
O prefeito de Diadema, José de Filippi 
Jr, em entrevista ao Diário Regional, 
afirmou que não acredita na possibilidade 
de composição da chapa entre o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-
governador Ge raldo Alckmin, o qual ace-
nou com a possibilidade de deixar o PSDB, 
no 1º turno das eleições para presidente. 
Segundo Filippi, um “jogando confete” 
no outro já prepara o caminho para com-
posição no 2º turno.

A fábrica de aeroestruturas da Saab em 
São Bernardo deu início à montagem do 
caixão das asas do Gripen E. Atualmente, 
a planta do ABC está com cinco segmentos 
em produção, sendo que a primeira fusela-
gem dianteira está na última etapa de mon-
tagem, e unidades do cone de cauda e dos 
freios aerodinâmicos estão em processo de 
entrega. A fábrica também já iniciou a mon-
tagem inicial para a fabricação da fuselagem 
traseira do caça monoposto. A produção do 
caixão das asas é feita em seis fases, sendo 
que o início ocorreu na Saab em Linköping, 
Suécia. A aeroestrutura foi enviada ao ABC 
para montagem das principais partes estru-
turais da asa em três estágios e a realização 
de testes de pressão. Após os processos, o 
componente será devolvido à Suécia para 
finalização.

A Pnad Contínua 2020: Rendimento 
de todas as fontes, divulgada nesta sex-
ta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostra 
que o auxílio emergencial e o aumento 
do desemprego, devido à pandemia de 
covid-19, alterou o perfil do rendimento 
das famílias de 2019 para 2020. Nesse 
período caiu o rendimento de trabalho 
e aumentou a renda vinda de ou tras 
fontes (transferências de renda), como o 
auxílio emergencial. O total de domicí-
lios nos quais as pessoas recebiam ou-
tros programas sociais subiu de 0,7% 
para 23,7% de 2019 para 2020. O por-
centual representa 16,928 milhões do-
micílios que contavam no ano passado 
esse tipo de rendimento. O aumento 
foi notado em todas as regiões, mas os 
maiores porcentuais foram no Norte, 
onde cresceu de 0,5% para 32,2%, e no 
Nordeste, que saiu de 0,8% para 34%. 
Segundo o levantamento, a causa da ex-
pansão foi a concessão do auxílio emer-
gencial, criado pelo go verno federal du-
rante a pandemia.
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tam mais seguros para retomar os pla-
nos adiados por causa da pandemia. 
“Com a vacinação chegando a 70% da 
população de São Paulo, os cidadãos 
se sentem mais seguros para retomar 
os atos essenciais de sua vida, sendo 
o casamento um dos sonhos mais es-
perados e aguardados por todos”, ex-
plicou Luis Carlos Vendramin Junior, 
pre sidente da Arpen/SP. 

o portal, nos dez primeiros meses deste 
ano foram realizados 11.193 casamen-
tos nos cartó rios da região, número 
24,1% superior ao apurado no mesmo 
período do ano passado, quando ocor-
reram 9.019 matri  mô nios. O aumento 
na casa de dois dígitos se deve à base de 
comparação fraca, já que, em 2020, as 
medidas de isolamento so cial adotadas 
para conter a pande mia parou o se tor 

A melhora nos indicadores de 
mortes por covid-19 e casos, bem como 
o avanço da vacinação, devolveu aos 
ena morados a confiança para programar 
o casamento. É o que revela levanta-
mento realizado pelo Diário Regio
nal com base nos dados do Portal da 
Transparência do Registro Civil, da As-
sociação dos Regis tradores de Pessoas 
Naturais do Brasil (Arpen/BR). Segundo 

Em 2021, número de casamentos 
em cartórios do ABC aumenta 24% 

Melhora nos indicadores da covid-19 e avanço da vacinação devolveram aos casais a confiança para dizer “sim”
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de eventos. A Arpen/BR destaca que, 
mesmo diante da redução do número 
de casos e de mortes de covid-19 em 
São Paulo, os protocolos sanitários de 
segurança para as ce lebrações se guem 
mantidos nos cartórios, como o limite 
de pessoas na cerimônia, o distancia-
mento, a exigência de máscara e a dis-
tribuição de álcool em gel – medidas 
que fazem com que os noivos se sin-

Pela parceria, cada um dos sete municípios do aBc terá ouvidor treinado para o recebimento das denúncias

Auxílio emergencial mudou perfil de renda

Divulgação/Consórcio ABC

Tomaz Silva/Agência Brasil
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Inédita no Estado, 
ABC ganha ouvidoria 

para denúncias 
contra LGBTfobia

DescentRalização

Os municípios do ABC contam, desde 
está sexta-feira (19), com ouvidoria para 
denúncias contra LGBTfobia na região. 
A iniciativa é a primeira do gênero no 
Estado de São Paulo. O  Consórcio Inter-
municipal ABC e a Secretaria Estadual da 
Justiça e Cidadania promoveram, nesta 
sexta a cerimônia de início das atividades 
do novo órgão.  A ouvidoria foi viabilizada 
por meio de convênio entre o Consórcio e 
a secretaria estadual em 2020, com o ob-
jetivo de descentralizar o recebimento de 
denúncias referentes à população LGBT. 
O secretário-executivo da Justiça e Ci-
dadania do Estado de São Paulo, Luiz Or-
satti Filho, ressaltou que a ouvidoria tem 
um papel fundamental para construir 
uma socidade mais justa, fraterna, iguali-
tária, diversa e tolerante.

Importado da França, utilitário esportivo 3008 GT sintetiza 
o design contemporâneo da Peugeot

estilo e INTERATIVIDADE
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Filippi: ‘acho improvável chapa 
Lula-Alckmin no primeiro turno’
Prefeito de Diadema acredita que os afagos públicos visam à aliança no segundo turno

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A possível chapa Lula-Alck-
min para a disputa das eleições 
presidenciais em 2022 continua 
em destaque. Desde que foram 
anunciadas as conversas entre 
os dois políticos, ambos vêm tro-
cando afagos públicos.  No início 
da semana, em visita ao Parlamen-
to Europeu, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) afirmou 
ter “extraordinária relação de res-
peito” com o ex-governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB), apontado 
como possível vice em uma chapa 
encabeçada pelo petista.

“Tenho uma extraordinária 
relação de respeito com Alckmin. 
Fui presidente quando ele foi 
gover nador. Conversamos muito. 
Não há nada que aconteceu entre 
mim e o Alckmin que não possa ser 
reconciliado. Não há”, afirmou.

Por sua vez, o agora “quase 
ex-tucano”, declarou que se sen-
te honrado com a lembrança de 
seu nome pelo PT e não recha-
çou a possibilidade de compor 
chapa com o petista.

Em entrevista ao Diário Re-
gional, o prefeito de Diadema, 
José de Filippi Jr (PT), afirmou 

que, neste momento, não acredita 
na possibilidade de composição da 
chapa. “Acho que temos de olhar 
isso com um pouco de cautela. 
O que sei é que existe a possibi-
lidade de o Alckmin ir para o par-
tido de (Gilberto) Kassab (PSD) e 
sair candidato ao governo de São 
Paulo junto com o PSB. O Kassab 
confirmou que vai lançar candi-
dato a presidente da República e 
já manifestou simpatia pela candi-
datura de Lula. Porém, acho mais 
prudente, de fato, se colocarem 
em um campo político em que o 
Alckmin sempre esteve, mais con-
servador. Mais para o centro-di-
reita. Vejo esse movimento como 
um ensaio para o que pode ser o 
segundo turno”, afirmou.

Segundo Filippi, um “jogan-
do confete” no outro já prepara 
o caminho lá na fren te. “Acho 
muito difícil ter essa aliança 
logo no primeiro turno. É difícil. 
É impossível? Nada é impos-
sível. A certeza até agora é que 
Fernando Haddad (PT) é nosso 
candidato a governador, o Lula 
a presidente e vamos traba lhar 
pelos dois”, pontuou. 

n DE SAÍDA
Após acenar com a possibi-

Prévias dão visibilidade ao PSDB, mas sigla pode sair fraturada
Na reta final, as primeiras 

prévias nacionais da história 
do PSDB para a escolha do seu 
candidato ao Palácio do Plan-
alto cumpriram a missão de dar 
visibilidade ao partido no de-
bate sobre a construção de uma 
terceira via na disputa presiden-
cial em 2022, mas o processo 
interno ajudou também a es-
garçar o ambiente já bastante 
tensionado da sigla. No radar 
de importantes líderes tucanos 
está o temor de que o partido 
saia fraturado da votação mar-
cada para este domingo (21).

Projeto presidencial enca-
beçado pelo PSDB não conta 
com ampla concordância na 
sigla. Em parte por causa de 
profundas rixas internas e em 

parte por uma disputa por 
recursos para as futuras cam-
panhas eleitorais.

