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Pagamento do 13º salário vai injetar
R$ 3,2 bilhões na economia da região
Base do Sindicato dos Metalúrgicos vai receber R$ 404 milhões, ou 13% do total, segundo estudo da subseção do Dieese

Divulgação/Volkswagen

O pagamento do 13º salário aos
trabalhadores com carteira assinada
e aos beneficiários da Previdência
Social deve injetar R$ 3,2 bilhões na
economia do ABC até o final deste
ano. O abono natalino será concedido
a 1,23 milhão de pessoas, que vão re
ceber montante médio adicional de
R$ 2.600, segundo estimativa feita
pela subseção do Departamento In
tersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) do Sindi
cato dos Metalúrgicos do ABC. O mon
tante total é 5,9% inferior, em termos
nominais, ao injetado no ABC no ano
passado (R$ 3,2 bilhões). Desse total,
a base do sindicato – composta de
68,5 mil metalúrgicos em quatro (São
Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio

Grande da Serra) dos sete municípios
– vai receber R$ 404,4 milhões, o que
representa 13% do montante injetado
na economia da região. Para se ter uma
ideia da influência da base do sindicato
na economia do ABC, os metalúrgicos
detêm 9,4% dos empregos, mas res
ponderão por 17,7% do montante
pago. Para o diretor-executivo do sin
dicato, Aroaldo Oliveira da Silva, os da
dos mostram a relevância da categoria.
“São números expressivos, ainda que
a base tenha sido duramente afetada
pelo fechamento da Ford”, comentou
o dirigente, lembrando que a saída da
montadora foi formalizada em 2019,
mas continuou provocando registros de
desligamento nas estatísticas do merca
do de trabalho neste ano. Página 5

NOVO CORONAVÍRUS

Suspenso na pandemia, reajuste de planos
de saúde será parcelado em 12 meses
Base do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC soma 68,5 mil trabalhadores, que vão receber 13% dos recursos
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O candidato do PSDB à Prefeitura
da Capital, Bruno Covas, prometeu ter
minar o mandato caso seja reeleito e
que, neste caso, só será candidato nova
mente em 2026. Durante sabatina, o tu
cano rebateu a possibilidade de concor
rer ao governo estadual nas próximas
eleições – caminho tomado pelos últimos
dois tucanos que ocuparam o cargo, José
Serra e João Doria.
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so costuram regra de transição junto
ao Tribunal de Contas da União (TCU)
para abrir caminho à destinação de re
cursos na reta final do ano a obras que
serão executadas só ao longo de 2021.
A negociação é uma forma de aplacar
a ira de parlamentares, que viram o
dinheiro travado por uma norma do
Ministério da Economia. Página 3
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Vereador Rodrigo Capel abre
mão de carro oficial e celular
Parlamentar foi reeleito para o segundo mandato no último domingo com 4.647 votos
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de Diadema
Rodrigo Capel (Cidadania)
anunciou esta semana que vai
abrir mão do carro oficial, do
celular e da gasolina a que tem
direito como parlamentar. Se
gundo Capel, ao abrir mão dos
benefícios a economia, nos
próximos quatro anos, ficará
em torno de R$ 115 mil. Em
entrevista ao Diário Regional,
o vereador afirmou que esse re
curso poderá ser direcionado a
demandas da população.
Rodrigo Capel foi o segun
do vereador mais bem votado
na cidade no último domingo
(15), ao conquistar 4.647 votos,
e voltará em 2021 para mais
quatro anos no Legislativo.
“Creio que como parlamen
tares temos de dar exemplo.
Eu posso trabalhar com meu
carro particular, posso pagar
pelo meu celular e pela gaso
lina que uso. Não tem sentido,

n

ENTRE ASPAS

Creio que como
parlamentares temos
de dar o exemplo
Rodrigo Capel

no momento que estamos vi
vendo e com tantas pessoas
desempregadas, termos esses
benefícios. Sei que não é um
valor muito expressivo, mas
ele pode ser utilizado de outra
forma, em demandas da popu
lação”, afirmou.
Capel destacou que gostaria
que sua atitude sirva de exem
plo para outros parlamentares.
“Dessa forma, o valor que de
volveríamos para a prefeitura
seria maior, beneficiando mais
pessoas”, pontuou.
Questionado sobre a expres
siva votação que recebeu, Capel
afirmou que os diademenses
foram muito generosos com
ele no último domingo. “Quero
agradecer a generosidade da
população. Porém, acredito
que seja decorrência do meu
trabalho. Gosto de resolver,
realmente, os problemas das
pessoas que me procuram.
Também procuro estar sem
pre à disposição da popula
ção”, ressaltou.
Para os próximos quatro
anos, Capel pretende inten
sificar a fiscalização das leis
já implementadas na cidade.
“Vou ser ainda mais atuante
no sentido de fiscalizar. Quero
também me dedicar a projetos
meus que acredito que possam
ser melhorados, além de me
voltar à regularização de mo

Divulgaçãp

n SEGUNDO TURNO
Em relação ao segundo
turno das eleições, que será rea
lizado no próximo dia 29, Capel
afirmou que o partido ainda
está decidindo qual posiciona
mento vai adotar. O Cidadania

compunha o arco de alianças do
candidato governista Revelino
Almeida, o Pretinho (DEM),
que ficou em quarto lugar no
primeiro turno.
A segunda etapa do pleito
em Diadema terá o petista
José de Filippi, que tenta o
quarto mandato, e Taka Yam
auchi, do PSD.
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Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.
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’’
Anuncie: 4057-9000

PSTU de Diadema anuncia
neutralidade no segundo turno
O PSTU de Diadema
anunciou que manterá a
neutralidade no segundo
turno das eleições. O par
tido disputou o Executivo
com o Professor Ivanci, que
conquistou 0,18% dos votos
(360). “O partido vem por
meio desta nota pública ex
ternar que não apoiará ne
nhum dos dois candidatos
a prefeito e, chamará voto
nulo no segundo turno das
eleições em Diadema.”
Segundo a legenda, José
de Filippi (PT), que tem como
vice Patty Ferreira (PT), “está
coligado com vários partidos
do chamado Centrão, grupo
de apoio ao presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), ex
trapolando para partidos de
extrema direita, como o Pa
triota, do deputado Mamãe
Falei, agressor de professo
res, e o vereador Fernando
Holiday hoje no DEM e sua
cruzada de ódio contra os
negros e negras”.
Segundo a direção do
PSTU, o PT vai governar para
os empresários junto com a

direita e extrema direita.
“O PT, quando governou
Diadema, privatizou a
ETCD e municipalizou a
educação. Nos vários anos
de mandato não resolveu
os graves problemas es
truturais da cidade”, des
taca na nota.
O PSTU afirma que a
candidatura de Taka Yamau
chi (PSD) é de direita e tam
bém faz parte do Centrão do
Bolsonaro. “O Taka deixou a
secretaria de Ribeirão Pires,
que é alvo de denúncias do
Tribunal de Contas do Es
tado de São Paulo (TCE) por
ter diversas obras paradas
na cidade.”
O PSTU afirma que con
tinuará na luta em defesa
da vida, por uma Diadema
socialista. “Continuaremos
a denunciar o capitalismo,
continuaremos a luta contra
o desemprego, contra o re
torno das aulas presenciais
durante a pandemia e con
tinuaremos a apoiar a luta
por moradias dignas para to
dos”, destaca o partido. (RL)

