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Luiz Fernando diz que Marinho fez governo 
irretocável, mas não se comunicou

Taxa de ocupação dos leitos de UTI  atinge 
70% no Estado e governo anuncia nova 

reclassificação do Plano SP na sexta-feira

Biden toma posse como presidente, pede 
união nacional e alerta para a covid-19

Na versão top de linha 
Griffe do  Peugeot 
208, tecnologias e 

modernidade de estilo 
contrastam com o 

motor 1.6 16V

veículos

entrevista

coronavírus

estados unidos

Banco Central mantém juros básicos 
em 2% ao ano, mas mercado vê alta
Com a decisão, a Selic se mantém no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1996

Em meio ao aumento da inflação 
de alimentos que começa a estender-
se por outros setores, o Banco Central 
(BC) decidiu não mexeu nos juros bási-
cos da economia. Por unanimidade, o 
Comitê de Política Monetária (Copom) 
manteve a taxa Selic em 2% ao ano 
pela quarta vez seguida. A decisão era 
esperada pelos analistas financeiros. 

Em comunicado, o Copom informou 
que existem riscos tanto de alta como 
de queda da inflação. Segundo a auto-
ridade monetária, a alta do preço das 
commodities (bens primários com cota-
ção internacional) e a alta do dólar pres-
sionam a inflação no início do ano. Por 
outro lado, o nível de ociosidade da eco-
nomia e o aumento no número de casos 
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Educação elabora novo 
cardápio da merenda

ribeirão pires
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã  Tarde  NoiteNoite

As prefeituras de Santo André e São 
Bernardo iniciaram, nesta quarta-feira 
(20), a vacinação contra o coronavírus 
de pessoas com idade superior a 60 
anos que residem em ins tituições de 
longa permanência. Esses munícipes 
fazem parte dos grupos prioritários na 
primeira etapa de vacinação contra a 
covid-19. Maria do Carmo Santana, de 
69 anos, que reside na Casa do Cami-
nho Ananias, foi a primeira idosa de 
Santo André a receber a vacina contra 
a covid-19. Ainda nesta quarta-feira, 
São Bernardo deu início à vacinação 
de indígenas da aldeia Guyrapa-ju, na 
região do pós-balsa.

Consumidores de 11 Estados 
poderão, em breve, pagar suas con-
tas de luz usando o PIX, o sistema 
de pagamentos instantâneo criado 
pelo Banco Central. Atualmente, já é 
possível quitar a fatura nessa modali-
dade em cinco Estados. A Enel, maior 
empresa de distribuição do país, com 
clientes no Rio de Janeiro, Goiás, São 
Paulo e Ceará, também pretende ofer-
ecer a opção no futuro. 

ABC inicia vacinação 
de idosos residentes 
em  casas de repouso 

e de indígenas

Conta de luz 
poderá ser paga 
por  meio do PIX 

em 11 Estados

covid-19

facilidade

Helber Aggio/PSA
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ao lado de serra, Maria do carmo santana foi a primeira idosa a receber a vacina contra a covid-19

O Estado de São Paulo vacinou desde 
domingo (17) 16.726 profissionais de 
saúde contra o coronavírus, até as 13h46 
desta quarta-feira (20). Ou seja, uma pes-
soa é imunizada a cada três minutos, se-
gundo destacou o governador João Doria 
durante a coletiva de imprensa. A conta-
gem em tempo real das pessoas vacinadas 
no estado pode ser acompanhada através 
da plataforma desenvolvida pela Secretar-
ia de Comunicação do Estado, o “Vacinô-
metro”. Disponível no portal do Governo 
de São Paulo, o “Vacinômetro” é alimen-
tado com as informações do “Vacivida”, 
plataforma digital integrada para moni-
torar toda a campanha.

São Paulo vacina um 
profissional de saúde 
a cada três  minutos 
contra o coronavírus

pandeMia
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São Paulo

Brasil*
Casos: 8.573.864
Óbitos: 211.491

*DadosÊ atualizadosÊ emÊ 19 deÊ janeiro,Ê 19h
**Ê DadosÊ atualizadosÊ emÊ 20Ê deÊ janeiro,Ê 11h05

Taxas de Ocupação UTI 
Estado: 70%
Grande São Paulo: 70,5%

Internados UTI: 6.053**
Enfermaria: 7.764
Internados confirmados e suspeitos

Casos recuperados:** 1.417.301
Altas Hospitalares: 170.400

Casos
1.658.636

Óbitos
50.652

de covid-19 diminuem a demanda e 
puxam para baixo os índices de preços. 
Com a decisão desta quarta (20), a Selic 
está no menor nível desde o início da 
série histórica do Banco Central, em 
1996. Em julho de 2015, a taxa chegou 
a 14,25% ao ano. Em outubro de 2016, 
o Copom voltou a reduzir os juros bási-
cos da economia até que a taxa chegasse 

a 6,5% ao ano em março de 2018. Em 
julho de 2019, a Selic voltou a ser reduz-
ida até alcançar 2% ao ano em agosto de 
2020. A projeção, por enquanto, está em 
linha com as previsões do mercado. De 
acordo com o boletim Focus, pesquisa 
semanal com instituições financeiras di-
vulgada pelo BC, a inflação oficial deverá 
fechar o ano em 3,43%.
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vid -19 direcionou sua atuação?
Nós, deputados do PT e da 

esquerda, nos reunimos e apre
sentamos ao governador um pa
cote de projetos com o objetivo 
de minimizar o impacto da crise. 
Eu, por exemplo, apresentei cer
ca de 30 propostas, como a que 
proibia as concessionárias de en
ergia ou saneamento de cortar o 
fornecimento em caso de atraso 
no pagamento. Outro, que virou 
realidade, propôs a redução em 
50% dos salários e das verbas de 
gabinete dos deputados. A mesa 
diretora apresentou um substi
tutivo – com redução de 30% dos 
salários e 40% das verbas de gabi
nete – que foi aprovado, e o di
nheiro economizado (R$ 350 mi
lhões) foi usado exclusivamente 
no enfrentamento da pandemia. 
Além disso, focamos na fiscaliza
ção, porque começaram a surgir 
denúncias de superfaturamen
to em compras sem licitação.

Como o Sr. avalia a atuação 
do Estado na pandemia?

Foi uma atuação errática. Fe
chou o comércio no momento 
em que era questionável fechálo 
e reabriu quando deveria manter 
fechado. Além disso, não prestou 
assistência à população. Eu, por 
exemplo, sugeri a suspensão da 
cobrança de pedágio (em rodo
vias sob concessão estadual), que 
poderia ser compensada com ex
tensão no contrato. Também de
morou para tomar determinadas 
decisões, como a obrigatoriedade 
do uso de máscara, ou se omitiu 
em outras, ao permitir a realiza
ção do Carnaval em 2020, no mo
mento em que a pandemia já era 
realidade no mundo. Tam bém 
aproveitou a pandemia, quan
do não é possível a mobiliza
ção, para aprovar o PL 529.

O governador engavetou a 
Linha 18 do metrô, que chegou 
a ser licitada, mas carecia de 
recursos para desapropriações 
e não começou a ser construí-
da. O projeto foi substituída 
pelo BRT, mas nada saiu do pa-
pel. O Sr. ainda tem esperança 
de que um modal de alta capa-
cidade chegue ao ABC?