Durante a última semana 
antes da votação, os governa-
dores João Doria (SP) e Edu-
ardo Leite (RS) se esforçaram 
para transparecer um clima de 
entendimento. Tomaram chi-
marrão no Palácio Piratini, em 
Porto Alegre, e foram mais cor-
diais durante o debate reali zado 
pela CNN Brasil. Nesta quinta, 
porém, Leite jogou farpas no 
correligionário paulista em en-
trevista convocada para negar 
que tenha pedido a Doria o adi-
amento do início da campanha 
da vacinação, em janeiro.

Os governadores paulista 
e gaúcho concorrem de fato à 

vaga de presidenciável tucano 
- Arthur Virgílio (AM), o outro 
nome na disputa, não tem 
chances. O vencedor das prévias 
terá de se deparar com uma 
questão central: a possibilidade 
de debandada de parlamentares 
tucanos, o que pode encolher a 
bancada federal do partido. Em 
conversas reservadas, quadros 
do PSDB calculam que até 15 
dos 34 deputados federais po-
dem deixar a legenda na janela 
de transferência partidária do 
ano que vem, período em que 
é permitido mudar de agremia-
ção sem perder o mandato.

Esse processo é motivado 
por uma mistura de cálculos e 
predileções eleitorais locais, bri-
ga por recursos e ressentimen-

tos políticos. Em Estados onde 
o bolsonarismo tem mais força, 
como Acre, Rondônia e Mato do 
Grosso do Sul, os tucanos locais 
teriam dificuldade em se eleger 
no campo da oposição. Porém, 
há também o caso do grupo 
liderado pelos deputados mi-
neiros Aécio Neves e Paulo Abi 
Ackel. Ambos são desafetos de-
clarados de Doria e dificilmente 
ficarão no PSDB no caso de 
vitória do governador paulista.

“Eleição é disputa e pas-
sionalidade. Isso deixa mar-
cas que levam tempo e exi-
gem maturidade para que se 
reconfigure um processo de 
unidade plena”, disse o presi-
dente nacional do PSDB, 
Bruno Araújo. (AE)

lidade de deixar o PSDB, partido 
pelo qual foi quatro vezes gover-
nador pelo PSDB em São Paulo 
e duas vezes candidato a presi-
dente da República, Alckmin 
tem conversado com uma série 
de partidos, dentre os quais PSB, 
PSD e União Brasil, resultado da 
fusão do DEM com PSL. 

A expectativa é de que o ex-
governador de São Paulo só bata 
o martelo de sua saída do PSDB 
após as prévias deste domingo 
(21). O embate principal está 
entre o governador de São Pau-

lo, João Doria, e o do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite. 

Vale destacar que no ABC o 
futuro candidato a presidente 
pelo PSDB não é consenso. Doria 
conta com apoio do prefeito de 
São Bernardo, Orlando Morando, 
o qual trabalha para sair vice na 
chapa de Rodrigo Garcia ao gover-
no do Estado, o qual conta com a 
bênção do atual governador. Já 
Eduardo Leite recebe apoio do 
prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, que, inclusive, é coordena-
dor de sua campanha.  

Angelica Richter

Divulgação

Filippi: um “jogando confete” no outro prepara o caminho lá na frente

Feitoza e Vitoriano: projeto melhora a zeladoria dos espaços
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pandemia

aBC

Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

Vereadores implementam Frente 
Parlamentar de Proteção Animal
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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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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.
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Produtos Naturais
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Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br

Em Diadema, nova lei permite adoção 
compartilhada de parques e praças 
Os vereadores de Dia-

dema aprovaram na última 
sessão (18), em definitivo, 
o projeto de autoria do ve-
reador Orlando Vitoriano 
(PT), o qual altera Lei Mu-
nicipal de 2006, a qual insti-
tuiu o programa de adoção 
de parques, praças públicas, 
áreas verdes e próprios mu-
nicipais de esporte, educa-
ção, cultura e de lazer. 

Com a mudança na nor-
ma, a adoção desses espaços 
poderá ser compartilhada 
com a inciativa privada e deve 
diminuir os custos da prefei-
tura, principalmente com a 
manutenção e zeladoria.

A forma de participa-
ção das pessoas jurídicas 
será mediante edital de 
chamamento público, que 
definirá local a ser adota-
do, o formato das peças, a 
designação de locais para 
veiculação de publicidade, 
exploração econômica e de-
mais medidas pertinentes.

O projeto veta explorar 
publicitariamente o local vei-
culando produtos conside-
rados nocivos à saúde públi-
ca, como cigarros e bebidas 
alcoólicas, bem como outros 
artigos que possam ser con-
siderados impróprios aos ob-
jetivos propostos na lei. 

n PRIORIDADE
A legislação vai priorizar 

entidades cujas propostas 
possuam em sua política de 
trabalho temas como educa-
ção ambiental, logística rever-
sa, coleta seletiva, sustentabi-
lidade, energias renováveis e 

serviços que venham atender 
gratuitamente a população.

Para Vitoriano, o obje-
tivo da proposta é aprimorar 
a relação de parcerias entre 
o poder público, a iniciativa 
privada e a pessoa física, para 
a urbani zação, manutenção e 
conservação de espaços públi-
cos e também diminuir custo 
com roçada, poda, pintura, 
profissional de limpeza, mate-
riais de consumo, segurança. 

“A possibilidade de ex-
plorar economicamente as 
áreas públicas possibilita 
uma melhoria na zeladoria 
desses espaços”, explicou. 
“Os critérios inseridos 
nessa alteração respeitarão 
o baixo impacto, práticas 
sustentáveis e oferta de ser-
viços gratuitos para comun-
idade local”, completou.

Vitoriano destacou que, 
embora a iniciativa privada 
adote as áreas públicas, o con-
trole continua sob responsa-
bilidade da prefeitura.

De acordo com o secre-
tário do Meio Ambiente, 
Vagner Feitoza, a aprovação 
da nova lei foi importante 
porque, com a parceria, a 
manutenção, zeladoria, se-
gurança, controladoria de 
acesso, podem ficar sob 
responsabilidade de quem 
adotar o espaço. 

“Temos conversado com 
empresas que querem adotar 
parques e praças na cidade e 
a expectativa é fechar parce-
rias ainda este ano. Para isso, 
vamos fazer um chamamen-
to público”, disse. (Reporta-
gem Local)
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Pnad 2020: cresce número de famílias 
com renda de programas sociais

Aumento foi notado em todas as regiões, mas os maiores porcentuais foram no Norte e Nordeste
Tomaz Silva/Agência Brasil

Causa da expansão foi a concessão do auxílio emergencial

O auxílio emergencial e o au-
mento do desemprego, devido à 
pandemia de covid-19, alterou o 
perfil do rendimento das famílias 
de 2019 para 2020. Nesse perío-
do caiu o rendimento de trabalho 
e aumentou a renda vinda de ou-
tras fontes (transferências de ren-
da), como o auxílio emergencial. 
É o que mostra a Pnad Contínua 
2020: Rendimento de todas as 
fontes, divulgada nesta sexta-
feira (19) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

O total de domicílios nos 
quais as pessoas recebiam ou-
tros programas sociais subiu 
de 0,7% para 23,7% de 2019 
para 2020. O porcentual repre-
senta 16,928 milhões domicí-
lios que contavam no ano pas-
sado esse tipo de rendimento.

O aumento foi notado em 
todas as regiões, mas os maio-
res porcentuais foram no Norte, 
onde cresceu de 0,5% para 
32,2%, e no Nordeste, que saiu 
de 0,8% para 34%.

Segundo o estudo, a causa 
da expansão foi a concessão do 
auxílio emergencial, criado pelo 
go verno federal durante a pan-
demia visando atender traba-
lhadores informais, microem-
preendedores individuais (MEI), 
autônomos e desempregados.

Na Pnad Contínua 2020, 
o benefício entrou na rubrica 
de outros rendimentos, como 
valores recebidos por meio de 
programas sociais, aplicações fi-
nanceiras, seguro-desemprego 
e seguro-defeso.

“Esse aumento de 0,7% para 
23,7% é porque muitos domicí-
lios tinham alguém ganhando o 
auxílio emergencial. Aqui não é o 
número de pessoas. É o porcen-
tual de domicílios com alguém 
recebendo outros programas so-
ciais”, disse Alessandra Scalio ni 
Brito, analista da pesquisa.

As maiores proporções de 
domicílios com beneficiários de 
programas sociais foram verifi-
cadas nas regiões Norte e Nor-
deste. Nelas, 12,9% e 14,2%, 
respectivamente, ti nham ren-
dimento do Programa Bolsa 
Família; 5% e 4,5% do Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC) da Lei Orgânica de As-
sistência Social (Loas); e 32,2% 
e 34% de outros programas 
sociais, com destaque para o 
auxílio emergencial.