Capel: “neste segundo mandato vou me dedicar mais à fiscalização”

radias, que acredito que está
estagnada”, pontuou.
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Covas: ‘Se eu for reeleito só
volto a ser candidato em 2026’
Tucano negou a possibilidade de concorrer ao governo do Estado em 2022
O candidato do PSDB à
Prefeitura da Capital, Bruno
Covas, prometeu terminar o
mandato caso seja reeleito e
que, neste caso, só será candi
dato novamente em 2026. Du
rante sabatina do Estadão, o
tucano rebateu a possibilidade
de concorrer ao governo es
tadual nas próximas eleições –
caminho tomado pelos últimos
dois tucanos que ocuparam o
cargo, José Serra e João Doria.
Ao longo da entrevista, Co
vas reforçou seu discurso a fa
vor da responsabilidade fiscal e
evitou se comprometer com a
manutenção do preço atual da
tarifa de ônibus em 2021.
“Se eu for reeleito, só volta
rei a ser candidato em 2026”,
disse Covas, após ser questio
nado sobre especulações em
torno de seu nome para o Pa
lácio dos Bandeirantes. “Não
há qualquer possibilidade de
candidatura em 2022, já dei
xei isso claro”, prosseguiu.
O término do mandato tem
sido um dos temas usados por
adversários para criticar os
tucanos, especialmente após
o companheiro da chapa de
Covas em 2016, João Doria,
deixar a prefeitura em seu pri
meiro mandato para disputar o

n ECONOMIA
O atual prefeito foi ques
tionado sobre as diferenças
de seu plano de governo com
as propostas de seu oponente
no 2º turno, Guilherme Bou
los (PSOL), e a necessidade de
investimento público a partir
do próximo ano para reativar
a economia e gerar empregos.
Covas argumentou que o esfor
ço para reduzir gastos públicos
permitiu atravessar o período
da pandemia do coronavírus
com aumento do investimen
to, mesmo com queda de recei
tas e aumento de despesas.
“Se não tivesse sido essa
atuação de responsabilidade

Governo busca aval do
TCU para obras em 2021
Governo e lideranças do
Congresso costuram regra de
transição junto ao Tribunal de
Contas da União (TCU) para
abrir caminho à destinação de
recursos na reta final do ano
a obras que serão executadas
só ao longo de 2021. A nego
ciação é uma forma de aplacar
a ira de parlamentares, que
viram o dinheiro travado por
uma norma do Ministério da
Economia O impasse acabou
embolando ainda mais o meio
de campo das articulações
para tentar avançar na pauta
econômica no fim de 2020.
O estopim foi a reclama
ção pública feita na terça-feira
(17) pelo líder do governo na
Câmara, Ricardo Barros (PPPR). O progressista protes
tou contra o que chamou de
“apagão das canetas” devido
ao rigor de órgãos de controle
- a regra da Economia foi edi
tada após recomendação do
TCU na análise das contas de
governo relativas a 2019 para
que fossem reduzidos os res
tos a pagar (como são chamadas as despesas que passam de
um ano para o outro).
Se prosperar, o acerto de
ve, na prática, garantir que
órgãos como os Ministérios
do Desenvolvimento Regio
nal (MDR) e da Infraestrutura
possam empenhar (que é a
primeira fase do rito de gastos
e sinaliza o reconhecimento do
compromisso) ainda este ano
despesas cuja execução só
ocorrerá em 2021, algo que
hoje é vedado segundo orien
tações da Economia. Isso ga
rantirá fôlego maior para es
ses ministérios continuarem

Valéria Gonçalves/Estadão Conteúdo

governo estadual. Pela promes
sa de Covas, caso seja reeleito
no segundo turno, ainda pas
saria dois anos sem manda
to, após concluir eventual
gestão até o final de 2024.
Covas ainda rebateu a
cobrança por não ter uma
“marca” da sua gestão munic
ipal na forma de grandes ob
ras. “Quem tem marca é cer
veja”, disse. “Político precisa
ter responsabilidade. Nossa
gestão foi marcada pela re
sponsabilidade fiscal e boa
gestão do recurso público.”

tocando obras como a trans
posição do Rio São Francisco e
outras apadrinhadas por con
gressistas em seus redutos.
A possibilidade de enten
dimento animou as lideranças
políticas no momento em que
estão sendo negociadas vota
ções de projetos que entrarão
na pauta até o final do ano.
Caso a interpretação da equi
pe econômica prevalecesse, os
ministérios não só ficariam
impedidos de comprometer
os recursos este ano, mas
também teriam de encon
trar outras fontes de recur
sos para conseguir bancar o
gasto com o Orçamento de
2021, já bastante apertado.
Segundo apurou a reporta
gem, entre as iniciativas que
esbarram na norma atual do
Ministério da Economia está
o crédito de R$ 6,2 bilhões ne
gociado com MDR, Infraestru
tura e Congresso, sancionado
na semana passada pelo presi
dente Jair Bolsonaro após
remanejamento no Orçamen
to regular da União. Quase
metade desse único crédito se
refere a indicações feitas dire
tamente pelos parlamentares,
daí a irritação. Faltando me
nos de dois meses para o final
do ano, ficou difícil para os
órgãos atestarem que as obras
ocorreriam ainda em 2020.
“Esse apagão das canetas
tem prejudicado a articulação
política”, disse Barros em um
evento. “O deputado quer que
entregue um benefício, mostrar
serviço para seus eleitores. Se o
governo não entrega o benefí
cio para o parlamentar, o parla
mentar não fica satisfeito.” (AE)

Bruno Covas: “Quem tem marca é cerveja”

fiscal, a gente teria passado
2020 com dificuldade financei
ra”, disse Covas. “Não há mila
gre, dinheiro não cai do céu.”
Cobrado sobre os R$ 8 bi
lhões em caixa que poderiam
ser desvinculados e aplicados
em investimento pela prefei
tura, Covas rechaçou a possi
bilidade e disse que a medida
seria equiparado a entrar no
“cheque especial”. “Depois, a
prefeitura precisa pagar de vol
ta esses recursos”, disse.

Questionado sobre a pos
sibilidade de aumento na tarifa
do ônibus municipal em 2021,
Covas disse que o tema ainda
não está definido. O preço da
passagem costuma ser acerta
do em conjunto com o Estado.
A pergunta ocorreu após Boulos
prometer que não aumentaria
a tarifa caso derrote Covas no
2º turno. O prefeito, por outro
lado, prometeu que não haverá
aumento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU). (AE)