O problema é que o PSDB 
não tem compromisso com a 

Luiz Fernando: ‘Marinho fez governo 
irretocável, mas não se comunicou’

“(Doria) demorou para 
tomar algumas decisões, 
como a obrigatoriedade 
do uso da máscara, ou se 
omitiu em outras, ao permitir 
o Carnaval em 2020”

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Inicialmente, gostaria que 
o Sr. fizesse um balanço dos dois 
primeiros anos deste mandato.

Este mandato tem sido es
quisito, porque a eleição de 2018 
trouxe para a Assembleia Legis
lativa um pessoal  da extrema 
direita, liderado por Janaína 
Pas choal (PSL), Douglas Garcia 
(PTB) e outros, com um discurso 
muito à direita, de que “bandido 
bom é bandido morto” e coisas 
assim. Paralelamente, o governa
dor João Doria (PSDB) assumiu 
com a proposta de desmonte do 
Estado. O primeiro projeto, por 
exemplo, visava à extinção de 
vários órgãos, como a Emplasa 
(Empresa Paulista de Planeja
mento Metropolitano), um órgão 
técnico que gerava lucro. 

Vieram na sequência uma 
série de projetos de retirada de 
direitos, como o da reforma da 
Previdência – um processo vio
lento, com policiais usando gás 
de pimenta e balas de borracha 
contra professores. No ano pas
sado  veio o (projeto de lei) 529, 
que trazia a extinção de dez 
empresas, o aumento na contri
buição para o Iamspe (Instituto 
de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual), a alta do ICMS 
e a limitação à isenção do IPVA 
para pessoas com deficiência. O 
projeto era tão diabólico que con
seguiu unir deputados do PSOL e 
do PSL contra ele. Porém, foi um 
rolo compressor muito grande e 
a proposta acabou aprovada, gra
ças à atuação da Janaína e com 
votos de deputados com base 
eleitoral no ABC, exceto o meu e 
o do (Teonílio) Barba (PT).

Um projeto de ajuste fiscal 
não era esperado, tendo em vis-
ta a deterioração das finanças 
estaduais devido à pandemia, 
a defesa pelo PSDB do enxu-
gamento da máquina pública 
e ao histórico de subserviência 
da Alesp ao Executivo?

Sim, mas o ajuste do Doria foi 
muito mais profundo e ousado, 
porque extinguiu políticas públi
cas. É o caso, por exemplo, da 
CDHU (Companhia de Desenvolvi
mento Habitacional e Urbano), 
que tinha problemas, é verdade, 
mas ajudava a reduzir o déficit 
habitacional do Estado. Tam
bém propôs a extinção do Itesp 
(Instituto de Terras de São Paulo, 
que acabou retirado do texto), re
sponsável pela política agrária. 
Enfim, foi uma guerra política.

 
Como a pandemia de co-

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) atribuiu à “falta de comunicação”, à pandemia de covid-19 e à “gritante” diferença de recursos 
entre as campanhas a derrota de Luiz Marinho (PT) para Orlando Morando (PSDB) nas eleições para a prefeitura de São Bernardo no ano 

passado. “Marinho fez um governo irretocável (…) mas não se comunicou, inclusive em 2016, quando não elegeu o sucessor. Morando, por sua 
vez, não enfrentou oposição e, é preciso reconhecer, fez comunicação de tirar o chapéu. Nadou sem resistência”, disse o petista, que está em 
seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Em entrevista ao Diário Regional, Luiz Fernando criticou a atuação do governo do Estado 

na gestão da pandemia, defendeu a cassação do mandato do deputado Fernando Cury (Cidadania), que assediou a colega Isa Penna (PSOL), e 
esquivou-se quando questionado sobre se pretende ser candidato ao Paço de São Bernardo em 2024. “Meu candidato em 2024 é Luiz Marinho.”

região. Tenho dito que, enquanto 
o PSDB governar São Paulo, o 
metrô não virá para o ABC. Re
centemente, Doria assinou con
trato para elaboração de estudo 
preliminar da Linha 20 (que ligará 
a Lapa, na Capital, a Rudge Ramos, 
em São Bernardo), mas o prazo de 
conclusão é de três anos. Ou seja, 
em 2022, vão usar o metrô como 
promessa eleitoral mais uma vez, 
como fizeram em 2020, 2016. A 
Baixada Santista, por exemplo, 
já tem uma linha de monotrilho 
ligando Santos a São Vicente. 
Por que o ABC não tem?

Com tantas críticas ao 
PSDB e a Doria, não lhe parece 
incoerência o PT apoiar um can-
didato tucano, Carlos Pignata-
ri, na eleição para presidência 
da Assembleia Legislativa?

São duas situações completa
mente diferentes. Uma coisa é o 
alinhamento ideológico; outra é a 
gestão do Legislativo. A Constitu
ição estabelece que a composição 
da mesa diretora deve respeitar a 
proporcionalidade dos partidos 
na Casa, e o PT tem a segunda 
maior bancada da Alesp. Por
tanto, tem o direito de estar na 
mesa diretora, assim como tem 
o direito de ter duas cadeiras nas 
comissões permanentes. Não te
mos acordo com o PSDB, só esta
mos exercendo um direito. Aliás, 
estar na mesa diretora ajuda 
a impedir que a Assembleia 
Legislativo seja um verdadeiro 
puxadinho do Executivo.

Como o Sr. avalia a resposta 
da Assembleia Legislativa ao 
episódio de assédio sexual do 
deputado Fernando Cury (Ci-

dadania) contra a deputada 
Isa Penna (PSOL)? Nesta 
semana, a Justiça autorizou 
a abertura de investigação 
contra o parlamentar.

A luta pela emancipação e 
pelos direitos das mulheres é 
uma luta antiga do PT desde sua 
fundação. Hoje, a direção do par
tido é composta respeitandose 
a paridade, ou seja 50% a 50%. 
Defendo que o Legislativo deve
ria ter paridade, porque a visão 
(de homens e mulheres) para os 
problemas é completamente di
ferente. Respeito, então, nem se 
fale. O Fernando abusou. Nin
guém tem o direito de tocar uma 
mulher se ela não quiser ser to
cada. A posição do PT é pela cas
sação do mandato. Porém, a Casa 
se protege, e temo o que possa 
ocorrer no Conselho de Ética.  

Outros deputados já feriram 
o decoro, como o Douglas Gar
cia, que disse no plenário que ti
raria a tapa uma transexual que 
entrasse no banheiro no qual 
estivesse sua mãe. O que é isso, 
senão homofobia? Mesmo as
sim, o conselho arquivou o pro
cesso. É preocupante porque 
vi vemos em um país machista 
e misógino. A comissão está em 
recesso e será retomada em feve
reiro, mas acredito que o trâmite 
será rápido, para qualquer lado.

As eleições de novembro 
reduziram o número de pre-
feituras administradas pelo 
PT no país. Como o Sr. analisa 
o resultado das urnas?

O PT tem sido vítima, desde o 
nascimento, de fortes ataques da 
elite empresarial do país, que nun
ca aceitou um partido de trabalha

dores no poder. Ocorreu o mesmo 
na Polônia, com o Lech Walesa 
(fundador do sindicato Solidarie
dade e eleito presidente em 1990). 
Obviamente, o povo em grande 
dificuldade vê na TV o PT sendo 
acusado de corrupção o dia inteiro 
e isso cria rejeição ao partido, que 
foi alvo de uma campanha sórdida 
que pegou. Se lembrarmos que, 
em 2010, o partido administrava 
74 prefeituras no Estado e, agora, 
tem quatro, a avaliação não pode 
ser outra senão a de que o des
empenho foi pífio. O que precisa
mos fazer? Sentar e avaliar. Tem 
gente no partido que errou? Com 
certeza, mas não somos uma 
quadrilha como dizem.