Na outra ponta, a Região 
Sul, independente do programa, 
apresentou as menores propor-
ções. No Bolsa Família eram 
2,9%, BPC-Loas 1,7% e outros 
programas sociais 14,4%. Os do-

micílios que recebiam o BPC-Loas 
também recuaram. Eram 3,5% e 
caíram para 3,1% no período. Em 
2019 o valor chegou a R$ 761 e, 
no ano seguinte,  R$ 792.

n BOLSA FAMÍLIA
Em outro movimento, a 

parcela de domicílios recebendo 
o Bolsa Família teve queda de 
14,3% para 7,2%. Isso se deve 
em parte porque alguns bene-
ficiários passaram a receber o 
auxílio emergencial. Segundo a 

analista, durante a pesquisa de 
campo pode ter ocorrido o relato 
errado do tipo de benefício.

A pessoa pode ter falado que 
ganhava o Bolsa Família e estava 
recebendo o auxílio ou o con-
trário. Além disso, uma parte 
das pessoas do Bolsa Família 
começou a receber o auxílio, que 
foi pensado para o beneficiário 
que recebia menos de R$ 600 em 
média. O rendimento médio de 
um domicílio que ganhava Bolsa 
Família em 2020 era R$ 379 e o 

Anvisa questiona Ministério da Saúde sobre 
aplicação de dose de reforço contra covid

Pesquisa mostra que estudantes negros 
foram mais afetados na pandemia

Em ofício enviado ao Minis-
tério da Saúde, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) questiona quais são os 
estudos, os pareceres e as notas 
técnicas que sustentaram a de-
cisão da pasta em ampliar a apli-
cação de dose de reforço contra 
a covid-19 para toda a popula-
ção adulta. O órgão regulador 
também pede informações so-
bre esquema vacinal anunciado 
com a vacina da Janssen.

Na terça-feira (16) o Minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, anunciou que o governo vai 
aplicar uma dose de reforço da 
vacina para toda a população 
acima dos 18 anos. A aplicação 
será para quem tomou a segun-
da dose há mais de cinco meses. 
A Anvisa e o Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde 
(Conass) não foram consulta-
dos sobre a decisão.

No ofício, a Anvisa destaca a 
importância de planejar a apli-
cação da vacina adicional. As 
doses de reforço, diz, “devem 
ser avaliadas considerando a 

A pesquisa Educação não 
Presencial na Perspectiva dos Estu-
dantes e suas Famílias revelou que 
estudantes negros mais pobres 
sofreram mais com impactos 
negativos durante a pandemia 
de covid-19 no país. No período 
de escolas fechadas, esse foi o 
grupo que mais demorou para ter 
acesso a atividades remotas e não 
conseguiu aumentar o acesso a 
computadores com internet.

relação dos benefícios versus 
os riscos individuais, especial-
mente para pessoas que traba-
lham ou vivem em ambiente de 
alto risco de infecção, os idosos e 
os imunocomprometidos”.

Por ter função de “regula-
mentar, controlar e fiscalizar 
os produtos e serviços que en-
volvam risco à saúde pública”, a 
Anvisa diz que a decisão da pas-
ta lhe impõe responsabilidades 
de: responder pela eficácia e 
segurança da dose de reforço; 

adotar as estratégias de moni-
toramento e cumprimento das 
diretrizes de farmacovigilância; 
prestar orientações aos serviços 
de saúde e aos cidadãos sobre os 
novos esquemas vacinais adota-
dos; notificar queixas técnicas e 
eventos adversos; criar mecanis-
mos para a realização do moni-
toramento após o uso e a dis-
tribuição das injeções. Por isso, 
afirma que precisa acessar os es-
tudos científicos que basearam 
a orientação do ministério. (AE)

Governo vai aplicar dose de reforço na população acima dos 18 anos

Arquivo/ Adriana Horvath/PMD
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que não ganhava este benefício 
era de R$ 1.453.

“Nem todo mundo que ga-
nhava o Bolsa Família recebeu 
o auxílio, mas algumas pessoas 
passaram a ter o auxílio. Aí a 
redução de 14,3% de domicílios 
onde havia alguém ganhando o 
Bolsa Família para 7,2%, parte 
vai ser porque essa pessoa pas-
sou a receber o auxílio, mas tam-
bém pode ser por confusão no 
campo do que é Bolsa Família e 
auxílio”, observou.

Adriana Beringuy, analista 
da pesquisa, disse que, entre 
outros programas sociais, estão 
incluídas medidas adotadas por 
governos estaduais e prefeitu-
ras. “Em 2020, além do auxílio 
emergencial providenciado pelo 
governo federal, algumas pre-
feituras e governos locais tam-
bém adicionaram algum valor 
aos programas que esses gover-
nos já distribuem como forma 
também de combate aos efeitos 
da pandemia na economia lo-
cal. Dentro dessa rubrica a gente 
tem esses auxílios extraordinári-
os implementados por conta da 
pandemia, obviamente que o 
principal é o auxílio emergencial 
pelo valor do benefício e a am-
plitude de quem podia receber”, 
completou. (ABR)

Brasil já aplicou 
mais de 300 milhões 
de doses de vacinas 

contra covid
O Brasil atingiu a marca 

mais de 300 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19 
aplicadas desde o início da 
campanha de vacinação, infor-
mou nesta sexta-feira (19) o 
Ministério da Saúde (MS). Até 
o momento, 157,6 milhões de 
pessoas receberam a primeira 
dose e 129,8 milhões tomaram 
as duas doses ou a dose única 
da vacina, o que representa que 
73,3% da população-alvo com-
pletou o ciclo vacinal.

Neste sábado (20), o 
ministério vai promover uma 
campanha para ampliar ainda 
mais o número de brasileiros 
completamente vacinados. 
De acordo com a pasta, a es-
timativa é que 21 milhões de 
pessoas não compareceram 
aos postos para tomar a se-
gunda dose da vacina.

A campanha Mega Vaci-
nação tem por objetivo para 
ampliar a aplicação da segunda 
dose para atingir 85% da popu-
lação-alvo com o esquema vaci-
nal completo. Além da segunda 
dose, a campanha também é 
voltada para a aplicação da dose 
de reforço para as faixas etárias 
já liberadas.

Na terça-feira (16), o minis-
tério anunciou a redução do 
intervalo da dose de reforço 
da vacina contra a covid-19. A 
partir de agora, a dose adicional 
está liberada para toda a popula-
ção adulta acima de 18 anos de 
idade. (Agência Brasil)

A análise foi feita pela Plano 
CDE com base nos dados de pes-
quisa Datafolha, encomendada 
por Itaú Social, Fundação Lemann 
e Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), entre maio de 
2020 e setembro de 2021.

Nos dois recortes de renda 
analisados - até dois salários míni-
mos e mais de dois mínimos -, os 
estudantes negros foram os mais 
impactados negativamente no 

que se refere a acesso a atividades 
remotas, conectividade, medo de 
desistir dos estudos e reabertura 
de escolas. Quando a questão é o 
acesso a atividades remotas, seja 
digital ou impresso, no início do 
período em que as escolas ficaram 
fechadas, o acesso a atividades re-
motas era desigual. Em maio de 
2020, 79% dos estudantes bran-
cos já tinham esse tipo de acesso, 
contra 70% dos negros. (ABr)
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Saab inicia montagem de asa do 
Gripen na fábrica de S.Bernardo
Atualmente, a planta do ABC está com cinco segmentos da aeronave em produção

A fábrica de aeroestruturas 
da Saab no Brasil, localizada em 
São Bernardo, atingiu um novo 
marco ao iniciar a montagem 
do caixão das asas do Gripen E. 
Atualmente, a planta do ABC - 
primeira fábrica de aeroestru-
turas da empresa fora da Sué-
cia - está com cinco segmentos 
em produção, sendo que a 
primeira fuselagem dianteira 
está na última etapa de mon-
tagem, e unidades do cone de 
cauda e dos freios aerodinâmi-
cos estão em processo de en-
trega. A planta também já ini-
ciou a montagem inicial para 
a fa bricação da fuselagem tra-
seira do caça monoposto.

A produção do caixão das 
asas é feita em seis fases, 
sendo que o início ocorreu na 
Saab, em Linköping, Suécia. 
Posteriormente, a aeroestru-
tura foi enviada à fábrica em 
São Bernardo para montagem 
das principais partes estru-
turais da asa em três estágios e 
realização de testes de pressão. 
Após esses processos, o com-
ponente será enviado à Suécia 
para finalização da montagem.

“A tecnologia de fabricação 
relacionada à asa de um avião 
supersônico como o Gripen 
representa um salto substancial 
de capacidade para a indústria 
brasileira. A asa é indiscutivel-
mente uma das partes mais 
importantes e críticas de uma 
aeronave, e os rigorosos requi-
sitos operacionais para um caça 
como o Gripen levaram a um de-
sign de asa extremamente otim-
izado. A Saab é pioneira nesse 
processo de montagem robusto 
e de alta precisão no Brasil”, 

destacou Ola Rosén, diretor de 
Operações da fábrica de aeroes-
truturas da Saab no Brasil.