Joice e PSL anunciam voto em
Covas; veja como ficam apoios
A deputada federal Joice
Hasselmann (PSL), sétima
colocada na disputa eleito
ral em São Paulo com pouco
mais de 98 mil votos, anun
ciou ontem (19) que ela e seu
partido vão apoiar a candida
tura do prefeito Bruno Covas
(PSDB) no segundo turno.
“O atual prefeito se com
prometeu a incorporar a seu
plano de governo diversas
propostas do meu plano,
entre as quais a Lava Jato
paulistana”, diz Joice, em no
ta assinada em nome do di
retório municipal da sigla.
Mais cedo, Covas havia
recebido também o apoio do
PSD, partido que lançou, no
primeiro turno, a candida
tura de Andrea Matarazzo,
que terminou no oitavo
lugar, com pouco mais de
82 mil votos. Covas já tinha
a maior aliança de partidos
no primeiro turno, da qual
fazem parte MDB, DEM, PP,
PL, PSC e Pros. Na terçafeira, o Republicanos, de
Celso Russomanno, quarto
colocado com pouco mais
de 560 mil votos, aderiu à
campanha. No dia seguinte
foi a vez do Solidariedade.
Com os novos respaldos,
o prefeito da Capital confir
ma o apoio de quase todos
os partidos do Centrão.
Seu adversário no segun
do turno, Guilherme Boulos
(PSOL), recebeu na quarta-

feira os apoios de PDT, que
fazia parte da coligação de
Márcio França (PSB), terceiro
colocado com pouco mais
de 728 mil votos; e da Rede
Sustentabilidade, que lançou
Marina Helou, nona maior
votação, com cerca de 22 mil
votos. França e PSB ainda
não anunciaram suas posi
ções no segundo turno.
O candidato do PSOL já
havia recebido endosso do
PT e de lideranças do PCdoB,
como o candidato Orlando
Silva, que recebeu 12 mil vo
tos. O partido espera mon
tar uma frente que tenha o
apoio de nomes conhecidos
do eleitorado, como o expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) e os ex-pres
idenciáveis Ciro Gomes
(PDT) e Marina Silva (Rede).
n MAIS VOTADO
O apoio petista a Bou
los ainda foi reforçado por
Eduardo Suplicy, vereador
mais votado em São Paulo
na eleição deste ano, com
mais de 167 mil votos.
“Expresso meu integral
apoio ao Guilherme Boulos 50
e a Luiza Erundina neste se
gundo turno para a prefeitura
de São Paulo. Disponho-me
a colaborar com toda minha
energia para que venham a
construir uma São Paulo fra
terna, justa e solidária”, es
creveu Suplicy. (AE)
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Estado de S.Paulo volta a proibir
agendamento de cirurgias eletivas
Para atender casos de coronavírus, governo estadual proíbe desmobilização de leitos
O secretário da Saúde de
São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o
governo paulista publicaria,
ainda nesta quinta-feira
(19), decreto proibindo o
agendamento de novas
cirurgias eletivas (não emer
genciais) em todos os hospitais públicos, filantrópicos e
particulares do Estado.
Pelo decreto, também será
vedada a desmobilização de leitos para atendimento de pacientes com o novo coronavírus,
seja de unidade de terapia intensiva ou de enfermaria.
“O governo do estado de
São Paulo, em conjunto com
a Secretaria de Estado da
Saúde e o Comitê de Contingência da Covid-19, sempre com o compromisso de
garantir e preservar vidas,
assina um decreto que determina a todos os hospitais públicos, filantrópicos, e privados a não desmobilização
de qualquer leito, seja ele de

n
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Essa elevação da
curva promove a
necessidade de
medidas estratégicas
Jean Carlo Gorinchteyn

Governo do Estado de SP

Gorinchteyn pediu apoio da população para enfrentar a alta nos casos de covid-19

unidade de terapia intensiva
ou de enfermaria”, disse Gorinchteyn.
O secretário explicou que
a marcação de novas cirurgias
eletivas ficará suspensa para
que se garantam leitos para todos os pacientes com covid-19
que deles necessitem para sua
assistência hospitalar.
Segundo Gorinchteyn, as
medidas são respostas à ele
vação da curva de contaminação de covid-19 no Estado. “Essa elevação da curva
promove a necessidade de
medidas estratégicas e de

forma cautelar”, disse o secretário, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.
n ALTA NOS CASOS
Gorinchteyn voltou a pedir apoio da população para
enfrentar a alta nos casos de
covid-19 “Entendemos que o
cansaço das pessoas possa ter
uma ação sobre suas atitudes
que, eventualmente, sejam
irresponsáveis. Porém, esse
cansaço não pode, de forma
alguma, ser maior do que o
medo e o respeito que tínha
mos pela covid”, afirmou.

“São essas pessoas que
saem e se aglomeram que disseminam o vírus na nossa
população e retornam para
suas casas, expondo aqueles
que estão em quarentena, respeitando as regras e ritos,
principalmente idosos e portadores de doenças crônicas”,
destacou.
Conforme dados do governo estadual, São Paulo está
com 43,5% de taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva no estado, e de
49,7% na Grande São Paulo.
(Agência Brasil)

Primeiro lote da CoronaVac com
120 mil doses chega ao Brasil
O governador João Doria
participou
pessoalmente,
nesta quinta-feira (19), do
recebimento da remessa de
120 mil doses da Coronavac,
vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria
com a farmacêutica chinesa
Sinovac Life Science.
A carga, proveniente da
China, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O imunizante, que
encontra-se na última fase
de testes, é considerado uma
das esperanças na luta contra
a pandemia do coronavírus,
que já matou mais de 167 mil
de brasileiros e 1,3 milhão de
pessoas no mundo todo.
“A vacina salva, protege e
nos dará uma oportunidade
de termos o novo, uma nova
vida, uma nova situação com
a proteção de toda a população. Recebemos 120 mil
doses da Coronavac, a vacina
do Butantan e do laboratório
Sinovac, para proteger vidas. Ao longo dos próximos
40 dias vamos receber 46
milhões de doses. Quero destacar aqui que não estamos
em uma corrida pela vacina,
estamos em uma corrida pela
vida”, destacou João Doria.
O local em que as vacinas
serão armazenadas permanece em sigilo por questões de
segurança. A chegada se deu
após a aprovação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a importação do material.
Essa é a primeira remessa

a chegar no país. Ao todo
serão 46 milhões de doses,
sendo 6 milhões já prontas
para aplicação e 40 milhões
em forma de matéria prima
para formulação e envase em
fábrica própria do Instituto
Butantan.
As demais remessas devem chegar no decorrer das
próximas semanas. Já a disponibilização para a população ocorrerá somente após
a comprovação da eficácia,
que deverá acontecer após a
conclusão da terceira fase dos
estudos clínicos e posterior
aprovação da agência reguladora, a Anvisa.
n ESTUDOS CLÍNICOS
Na última terça-feira (17)
os resultados dos estudos
clínicos da Coronavac foram
publicados pela revista científica Lancet Infectious Diseases.
A publicação mostrou que a
vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta
imune no organismo 28 dias
após sua aplicação em 97%
dos casos.
Os resultados publicados
na Lancet, que contam com a
revisão de diversos cientistas,
foram mais um passo importante para o desenvolvimento
da vacina, que está em fase 3
de testes no Brasil. A publicação pode ser conferida no
próprio site da Lancet: http://
www.thelancet-press.com/
embargo/covidvaccinetlid.pdf
(Reportagem Local)