O desempenho de Luiz 
Marinho (PT) na disputa pela 
Prefeitura de São Bernardo foi 
decepcionante, já que Orlando 
Morando (PSDB) foi eleito com 
67% dos votos no 1º turno?

Marinho fez um governo ir
retocável (entre 2008 e 2016), 

fez o enfrentamento em todas 
as áreas. Na Saúde, por exemplo, 
reconstruiu 32 UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) e construiu 
duas, entregou nove UPAs (Uni
dades de Pronto Atendimento), in
augurou o Hospital de Clínicas e 
começou o Hospital de Urgência. 
Deixou muita coisa encaminha
da, mas não se comunicou, inclu
sive em 2016, quando não elegeu 
o sucessor (Tarcísio Secoli termi
nou o primeiro turno no terceiro 
lugar). Depois, assumiu a direção 
estadual do PT e saiu candidato 
a governador. Por isso, afastou
se um pouco das questões da ci
dade. Morando, por sua vez, não 
enfrentou oposição e, é preciso 
reconhecer, fez comunicação de 
tirar o chapéu. Nadou sem re
sistência. Antes da pandemia, 
as pesquisas apontavam grande 
desgaste dos prefeitos. Porém, 
durante a crise, os prefeitos pas
saram a se comunicar (pelas redes 
sociais), e o resultado em São 
Bernardo foi o que a gente viu. 
Além disso, a diferença de re
cursos entre nossa campanha e 
a do Morando era gritante.

Em 2016, o Sr. teve seu 
nome cogitado para ser can-
didato a prefeito, mas o esco-
lhido foi Secoli. No ano passa-
do, era natural que o Marinho 
tentasse o retorno ao Paço. 
Em 2024 será a sua vez?

Em 2016, meu nome foi 
ventilado pela imprensa e por 
amigos, mas nunca entrou na 
pauta, porque nunca me colo
quei à disposição. Cheguei a ser 
sondado para integrar o governo 
Mari nho, mas não quis ir, porque 
tinha meus negócios, sou em
presário. Nunca me coloquei para 
deputado e só fui candidato por 
insistência do Marinho. Em de
terminado momento, meu nome 
começou a ser ventilado, e essa 
situação se tornou interessante, 
porque a oposição ficou sem sa
ber em quem bater. Eu apanhei 
mais, mas o candidato sempre 
foi o Tarcísio. Em 2020, era natu
ral que o Marinho saísse candi
dato. Em 2022, serei candidato à 
reeleição, e 2024 não passa pela 
minha cabeça. Só serei candidato 
(a prefeito) se for convocado, mas 
não é meu foco. Para mim, o can
didato em 2024 é Luiz Marinho.

“(A eleição de) 2024 não 
passa pela minha cabeça. 
Só serei candidato (a 
prefeito de São Bernardo) 
se for convocado pelo PT, 
mas não é meu foco”

Fotos: Divulgação

Luiz Fernando: “Enquanto o PSDB governar São Paulo, o metrô não virá para o ABC”

“(PL 529) era tão diabólico que conseguiu unir PSOL e PSL”
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Maia: ‘a China vai acelerar o envio de 
matéria-prima da vacina contra covid’
Presidente da Câmara Federal se encontrou com embaixadores do país asiático

O presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia (DEM-
RJ), afirmou nesta quarta-
feira (20), após reunião virtual 
com o embaixador chinês no 
Brasil, Yang Wanming, que o 
atraso na liberação de insumos 
chineses para a produção da 
Coronavac no Brasil se deve a 
razões técnicas e não políticas.

Maia destacou que o em-
baixador deixou claro que não 
há obstáculo diplomático para 
entrega do material para os 
imunizantes. Segundo o presi-
dente da Câmara, o governo 
chinês se comprometeu em 
trabalhar para acelerar a ex-
portação dos insumos para a 
fabricação de vacinas contra a 
covid-19 no Brasil.

“O governo chinês vai tra-
balhar para acelerar a chegada 
desses insumos. O diálogo 
com o governo de São Paulo e 
o Instituto Butantan vai fazer 
com que a gente consiga avan-
çar o mais rapidamente pos-
sível. A decisão do governo 
chinês é atender a população 

brasileira”, destacou.
Rodrigo Maia disse ainda 

que, até o momento, a em-
baixada chinesa não recebeu 
contato do governo brasileiro 
para tratar do tema.

n GOVERNO FEDERAL
Por meio das redes sociais, 

o Ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, afirmou que o 
governo federal é o único in-
terlocutor oficial com o gover-
no chinês. “O governo federal 
vem tratando com seriedade 
todas as questões referentes 
ao fornecimento de insumos 
farmacêuticos para produção 

n ENTRE ASPAS

O Ministério das Relações Exteriores, 
por meio da embaixada em Pequim, 
tem mantido negociações com o 
governo da China

Fábio Faria

de vacinas (IFA). O Ministério 
das Relações Exteriores, por 
meio da embaixada do Brasil 
em Pequim, tem mantido ne-
gociações com o governo da 
China”.

Segundo  Faria, outros mi-
nistros têm conversado com o 
Embaixador Yang Wanming. 
“No dia de hoje, foi realizada 
com o Embaixador, uma con-
ferência telefônica com partici-
pação dos ministros da Saúde, 
da Agricultura e das Comuni-
cações”, destacou. 

Durante coletiva nesta 
quarta-feira, o governador 
João Doria afirmou que o es-

critório de São Paulo na China 
está em contato direto com 
as autoridades chinesas reali-
zando esforços para agilizar o 
envio dos novos insumos da 
vacina Coronavac para o Brasil. 

“Temos que estar jun-
tos neste momento e agra-
decer o apoio da China ao 
Brasil, especialmente neste 
momento de dor em que 
o país já perdeu a vida de 
200 mil brasileiros. Quanto 
mais vacinas tivermos, mais 
brasileiros serão imunizados 
mais rapidamente”, afirmou 
o governador. (Agência Bra-
sil e Reportagem Local)

Maryanna Oliveira/Câmara Federal

Rodrigo Maia: “a decisão do governo chinês é atender a população brasileira”

Nota de Aras causa indignação no 
STF e no Conselho Superior do MP

Causou mal-estar no Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
a manifestação do procura-
dor-geral da República, Au-
gusto Aras, que atribuiu ao 
Legislativo o papel de analisar 
“eventuais ilícitos que impor-
tem em responsabilidade de 
agentes políticos da cúpula 
dos Poderes da República” 
durante o enfrentamento à 
pandemia de covid-19. Em 
conversas reservadas, minis-
tros da Corte consideraram a 
nota “um desastre”.

A leitura política foi a de 
que o procurador-geral dá 
sinais no sentido de preservar 
o presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, no momento em 
que cresce no meio político a 
pressão para o impeachment.

O mote político para pe-
didos de interdição de Bol-
sonaro se sustenta agora no 
argumento de que houve ne-
gligência na condução da crise 
da covid, principalmente em 
Manaus. Cabe ao procurador-
geral conduzir qualquer inves-
tigação criminal sobre presi-
dentes e ministros.