Como parte do processo de 
transferência de tecnologia, os 
montadores brasileiros pas-
saram por um treinamento 
prático (on-the-job) na Suécia, 
onde tiveram a oportunidade 
de realizar as mesmas tare-
fas que agora desempenham 
no Brasil. A Saab também 
selecionou um time de opera-
dores suecos experientes que 
agora está na fábrica em São 

Caro(a) Leitor(a), esta semana vamos conversar sobre uma situação 
comum em nosso dia-dia, mas que precisamos estar atentos, pois 
podemos ser enganados pelas propagandas e ofertas.

Imagine que você está pesquisando para comprar um computador, 
por exemplo. Aqui não importa o produto, o interessante é que você 
entenda a situação e saiba se defender. 

Então, após percorrer diversas lojas e vários sites, você encontra 
na Loja “X” (nome fictício) o produto que deseja e com o melhor preço. 
Ótimo, não é?  Problema resolvido, só pagar e pronto. 

Infelizmente ainda não, pois na hora de pagar, são apresentadas 
diversas condições de pagamento, desde à vista com desconto, até 
parcelamentos que, no caso exemplo em questão, chegam à 12 vezes.

Porém, entre todas as formas de pagamento, lhe apresentam 
uma condição “especial”, que só é oferecida aos clientes da Loja “X” 
que possuem o cartão de crédito próprio da Loja. Esta condição 
“especial” é o parcelamento em 24 vezes sem juros. Basta para 
tanto, adquirir o cartão de crédito da Loja “X” e pronto. 

Então você pensa: vou comprar o que quero, pelo preço que 
acho interessante e ainda parcelado em 24 vezes sem juros? É pra 
já. E aceita adquirir o referido cartão.

Pois bem, a partir deste momento, todos os benefícios que você 
imaginou ter conseguindo, começam ir água abaixo. Mas isto você só 
descobre quando abre a fatura para pagamento da primeira parcela.

Nesta hora,  aquele cartão de crédito “mágico e bondoso”, que te 
ajudou com a chamada condição “especial”, tem anuidade bem salgada, 
que será cobrado mensalmente junto ao valor de sua parcela, além de 
despesas de seguro contra roubo do cartão e seguro contra compras não 
reconhecidas. Aliado a estas despesas, estão taxas de juros extremamente 
altas, as quais serão cobradas em caso de atraso de pagamento ou ainda 
pagamento mínimo do valor da fatura.

Assim, aquele preço que inicialmente era o melhor, pode se tornar o 
mais caro, quando adicionadas todas estas outras despesas.

Evidente que existem situações semelhantes ao exemplo dado, 
porém com condições diferentes e diferenciadas.

Porém, o mais importante antes de aceitar estas “condições 
especiais” é entender de fato quais serão as despesas ou taxas 
cobradas futuramente e o quanto impactarão diretamente no preço 
final do produto adquirido.

 Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail que te 
explico.  Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com

Meu site é sergiobiagioni.com.br
Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela CEA-Anbima. É 
formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos e pós-graduado na PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Não existe almoço de graça

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n ENTRE ASPAS

Bernardo dedicado a apoiar a 
produção das aeroestruturas, 
por um período que pode vari-
ar de 14 a 36 meses, de forma 
a acompanhar a produção, ga-
rantir a qualidade do processo 
e compartilhar conhe cimento 
com os brasileiros.

n UNIDADE DO ABC
A produção na fábrica de 

São Bernardo começou em ju-
lho do ano passado. No local 
– que demandou investimen-
tos de US$ 150 milhões – são 
construídas seções de aerona-
ves com destino às fábricas da 
Embraer em Gavião Peixoto 
(SP) e da Saab em Linköping, 
para montagem final.

Em dezembro do ano pas-
sado, a fábrica entregou a pri-
meira peça feita no local: um 
cone de cauda. Tanto o freio 
aerodinâmico como o cone de 
cauda são partes menos com-
plexas em comparação aos 
pró ximos pacotes que a Saab 
vai produzir no Brasil, o que 
possibilita a consolidação do 
processo de produção.

A fábrica de aeroestruturas 
de São Bernardo é a única do 
Gripen fora da Suécia e tem 
todo processo monitorado de 
perto pela Saab. Ao mesmo 
tempo, a análise de riscos feita 
pelos engenheiros brasileiros 
contribui para melhorias e no-
vas formas de trabalho não só 
na planta brasileira, como na 
sueca. (Reportagem Local)

Unidade do ABC realiza a montagem do caixão das asas

Divulgação/ Saab

Relator do Refis pretende ampliar para 15 anos o prazo para pagar dívidas
O relator do projeto que rea-

bre o programa de parcelamen-
to de dívidas tributárias (Refis) 
na Câmara, deputado André 
Fufuca (PP-MA), antecipou ao 
Estadão que vai propor no seu 
relatório o alongamento do 
prazo de pagamento dos débi-
tos de 12 anos (144 meses) para 
15 anos (180 meses) e “demo-
cratizar” a regra de acesso para 
todas as empresas.

Pelo projeto aprovado no 

Senado, as empresas teriam 
benefícios para o pagamento 
dos débitos em função da queda 
do faturamento verificada en-
tre março e dezembro de 2020, 
na comparação com o mesmo 
período de 2019.

Agora, o relator quer que as 
regras sejam iguais para todas as 
empresas, inclusive a parcela da 
dívida que as companhias têm 
de pagar para aderir ao Refis, 
uma espécie de valor de entrada.

Fufuca, que é presidente na-
cional do PP, informou que pre-
tende protocolar até terça da 
próxima semana o seu parecer. 
A sua expectativa é de que o 
projeto seja votado na quarta-
feira da semana que vem. Como 
haverá mudanças, o projeto 
terá de retornar ao Senado para 
nova votação.

“Pretendo criar mecanismos 
para que as empresas sejam 
tratadas de forma linear. Tem de 

ser igual para todas”, disse. Se-
gundo ele, a tabela que cria faix-
as de queda de faturamento (de 
estabilidade a 80%) com descon-
tos de multa, juros, encargos e 
valor da parcela de entrada dife-
renciados mais dificulta do que 
ajuda os contribuintes.

n VACINAS
Representantes de diversos 

setores da economia cobram do 
Congresso a aprovação de pro-

Representantes de diversos setores da economia cobram do Congresso a aprovação de projeto de lei que cria novo parcelamento de débitos
jeto de lei que cria novo Refis. O 
programa deve abranger de trib-
utos como o Imposto de Renda 
a parcelas atrasadas do eSocial, 
a plataforma de registro para o 
cumprimento de obrigações tra-
balhistas e tributárias.

Parado há mais de três me-
ses na Câmara, o projeto é uma 
medida de enfrentamento da 
crise provocada pela covid-19 
que foi acertada entre o gov-
erno e o Congresso para que as 

empresas possam ganhar fô-
lego para a retomada de inves-
timentos e empregos.

Economista-chefe da Con-
federação Nacional de Comér-
cio (CNC), Carlos Thadeu de 
Freitas disse que, para as em-
presas do setor, que devem ser 
afetadas pela alta de juros em 
2022, a aprovação do Refis é 
essencial. Ele avaliou que o pro-
jeto não foi aprovado ainda por 
razões políticas. (AE)

A tecnologia de fabricação 
relacionada à asa de um como 
o Gripen representa um salto 
substancial de capacidade 
para a indústria brasileira

Ola Rosén
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Durante o evento foram entregues 69 títulos de propriedade

Prefeitura de Mauá lança programa de 
regularização fundiária ‘Minha Casa Legal’

A Prefeitura de Mauá lançou  
o ‘Minha Casa Legal’, programa 
de regularização fundiária. Para 
marcar a data, durante evento 
realizado no Teatro Municipal, 
foram entregues 69 títulos de 
propriedade a moradores de 
bairros como Jardim Kennedy, 
Jardim Ipê, Jardim Canadá e 
Parque das Américas (Pedrei
rinha). Em dezembro, nova leva 
de lotes serão regularizados. 

“É nosso compromisso ga-
rantir a moradia digna para a 
população. Isso passa pela regu-
larização dos imóveis. Estamos 
avançando com a entrega desses 
títulos,” afirmou o prefeito Mar-
celo Oliveira. A meta do ‘Minha 
Casa Legal’ é a regularização de 
12.660 domicílios durante os 
quatro anos de governo, em di-
versas áreas da cidade. 

Coube a Gislene Turtero 
Belarmino, moradora do Resi-
dencial Kennedy 2 há quase 10 
anos, subir ao palco para receber 
o primeiro título do programa. 
Na plateia estavam o marido, 
Gleydson Martins Belarmino, e 
a Geovana, filha do casal. Tam-

bém moram no apartamento os 
outros três filhos do casal: Ga-
briel, Gustavo e Guilherme. 

