razoável eficiência os eventuais 
desníveis e a direção elétrica é 
precisa. A segurança é ampliada 
por sistemas como controle ele
trônico de estabilidade, monito
ramento de pressão de pneus, 
freios a disco nas quatro rodas e 
direção de torque dinâmico. 

O Sistema Avançado de As
sistência ao Motorista colabora 
para evitar acidentes, mas os aler
tas são um tanto escandalosos. 

No interior, um dos des ta
ques visuais é o cluster fulldi
gital personalizável de 10,25 po
legadas, que forma imponente  
conjunto com a generosa central 
multimídia com tela touchscreen 
de 10,1 polegadas fullHD, com 
navegação GPS embarcada e es
pelhamento para Apple CarPlay 
e Android Auto. Porém, a opera
ção poderia ser mais intuitiva. A 
capacidade de levar sete pessoas 
no Commander é real, embora o 
acesso aos dois bancos da terceira 
fila demande elasticidade – por 
isso, são mais recomendáveis aos 
passageiros mais jovens. (LHMP)

para as trilhas

URBANAS

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br @diarioregionaloficial @Dregional01
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Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Sede Própria

CRECI J 14371

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

GALPÕES INDUSTRIAIS
VENDA E LOCAÇÃO

DIADEMA E SÃO BERNARDO
CODIGOS-2253-2255-2251

2250-2252-2257-2258
CONSULTE 

NOSSO SITE

          Rua Orense n°293 - Diadema - SP

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

VENDO  PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS

C/2Frentes- área total 1117m2
Util p/empred.vertical

-uso escolar
R$ 1800.000,00

COD.2254

EDCULA COBERTA 
B.TABOÃO
TERRENO 

5,15 X 28,00= 139,00 M2
R$ 270.000,00 

ACEITA  FINANC.CEF
COD.2244

ÁREA COMERCIAL 
C/2FRENTE

UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL

OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00 

 COD2243

ÁREA INDUSTRIAL
Zoneamento ZPI
Formato esquina

Av. Casa Grande 1.300m2
Totalmente Plana

Valor R$ 2.500.000,00 
Terminal 

Piraporinha Tróleibus
Cod.2274

Serviços Gerais

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

VENDA PUBLICIDADE ON-LINE 
E AUMENTE A SUA RECEITA !

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

Departamento Comercial.

TERÇA-fEiRAwww.diarioregional.com.br       
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pandemia

aBC

Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

Vereadores implementam Frente 
Parlamentar de Proteção Animal

Página 4

Página 2

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

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

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

Petrobras eleva 
em 8% o preço da 

gasolina e mantém 
valor do diesel

Ribeirão Pires realiza 
manutenção nas 

escolas municipais 
para volta às aulas

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

da Coronavac

Revitalizado, 
Espaço Verde Chico 
Mendes é reaberto 

ao público

Doria inicia 
vacinação contra 

a covid no interior 
do Estado

eConomia

eduCação

são paulo

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

Manhã  Tarde  Noite

diadema
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Cadú Bazilevski/PMD

Governo do  Estado de SP

Prefeitura 
implementa 

Patrulha Maria 
da Penha 

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

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

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

tan to as ex portações como as impor-
tações do ABC. Os em barques para o 
exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 
bi   lhões, pior resultado desde 2003. O 
sal do só foi positivo porque o tombo 
nas compras de outros países foi ain da 
maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, 
tam  bém o pior desempenho desde 
2003. Nos dois casos, o recuo se deve 
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pandemia de Covid-19
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Distribuição de vacinas pelo governo 
Bolsonaro começa com atraso e apenas 

dez estados recebem doses da Coronavac

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

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

liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

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

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

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

www.diarioregional.com.br @diarioregionaloficial @Dregional01
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CONTINUAÇÃOäANEXO I
SECRETARIA DE CULTURA DE DIADEMA