A nota pública divulgada 
por Aras na noite da terça-
feira, 19, também apontou 
risco de o atual estado de 
calamidade progredir para 
o estado de defesa, previsto 
na Constituição, que pode 
ser decretado por presiden-
tes a fim de preservar ou 
restabele cer “a ordem públi-
ca ou a paz social ameaça-
das por grave e iminente in-
stabilidade ins titucional ou 
atingidas por calamidades 

de grandes proporções na 
natureza”. Tal recurso, su-
jeito à aprovação do Con-
gresso em dez dias, permite 
ao presidente restringir di-
reitos da população.

O ministro Marco Auré-
lio Mello, do Supremo, disse 
estar “perplexo” com a nota.  
“A sinalização de que tudo 
seria resolvido no Legislativo 
causa perplexidade”, afirmou 
o magistrado ao jornal O Es-
tado de S. Paulo. “Não se pode 
lavar as mãos, não é? O que 
nós esperamos dele (Aras) é 
que realmente atue e atue e 
com desassombro, já que tem 
um mandato e só pode ser 
destituído, inclusive, pelo Le-
gislativo”, acrescentou.

Marco Aurélio afirmou, 
ainda, que é “impensável” 
qualquer decreto de estado de 
defesa no atual contexto. “Não 
se pensa em estado de defesa. 
Está lá no artigo 136 da Cons-
tituição, mas isso é impen-
sável em termos de República 
e estado democrático”, argu-
mentou.

Outro integrante da Cor-
te, ouvido reservadamente, 
concordou que essa hipótese 
não está posta no cenário 
brasileiro. O magistrado disse 
que toda a gestão feita pelo 
Supremo foi para mostrar que 
o país é capaz de enfrentar as 
adversidades sem estado de 
emergência ou de sítio. Na sua 
avaliação, Aras parece tentar 
circunscrever a tragédia de 
Manaus - na qual dezenas de 
internados com covid-19 têm 
morrido por falta de oxigênio 
- a um problema local. (AE)

Biden toma posse e inicia guinada contra legado populista que Trump disseminou
Joe Biden tomou posse 

nesta quarta-feira (20) com 
a missão de mudar a direção 
dos Estados Unidos e recolocar 
um país dividido no caminho 
da normalidade. A mudança 
na política americana aponta 
para uma reorientação da or-
dem democrática global. Com 
Biden, o país deve deixar de 
flertar com líderes autori-
tários e populistas que nele 
se espelharam, quando não 
o imitaram. Os EUA devem 
abandonar o isolacionismo, 
restabelecer seu “soft power” 

e voltar à mesa de negociações 
internacionais.

Com a posse de Kamala 
Harris como vice, primeira 
mulher e primeira negra 
a chegar à Casa Branca, os 
democratas acenam também 
para um futuro que difere mui-
to dos últimos quatro anos.

Em novembro, 81,2 mi-
lhões de americanos votaram 
na chapa democrata, que rep-
resenta o avesso do que foi 
o governo Donald Trump. 
Biden e Kamala receberam 
o maior número de votos da 

história americana. Durante 
quatro anos, o republicano ex-
plorou as divisões da sociedade 
como plataforma política. Os 
democratas terão dificuldade 
para romper essa polarização.

Trump atacou as institui-
ções, inflamou a população e 
rompeu relações com aliados. 
Biden, uma saída de centro cos-
turada dentro de seu partido, 
promete valorizar as institu-
ições democráticas - ainda sob 
influência do ataque inédito 
ao Capitólio - e a dialogar com 
opositores.

O democrata promete privi-
legiar a ciência para resolver 
questões de saúde ou de clima 
e buscar saídas multilaterais no 
palco global. “Biden é alguém 
que acredita no sistema de go-
verno americano. Por isso, es-
colheu para o governo pessoas 
com história no setor público e 
não indicações políticas que ten-
tam desmantelar os órgãos para 
os quais trabalham. Vamos en-
trar em um período de estabili-
dade”, afirma Michael Traugott, 
cientista político e professor da 
Universidade de Michigan.

n UNIÃO
Nos primeiros minutos à 

frente de um país altamente 
polarizado politicamente, Joe 
Biden convocou a população 
a se unir para derrotar desa-
fios. “Vou lutar pelos que me 
apoiaram e pelos que não me 
apoiaram. Neste dia de ja-
neiro, minha alma inteira está 
dedicada a unir nossa nação”, 
declarou o democrata. “Com 
união, podemos fazer grandes 
coisas. Podemos superar o 
vírus mortal”, seguiu, em refe-
rência ao novo coronavírus, 

que já matou mais de 400 mil 
cidadãos americanos.

Biden afirmou que sua pos-
se não celebra o triunfo de um 
candidato, mas de uma causa: 
a democracia. “A democracia é 
preciosa e frágil. Desta vez, ela 
prevaleceu.” A fala vem após 
uma transição de poder bas-
tante tensa nos EUA, com o 
antecessor Donald Trump sem 
reconhecer a legitimidade das 
eleições de novembro. O re-
publicano tampouco compare-
ceu à cerimônia de posse desta 
quarta-feira. (AE)
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São Paulo já vacinou mais de 
16,7 mil profissionais de saúde
Contagem em tempo real de vacinados no Estado pode ser acompanhada no “Vacinômetro”

Governo de SP

Doria: “uma pessoa é imunizada a cada três minutos”

O Governo do Estado 
de São Paulo vacinou desde 
domingo (17) 16.726 pro-
fissionais de saúde contra o 
coronavírus, até as 13h46 
desta quarta-feira (20), o que 
equivale a uma pessoa imu-
nizada a cada três minutos, 
segundo destacou o gover-
nador João Doria durante a 
coletiva de imprensa.

“Esse é um esforço coorde-
nado pela Secretaria de Saúde 
do Estado, com estrutura, 
logística, com produtos, com 
seringas, com agu lhas, com 
equipamentos de proteção in-
dividual, com insumos, com 
programa de treinamento de 
mais de 18 mil profissionais, 
com 5 mil pontos de doses e 
que serão ampliados para 10 
mil tão logo tenhamos um vol-
ume maior de vacinas”, disse.

A imunização no Estado 
teve início no domingo, com 
as primeiras doses aplicadas 
no Hospital das Clínicas de São 
Paulo. A contagem em tempo 
real das pessoas vacinadas no 
Estado pode ser acompan-
hada por meio da plataforma 
desenvolvida pela Secretaria 
de Comunicação do Estado, 
o “Vacinômetro”. Disponível 
no portal do Governo de São 

Paulo, é alimentado direta-
mente com as informações do 
“Vacivida”, plataforma digital 
integrada para monitorar toda 
a campanha de vacinação.

Neste primeiro momento, 
profissionais de saúde, idosos 
com mais de 60 anos e pes-
soas com deficiência vivendo 
em instituições de longa per-
manência, indígenas aldeados 
e quilombolas receberão as 
doses. Estes públicos são pri-
oritários considerando os cri-
térios de exposição de infecção 
e risco para agravamento ou 
óbito pela doença. 

Durante a coletiva, Doria 
reforçou que a imunização dos 
quilombolas que vivem no Vale 
do Ribeira começa no sábado 
(23). “Lamentavelmente a 
população quilombola foi ex-
cluída do programa nacional de 
vacinação pelo governo feder-
al. Em São Paulo, os quilombo-
las serão vacinados. Não é um 
fato novo”, frisou. Já a imuni-
zação dos indígenas aldeados 
terá início na sexta-feira (22). 

n DOSES
Até esta quarta-feira, 500 

mil doses da vacina contra o 
coronavírus foram distribuí-
das em 13 diretorias regionais 

de saúde em todo o Estado, 
totalizando 123 municípios 
atendidos. Também nesta 
quarta serão distribuídas ou-
tras 125 mil doses de vacinas 
a outros 76 novos locais. A 
expectativa é que os 645 mu-
nicípios do Estado recebam o 
quantitativo de vacina do Bu-
tantan dentro do PNI.