“Estou muito feliz e emocio-
nada. Essa conquista somente 
foi possível graças ao empenho 
e à dedicação da equipe dessa 
gestão. Foi um dia que ficará 
marcado em minha vida, pois 
a tão esperada certeza de que 
não sairia mais da minha casa, 
as dúvidas que me assombra-
vam todos esses anos, enfim 

acabaram”, destacou. 
O secretário-executivo de 

Habitação do Estado, Fernando 
Marangoni, presente ao evento, 
afirmou que a seriedade da equi-
pe de Mauá levou a uma nova 
decisão do governo estadual, e 
anunciou a ordem de serviço 
para que a prefeitura conduza os 
trabalhos para regularizar novos 
lotes no Parque das Américas, 
no Jardim Zaíra e no Jardim IV 
Centenário. (RL)

Divulgação/PMM

ABC ganha ouvidoria para 
denúncias contra LGBTfobia
O Consórcio Intermunici-

pal ABC e a Secretaria Estadual 
da Justiça e Cidadania pro-
moveram, nesta sexta-feira 
(19), a cerimônia de início das 
atividades da ouvidoria para 
denúncias contra LGBTfo-
bia na região. A iniciativa é a 
primeira do gênero no Estado 
de São Paulo.

A ouvidoria foi viabilizada 
por meio de convênio firmado 
entre o órgão que representa 
a união das sete prefeituras da 
região e a secretaria estadual 
em 2020, com o objetivo de de-
scentralizar o recebimento de 
denúncias referentes à popula-
ção LGBT.

Representando a Assem-
bleia Geral do colegiado, o pre-
feito de Mauá, Marcelo Oliveira, 
destacou o papel da entidade 
regional na articulação de ações 
em benefício do ABC.

“O Consórcio tem um papel 
fundamental na nossa região, 
reconhecido internacionalmen-
te e sempre pioneiro em políti-
cas públicas. Nosso objetivo é 
garantir a igualdade e o respeito 

para a população LGBTQIA+”, 
afirmou Oliveira.

O secretário-executivo da 
Justiça e Cidadania do Estado 
de São Paulo, Luiz Orsatti Filho, 
ressaltou que a ouvidoria tem 
um papel fundamental para 
construir uma socidade mais 
justa, fraterna, igualitária, di-
versa e tolerante. “A instalação 
de uma ouvidoria especializada 
na temática LGBTQIA+ é uma 
vitória para o Governo do Es-
tado de São Paulo e para as 
cidades do Consórcio Intermu-
nicipal. Estamos no caminho 
certo”, disse Orsatti.

Por meio das ouvidorias, 
os sete municípios vão acolher 
denúncias com base nas leis es-
taduais 10.948/01 (que pune a 
discriminação em razão de ori-
entação sexual ou identidade de 
gênero) e 11.199/02 (que pune 
a discriminação contra pessoas 
que vivem com HIV ou Aids). As 
denúncias serão encaminhadas 
para a Secretaria da Justiça e Ci-
dadania, que ficará responsável 
pelo andamento do processo. 
(Reportagem Local)

Paranapiacaba recebe 
Circuito Andreense 

de Empreendedorismo 
na terça-feira

Paranapiacaba vai receber, 
na próxima terça-feira (23), a 
última edição presencial deste 
ano do Circuito Andreense de 
Empreendedorismo, ação que 
tem como objetivo levar até os 
empreendedores a oportuni-
dade de tirar dúvidas, receber 
consultoria e informações sobre 
gestão de seus negócios e capaci-
tação, evitando a necessidade 
de deslocamento. Os estandes 
do programa ficarão instalados 
na avenida Schnnor, nº 405, na 
antiga Padaria na parte Baixa da 
Vila, entre 10h e 16h.

No local, os empreende-
dores vão contar com o atendi-
mento e consultoria do Sebrae-
SP, obter informações sobre 
crédito do Banco do Povo, ter 
atendimento fiscal e detalhes 
sobre serviços ao empreend-
edor da Acisa e documentação. 
Também estará disponível o 
serviço de captação de currícu-
los para quem está a procura 
de uma oportunidade de em-
prego.  (Reportagem Local)

Melhora nos indicadores da pandemia de covid-19 e avanço da vacinação devolveram aos casais a confiança para dizer “sim”

A pandemia de covid-19 
levou muitos casais do ABC a 
adiar os planos de matrimônio 
em 2020, mas a melhora nos 
indicadores de mortes e casos, 
bem como o avanço da vacina-
ção, devolveu aos enamorados 
a confiança para dizer “sim”.

É o que revela levantamento 
realizado pelo Diário Regio nal 
com base nos dados do Portal 
da Transparência do Registro 
Civil, da Associação dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais 
do Brasil (Arpen/BR). Segundo 
o portal, nos dez primeiros me-
ses deste ano foram realizados 
11.193 casamentos nos cartó-
rios da região, número 24,1% 
superior ao apurado no mesmo 
período do ano passado, quan-
do ocorreram 9.019 matri  mô-
nios (veja quadro acima).

No Estado de São Paulo, a 
Arpen/BR aponta crescimento 
de 19,6%, para 181.954 casa-
mentos, ante 152.178 de ja nei-
ro a outubro do ano passado.

O aumento na casa de dois 
dígitos se deve à base de com-
paração fraca, já que, em 2020, 
as medidas de isolamento so-
cial adotadas para conter a 
pande mia parou o se tor de 
eventos, que foi o último a 
rea brir após a melhora dos 
indicadores. Além disso, a pos-
sibilidade de novos lockdowns 
dei xou inseguros os casais.

A Arpen/BR destaca que, 
mesmo diante da redução do 
número de casos e de mortes 
de covid-19 em São Paulo, os 
protocolos sanitários de segu-
rança para as ce lebrações se-
guem mantidos nos cartórios, 
como o limite de pessoas na 
cerimônia, o distanciamento, 
a exigência de máscara e a 
distribuição de álcool em gel – 
medidas que fazem com que os 
noivos se sintam mais seguros 
para retomar os planos adia-
dos por causa da pandemia.

“Com a vacinação chegando 
a 70% da população de São Pau-
lo, os cidadãos se sentem mais 

seguros para retomar os atos 
essenciais de sua vida, sendo 
o casamento um dos sonhos 
mais esperados e aguardados 
por todos”, explicou Luis Carlos 
Vendramin Junior, pre sidente 
da Arpen/SP. “Os car tórios já 
começaram a sentir esse au-
mento da procura nos últimos 
meses, que deve se tornar ain da 
mais intensa agora em dezem-
bro, já que o último mês do ano 
é sempre o mais procurado pe-

los noivos”, completou. 
A retomada ocorre às vés-

peras de dezembro, tradicio-
nalmente o mês de maior nú-
mero de casamentos no Brasil, 
sendo o preferido para as cele-
brações, uma vez que coincide 
com as férias coletivas de tra-
balhadores, férias escolares das 
crianças e com o recebimento 
do 13º salário, o que favorece 
os noivos a arcar com os custos 
de cerimônias e Lua de Mel.

Cartórios do ABC registram aumento de  
24% no número de casamentos neste ano

n TENDÊNCIA
A queda no número anual 

de ca samentos é verificada nos 
dados da Ar pen/BR desde 2015 
– movimento que a pandemia 
só aprofundou. Basta obser-
var que, na quele ano, ocorre-
ram 20,4 mil ma trimônios na 
região, número que caiu pa ra 
19 mil em 2016, 18,4 mil em 
2017, 17 mil no ano seguinte, 
16,6 mil em 2019 e, finalmente, 
11,8 mil no ano passado.

Especialistas atribuem essa 
tendência às mudanças nos 
costumes e valores da socie-
dade e às várias possibilidades 
de união permitidas atual-
mente pela legislação brasilei-
ra – que dá à chamada união 
estável os mesmos direitos e 
deveres do casamento civil.

A Ar pen/BR destaca que, 
para realizar o casamento, 
é necessário que os noivos, 
acom panhados de duas teste-
munhas (maiores de 18 anos e 
com documentos de identifica
ção), compareçam ao Cartório 
de Registro Civil da região de 
residência de um dos nuben-
tes com ao menos 30 dias de 
antecedência para dar entrada 
na habilitação. Devem estar de 
posse da certidão de nascimen-
to (se solteiros), de casamento 
com averbação do divórcio 
(para os divorciados), de casa-
mento averbada ou de óbito do 
cônjuge (para os viúvos), além 
de documento de identidade e 
comprovante de residência. 