Extrato de Termo de Parceria
Custo do Projeto: R$ 3.280.564,73 (Três milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 
setenta e três centavos)
Local de Realização do Projeto: Cidade de Diadema - SP   
Início do Projeto: (Aditivo de Prorrogação, Supressão de Valor e Convalidação de Termo de Parceria): 11/02/2021 a  
31/12/2021   
Objeto do Termo de Parceria (descrição sucinta do projeto): 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 CULTU-
RAL, MANUTENÇÃO DA LIRA JAZZ BAND DE DIADEMA, CORPO TÉCNICO-ARTÍSTICO E ACESSO À CULTURA 
POR MEIO DE SEU PATRIMÔNIO HISTÓRICO, DAS DIVERSAS LINGUAGUENS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, E DAS 
FESTAS POPULARES, DESENVOLVENDO CIDADANIA E BEM-ESTAR SOCIAL ATRAVÉS DOS EVENTOS, MEDIA-
ÇÕES DE LEITORES E OFICINAS CULTURAIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE DIADEMA   

Nome da OSCIP: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL CENÁRIOS FUTUROS
Endereço: AL. DOS NHAMBIQUARAS, 1770, CJ. 507, INDIANÓPOLIS

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04090-004
Tel.: 1151022050 E-mail: contato.iacf@gmail.com

Nome do responsável pelo projeto: Thiago Cesar Moreira Kling
Cargo / Função: Presidente