A divisão das grades de 
vacinas foi baseada no quan-
titativo proporcional previsto 
para São Paulo conforme o 
PNI. O total de 1,5 milhão de 
doses é a referência para tra-
balhadores de saúde baseado 

na última campanha de vaci-
nação contra a gripe. Esta mes-
ma referência é utilizada para 
cálculo das grades regionais e 
para cada cidade.

A campanha de imuni-
zação em São Paulo será 
desenvolvida segundo a dis-
ponibilidade das remessas do 
órgão federal. À medida que o 
Ministério da Saúde viabilizar 
mais doses, as novas etapas 
do cronograma e públicos-al-
vo da campanha de vacinação 
contra a covid-19 serão divul-
gadas pelo Governo de São 
Paulo. (Reportagem Local)

Letícia Teixeira / PMSCS

ABC recebe 39 mil doses e ABC 
realiza vacinação contra covid-19

S.Paulo muda e não prevê mais data 
para iniciar campanha com idosos

Atraso no envio de insumos faz Fiocruz 
adiar vacinas de Oxford para março

AINDA 
É NOTÍCIA

Os sete municípios do 
ABC iniciaram, na noite de-
sta terça-feira (19), a vaci-
nação contra a covid-19. As 
primeiras doses foram des-
tinadas a profissionais da 
Saúde que atuam na linha 
de frente do atendimento ao 
coronavírus.

Ao longo da tarde e início 
da noite, a região recebeu 
39.320 doses da Coronavac, 
vacina desenvolvida con-
juntamente pelo Instituto 
Butantan e pelo laboratório 
Sinovac. O cronograma de 

Diante do acordo com o 
Ministério da Saúde, que pre-
viu o uso de todas as doses da 
vacina Coronavac disponíveis 
no Instituto Butantan pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), o cronograma original 
e vacinação contra a co vid-19 
anunciado pelo governador 
João Doria (PSDB), para a 
população do Estado, está 
suspenso e novas datas serão 
apresentadas.

Doria previa que, em 25 de 
janeiro, populações indígenas 

Com o atraso na chega-
da de insumos vindos da 
China, a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) adiou 
de fevereiro para março 
a previsão de entrega das 
primeiras doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca que 
se rão produzidas no Brasil. 

A informação sobre a nova 
data está em ofício da Fio-
cruz encaminhado nesta 
terça-feira (19) ao Ministé-
rio Público Federal (MPF) ao 
qual o Estadão teve acesso. A 
mudança deve dificultar ain-

vacinação foi definido pe-
los prefeitos da região, que 
se reuniram por videocon-
ferência em assembleia ex-
traordinária do Consórcio 
Intermunicipal ABC.

Conforme divisão realiza-
da pelo Governo do Estado, 
serão 11.840 doses para São 
Bernardo do Campo, 11.360 
para Santo André, 4.800 para 
São Caetano do Sul, 4.760 
para Mauá, 4.480 para Di-
adema, 1.640 para Ribeirão 
Pires e 440 para Rio Grande 
da Serra. (Reportagem Local)

do Estado seriam as primeiros 
vacinadas, ao mesmo tempo 
que os profissionais de saúde. 
Já os idosos com mais de 75 
anos passariam a receber as 
doses a partir de 8 de fevereiro.

São Paulo passará a cum-
prir o Plano Nacional de Imu-
nização (PNI) do ministério, 
mas o governo Doria não 
soube informar se, dentro 
das 1,5 milhão de doses dis-
poníveis no Estado, haverá 
outras que serão enviadas ao 
grupo dos mais idosos. (AE)

da mais a execução do plano 
nacional de imunização con-
tra a covid-19, que já sofre 
com incertezas quanto à im-
portação dos insumos para a 
produção da Coronavac.

No último dia 11, o MPF 
enviou ofício à presidência da 
Fiocruz com questionamen-
tos sobre o cronograma de 
entrega tanto dos 2 milhões 
de doses prontas que serão 
importadas da Índia quanto 
do quantitativo que terá sua 
fabricação finalizada no Bra-
sil pela Fiocruz. (AE)

Filipe Maciel foi o primeiro imunizado em São Caetano

Nova reclassificação 
do Plano S.Paulo 
será anunciada 
nesta sexta-feira
O secretário estadual de 

Saúde de São Paulo, Jean Car-
lo Gorinchteyn, informou que 
na sexta-feira (22)deve ser 
anunciada nova classificação 
do Plano São Paulo, de qua-
rentena he terogênea, a fim 
de reduzir a transmissão do 
novo coronavírus no Estado 
em certas regiões.

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) está em 70% 
em todo o Estado. O número 
atuali zado desta quarta-feira 
era de 1.658.636 casos de coro-
navírus, com 50.652 óbitos. A 
média móvel dos últimos sete 
dias está em 11.645 casos no-
vos, aumento de 7% em relação 
à semana anterior.

“Gostaríamos de vacinar 
mais, muito mais, mas frente 
esse quantitativo limitado de 
doses, tivemos que priorizar 
os profissionais trabalhadores 
da área de frente da covid-19. 
Não podemos perder estes pro-
fissionais”, disse Gorinchteyn. 
(Reportagem Local)

‘Dependemos de 
importação de 

matéria-prima’, diz 
Dimas Covas

Lewandowski dá 
72 horas para Anvisa 

informar sobre 
análise da Sputnik

Com filas e revezamento 
de cilindros, busca 

por oxigênio em 
Manaus prossegue

A Anvisa concluiu nesta 
terça-feira (19), o processo de 
análise da documentação do pe-
dido de autorização para uso das 
4,8 milhões de doses de vacina 
produzidas no Butantan a par-
tir de insumos vindos da China. 
Porém,  o material disponível no 
país para a produção de imuni-
zantes já foi praticamente todo 
consumido, segundo disse o 
presidente do Instituto, Dimas 
Covas, durante a coletiva. “De-
pendemos de importação de 
quantidades adicionais de maté-
ria-prima”, afirmou.

Covas disse que há 5,4 mil li-
tros de insumos para a produção 
de vacinas prontos na China, 
“que darão origem a 5 milhões 
de doses”. Segundo Covas, 
“haverá uma nova partida de 
5,5 mil litros”. O presidente do 
Butantan pediu que o governo 
federal auxilie as tratativas com 
o governo chinês para acelerar a 
liberação das matérias-primas, 
citando o presidente Jair Bolso-
naro e o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo. (AE)

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou nesta 
quarta (20) que a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) envie informações sobre 
um pedido de uso emergencial 
da Sputnik V, vacina contra a co-
vid-19 desenvolvida na Rússia.

O ministro deu prazo de 72 
horas para a Anvisa prestar os 
esclarecimentos e confirmar se, 
de fato, recebeu pedido de uso 
emergencial da vacina.

As informações serão usadas 
por Lewandowski para decidir 
sobre um pedido do governo 
da Bahia que quer autorização 
para importar e distribuir vaci-
nas mesmo antes da aprovação 
da Anvisa, desde que os imuni-
zantes já tenham aval de autori-
dade sanitária estrangeira ou da 
Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas).