O valor é definido em cada 
Estado e pode variar de acordo 
com a escolha dos noivos – 
em diligência ou na sede do 
cartório. (Reportagem Local)

Total de matrimônios nos cartórios dos sete municípios, e variação

Angelica Richter

NÚMERO DE CASAMENTOS NO ABC

Fonte: Portal da Transparência do Registro Civil/Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen/BR)

Município 2021 2020 Variação 2019 Variação
 Jan-Out (A) Jan-Out (B) A/B (%) Jan-Out (C) A/C (%)

Diadema  1.879   1.335  40,7  2.381  -21,1
Mauá  1.672   1.254  33,3  1.757  -4,8
Ribeirão Pires  711   562  26,5  736  -3,4
R. G. da Serra  197   143  37,8  224  -12,1
Santo André  2.755   2.317  18,9  3.120  -11,7
São Bernardo  3.227   2.806  15,0  3.949  -18,3
São Caetano  752   602  24,9  785  -4,2
ABC  11.193   9.019  24,1  12.952  -13,6

n O NÚMERO

11.193
casamentos foram realizados 
no ABC de janeiro a outubro 
deste ano, segundo a Arpen
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

O lançamento nacional da 
linha 2022 do Peugeot 3008, 
em junho deste ano, apresen-
tou mais que as atualizações 
re centes de design do utilitário 
es portivo médio produzido na 
fá brica francesa de Sochaux. 
Além de incorporar a nova iden-
tidade visual da marca – apre-
sentada no novo 208 e carac-
terizada pelas luzes diurnas que 
lembram dentes de sabre e são 
conjugadas aos faróis –, o novo 
3008 ga nhou a inédita ver são 
espor tiva GT, que tomou da 
Grif e a função de ser a máxima 
expres são do requinte do SUV 
médio da marca francesa per-
tencente ao Grupo Stellantis. 

Para cumprir essa missão, a 
versão GT incorpora ainda tec-
nologias semi-autônomas de 
au xílio à condução, um novo e 
vistoso multimídia com tela sen-
sível ao toque de dez po legadas 
e a versão 2.0 do já conhecido 
i-Cockpit, conceito de painel ca-
racterizado pelo volante de pe-
quenas dimensões e instrumen-
tos po sicionados acima dele.

Com seus 4,44 metros de 
comprimento, 2,04 m de largu-
ra (com os retrovisores), 1,62 m 

de altura e 2,67 m de distância 
de entre-eixos, o 3008 ostenta 
dimensões próximas às do Jeep 
Compass – que desde seu lança-
mento, em 2016, lidera as ven-
das nacionais de SUVs médios. 
A dianteira reflete bem os atuais 
códigos estéticos da Peugeot e a 
grade frameless, sem moldura, 
aumenta a percepção de volume. 
A versão GT ofe re ce acabamento 
denominado Dark Pack, que tro-
ca os cromados da versão Grife 
por revestimentos escurecidos 
na grade, no logo do leão e do 
modelo, no arremate lateral dos 
faróis, nos frisos do rack e na 
barra no para-choque traseiro. 

Os faróis da versão GT con-
tam com tecnologia Full-LED, 
com prolongamento das luzes 
de circulação diurna (DRL) 
na forma de “presas” e com a 
extremidade cromada, esten-
dendo a assinatura luminosa. 
Atrás, as lanternas também são 
Full-LED e exibem desenho que 
o marketing da Peugeot chama 
de “garras de leão” em 3D. As 
setas de direção se acendem de 
forma sequencial e as lanter-
nas recebem moldura em black 
piano, que se prolonga por toda 
a largura da tampa do porta-
malas. Os emblemas “GT” nos 
para-lamas dianteiros e na tam-

pa do porta-malas identificam a 
configuração mais esportiva.

A linha 2022 do 3008 man-
teve a motorização a gasolina 
1.6 THP, de uma família de 
propulsores desenvolvida em 
parceria com a BMW. Com seus 
165 cavalos a 6 mil rotações por 
minuto e torque de 24,5 kgfm 
disponíveis desde 1.400 gi-
ros, trabalha conjugado a uma 
transmissão automática de seis 
marchas. Segundo a Peugeot, o 
propulsor tem pressão de turbo 
controlada eletronicamente e 
consumo contido, graças ao uso 
da eletrônica e ao baixo atrito 
interno das peças móveis. Com 
isso, o 3008 têm capacidade de 
acelerar de zero a 100 km/h em 
8,9 segundos e chegar à veloci-
dade máxima de 206 km/h.

O câmbio automático per-
mite que as trocas possam ser 
feitas pelo motorista por meio 
de abas situadas atrás do vo-
lante, que tem base e topo acha-
tados. O câmbio tem tecnologia 
Quickshift, que ajuda a propor-
cionar mudanças mais rápidas. 
São três modos de condução: 
Normal, Eco e Esportivo, que 
possibilitam que o motorista 
op te por priorizar o conforto, a 
eco nomia ou a esportividade.

O sistema de auxílio à con-

dução Peugeot Driver Assist Plus 
é um dos destaques do 3008 GT. 
A tecnologia conjuga o piloto 
automático adaptativo e inteli-
gente com stop&go, que para 
o 3008 quando o carro à frente 
freia e o reacelera três segundos 
após o outro veículo voltar a an-
dar. O sistema também agrega o 
alerta de permanência em faixa 
e o Active Safety Brake – fre-
nagem automática de emer-
gên cia que ope ra entre 5 km/h 
e 140 km/h, detectando carros 
e pedestres, com alerta de risco 
de colisão. O leitor de novas 
sinalizações de velocidade con-
ta com reconhecimento ampli-
ado das placas de trânsito. 

O Peugeot Driver Assist 
Plus é complementado por câ-
meras dianteira e traseira em 
360 graus, pelo Peugeot Park 
Assist – que procura vagas e 
estaciona o carro sozinho em 
espaços paralelos ou transver-
sais –, alerta de atenção do con-
dutor, assistência de farol alto 
e sistema ativo de vigilância de 
ponto cego. A abertura do por-
ta-malas sem o uso das mãos – 
pode ser feita por um toque da 
ponta do pé na parte de baixo 
do para-choque – e o teto solar 
panorâmico são itens de série. 

Com a média de 61 unidades 
mensais emplacadas em 2021, o 
3008 está muito longe da briga 

pela liderança do segmento de 
SUVs médios, no qual o Com-
pass consegue quase 5.900 em-
placamentos mensais, seguido 
de longe por Toyota Corolla 
Cross (média de 3.745 mensais 
desde o lançamento, em março) 
e Caoa Chery Tiggo 8 (821 uni-
dades mensais). Porém, a marca 
Peugeot vive fase de crescimen-
to, depois de muitos anos de 
retração no mercado brasileiro. 
Registrou 3 mil emplacamentos 
em outubro, seu maior volume 
mensal dos últimos nove anos. 
De janeiro a outubro, a marca 
teve emplacadas 23 mil uni-
dades,  alta de 147% em relação 
ao mesmo período de 2020.
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INTERATIVIDADE
envolvente

O motor do 3008 continua a 
ser o 1.6 turbo a gasolina da linha 
THP, projetado em parceria com a 
BMW, com 165 cavalos de potên-
cia máxima e 24,5 kgfm de torque 
desde 1.400 rpm. Era referência 
de desempenho quando chegou 
aos veículos da Peugeot, há dez 
anos. Com o tempo, perdeu o 
velho status, mas não a eficiên-
cia. Dinamicamente, o 3008 GT 
oferece desempenho consistente, 
sem qualquer sensação de carên-
cia de força. O câmbio automático 
de seis velocidades cumpre bem 
sua função e ajuda a entregar 
mais performance quando o mo-
torista acelera. O modo Sport faz 
com que as marchas sejam tro-
cadas com o giro um pouco mais 
ele vado, aumentando a percepção 
de esportividade. A direção conta 
com assistência elétrica progres-
siva e é bastante funcional.

Nos trechos sinuosos percor-
ridos em velocidades elevadas, o 
3008 foi convincente. Os vários 
controles dinâmicos e até tecno-
logias semi-autônomas reforçam 
a segurança e o conforto de quem 
dirige. O Sistema de Correção e 
Alerta de Permanência em Faixa 
reconhece as linhas da estrada e 
alerta o motorista caso saia de 
sua pista involuntariamente. O 
Leitor de Sinalização de Veloci-
dade informa a máxima permi-
tida na via e o motorista pode 
decidir se quer ou não se adaptar 
ao limite. Graças ao Piloto Au-
tomático Inteligente, o SUV regu-
la sua velocidade para evitar ris-
cos de colisão. Assistência de farol 
alto, câmeras 360º ao redor do 
carro, sensores de estacionamen-
to e detector de fadiga também 
facilitam a vida do motorista. Nas 
frenagens vigorosas, o 3008 se 

mantém sempre equilibrado.

n A BORDO
O estilo é um destaque dos 

produtos recentes da Peugeot, 
e o interior do 3008 GT não fica 
atrás no quesito. Chama a aten-
ção o volante pequeno caracte-
rístico do i-Cockpit, lançado pela 
Peugeot em 2012, que incorpora 
controles para som e comando 
de voz. O volante de diâmetro 
menor proporciona acesso visual 
ideal ao quadro de instrumen-

tos. Teclas no console central dão 
um simpático toque “vintage” 
ao estilo predominantemente 
fu turista. Os acabamentos são 
bem cuidados e combinam ele-
gantemente painéis em preto 
brilhoso com alumínio e bancos 
em Alcântara – composição de 
microfibras de poliéster e poliure-
tano que oferece superfície avelu-
dada. Os bancos dianteiros têm 
ajustes elétricos e massageadores. 
O ar-condicionado automático é 
bi-zone, e a versão top de linha do 

SUV da Peugeot é equipada com 
o sistema Hi-fi premium de 515 
watts da marca francesa Focal. 