Quatro em cada 10 hospitais privados Pfizer fez acordo de venda da vacina contra
têm alta de internações pela covid-19
coronavírus para mais de 30 países
Levantamento realizado
pelo Sindicato dos Hospitais,
Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp)
indicou que 44,7% dos hospitais privados no Estado de São
Paulo detectaram aumento das
internações de pacientes com a
covid-19 nos últimos 15 dias. O
porcentual de unidades que registraram alta de diagnósticos é
semelhante (46%).
A pesquisa foi realizada com
383 hospitais privados não
filantrópicos das 17 regiões
administrativas do Estado de
São Paulo - 76 hospitais respon

deram ao questionário. Essas
unidades somam 7.516 leitos.
Segundo Francisco Balestrin,
presidente do SindHosp, o
número revela tendência de
aumento de internações e infecções, mas há diferenças regionais no Estado.
Os dados corroboram informações já apresentadas pelo
governo estadual que indicavam aumento de 18% das internações pela covid-19. Por causa
desse crescimento, o Estado
suspendeu avanços no plano de
reabertura econômica previstos
para o dia 16 de novembro. No-

Média móvel diária de mortes
por covid-19 fica em 544
O Brasil contabilizou nesta
quinta-feira (19) média móvel
de 544 óbitos por dia devido a
covid-19, número que compila
dados dos últimos sete dias.
Nas últimas 24 horas foram
registrados mais 35,686 casos e 644 mortes, segundo
levantamento feito por Es
tadão, G1, O Globo, Extra, Fo
lha e UOL junto às secretarias
estaduais de saúde.
O número total de casos chegou a 5,983,089 e de
mortes 168,141. O balanço é
feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde. De acordo com
Ministério da Saúde, 5,407,498
brasileiros se recuperaram da
doença e outros 406,208 seguem em acompanhamento.
Em números absolutos, São
Paulo é o Estado com maior
número de casos e mortes:
1,191,290 diagnósticos con-

firmados e 41,074 óbitos. Na
sequência estão Minas Gerais
(390,337 mil casos e 9,648 mil
mortes), Bahia (380,294 mil
casos e 8,038 mil mortes) e Rio
de Janeiro (334,514 mil casos e
21,806 mil mortes).
No dia 6 de novembro,
houve dificuldade de acesso ao
e-SUS. Por isso, vários estados
divulgaram dados incompletos
ou sequer conseguiram registrar informações. Isso terá reflexo nas indicações de tendência de alta, estabilidade ou
queda no número de mortes,
nos estados e também nos percentuais nacionais.
O Brasil é o segundo país com
mais mortos, atrás apenas dos
Estados Unidos, que registrou
250,409 mortes por covid-19.
No total de infectados, de acordo
com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil fica atrás dos
EUA e da Índia. (AE)

vas flexibilizações só poderão
ocorrer a partir do dia 30.
Segundo o médico, leitos
para a covid-19 já estão sendo
mantidos nos hospitais privados, independentemente de
decreto do governo estadual
desta quinta. “É claro que todas
as instituições ao ver que estão
tendo pressão de pacientes de
covid vão atender a essa urgência sanitária”, disse Balestrin. “A
melhor recomendação ainda é
evitar o espalhamento da covid,
com todas as ações de distanciamento social, uso de máscara e
higienização das mãos.” (AE)

Um dos desafios em relação
à vacina da Pfizer será obter o
produto - a empresa já fechou
acordo com mais de 30 países,
entre eles os Estados Unidos,
que já compraram 100 milhões
de doses antecipadamente. Ou
tra questão logística diz respeito
ao armazenamento e transporte
da vacina, que requer temperaturas de menos 70 graus Celsius para se manter estável.
Na quarta-feira, a Pfizer e
BioNTech reforçaram que estão trabalhando para escalar
a produção, na expectativa
de chegar a 50 milhões de

doses - suficientes para imunizar 25 milhões de pessoas
- até o fim do ano, e a 1,3 bi
lhão de doses em 2021.
Dessas primeiras 50 milhões
de doses, metade deve ficar nos
Estados Unidos já este ano, após
o acordo feito pelo presidente
Donald Trump, de US$ 1,95 bilhão. Americanos vão receber a
vacina gratuitamente. Há possibilidade de compra de outras
500 milhões de doses ao longo do próximo ano. O Reino
Unido negociou 30 milhões de
doses. O Japão, 120 milhões.
A União Europeia fechou acor-

do para comprar 300 milhões.
A farmacêutica não revelou
os preços que cobrará por cada
dose, mas afirmou que a empresa está praticando três valores:
um para EUA e Europa, outro
para países em desenvolvimento
como o Brasil e um terceiro para
nações subdesenvolvidas.
Sobre a logística de refrigerar
o imunizante, a empresa disseque “elaborou plano logístico
detalhado com ferramentas para
apoiar o transporte eficaz, armazenamento e monitoramento
contínuo” da temperatura da
potencial vacina. (AE)
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Pagamento do 13º salário vai
injetar R$ 3,2 bilhões no ABC

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Desse montante, base do Sindicato dos Metalúrgicos vai receber R$ 404 milhões, ou 13% do total
O pagamento do 13º sa
lário aos trabalhadores com
carteira assinada e aos bene
ficiários da Previdência Social
deve injetar R$ 3,2 bilhões na
economia do ABC até o final
deste ano. O abono natalino
será concedido a 1,23 milhão
de pessoas, que vão receber
montante médio adicional de
R$ 2.600, segundo estima
tiva feita pela subseção do
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeco
nômicos (Dieese) do Sindica
to dos Metalúrgicos do ABC.
O montante total é 5,9%
inferior, em termos nominais,
ao injetado no ABC no ano
passado (R$ 3,2 bilhões).
Desse total, a base do sin
dicato – composta de 68,5 mil
metalúrgicos em quatro (São
Bernardo, Diadema, Ribeirão Pi
res e Rio Grande da Serra) dos
sete municípios – vai receber
R$ 404,4 milhões, o que repre
senta 13% do montante inje
tado na economia da região.
Para se ter uma ideia da in
fluência da base do sindicato
na economia do ABC, os me
talúrgicos detêm 9,4% dos em
pregos, mas responderão por
17,7% do montante pago.
Para o diretor-executivo do
sindicato, Aroaldo Oliveira da
Silva, os dados mostram a rele
vância da categoria. “São nú
meros expressivos, ainda que a
base sindical tenha sido dura
mente afetada pelo fechamento
da Ford em São Bernardo”, co