ANEXO II
SECRETARIA DE CULTURA DE DIADEMA

Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria
Custo do Projeto: R$ 3.280.564,73 (Três milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 
setenta e três centavos)
Local de Realização do Projeto: Cidade de Diadema - SP
Início do Projeto: (Aditivo de Prorrogação, Supressão de Valor e Convalidação de Termo de Parceria): 11/02/2021 a  
31/12/2021
Objetivos do projeto: 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 PATRI-
MÔNIO HISTÓRICO, DAS DIVERSAS LINGUAGUENS 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   
“Resultados alcançados: A presente iniciat iva adotou como premissa a inclusão da população 
em geral com o intuito de assegurar os direitos culturais previstos na Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem e a Declaração Universal da UNESCO em especial atenção aos seguintes itens: 
(a) A Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural 
definem os direitos culturais como integrantes dos direitos humanos fundamentais; “   
“(b)  A cul tura deve ser compreendida não apenas como o conjunto das expressões ar t ís t i -
cas, mas como todo o patrimônio material e imaterial das sociedades, grupos sociais e indivíduos;  
(c) Cada sociedade, grupo social e indivíduo têm um patrimônio cultural singular, que reflete um sis-
tema de valores e um modo de pensar, fazer, sentir próprio, a partir do qual se dá a sua identidade;   
(d)  As ident idades existem em diálogo com as demais,  num processo dinâmico de t rocas e 
transformações que deve ser respeitoso e estimulante, com igualdade de oportunidades para todos;  
“   
“(e) A promoção da identidade e da diversidade cultural e do convívio tolerante entre as sociedades, 
grupos sociais e indivíduos é vital para a democracia e está entre os deveres básicos dos Governos;  
( f )  A  c u l t u r a  é  u m a  d a s  d i m e n s õ e s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  h u m a n o  e  a s  i n d ú s -
t r i a s  c r i a t i v a s  d e s e m p e n h a m  p a p e l  i m p o r t a n t e  n a  g e r a ç ã o  d e  r e n d a  e  e m p r e g o ;  
(g) É necessário superar os desequilíbrios sociais, econômicos e culturais através de políticas comuns de redução da 
exclusão e da promoção da igualdade; Com base nas informações acima, a OSCIP compôs equipe coesa, qualifica-
da e dedicada e cumpriu todos os objetivos e a atingiu todas as metas do presente termo de parceria respeitando a 
universalização dos bens culturais oferecidos pelas ações que foram desenvolvidas nos 12 (doze) meses de contrato. 
“   
Ao longo do ano, os profissionais foram orientados sobre as metas de atuação individuais e coletivas, assim como 
os protocolos sanitários em razão da pandemia COVID-19. Em razão do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de março 
de 2020, relativo à pandemia COVID-19, as atividades de formação presencial e de difusão passaram a ser ofereci-
das em ambiente virtual em canal próprio, seguindo as recomendações estabelecidas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), no que se refere às condições de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização dos 
ambientes e estúdios de gravação. Considerando a manutenção da pandemia COVID-19 para os demais meses do 
ano, foi mantida a suspensão das atividades presenciais de formação cultural nos centros culturais e foi continuado o 
atendimento em ambiente virtual com aulas síncronas e assíncronas sem prejuízo ao processo de formação previsto 
no Plano de Trabalho para o presente exercício, assim como, a manutenção dos equipamentos públicos de cultura. 
Total de prestadores de serviços contratados: 330 (trezentas e trinta) prestadores de serviços individuais. Relação de 
eventos e atividades de difusão (janeiro a dezembro de 2021):   
JANEIRO 2021 •Formatação e publicação de edital público para contratação de arte educadores; • Análise e criação 
de estratégia para realização das atividades; • Contratação de equipe técnica;    
FEVEREIRO 2021 • Formatação e publicação de edital público para contratação de arte educadores; •Análise e criação 
de estratégia para realização das atividades; • Contratação de equipe técnica;  • Produção de material gráfico para 
identificação dos espaços; • Reforma e manutenção dos equipamentos culturais;  • Live Cultura ao Vivo – Mulheres na 
Cultura;  • Sarau Mês das Mulheres de Diadema; •Lives e apresentações em plataformas digitais; • 1º Festival Cultura 
Solidária de Diadema; • Formatação e publicação de edital público para contratação de arte educadores;  • Análise e 
criação de estratégia para realização das atividades; • Produção de material gráfico para identificação dos espaços; • 
Reforma e manutenção dos equipamentos culturais;    
ABRIL 2021  • Live Cultural ao Vivo – X Conferência Municipal de Cultura; • Cultura ao Vivo – Teia Aldir Blanc Dia-
dema; • Live Literária – Dia Nacional do Livro Infantil; • Cultura ao Vivo – Dia Nacional do Disco de Vinil; • Cultura ao 
Vivo – Fábrica de Cultura Diadema;  • Realização das atividades de oficinas culturais e artísticas; • Análise e criação 
de estratégia para realização das atividades; • Produção de material gráfico para identificação dos espaços; • Reforma 
e manutenção dos equipamentos culturais;     
MAIO 2021 •Cultura ao Vivo – América Latina Sem Fronteiras;  • Cultura ao Vivo – Trio Marajó;  • 2º Festival Cultura 
Solidária – Diadema;  • Live Família Bola 8 – 14 Anos; • Cultura ao Vivo – Gaviões do Nordeste; • Cultura ao Vivo 
– Empoderamento Feminino;  •Realização das atividades de oficinas culturais e artísticas;  • Análise e criação de 
estratégia para realização das atividades;  •Produção de material gráfico para identificação dos espaços;  • Reforma 
e manutenção dos equipamentos culturais;    
JUNHO 2021 •Cultura Casa do Hip-Hop; •Cultura ao Vivo – Bob Mendes;  •Cultura na Pandemia;  •Show Live – Ander-
son Lirah;  •Rede de Bibliotecas Festinha Junina; •Cultura ao Vivo – Memória do Teatro em Diadema; •Cultura ao Vivo 
– Bate-papo Literário;  •Arraiá Solidário Diadema – Apresenta: Mulheres em Movimento;    
JULHO 2021  •Oficinas Culturais: Narrativas pessoais/ SPECULUM – Mostra e Sarau; •Cultura ao Vivo: Melhores 
momentos do Arraiá Solidário Diadema; •Show Banda Casal 2 – Arraiá Solidário; •Show Alberto Nunes e Forró Só de 
Boa – Arraiá Solidário;  •Show Francis Lopes – Arraiá Solidário; •Cultura ao Vivo – Dia Mundial do Rock; •Campanha 
Cultura pela Vida; •Show Os Surfistas do Vinil – Cultura Ao Vivo Dia Mundial do Rock; •Abertura do Projeto Férias 
Diadema 2021; • Tv Férias Cultura Diadema 2021 – Projeto Férias;  •Cultura ao Vivo: Mulheres Negras na Literatura 
– Novas Narrativas; •11º Grito da Diversidade LGBTI+; •Cultura ao Vivo - Live em homenagem ao Dia dos Avós;   
“AGOSTO 2021  •22° Aniversário Casa do Hip-Hop;  • Oficinas Culturais e Artísticas – Convida Ana Botosso;  •Sabor 
da Cultura – O Sonho Está Começando; •Cultura ao Vivo – Especial Reggae;  •LAB - O Casamento de Maria Feia - 
Espetáculo Teatral - Cia Iluminaginação;  •Cultura ao Vivo – Live Infantil Rede de Bibliotecas;  • XIII Encontro de 
Cantadores Repentistas do Nordeste em Diadema;  •URA AO VIVO;   “   
SETEMBRO 2021  •Assembleia para Mostra de Artes de Diadema – 2021; •Cultura ao Vivo – Rede de Bibliotecas;  
•Cultura ao Vivo – Psicose 4:48;  •Cultura ao Vivo – Rock em Diadema; •Sabor da Cultura – Primavera da Amizade; • 