Os smartphones se integram 
bem ao 3008. As informações são 
exibidas na central multimídia 
com tela de dez polegadas sensível 
ao toque graças à compatibilidade 
com o sistema MirrorScreen, que 
inclui o espelhamento com Apple 
CarPlay e Android Auto. Para a 
recarga dos aparelhos, na parte 
dianteira do console central, há 
a tecnologia de recarga sem fio e 

entrada USB. Na traseira, outras 
duas portas USB complementam 
as possibilidades de recarga. 

O 3008 está equipado para 
oferecer acesso à Cart, plataforma 
de e-commerce da Stellantis lança-
da em abril deste ano, na apresen-
tação da linha 2022 da Fiat Toro. 
Um aplicativo para pa gamentos 
online compatível com a central 
multimídia do carro tor na pos-
sível adquirir serviços de alimen-
tação, estacionamento, pedágio e 
abastecimento. (LHMP)

Motor 1.6 THP chegou aos carros da Peugeot há dez anos, mas segue consistente; interior tem estilo predominantemente futurista

estilo 
AFIADO

Importado da França, utilitário esportivo 3008 
GT sintetiza o design contemporâneo da Peugeot

SUV incorpora 
nova identidade 
visual da marca, 
apresentada 
no novo 208 e 
caracterizada 
pelas luzes 
diurnas que 
lembram 
dentes de 
sabre; lanternas 
traseiras 
exibem desenho 
chamado de 
“garra de leão”
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

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

Imóveis

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)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br
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Indicador de Saúde 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.

Câmeras de monitoramaneto Automatização de portões
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

Sábado e Domingo, 20 e 21 de novembro de 2021

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

INFORME

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico Sanitarista, 
Gestor do setor de Ergonomia do Grupo Biomédic.

Depois da evolução dos laudos ambientais e médicos para o 
status de programas como o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Medico e Saúde 
Ocupacional – PCMSO temos também a evolução do laudo de 
Ergonomia para o Programa de Avaliação Ergonômica – PAE, 
mas será que as empresas tratam como mais um volume em 
seu arquivo mesmo em tempos de crise ou pode ser visto como 
uma importante ferramenta de melhoria continua envolvendo 
departamentos de destaque como SESMT, Qualidade e Produ-
ção?
Em tempos difíceis como enfrentamos na atualidade nenhum 
grupo corporativo seja de qualquer tamanho pensa e repensa 
muito antes de investir qualquer importância, existe todo um pla-
nejamento, afinal ninguém é “louco” de jogar dinheiro fora.
 Quando essas empresas “engavetam” os seus documentos de 
base trabalhista (PPRA, PCMSO e PAE) sem dar ciência das 
condições de melhoria da empresa executa da mesma forma 
uma “loucura” administrativa, me desculpem por utilizar termos 
fortes nessas situações, mas não adianta ter todos os laudos 
obrigatórios e não tomar as atitudes de correção na estrutura, 
postura dos profissionais e situações de risco.
 O risco a que me refiro não é somente ruído, produtos químicos 
entre outros, mas o risco de frente a uma fiscalização ou audito-
ria de futuro cliente / parceiro corre-se também o risco de perder 
dinheiro e a oportunidade de aumentar rendimentos em época 
de crise é desastroso.
 O Programa de Avaliação Ergonômica muitas vezes marginali-
zado a fazer volume na gaveta dos administradores pode ser um 
valoroso aliado para monitorar pontos a ser melhorados, bem 

como uma ferramenta eficiente na demonstração para todo dire-
tor de que investimentos são valiosos e nunca se joga dinheiro 
fora mas é um método importante para eficácia no monitora-
mento das atividades dos profissionais, suas necessidades, as 
condições no mobiliário e equipamentos que podem ser melho-
rados.
A ergonomia pode assumir o status de importância relevante 
no planejamento das empresas, uma vez que complementa as 
condições de segurança na avaliação dos segmentos do corpo 
do profissional envolvido e nas condições de segurança na pro-
dução.
 Temos hoje em dia várias empresas no Grupo Biomedic que 
atendem os quesitos de segurança já em sua fase de planeja-
mento o que é o correto a se fazer, na ergonomia não é diferente 
quando as empresas ignoram As condições de ergonomia em 
qualquer atividade o retorno fatalmente é desastroso nos formas 
de patologias neurológicas,  musculares, ósseas e processos 
trabalhistas provenientes de mesma origem.
 Precisamos aprender a encarar o programa de Avaliação de 
Ergonomia como uma condição muito mais importante e mais 
séria do que se fazia anteriormente (alguns anos...) o P. A. E. do 
Grupo Biomedic dpa condições básicas para qualquer pessoa 
entender quais as condições ideais de atividade laboral sem ge-
rar problemas graves para qualquer empresa.
Em um outro momento gostaria de me aprofundar nos conceitos 
de ergonomia e ilustrar algumas situações de interesse junto a 
vocês.

Prefeitura do  
MunicíPio  de diadeMa

Publicidade Legal

SeMiL MetaLÚrGica Ltda torna público 
que requereu à Secretaria de Meio Ambien-
te de Mauá, a Renovação da Licença de 
Operação n° 2017064, para o CNAE 25.39-
0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e 
solda, sito à Rua Waldemar Rigout n° 83 
– Sertãozinho - MAUÁ, conforme consta no 
Processo Administrativo n° 9223/2017.

“ MaiS PedeVe coMunicaÇÃo ViSuaL 
Ltda – Me, torna público que requereu ao 
Semasa, a Licença Ambiental Prévia, de 
Instalação e de Operação para Impressão 
de materiais publicitários na Avenida Soro-
caba, 414, Parque João Ramalho, Santo 
André e declara aberto o prazo de 30 dias 
para manifestação escrita, endereçada ao 
Semasa”

ä
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nota de faLeciMento
 Os famil iares de euriLene de 
SiQueira cLaudino comunicam 
com pesar o seu falecimento, ocorrido 
no dia 12/11/2021 e o sepultamento, 
dia 13/11/2021, no Cemitério Jd. Vale 
da Paz - Diadema. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - EDI-
TAL DE DESISTÊNCIA AGENTE DE SERVIÇOS 
DE COZINHA II – SELEÇÃO PÚBLICA – EDITAL 
002/2021 - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIA-
DEMA torna público que os(as) candidatos(as) abai-
xo relacionados não manifestaram interesse na ad-
missão ou  não comprovaram o requisito do Edital. 
EMPREGO DE AGENTE DE SERVIÇO DE COZI-
NHA II – SELEÇÃO PÚBLICA
Clas.; Nome; Documento
1; CILEIDE SOARES DOS SANTOS; 18702846
2; VANIA CRISTINA DE ALMEIDA; 17947159
6; DANIEL BARDELLI VIEIRA; 39062863
7; SUELI FERIGATTO SIMPLICIO; 17460572
8; LILIA MARIA DA SILVA; 20667979
10; CÉLIA REGINA VILLAS BOAS AFONSO; 
20084872
16; JAMILI MENDES ARAUJO; 36408768
19; VALERIA CRISTINA SOARES; 29907126
20; RITA DE CASSIA CAZORLA; 23754860
22; VÂNIA REGINA MONTEIRO; 14551724
24; MARIA ELENA DE BARROS; 12102051
27; ADRIANA MARQUES DA SILVA LIMA; 
548708034
28; EGILDA SILVEIRA MEDEIROS; 27744443
29; JOCELMA RAMOS DE SOUSA; 28420811
30; SHEILA CRISTINA GONCALVES DE ARRUDA 
BRITO; 30291334
31; ANTONIO PEREIRA FILHO; 27029362
33; EDNA CRISTINA SIQUEIRA; 20189991
34; IVANIR APARECIDA MARCONDES DOS SAN-
TOS; 16780402
35; LILIAN MARIA DAMASCENO; 26311978
36; MARIANA CAVALCANTI RIBEIRO; 35215827
37; JOSÉ WAGNER FAGUNDES; 38198423
44; ADRIANA MACIEL DE SOUZA; 45029163
45; ANGELICA DE ARAUJO; 18150885
49; ELAINE RIBEIRO FELIX DE ARAUJO; 29265722
50; LUIS ANTÔNIO HAGIWARA DA SILVA; 
52354867
51; CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA RUMAN; 
36895229
52; IONE BARBOSA DE FREITAS BOMFIM; 
26511600
53; DENISE STRIATO CORRÊA; 32010640
54; ELISABETE DUDLI LUCIANO; 16527342
55; ROSELI APARECIDA DE SOUZA COELHO; 
15917944
56; SONIA MARIA DA SILVA LOPES; 11823599
57; DILMA ARAUJO DOS SANTOS; 11355010
60; MIRENE GONÇALVES; 20484926
61; EDINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA; 24834052
62; IVENE SANTOS DE LIMA; 23141414
63; IVANE ELIAS BRAZ; 23181986
64; ANA PAULA APARECIDA DUARTE; 23142141
66; OZEIAS BONFIM MARINHO DOS SANTOS; 
47477661
67; EDINEUSA FERREIRA NASCIMENTO GON-
ÇALVES; 17673786
69; MARINEIDE MENEZES DE BARROS; 22098694
71; CRISTINA BRANDÃO CIRQUEIRA; 37010552
72; CAMILA EDUARDA SANTOS PEDROSA; 
50701756
78; CRISTINA APARECIDA GOUVEIA; 27415951
79; CRISTIANO DOS SANTOS; 28315472
80; ALCIONE BATISTA DE JESUS REZENDE; 
27836973
81; MATEUS NASCIMENTO ALMEIDA; 54610304
Diadema, 19 de novembro de 2021.ODAIR CABRE-
RA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GES-
TÃO DE PESSOAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE SERVIÇOS 
DE COZINHA II – SELEÇÃO PÚBLICA – EDITAL 
002/2021 - Convocamos os(as) classificados(as) 
aprovados(as) no Processo Seletivo Simplificado 
para o emprego de AGENTE DE SERVIÇOS DE 
COZINHA II, a comparecerem no dia e horário abai-
xo indicado, munidos(as) de documentos de iden-
tificação (RG,CPF) e documentos que comprovem 
os requisitos do Edital. O não comparecimento nos 
indicará a desistência a vaga. Local: Rua Almirante 
Barroso, 111 Vila Santa Dirce-Diadema-SP (Anfitea-