ABC

Você sabe o que é e
como aplicar em BDRs?
Eu te explico

Impacto do pagamento do 13º salario (em R$ bilhões)
3,4
3,3

C

aro(a) leitor(a), antes de começar a investir
seu dinheiro, considero muito importante que
conheça sobre o que são BDRs, quais os riscos
presentes e como funciona essa nova forma
de aplicação em renda variável oferecida aos brasileiros
comuns.
Pois bem, desde o dia 22 de outubro, a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o início das
negociações dos BDRs (do inglês Brazilian Depositary
Receipts) – como são chamados os certificados de
ações de empresas internacionais – aos investidores
individuais brasileiros (pessoas físicas).
Os BDRs, de forma bem resumida, abrem a possibilidade
de investir em empresas estrangeiras, como Microsoft,
Apple e Disney, em reais estando no Brasil.
Parece mesmo muito legal ter a oportunidade
de ser “sócio” do Mickey ou Bill Gates, mas tenha
cuidado, pois ao aplicar neste novo mercado, você,
automaticamente, estará se inserindo em renda
variável. Isto mesmo, em ações.
Saiba também que, por serem ativos de empresas
estrangeiras, suas cotações seguem os movimentos das
bolsas de valores do exterior, principalmente Dow Jones
e Nasdaq, dos Estados Unidos.
Portanto, modere seu apetite de compra, analise bem
onde vai colocar seu dinheiro, pois o risco de rendimento
negativo é exatamente igual ao risco de investir, por
exemplo, em ações de Petrobras, Vale ou Itaú.
Entretanto, não há dúvidas que de esta abertura no
mercado é interessante para o pequeno e médio investidor,
como forma de diversificar suas aplicações. Porém, sempre
respeite seu perfil de investimento e tenha cautela.
Se você se interessou por esta nova forma de investir,
mas não se sente seguro para fazê-lo sozinho ou ainda
pairam dúvidas, o que é perfeitamente normal, procure um
profissional independente e que de fato queira lhe ajudar.
Ele será capaz de lhe expor todas as características, prós e
contras dessa modalidade interessante de investimento.
Importante também ter cuidado com as diversas
propagandas que surgem sobre esse assunto, as quais
apenas apresentam o lado positivo de investir em BDRs.
Vá além, busque conhecimento e informações antes de
tomar a decisão sobre onde colocar seu dinheiro.
Boa sorte!
Ficou com alguma dúvida? Envie uma mensagem que eu
esclareço. Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com.

3,2
3,1

3,1

3,0

QUEM VAI RECEBER
Categoria
Nº de beneficiados
Total (R$)
Aposentados		
498,5 mil		 0,93 bilhão
Trabalhadores		
729,7 mil		 2,30 bilhões

2,7

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: Subseção do Dieese do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

mentou o dirigente, lembrando
que a saída da montadora foi
formalizada em 2019, mas con
tinuou provocando registros de
desligamento nas estatísticas do
mercado de trabalho neste ano.
Aos aposentados e pensio
nistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), o pa
gamento do abono natalino foi
feito entre abril e junho e, de
acordo com o Dieese, injetou
R$ 932 milhões na economia.
Para os trabalhadores for
mais, o prazo para o paga
mento da primeira parcela
do 13º é o último dia útil de
novembro (30). A segunda –
sobre a qual incide o Imposto
de Renda – deve ser creditada
até 20 de dezembro. Segundo
o Dieese, esse contingente
vai receber R$ 2,3 bilhões.

n ENTENDA

Para chegar à estimativa,
o Dieese usou números da
Relação Anual de Informa
ções Sociais (Rais) e do Ca
dastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged)
– que, juntos, revelam a exis
tência de 729,7 mil traba
lhadores com carteira assina
da no ABC. Considera ainda
as 498,5 mil pessoas que, se
gundo o INSS, recebem apo
sentadorias e pensões.
A estimativa não men
sura o contingente de traba
lhadores que, tendo vínculo
inferior a 12 meses, receberá
13º proporcional, nem assa
lariados sem carteira ou com
outras formas de inserção.
Não considera ainda o des
conto do Imposto de Renda.

2019

2020

Anderson Amaral/Especial para o DR

Procurado pela reporta
gem, o sindicato não infor
mou se o Dieese considerou
no estudo o impacto do Pro
grama Emergencial de Ma
nutenção do Emprego e da
Renda, adotado pelo governo
federal para o enfrentamento
da pandemia de covid-19.
Em nota técnica publi
cada na última quarta-feira,
o Ministério da Economia es
clareceu que os trabalhadores
submetidos à redução de jor
nada e salário no âmbito do
programa têm direito ao 13º
salário integral. Porém, os
empregados que tiveram o
contrato suspenso terão cál
culo proporcional, confor
me o número de meses em
que trabalharam 15 dias ou
mais. (Reportagem Local)

Recomposição do reajuste suspenso de plano de saúde será parcelada
A Agência Nacional de Saúde
(ANS) definiu ontem (19) que
os beneficiários de planos de
saúde que tiveram suspensas
as cobranças de reajuste anual
e por faixa etária por causa da
pandemia da covid-19 terão
diluído o pagamento desses va
lores em 12 meses, com parce
las iguais. As operadoras devem

esclarecer os valores cobrados
nos boletos que serão enviados
a partir de janeiro de 2021.
A agência reguladora tam
bém instituiu os reajustes má
ximos que poderão ser cobra
dos nos planos individuais ou
familiares (8,14%, entre maio
de 2020 a abril de 2021) e nos
planos que têm o cálculo regu

lamentado por Termos de Com
promisso, que variam de acordo
com a operadora de saúde.
Em agosto, a ANS de
cidiu suspender os reajustes
anuais levando em conta
o cenário de dificuldades
econômicas provocado pela
pandemia. Além disso, con
siderou o menor volume de

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

utilização dos serviços de
saúde no período.
Segundo a agência, a sus
pensão abarcou 20,2 milhões
de beneficiários com reajustes
referentes à correção anual por
variação de custos e 5,3 mi
lhões de beneficiários que têm
ajuste determinado por mu
dança de faixa etária. (AE)

12:30

Loja Ju Andrade

Olá, Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
Sobre a loja

Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a
economia local
Plataforma de compra e venda exclusiva para
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça
o comércio local, desenvolvendo a sua região.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado
financeiro, é formado em Adm de Empresas, Pós Graduado em Banking,
MBA em Controladoria e Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em
Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em Profissionais
Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

À venda
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São Bernardo testa sistema
semafórico solar inédito
Equipamento foi instalado no cruzamento das avenidas Lions e Lauro Gomes sem custos
Na tentativa de solucionar
problema comum às grandes
cidades, o furto de cabos de
energia que alimentam os
semáforos, a Prefeitura de São
Bernardo testa tecnologia iné
dita no ABC. Trata-se de siste
ma semafórico movido à ener
gia solar, que permite eliminar
os fios, alvo dos criminosos
devido ao cobre presente em
sua composição, e, dessa forma
garantir autonomia dos equipa
mentos por até 72 horas, com
controle via celular.
O sistema pioneiro foi
instalado no cruzamento
das avenidas Lions e Lauro
Gomes, na Vila Vivaldi, um
dos pontos mais afetados pelo
furto de cabos de energia na
cidade. A expectativa é a de
que a ferramenta funcione em
caráter experimental durante

n

ENTRE ASPAS

Parcerias com a iniciativa
privada são fundamentais
para o avanço da cidade
Orlando Morando

Ricardo Cassin/PMSBC

Sistema semafórico solar fixo tem como característica autonomia por até 72 horas

60 dias. A alternativa é fruto
de parceria com a empresa
Trânsito Certo, sem custos
aos cofres municipais.
“Estamos atentos às ne
cessidades do município e
trabalhando para garantir a
segurança da nossa popula
ção. Parcerias com a iniciativa
privada, ainda mais quando
não geram custos à administra
ção, são fundamentais para o
avanço da cidade”, destacou o
prefeito Orlando Morando

Levantamento feito pela ad
ministração municipal mostra
que, desde maio de 2018, foram
furtados cerca de 2 quilômetros
de cabos de energia usados para
o abastecimento de semáforos
no município, prejuízo de mais
de R$ 1,5 milhão à prefeitura.
Além do cruzamento das
avenidas Lions e Lauro Gomes,
as ruas dos Vianas e a Luiz
Pequini estão entre as áreas
mais vulneráveis para a práti
ca criminosa no município.