A Sputnik V já foi aprovada 
e está sendo utilizada em países 
como Argentina, Bolívia, Para-
guai e Venezuela, argumentou o 
governo da Bahia.  (ABR)

Em Manaus, a corrida por 
oxigênio está longe de ter 
fim. Daniela Cardoso é jor-
nalista e em sua página no 
Instagram tem narrado sua 
saga para abastecer os cilin-
dros de oxigênio da irmã e 
da mãe. “Tem gente que está 
na fila desde a madrugada de 
ontem (segunda-feira, 18). Eu 
continuo aqui (início da tarde 
desta terça-feira, 19) e eles ai-
nda não começaram a chamar 
as pessoas que vão entregar o 
seu cilindro”, relatou Daniela, 
que já estava há pelo menos 5 
horas no local, uma empresa 
de gás no Distrito Industrial, 
na zona sul de Manaus.

As empresas estão adotan-
do diferentes métodos para 
suprir a demanda, algumas 
recebem os insumos vazios 
e entregam no dia seguinte, 
através de um sistema de ficha. 
Em alguns locais de abaste-
cimento apenas 50 cilindros 
são disponibilizados para a 
população, os demais vão para 
hospitais da cidade. (AE)
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BC mantém Selic em 2%, mas 
mercado vê alta de juros em 2021
Copom mantém taxa básica de juros da economia inalterada pela quarta reunião consecutiva

n O NÚMERO

4,52%
foi a inflação oficial do país 
em 2020, segundo o IPCA, que 
é calculado pelo IBGE

Mesmo com a alta recen
te da inflação, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
do Banco Central decidiu on
tem (20), por unanimidade, 
man ter a Selic em 2% ao ano. 
Esta é a quarta vez que a taxa 
básica de juros da economia 
não sofre alteração, após nove 
cortes consecutivos. Com isso, 
a Selic se manteve no piso da 
série histórica do Copom, ini
ciada em junho de 1996.

O colegiado, no entanto, 
retirou o “forward guidance” 
– prescrição futura, no jargão 
inglês – adotado desde agosto 
e que estabelecia condições sob 
as quais o Copom se compro
metia a não elevar os juros. 

A decisão de ontem era 
largamente aguardada pelo 
mercado financeiro. Todas as 
58 instituições consultadas 

pelo Projeções Broadcast es
peravam pela manutenção da 
Selic em 2% ao ano. Para o 
fim de 2021, porém, as casas 
esperam desde a Selic estável 
em 2% até um aumento dos 
juros a 4,75% ao ano. A pro
jeção mais comum é que a taxa 
acabe este ano em 3,50%. 

Ao justificar a decisão, o 
BC avaliou que manutenção 
da Selic em 2% ao ano é com
patível com a convergência da 
inflação para a meta no ho
rizonte relevante, que inclui 
o anocalendário de 2021 e, 
principalmente, o de 2022.

Sobre a retirada do forward 
guidance, o BC informou que 
as condições deixaram de ser 
satisfeitas, já que as expectati
vas de inflação estão próximas 
da meta. Desde agosto do ano 
passado, o Copom passou a 
usar o instrumento se compro
metendo a não elevar os juros 
de acordo com três condições: 
projeções de inflação abaixo da 
meta no horizonte relevante, 
manutenção do regime fiscal  
e expectativas de longo pra
zo ancoradas. Na reunião de 
dezembro, o Copom já havia 
sinalizado que o mecanismo 

seria abandonado “em breve”.
Segundo o BC, isso não 

significa, no entanto, que 
haverá elevação da taxa de 
juros, “pois a conjuntura con
tinua a prescrever, neste mo
mento, estímulo extraordi
nariamente elevado fren te às 
incertezas quanto à evolução 
da atividade econômica”.

As dúvidas sobre a possibili
dade de o BC manter a Selic em 
2% ao ano por muito tempo 

se ampliaram recentemente. 
Isso porque dados mostraram 
uma inflação acele rada. O Ín
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) – índice oficial 
de inflação – fechou dezembro 
com alta de 1,35%. Gastos com 
alimentação e preços admin
istrados (como energia elétrica) 
têm pressionado o índice. No 
acumulado de 2020, houve alta 
de 4,52%. Neste cenário, com 
uma inflação mais alta, o BC 

Arquivo

BC informou que retirada do forward guidance não significa que haverá elevação dos juros

seria obrigado a subir os juros.
Com expectativas de infla

ção mais elevadas, o mercado 
financeiro vem projetando o 
reinício da alta de juros para 
o médio prazo. Segundo o 
Relatório de Mercado Focus, 
que compila as projeções das 
instituições financeiras, a ex
pectativa mediana é de que a 
Selic suba em agosto. Estes cál
culos, porém, foram feitos an
tes da decisão do Copom. (AE)

PIX poderá ser usado para pagar a conta de luz em 11 Estados

Consumidores de 11 Esta
dos poderão, em breve, pagar 
suas contas de luz usando o 
PIX, o sistema de pagamentos 
instantâneo criado pelo Banco 
Central. Atualmente, já é pos
sível quitar a fatura assim em 
cinco Estados, mas distribui
doras que atendem clientes de 
outros seis já têm tudo enca
minhado para oferecer a opção.

O primeiro grupo a adotar 
a tecnologia no país foi a Neo
energia, que atende consumi
dores em Pernambuco, Bahia, 
Rio Grande do Norte, São Paulo 

Plataforma de compra e venda exclusiva para 
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça 
o comércio local, desenvolvendo a sua região. 

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,311 R$ 5,312
Turismo R$ 5,28 R$ 5,48

Volume: R$ 32,14 bilhões
Maiores altas:  B2W Digital ON 
(8,53%), Magaz Luiza ON (5,56%)
Maiores baixas:  PetroRio ON 
(-3,66%), Embraer ON (-3,27%)
Variação em 2021: +0,53%
Variação no mês: +0,53%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,428 R$ 6,430
Turismo R$ 6,32 R$ 6,63

e Mato Grosso do Sul. Desde 
novembro, as faturas digitais 
passaram a contar com um QR 
Code e um link que redireciona 
o cliente para a tela de paga
mento. De acordo com a empre
sa, o uso da ferramenta vai ser 
ampliado neste ano e poderá 
ser utilizado também por quem 
receber a fatura impressa.

A CPFL, que atua em São 
Paulo, Paraná, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul, deve adotar 
um sistema semelhante em to
das as faturas, inclusive as im
pressas, até o fim de fevereiro.

A Enel, maior empresa de 
distribuição do país, com clien
tes no Rio de Janeiro, Goiás, São 
Paulo e Ceará, também pretende 
oferecer a opção no futuro. A 
empresa informou que  te ve 
aprovação da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para 
adaptar seus sistemas e deve 
passar a usar o PIX em breve.

Embora não haja regra es
pecífica para o uso do PIX pelas 
distribuidoras de energia, as 
empresas estão adaptando seus 
sistemas para oferecer esse 
meio de pagamento em todo 

o país. Para isso, é necessário 
disponibilizar, pela conta de 
luz digital ou impressa, um QR 
Code específico, link ou infor
mar uma “chave” que pode ser, 
por exemplo, o CNPJ ou email.

A adoção da ferramenta 
é incentivada pela Aneel, que 
deve discutir a regulamentação 
para o uso do sistema ainda em 
2021. No ano passado, o órgão 
firmou acordo de cooperação 
técnica com o Banco Central, 
com intuito de fomentar o uso 
do sistema no setor elétrico. 
Além de facilitar o pagamento, 

a modalidade pode resultar em  
economia para os clientes, já 
que deve reduzir os custos do 
setor elétrico, o que reflete dire
tamente nas tarifas de energia.