tro Paço Municipal)
Dia 25/11/2021 às 9h
EMPREGO DE AGENTE DE SERVIÇOS DE COZI-
NHA II – SELEÇÃO PÚBLICA
Clas.; Nome; Documento
82; REBECA PINHO ASSIS DA SILVA; 49091013
83; ELIANE FERNANDES VICENTE; 24126587
84; KELLY ROSCHEL DANTAS ARAUJO; 
04704418709
85; JANAINA TIMOTEO DE MELO; 42474521
86; MÁRCIA ALVES FERREIRA SOBRAL; 18257784
87; VALDIRENE PEREIRA DA SILVA; 24283963
88; LUZIMAR PINHEIRO DE ANDRADE; 26896005
89; VANESSA GOMES COSTA; 42410918
90; KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA DIAS; 
21398201
91; APARECIDA CLEMENTE DOS ANJOS; 
36294699
92; ZULEIDE CUNHA DOS SANTOS; 34457231
93; MARIA APARECIDA SILVA; 15885919
94; SANDRA MARIA XAVIER ROSA FERNANDES; 
17058146
95; ELISIANE DE SOUZA DE SALES FONSECA; 
1483761690
96; ALDA RODRIGUES PEREIRA; 22818444
97; LUCIVANA DA SILVA GABRIEL; 46934135
98; NATHÁLIA MARCHI; 38125207
99; MANUELA FERREIRA SANTOS; 28929187
100; TAINÁ ALVES FERREIRA; 53142721
101; AMANDA CAROLINE DOS SANTOS PEREI-
RA; 38899322
102; LILIANE GONZAGA MACHADO; 37056484
103; DÉCIO FRANCISCO; 17063206
104; ADRIANA DE SOUZA MIRANDA; 55449192
105; REGINALDO SANTOS DA SILVA; 29829869
106; MARCOS DE CASTRO MOREIRA; 66504377
107; EDNEZIA MARIA OLIVEIRA LIMA; 56155567
108; JANAÍNA APARECIDA DOS SANTOS; 
42269797
109; CRISTIANE BELE MERCES DOS SANTOS; 
36793684
110; AURIZELIA FERNANDES DA SILVA; 17326888
111; MARIA MADALENA SILVESTRE DA SILVA ; 
20642462
Dia 26/11/2021 às 9h
EMPREGO DE AGENTE DE SERVIÇOS DE COZI-
NHA II – SELEÇÃO PÚBLICA
Clas.; Nome; Documento
112; PAULO ROBERTO DE FREITAS; 30865132
113; MARCIA FIALHO ROGGÉRIO; 16531369
114; FRANCISCA EULINA DINIZ AMORIM; 
29922052
115; SANDRA SUELY MOREIRA DOS SANTOS; 
36623089
116; PAULA ADRIANA FABIANO TORRES; 
25132684
117; SILVIA LIZARDO PESSOA; 27710990
118; ADRIANA ROCHA FERNANDES; 28568788
119; RENATA HEID SILVEIRA ROCHA; 30750987
120; EDNA MARIA FURTADO; 15218655
121; ROBERTO RODRIGUES SANTOS NETO; 
65842795
122; FENILZA MARIA DOS SANTOS SABINO; 
27602757
123; MARLI ALVES BEZERRA BRUM; 18641240
124; ROSANGELA MARIA FERREIRA DOS SAN-
TOS; 37501601
125; MARIA EVANEIDE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 
DUARTE; 13806918
126; NILZA DIAS NOGUEIRA SANTIAGO; 
13824622
127; ROSIMARY SILVA MIRANDA DE BARROS; 
38803409
Diadema, 20 de novembro de 2021.ODAIR CABRE-
RA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GES-
TÃO DE PESSOAS

Sindicato doS SerVidoreS PÚBLicoS 
MuniciPaiS de Santo andrÉ

editaL de conVocaÇÃo 
de aSSeMBLÉia ordinaria

O Sindicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Santo André, com sede social 
à Rua Catequese, 756, Vila Guiomar em 
Santo André, por meio de seu representante 
legal, nos termos do seu Estatuto Social e a 
legislação vigente, CONVOCA os integrantes 
da categoria da PMSA, CRAISA, SEMASA, 
FAISA, Instituto de Previdência, Serviço 
Funerário, SATrans e Câmara Municipal de 
Santo André, associados, para participarem 
da ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA a ser realizada 
no dia 30 de Novembro de 2021 às 18:00 em 
primeira convocação e ás 18:30 em segunda 
convocação, na sede da entidade, para dis-
cutir e deliberar sobre o seguinte ponto de 
pauta: Previsão Orçamentária referente ao 
ano de 2021/2022.

Santo andré, 18 de novembro de 2021
durval Ludovico Silva
representante Legal

PUBLICIDADE LEGAL ON-LINE
É NO SITE DO DIARIO REGIONAL

 
Agora você poderá fazer suas 

publicações legais com mais agilidade 
 
- Editais
- Avisos
- Documentos extraviados
- Convocações
- Licenças Ambientais
  e outros
 Tudo isso em um só lugar. Consulte nosso 

Departamento Comercial sem compromisso

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

ESSENCIAL SAÚDE EDUCAÇÃO EXCELÊNCIA EM CIDADANIA 
E POLÍTICAS PÚBLICAS - CNPJ: 97.334.684/0001-08                                           

Balanço Patrimonial                                                                                                                                      
Exercício Fiscal findo em 31 de dezembro de 2020. (em reais)

Fernando Nonato de Oliveira                                                                                                                            
Diretor / Presidente  

CPF: 218.899.568-64                       

ATIVO                                                                                 12.650,84
ATIVO CIRCULANTE                                                    1.650,84
DISPONÍVEL                                                                   1.650,84
CAIXA                                                                                    1.650,84
Caixa Geral                                                                      1.650,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                      11.000,00
ATIVO IMOBILIZADO                                                     11.000,00
IMOBILIZADO                                                                      11.000,00
Moveis e Utensilios                                                                      1.500,00
Maquinas e Equipamentos                                                        9.500,00
TOTAL DO ATIVO                                                  12.650,84
PASSIVO                                  12.650,84
PASSIVO CIRCULANTE                         400,00
PASSIVO CIRCULANTE                        400,00
FORNECEDORES                                        400,00
Honorario Contábil                                         400,00
PATRIMONIO SOCIAL                       12.250,84
PATRIMONIO SOCIAL                  12.250,84
RESERVAS                                   12.250,84
Recursos Próprios                                   12.250,84
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES                   12.719,17
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                              12.719,17
Superavit ou Deficit de Exercicios Anteriores                           12.719,17
RESULTADO DO EXERCICIO                                                -9.917,65
SUPERAVIT OU DEFICIT                    -9.917,65
SUPERAVIT                                        -9.917,65
TOTAL DO PASSIVO                                                              12.650,84

Gabriel Fernandes Freire
CRC: 1SP332478/O-
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Você pode acreditar

www.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial/diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
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