Quem anuncia no Diário Regional
não precisa contar com a sorte
para conseguir vender mais.
Anuncie: 4057-9000

Acesse: www.diarioregional.com.br

O sistema semafórico solar
fixo tem como características a
autonomia do sistema por até
72 horas, o que permite com
que os faróis permaneçam
acesos mesmo em casos de
queda de energia; tempo de
recarga de até 24 horas; con
trolador de quatro fases; ope
ração em modo manual ou
automático; comunicação en
tre grupos sem fio, além de ser
uma energia mais sustentável.
(Reportagem Local)

S.Caetano segue com aulas online
até 23 de dezembro e terá avaliação
A Prefeitura de São
Caetano
publicou por
taria que suspende, em
definitivo, o retorno às au
las presenciais do Ensino
Fundamental II (5º ao 9º
ano), do Ensino Médio, da
EJA (Educação de Jovens
e Adultos) e da Educação
Profissional Técnica no ano
letivo de 2020.
Em outubro, o secre
tário de Educação, Fabricio
Coutinho de Faria, já havia
anunciado a mesma de
cisão referente a Educação
Infantil e o Ensino Funda
mental I. Dessa forma, todo
o ensino municipal de São
Caetano segue remoto até o

dia 23 de dezembro.
n SEM REPROVAÇÃO
Segundo o secretário de
Educação, no final deste mês
até o início de dezembro, os
alunos da rede municipal de
ensino serão submetidos a
uma verificação de aprendiza
gem. Porém, nenhum aluno
será reprovado. “Não deixa
remos nenhum aluno para
trás”, afirmou Coutinho, para
quem o currículo está sendo
flexibilizado, de tal forma
que os objetivos de apren
dizagem e desenvolvimento
não alcançados em 2020 pos
sam ser retomados em 2021.
(Reportagem Local)

Braskem doa mais de mil máscaras
para cooperativas de reciclagem
A Braskem, em parce
ria com a Associação Petro
química e Química Latinoamericana (APLA), entrega
cerca de 1.400 máscaras re
utilizáveis para cooperativas
parceiras do Ser+, programa
da companhia que visa a in
clusão social e o desenvolvi
mento socioeconômico dos
trabalhadores da cadeia de
reciclagem do ABC.
As máscaras doadas foram
produzidas pelas confecções
locais Charlotte Arte em Cos

tura e Veh Artes, ambas lidera
das por mulheres.
“Por meio da doação de
máscaras, buscamos, cada vez
mais, apoiar a continuidade
do trabalho das cooperativas
de reciclagem, que têm papel
fundamental na cadeia de valor
do plástico. É importante conti
nuarmos priorizando a segu
rança de todos nesse momento
tão delicado para a sociedade”,
afirmou Flávio Chantre, ge
rente de Relações Institucio
nais da Braskem. (RL)

Arte e Lazer
jornalismo@diarioregional.com.br
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Rio Grande da Serra integra
programação da #ViradaSPOnline
Município foi selecionado a partir de chamada pública do programa #JuntospelaCultura2020
Iniciativa da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa
do Estado de São Paulo, em
parceria com a Organização
Social Amigos da Arte, a #ViradaSPOnline, festival de música,
cultura urbana e artes cênicas,
reunirá várias atrações neste
sábado (21), a partir das 16h.
Toda a programação será transmitida ao vivo do Teatro Sérgio
Cardoso pela plataforma #CulturaEmCasa.
Com apresentações de artistas como Letrux e os grupos
Pedra Branca, Mato Seco, esta
edição da #ViradaSPOnline
acontece em parceria com Rio
Grande da Serra. A cidade foi
selecionada a partir de chamada pública do programa #JuntospelaCultura2020.
Diversos artistas locais também estão na programação,
como a pianista Juliana Rosa,
Paloma Soares, as bandas Pallas,
The Cleaners, O Anabela e Cara
de Pau – DJ Titiu + MC vira lata.
Já estão programadas mais
15 edições da #ViradaSPOnline. Todas as cidades foram
selecionadas por meio de
chamada pública no âmbito do
programa #JuntospelaCultura,

Fotos: Divulgação

cujas inscrições ocorreram de 9
de setembro a 6 de outubro. Os
resultados podem ser conferidos no portal www.juntospelacultura.com.br.
n TODOS OS ESTILOS
As lives de Mato Seco, Pedra
Branca e da pianista riograndense Juliana Rosa acontecem
diretamenteo do palco do Teattro Sérgio Cardoso. Todo o
conteúdo também ficará disponível na plataforma #CulturaEmCasa pós-evento, para
exibição por demanda.
Outra atração desta #ViradaSPOnline é a seletiva São
Paulo do Duelo Nacional de
Mcs 2020, criado pela Família
de Rua. A ação é voltada para a
essência da cultura e das manifestações artísticas urbanas,
um dos pilares da #Virada e da
plataforma #CulturaEmCasa.
Na seletiva paulista, a organização é do MC Mamuti, um
dos integrantes da comissão
do concurso Batalha de Rimas
que acontecerá nas próximas
#ViradasSPOnline.
Com a impossibilidade de
realizar o evento presencialmente, a Secretaria reformulou

Banda Mato Seco se apresentará às 18 horas

a proposta de fazer a Virada SP
no formato virtual, de modo
a manter o evento em 2020 e
celebrar a força da cena cultural
das cidades paulista, além de divulgar amplamente o trabalho
dos artistas de cada município.
As duas primeiras edições online da #Virada ocorreram em
agosto e outubro. A primeira foi
realizada em parceria com a cidade de Salto, e a segunda com
municípios do Vale do Futuro –

Iporanga Registro, Apiaí e Eldorado. Além dos artistas locais,
reuniram várias atrações como
Elza Soares, Paulo Miklos,
Amilton Godoy, Ellen Oléria e
Pato Fu, Pitty, Garotos Podres.
n OBJETIVO
“O formato digital, via
plataforma #CulturaEmCasa,
permite difundir amplamente
e de forma gratuita a produção
cultural das mais variadas lin-

guagens e de todas as regiões
de São Paulo para o restante
do Brasil e outros países. Esse
é o objetivo tanto da #ViradaSPOnline como da plataforma”, destacou Danielle
Nigromonte, diretora-geral da
Amigos da Arte.
Programação:
16h Início transmissão
16h30 Pedra Branca
17h30 DJ Koala
17h30 Juliana Rosa
18h Mato Seco
19h Banda O Anabela
19h30 Amigos da São Bento
Grafite Streetart
20h Seletiva São Paulo –
Duelo de MCs Nacional 2020
21h30 Letrux
22h30 Banda The Cleaners
23h Paloma Soares
23h30 Cara de Pau – DJ Titiu + MC Vira Lata
00h30 Banda Palla
Serviço
Plataforma:
www.culturaemcasa.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.
com/culturaemcasasp/
https://www.instragram.
com/culturaemcasasp/ (Reportagem Local)