"Aproveitamos para informar que os vídeos, fotos e demais informações estão disponíveis no site da entidade cena-
riosfuturos.org.br, primando o princípio da publicidade que rege a administração pública a este relatório fotografia dos 
principais eventos realizados em 2021. Total de atendimentos: 568.451 (Quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos 
e cinquenta e um) no período de janeiro a dezembro de 2021."   

Custos de Implementação do Projeto
“Categorias de Despesa                                                                      Previsto           Realizado          Diferença
1. EQUIPE TÉCNICA EXECUTIVA                                             R$ 607.600,00   R$ 623.101,62  -R$ 15.501,62
2. INICIAÇÃO E APERFEIÇÕAMENTO 
EM LINGUAGENS ARTÍSTICAS                                             R$ 685.517,90    R$ 723.723,55  -R$ 38.205,65
3. CORPOS ARTÍSTICOS                                                             R$ 123.000,00    R$ 114.885,00      R$ 8.115,00
4. DIFUSÃO E FOMENTO                                                          R$ 1.074.154,75 R$ 1.103.688,88  -R$ 29.534,13
5. MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA, MATERIAL 
DE OFICINAS E BIBLIOTECAS                                               R$ 71.350,00      R$ 47.612,51   R$ 23.737,49
6. SERVIÇO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS          R$ 585.792,08    R$ 578.253,83     R$ 7.538,25
7. DESPESAS COM PUBLICIDADE                                             R$ 133.150,00      R$ 94.784,22   R$ 38.365,78
TOTAIS                                                                                          R$ 3.280.564,73  R$ 3.286.049,61    -R$ 5.484,88

Nome da OSCIP: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL CENÁRIOS FUTUROS
Endereço: AL. DOS NHAMBIQUARAS, 1770, CJ. 507, INDIANÓPOLIS

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04090-004
Tel.: 1151022050 E-mail: contato.iacf@gmail.com

Nome do responsável pelo projeto: Thiago Cesar Moreira Kling
Cargo / Função: Presidente

• Libras 
• Violão Inclusivo 
• HQ 
CASA DA MÚSICA
• Ballet 
• Musicalização Infantil 
• Guitarra 
• Teoria Musical 
• Flauta Transversal 
• Clarinete 
• Saxofone 
• Trompete 
• Trombone 
• Sopros 
• Teclado 
• Piano Popular 
• Piano Erudito 
• Cavaquinho 
• Violão Erudito 
• Violão Popular 
• Contrabaixo Elétrico 
• Contrabaixo Acústico 
• Bateria 
• Percussão 
• Canto Popular 
• Canto Lírico 
• Cordas 
• Violino 
• Prática de Conjunto 
• Coral Adulto 
COMPLEXO CULTURAL CAMPANÁRIO
• Ballet 
• Capoeira 
• HQ 
• Samba Rock 
• Artes Plásticas 
• Dança Cigana 
• Dança do Ventre 
• Street Dance - Break 
• Danças populares 
• Violão 
• Teatro 
COMPLEXO CULTURAL CANHEMA
• Ballet 
• DJ 
• Maquiagem Artística/Caracterização 
• Samba Rock 
• Street Dance 
• Artes Plásticas 
• Grafite 
COMPLEXO CULTURAL ELDORADO
• Dança Cigana 
• Dança do Ventre 
• Maquiagem Artística/ Caracterização 
• Ballet 
• Danças populares 
• HQ 
• Violão 
• Teatro 
• Artesanato 
• Samba Rock 
• Artes Plásticas 
COMPLEXO CULTURAL NOGUEIRA
• Ballet 
• Dança do Ventre 
• Ritmos 
• Artesanato 