O PIX pode ser usado por 
qualquer pessoa que tenha  
conta bancária, seja corrente 
ou poupança, e um celular com 
acesso à internet. O cliente pode 
optar por cadastrar uma chave 
para realizar as transações, que 
pode ser o número de CPF, celu
lar ou email. De acordo com da
dos do Banco Central, há 133,9 
milhões de chaves já cadastra

das  cada cliente de banco pode 
ter mais de uma chave. 

A vantagem para o consu
midor é que o pagamento cai na 
conta das concessionárias em 
segundos, o que pode evitar o 
desligamento  por inadimplên
cia ou agilizar o religamento 
do serviço, já que o prazo de 24 
horas só passa a contar após a 
confirmação da fatura quitada.

Quando a conta é paga por  
transferência tradicional ou pe la 
conta impressa em algum ban
co, leva alguns dias para a distri
buidora receber o valor. (AE)

Atualmente, já é possível quitar a fatura assim em cinco estados, mas distribuidoras que atendem clientes de outros seis já têm tudo encaminhado
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Ana Carolina e Serra acompanharam aplicação da dose em Maria do Carmo  

Ao menos dois municípios 
do ABC deram início, nesta 
quarta-feira (20), à vacinação 
contra o novo coronavírus em 
idosos em instituições de longa 
permanência. Em Santo An-
dré, o prefeito Paulo Serra e a 
primeira-dama, Ana Carolina 
Serra, acompanharam a imu-
nização da primeira idosa an-
dreense na Casa de Ananias. 
Dona Maria do Carmo Santana, 
de 69, que está internada no 
espaço, recebeu a primeira dose 
da vacina contra a covid-19.  O 
imunizante é o passe livre para, 
em breve, poder voltar a ver 
quem ela mais ama: a filha. 

“Hoje, internos acamados e 
outros profissionais de Saúde 
serão vacinados. Uma grande 
conquista para a nossa gente. A 
vacina é segura e salva vidas. O 
momento pede ainda cuidados. 
Não deixe de usar máscara, evite 
aglomerações, lave as mãos 
sempre. Juntos vamos vencer 
esta guerra”, afirmou Serra. 

São Bernardo também deu 
início à vacinação dos idosos 
e profissionais de instituições 
de longa permanência públicas 
e privadas da cidade, além da 
população indígena – grupo que 

totaliza 1.100 pessoas. A expec-
tativa é a de que todas as 11.840 
doses da Coronavac, vacina 
produzida em parceria pelo In-
stituto Butantan e o laboratório 
chinês Sinovac, recebidas na 
noite da terça-feira sejam apli-
cadas até esta sexta-feira (22).

O primeiro indígena a rece-
ber a vacina foi Edson Martins 
dos Santos, 24 anos, morador 
da aldeia Guyrapa-ju, na região 
do pós-balsa. Assim como ele, 
todos os cerca de 100 indígenas 
com idade superior a 18 anos 
residentes nas duas aldeias lo-
calizadas na região – há ainda 
a Brilho do Sol-Kuaray Rexaká 
– serão imunizados. 

“A gente tinha uma expec-
tativa grande de que essa vaci-
na chegasse na aldeia. Tinha 
muito medo de perder alguém 
da família para essa doença. 
Estamos muito felizes”, res-
salta Santos.

n SÃO CAETANO
Nesta quarta-feira (20) os 

profissionais linha de frente 
do Complexo Hospitalar de 
Clínicas e do PS Albert Sabin, 
começaram a ser imuniza-
dos. A coordenadora da UTI 

Covid, Francione da Silva, foi 
uma das imunizadas. “Meu 
sentimento é de gratidão por 
ter enfrentado com saúde e 
determinação tudo que viven-
ciamos até aqui e, claro, espe-
rança por dias melhores.”

A vacinação atenderá, neste 
primeiro momento, todos 
os profissionais diretamente 
ligados ao atendimento de 
casos covid (em hospitais pú-
blicos e privados) e, também, 
aos asilados e cuidadores das 

18 instituições de Longa Per-
manência para Idosos privadas 
e filantrópicas da cidade.

O prefeito Tite Campanella 
afirmou que sente um misto 
de orgulho e esperança. “Vi-
vemos, até agora, uma dúvida 
constante se poderíamos sair 
para tra balhar, pegar transporte 
público e quiçá voltar a ter uma 
vida normal. Com as vacinas, 
chega a esperança de que num 
futuro próximo tudo poderá 
melhorar.” (Reportagem Local)

Emancipador de Diadema ganha grafite 
em passagem que tem seu nome

Epitácio Belo Ramos, par-
ticipante ativo no movimento 
de emancipação de Diadema, 
completaria 101 anos hoje 
(21) e, em lembrança da data, 
ganhou uma ho menagem 
especial dos familiares: a pas-
sagem no Sítio dos Corr eias 
que leva seu nome ganhou 
grafite que conta um pouco 
de sua trajetória. 

Na década de 1950, 
Epitácio deixou a Chapada 
Diamantina com a famí-
lia e veio para São Paulo 
buscar uma mudança de 
vida. Na “metrópole”, para 
sustentar a família vendia 
frutas em um carrinho de 
mão, substituído com a 
melhora das condições fi-
nanceiras por uma carroça 
puxada por cavalo. 

Com muito esforço, com-
prou no início de 1953, na 
Vila Conceição, ainda Distrito 

de São Bernardo, dois  lotes, 
onde construiu três cômodos 
com a ajuda dos irmãos. 

Com a vinda de novos mo-
radores para a região, um gru-
po, inclusive Epitácio, liderou 
o movimento pela  emancipa-
ção do então vilarejo. O movi-
mento formado por políticos 
da localidade - como o profes-
sor Evandro Caiaffa Esquivel 
-  e os moradores da Vila Con-
ceição obteve êxito e o ‘sim’ 
pela emancipação venceu o 
plebiscito no dia 24/12/1958.

Epitácio Belo Ramos fale-
ceu em 31 de outubro de 
1992, aos 74 anos, com a 
mensagem de que o mundo 
é a melhor escola que existe. 
Em setembro de 2020, por 
meio de projeto do então 
vereador Dr. Albino, foi criada 
a Passagem Epitácio Belo Ra-
mos no Sítio dos Correias em 
sua homenagem. (RL) 

Grafite traz um pouco da história de Epitácio Belo Ramos

Cidades do ABC vacinam idosos 
de casas de longa permanência

Diocese de Santo André recebe Consórcio ABC para debater políticas públicas regionais
O Bispo da Diocese de Santo 

André, Dom Pedro Cipollini, 
recebeu nesta quarta-feira (20) 
o secretário-executivo do Con-
sórcio Intermunicipal ABC, Acá-
cio Miranda. O encontro ocor-
reu no edifício-sede da mitra 

diocesana, que abrange os sete 
municípios da região.

Em missa celebrada na noite 
de Natal, Dom Pedro afirmou 
que o Consórcio ABC é uma 
ferramenta para “gerir bem” a 
região. Na ocasião, o bispo de-

fendeu que a entidade regional 
deve ser preservada e valorizada, 
em benefício da integração dos 
municípios e das políticas públi-
cas conjuntas.

No encontro desta quarta-
feira, o líder religioso destacou 

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

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

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

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

a importância do diálogo em 
benefício do ABC. “Precisamos 
de pontes, ligações, conhecimen-
to e entrosamento. Temos per-
spectiva de futuro à medida que 
nos unimos pela promoção do 
bem comum da região”, afirmou.