Diadema promove
Dia da Consciência
Negra com debate
e ações culturais
A Prefeitura de Diadema
celebra o Dia da Consciência Negra com cine drive-in
na Praça da Moça, mesa redonda com o cantor de rap
Negro Will, e shows em homenagens a Pixinguinha, Dona
Ivone Lara, Leci Brandão e
Clementina de Jesus.
As ações culturais serão
todas gratuitas e vão acontecer hoje (20). A programação começa às 18h30, com o
cinema ao ar livre na Praça
da Moça. Será exibido o
filme “Pantera Negra”, que
fala de resistência e heroísmo, e que tem elenco, em
quase sua totalidade, formado por atores negros.
Às 19h começa a ser
transmitida, pelo canal Cultura Diadema Online, a mesa
redonda “Gerações & Conquistas”, mediada por Negro
Will e também coordenador
da Casa do Hip Hop.
Em seguida, a partir das
20h, acontecerá a apresentação “Pixinguinha, o Gênio da
Música”, com integrantes da
Nova Casa da Música. Às 21h,
encerrando as atividades,
será transmitido o show “Elas
no Samba”.
Serviço - Cine Drive-In
- Praça da Moça, Centro, às
18h30. (Reportagem Local)

OPÇÃO DE LAZER

Turismo rural em Itu: Parque Maeda reabre passeios à plantação de lichia
O Parque Maeda retomou
seus tradicionais passeios à
plantação de lichia. O parque
está aproveitando esta época do
ano, que marca o início da safra,
para reabrir a atração aos visitantes, em sua maioria famílias
com crianças, grupos de amigos
e casais que buscam um contato maior com a natureza. A
estimativa é que se produza 15
toneladas da fruta.
A visita custa R$ 25 e dá
direito ao consumo à vontade
no local, diretamente do pé. Os
monitores apenas orientam
que o público faça uma colheita
consciente, sem desperdícios.
Já quem quiser levar a fruta
para casa, poderá fazê-lo ao
preço de R$ 20 o quilo. Os passeios são realizados aos sábados
e domingos e para adentrar
ao parque é preciso efetuar a

compra antecipada do passaporte
day use pelo site http://parquemaeda.com.br/vendas-online/
n MAIS LAZER
O Maeda reabriu suas atividades de lazer com todas as medidas de segurança. Há um profissional de saúde na entrada para
aferir a temperatura dos clientes,
disponibilização de álcool em gel
à vontade por meio de dispensadores que são acionados com os
pés e que estão espalhados pelo
parque e determinação do uso de
máscaras de proteção, além do
controle de público.
O complexo turístico localizado em Itu, a 100 km do ABC, é ótima opção de lazer. A proximidade
da Capital faz do parque o roteiro
perfeito para um “bate e volta” de
fim de semana ou feriado.
Na cidade em que “tudo é

grande”, o complexo de 500
mil metros quadrados oferece
atrativos tanto para as crianças
(parque aquático, playground, pe
dalinho, teleférico) como para os
adultos (pesca esportiva, jardim
japonês, arvorismo). Tudo cercado pela Mata Atlântica.
O jardim japonês é o espaço
mais encantador do Parque
Maeda. Considerado o maior do
gênero do Brasil, tem 27.500 m²
de área verde em projeto de paisagismo dotado de espelhos d’água,
bonsais, ponte japonesa, cascatas
e árvores. Garantia de boas fotos.
n PASSAPORTE
O passaporte promocional
day use permite ao visitante
usufruir de diversas atividades,
incluindo o almoço à vontade
com bebidas não alcoólicas e
comidas japonesa e brasileira. O

passaporte é bastante vantajoso,
pois garante ao visitante acesso
a diversas atrações do parque e
ainda a uma gastronomia farta e
diversificada. Crianças abaixo de
4 anos não pagam.
O Maeda conta também
com uma aconchegante Pousada
com diversos tipos de acomodações. O chalé casal acomoda até
três pessoas e o chalé família, até
sete. Já os apartamentos comportam até quatro visitantes.
A hospedagem inclui pensão
completa, piscina privativa para
os hóspedes e os itens de lazer
oferecidos no passaporte day
use no final de semana.
Serviço – Parque Maeda.
Rodovia Deputado Archimedes
Lammoglia, km 18, Itu (SP).
Telefone: (11) 2118-6200. Site:
parquemaeda.com.br. (Repor
tagem Local)
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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

CRECI: 02061-J

IMOBILIÁRIA

NOVA SÃO PAULO
DE DIADEMA

Tradição em negócios
imobiliários desde 1969

Temos outras opções. Assessoria gratuita para S.F.H. Visite-nos!

www.imobiliarianovasaopaulo.com.br
diadema@imobiliarianovasaopaulo.com.br
VENDAS

Sr. Proprietário: temos
cadastro de clientes para
locação e venda imediata.

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 02 banheiros, 60m²
R$ 250.000,00
Ref.: AP001136

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 46.53m²
R$ 244.000,00
Ref.: AP001048

Apartamento
Serraria - Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 45m²
R$ 150.000,00
Ref.: AP000925

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 46m²
R$ 270.000,00
Ref.: AP001052

Casa
Centro de Diadema
02 vaga, 03 banheiro, 166.15m²
R$ 450.000,00
Ref.: CA001121

Terreno
Eldorado - Diadema
628m²
R$ 125.000,00
Ref.: TE000527

Terreno
Alvarenga - São Bernardo
500m²
R$ 240.000,00
Ref.: TE000041

Kitnet
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 51m²
R$ 178.000,00
Ref.: KI000786

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

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

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

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365
Centro - Diadema

Fone: 4056 -5677

“Orgulho de ser de Diadema”

Aluga-se
Casa de 2 dormitórios
sem garagem e são
3 casas local.
Aluguel R$ 750,00
Com deposito ou
fiador
Centro de
Diadema- SP

www.joaomodestoimoveis.com.br / E-mail: jmodestoimoveis@yahoo.com.br

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

Aluga -se
São 3 casas no local
de 2 comôdos
Aluguel R$ 260,00
cada uma
Alugo com um
mês de depósito
Av. Rotary
VL.Sta. Maria
Diadema - SP

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

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

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

JOÃO MODESTO Av. Antonio Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Roteiro do Bom Apetite

Aluga-se
casa de 4 comôdos
sem garagem
Aluguel 600,00
Com um mês de
deposito ou fiador.
Jardim Eldorado
Diadema -SP

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Venda

Um sobrado de 3 andares c/ 3
Aluga-se
casas duas possui 2
Apto de um dormitório s/
garagem
dormitórios com suites e uma
e s/condomínio, possui 2
de 1 dorm. c/ garagem
vasio no local
p/ 2 carros área ultil 280,00m2
sendo um no 1º andar e outro
Valor R$ 490.000,00
no 2º andar
aceita contra oferta ou troca por
Aluguel R$ 750,00
apto em São Paulo quitado ou
com depósito ou fiador
carro com pouco uso.
Av. Alda
Centro - Diadema- SP.
Diadema - SP.