• Teatro Infantil 
• Samba Rock 
• Violão 
• Teatro 
COMPLEXO CULTURAL PROMISSÃO
• Ballet 
• Artesanato 
• Samba Rock 
• Teatro 
• HQ 
• Danças populares 
• Dança do Ventre 
• Dança Cigana 
• Danças Populares 
• Street Dance 
• Ritmos 
• Teatro 
• Capoeira 
• Violão 
COMPLEXO CULTURAL RUYCE
• Street Dance 
• Capoeira 
• Artes Plásticas 
• HQ 
• Teatro 
• Ballet 
• Artesanato 
• Dança de Salão 
COMPLEXO CULTURAL SERRARIA
• Ballet 
• Violão 
• Teatro 
• Leitura Dramática 
• Street Dance 
• Samba Rock 
• Capoeira 
• Artes Plásticas 
• Fotografia 
COMPLEXO CULTURAL TABOÃO
• Dança do Ventre 
• Dança Cigana 
• Danças Populares 
• Ballet 
• Artes Plásticas 
• Street Dance 
• Teatro 
• Violão 
CENTRO DE MEMÓRIA
• Fotografia 
CEU DAS ARTES 
• Teatro 
• Danças populares 
• Ballet 
• Dança Cigana 
• Dança do Ventre 
• Ritmos 
• Forró Universitário 
• Violão 
• Capoeira 
• Artesanato 
MUSEU DE ARTE POPULAR
• Cerâmica 
• Customização/Moda 
• Artes Plásticas 
TEATRO CLARA NUNES
• Teatro 
• Ballet”   

Frida Kahlo – Viva La Vida;  •Cultura ao Vivo – Dança em 12 Atos;     
OUTUBRO 2021  •Cultura ao Vivo – Rede de Bibliotecas Especial Mês das Crianças; •Cultura ao Vivo – 100 Anos 
de Paulo Freire; •Cultura ao Vivo – Símora D Studio; •Sabor da Cultura – O Ciclo da Vida; •Rede de Bibliotecas de 
Diadema; •Cultura ao Vivo – Especial Paulo Freire;•Cultura ao Vivo – Festival;     
NOVEMBRO 2021  •Mostra de Artes Prêmio Plínio Marcos – 2021;  •Mulheres em Cárcere; •Cultura na Rua; •Cultura 
no  Território;  •Kizomba Festival da Raça; •Curso de Formatação de Projetos;     
“DEZEMBRO 2021 •Encerramento da Mostra de Artes Prêmio Plínio Marcos - 2021 •Encerramento das Oficinas 
Culturais;  •Aniversário da Cidade; •Encerramento da Kizomba; •Virada Inclusiva.   • Estatísticas do Canal Online: 
**Em razão do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de março de 2020, mantivemos um canal online que serviu como 
ambiente virtual para o processo de formação cultural, assim como de difusão que transmitiu centena de horas de 
conteúdo, possui quase 5000 inscritos e realizou dezenas de lives ao longo do ano espelhadas no canal institucional 
da Prefeitura do município. O link do canal: https://www.youtube.com/channel/UCPNpmnVbj38_W-XElX4NVBw / 
Matrículas: Foram matriculados 11.633 alunos. Oferta de oficinas por equipamento público de cultura: BIBLIOTECA 
DE INCLUSÃO NOGUEIRA 
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Edital de convocação para Assembleia 
de Fundação da CASA SALVADOR

 DE DIADEMA
Convido as pessoas interessadas para a 
Assembleia de Fundação da Casa Salvador 
de Diadema a comparecerem no dia 27 de 
junho de 2022, às 10:00hs, à Rua dos Jas-
mins, 337- Piraporinha, Diadema, SP, para 
participarem da mesma, na qualidade de  
fundador, ocasião em que será discutido e 
votado o projeto de estatuto social e eleitos 
os membros do Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal e da Diretoria.

São Paulo, 18 de junho de 2022.
A Comissão Organizadora
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