ALUGO SALÃO COM 5 SALAS AMPLAS, NO CENTRO DE DIADEMA

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

Serviços Gerais

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: 11 4075-2248/11 4071-7956

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

CALHAU 1 COL X 20.EPS

POLÍTICA

TÁ QUERENDO VENDER MAIS?
FAÇA COMO OS ANUNCIANTES DESTA PÁGINA

CIDADE
economia

PROMOÇÃO
JANTAR

OPINIÃO
SAÚDE
LAZER

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

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

ESPORTE
EDUCAÇÃO
AQUI TEM
TUDO QUE
VOCÊ QUER
LER

LIGUE: 4057-9000

“

”

Não confie na sorte

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
Para vender é preciso anunciar.
Anuncie: 4057-9000

Anuncie: 4057-9000

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Roteiro do Bom Apetite

Indicador de Saúde
INFORME

GRUPO BIOMÉDIC
SÍNDROME DE BURNOUT
Burnout: alto índice de estresse

alterações de humor e de memória, dificuldade de concentração, falta de

Com o mercado competitivo, ter estresse é normal e até nos ajuda a tomar

apetite, depressão e perda de iniciativa.

decisões no trabalho e na vida pessoal. “Em certa quantidade pode ser positivo

Essa soma de mal-estares pode levar ao alcoolismo, ao uso de drogas e até

e mesmo necessário”, avalia Marine Meyer Trinca, psicóloga da Medicina

mesmo ao suicídio. No dia-a-dia, a pessoa fica ainda arredia, isolada, passa a

Preventiva do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Entretanto, se isso é

ser irônica, cínica e a produtividade cai. Muitas vezes, o profissional acredita

uma constante, principalmente quando chega a hora de entrar na empresa, a

que a melhor opção seja tirar férias; entretanto, quando volta, descansado,

questão pode ser um pouco mais séria. No fim da década de 60, estudiosos

retoma a postura anterior.

previram a nova doença, classificada como síndrome de burnout.

Há casos de pessoas que saíram de férias, descansaram e estavam bem, mas,

Caracterizada por ser o ponto máximo do estresse profissional, pode ser

ao voltar ao trabalho, apresentaram os sintomas novamente

encontrada em qualquer profissão, mas em especial nos trabalhos em que

“A pessoa tende a adoecer mais porque o sistema imunológico está

há impacto direto na vida de outras pessoas. É o que acontece, por exemplo,

comprometido. Há casos de pessoas que saíram de férias, descansaram

com profissionais da saúde em geral, jornalistas, advogados, professores e até

e estavam bem, mas, ao voltar ao trabalho, apresentaram os sintomas

mesmo voluntários.

novamente”, explica Ana Maria Teresa Benevides-Pereira, psicóloga e autora

O termo burnout significa que o desgaste emocional danifica os aspectos

do livro Burnout: Quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador (Casa

físicos e emocionais da pessoa, pois, traduzindo do inglês, burn quer dizer

do Psicólogo).

queima e out exterior. Embora já se venha falando sobre o assunto há décadas,

Caminhos para o bem-estar

no Brasil as discussões em torno da síndrome tornaram-se mais fortes nos

Para detectar a síndrome, deve-se fazer um exame minucioso e analisar

últimos anos.

se os problemas enfrentados estão relacionados ao ambiente de trabalho

De olho nos sintomas

ou à profissão. O ideal é procurar um especialista no tema e fazer exames

Problemas de relacionamento com colegas, clientes e chefes, a falta de

psicológicos. É necessário avaliar se é o ambiente profissional que causa

cooperação entre os colegas de trabalho, de equilíbrio entre a vida profissional

o estresse ou se são as atitudes da própria pessoa que passam a ser o

e a pessoal e também de autonomia são grandes causadores do nível máximo

estopim.

de estresse. Fortes candidatos são aqueles conhecidos como workaholics,

Existem três focos durante o tratamento psicoterápico: a relação com a

que se identificam bastante com o trabalho, vivem para ele e têm níveis de

profissão, o ambiente de trabalho e o trabalho com foco nos sintomas – por

exigência muito altos.

exemplo, a dificuldade de concentração.

Pessoas com a síndrome apresentam sintomas como fadiga, cansaço

Junto à terapia, os especialistas aconselham melhorar a qualidade de vida,

constante, distúrbios do sono, dores musculares e de cabeça, irritabilidade,

prevenir o estresse, garantir boa saúde física, dormir e alimentar-se bem,

alterações de humor e de memória, dificuldade de concentração, falta de
apetite, depressão e perda de iniciativa.
Pessoas com a síndrome apresentam sintomas como fadiga, cansaço
constante, distúrbios do sono, dores musculares e de cabeça, irritabilidade,

praticar atividades físicas e manter hobbies e interesse pela vida social.

Dra Maristela Duarte Gomes, graduada em Fisioterapia
e Ergonomia e Marketing, atuando no setor Comercial
do Grupo Biomedic.

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

GRUPO
BIOMÉDIC

11 4044-3777
www.biomedic.com.br
comercial@biomedic.com.br

Medicina Ocupacional e Engenharia de
Segurança do Trabalho
- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade

Venha conhecer o novo espaço para
tratamento estético em Diadema.
A Clínica Dra. Daniella Maia Estética Avançada foi idealizada
para atender de forma eficiente e individualizada
os seus clientes, proporcionando

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Saúde, Bem Estar e Beleza
Fone: 3996-9755
Whats: 9-6072-2521
R. Moacyr Goulart Cunha
Caldas, 111 - Conceição

Seja nosso Franqueado!

franquias@vipmedocupacional.com.br
(19) 3601.4200 / 3601.4300 / 3601.4400 / 3601-4500
www.vipmedocupacional.com.br

Saúde e Segurança para sua Empresa

Quem anuncia no Diário Regional
não precisa contar com a sorte
para conseguir vender mais.
Anuncie: 4057-9000

Acesse: www.diarioregional.com.br
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Publicidade Legal
Prefeitura do
Município de Diadema
DESPACHO DO PREFEITO: DE 19 DE NOVEMBRO
DE 2020: Portaria: 3932 Comissionar a contar de
16 de novembro de 2020 JURANDIR DE SOUSA,
Pront: 107.911, GP.

ä

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia
São Bernardo do Campo.

Serviços Gerais

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo
é uma empresa de telecomunicações que fornece
a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
em telefonia e segurança eletrônica.

Automatização de portões
Câmeras de monitoramaneto
TEL: 11 2805-1730 / 2805-2088
RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA
DIADEMA /SP - CEP: 09950-110
Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br
novomundo.telecom

11 97127-7306 / 96752-2327

avisos

“ABANDONO DE EMPREGO”
Sr. ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA
Esgotados nossos recursos de localização,
convidamos o Sr. ALEXANDRE JOSÉ DA
SILVA, portador do CPF 366.692.468-92 ,
a comparecer em nosso escritório, a fim de
retornar ao emprego ou justificar as faltas
desde 19/10/2020, dentro do prazo de 24hs
a partir desta publicação, sob pena de ficar
rescindido, automaticamente, o contrato de
trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Diadema, 19 de Novembro de 2020.OFR
COMUNICAÇÃO VISULA LTDA.
Rua Yokohama, 255 – Jd. Takebe - Diadema
– SP.
Obs.: O presente anúncio, veiculado em
jornal de grande circulação, é realizado após
o envio da carta de convite de retorno ao
trabalho e desde que, por motivo qualquer,
a carta não tenha sido recebida.
FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PC.005/20. Declarando e Ratificando Dispensa de
Licitação, c/ base Art. 24, IV. da lei federal nº 8.666/93,
p/ Manutenção emergencial e revisão da van Iveco Daily
placa FFB-2618, da FFF. Vlr: de R$ 5.315,70 (Cinco mil
trezentos e quinze reais e setenta centavos),
Margareti de Souza Sanches – Diretora Presidente.

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

’’

Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br

‘‘

Até hoje não
inventaram
um remédio
melhor para
você vender
mais

’’

Anuncie: 4057-9000

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial
/diarioregionaloficial