O secretário-executivo do 
Consórcio ABC destacou o re-
conhecimento por parte do 
bispo diocesano do órgão inter-
municipal para a união das sete 
cidades. “Dom Pedro sempre 
aponta a importância que o Con-

sórcio tem para a união e para o 
desenvolvimento do ABC, assim 
como o papel da entidade para 
que os problemas e dificuldades 
de todos os municípios sejam 
tratados de forma uniforme e 
resolvidos”, disse Miranda.  (RL)



Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 minha  cidade 7

Prefeitura diz que vai priorizar alimentos naturais e saudáveis
A Secretaria de Educa

ção de Ribeirão Pires iniciou 
nesta semana a elaboração 
do novo cardápio da meren
da escolar, o qual, segundo 
a administração munici
pal, priorizará alimentos 
naturais e saudáveis, de 
acordo com as diretrizes 
nutricionais do Ministério 
da Educação (Resolução Nº 
06/2020). A medida integra 
planejamento para o retor
no das atividades presen
ciais na rede municipal. 

“O novo cardápio da me

renda para o ensino pres
encial, que será retomado 
de forma gradativa a partir 
de 1º de março, seguirá to
das as normas nutricionais 
vigentes. Vamos priorizar 
ingredientes e alimentos 
saudáveis, que contribuam 
para o bom desenvolvimen
to dos alunos, indispensável 
para melhor desempenho 
escolar”, explicou a secre
tária de Educação da cidade, 
Rosi Ribeiro de Marco.

O novo cardápio está sen
do elaborado por nutricionis

ta da rede municipal de ensi
no e  contemplará o aumento 
da oferta de frutas, legumes 
e verduras aliado à redução 
da oferta de alimentos pro
cessados. A logística da dis
tribuição dos itens usados 
na merenda, para melhorar 
o condicionamento dos ali
mentos, e a formação per
manente dos profissionais 
que atuam com a alimenta
ção dos estudantes também 
estão sendo planejados pela 
equipe da Educação. (Repor
tagem Local)

Diademense aproveita a quarentena para 
abrir empresa: ‘cresci e hoje tenho a Indelével’ 

A diademense Mayara 
Brito Alves, 24 anos, é exem
plo de determinação. Com 
apenas 13 anos a jovem en
trou no mundo dos negócios. 
“Nessa idade eu já tinha uma 
loja de roupas femininas 
que meus pais me deram, 
na Galeria de Diadema, em 
fren te à Praça da Moça. Ali eu 
comecei a perceber que tinha 
feeling para empreender, 
empresariar. Enfim, para o 
mundo business”, afirma. 

Mayara destaca que gos
tou muito período em ficou 
com a loja, cerca de um ano e 
meio, mas queria buscar ou
tras áreas. A jovem descobriu 
que trabalhar com roupas 
não era um segmento que lhe 
proporcionava prazer. “Me 
descobri aos 13 anos para o 
empreendedorismo, mas não 
sabia qual segmento seguir. 
Fui estudar. Fiz curso técnico 
em administração, mas sem
pre empreendendo. Sempre 
tinha uma ideia criativa de 
algo para fazer por conta 
própria. Também trabalhei 
em empresas, em agência e 
lojas. Nunca fiquei parada. 
Desde muito nova me tornei 
independente.” 

Com a chegada da pan
demia e o consequente 
isola mento, a maioria das 
pessoas passou a ficar 
muito tempo na internet. 
Porém, para Mayara, que se 
diz viciada em redes sociais, 
a quarentena foi o pontapé 
inicial para abrir sua em

presa, a Agência Indelével.
“A internet era a única 

coisa que tínhamos para fa
zer a fim de se conectar com o 
mundo lá fora. Pensei comigo 
‘fico 24 horas aqui, não é pos
sível que não consiga fazer 
dinheiro’. A partir daí come
cei. Montei uma empresa de 
divulgação aqui em Diadema. 
A empresa começou a crescer 
e, com um sócio, hoje tenho a 
Agência Indelével”, ressalta.

A agência de Mayara presta 
assessoria de marketing, ger
enciamento de redes sociais de 
empresas e influencers, além de 
criação de conteúdo. “A empresa 
é nova. Começamos em agosto. 
Fizemos trabalhos para políti
cos, por conta das eleições, e 
lojas aqu i de Diadema. Estamos 
finalizando o trabalho para uma 
ONG (Organização Não Gover-
namental) super incrível. Pro
duzimos lives com aulas para a 
galera que está em casa continu
ar tendo o prazer que a entidade 
proporcionava, que é a dança, 
a arte. Foram quatro meses de 
um projeto muito gostoso.” 

n RÁDIO
Apesar do sucesso de sua 

empresa em pouco tempo, 
Mayara não parou e hoje é apre
sentadora da Rádio Imigrantes 
(87,5 FM). “Queria alguma for
ma de divulgar minhas empre
sas e precisava de um meio de 
comunicação um pouco maior 
que o boca a boca, que ainda 
é o melhor. Porém, procurava 
algo maior dentro de Diadema. 

Ribeirão Pires começa a 
elaborar novo cardápio 

da merenda escolar 

Novo cardápio contemplará o aumento da oferta de frutas, legumes e verduras

Mayara: amo empreender 

Divulgação/PMETRP

Divulgação

Comecei a procurar meios 
de comunicação, até que 
consegui contato com uma 
rádio. Fui convidada para co
nhecer o espaço, para tentar 
uma entrevista, mas acabei 
recebendo a proposta para 
ser apresentadora da rádio. 
Sempre tive esse lado comu
nicadora, desde pequena. 
Creio que um empresário 
tem de ser um bom comuni
cador. Hoje sou apaixonada 
pela rádio”, destaca.

Mayara está à frente do 
programa Todos os Ritmos, 
aos sábados, a partir das 14 
horas. A jovem já tem planos 
para ampliar a programa
ção. “Vamos, em breve, fazer 
entrevistas com empreen
dedores, pessoas do meio 
artístico, entre outros, para 
mostrar o trabalho desen
volvido por eles”, finaliza.  

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

A última década não deixou 
boas lembranças para a Peugeot 
no mercado brasileiro. Em 2010, 
obteve 90.307 emplacamentos e 
fechou o ano na nona posição no 
ranking nacional de marcas. Uma 
década depois, após fraco 2019, 
quando vendeu 21.613 uni dades 
que lhe renderam a 13ª posição 
no ranking, a marca francesa 
encerrou 2020 como uma das 
mais atingidas pela pan demia 
do novo coronavírus. Acumulou 
apenas 13.467 emplacamentos 
e caiu para o 14º lugar. Nesse 
contexto, o lançamento  do no
vo 208, ocorrido em setem bro, 
é parte fundamen tal da estra
té gia da Peugeot para tentar 
voltar ao “top 10” nacional.

 Em novembro e dezembro, 
as vendas do renovado com
pacto se mantiveram próximas 
de 1.100 unidades mensais 
–  um terço da média de 3,3 mil 
unidades mensais emplacadas 
pelo seu antecessor 207 naquele 
distante ano de 2010. Porém, 
o mais novo Peugeot já vende 

cinco ve zes mais que a geração 
anterior do 208 vendia antes da 
pandemia e supera os empla
camentos dos demais modelos 
da marca somados – os crosso
vers 2008, 3008 e 5008 e os fur
gões Expert, Boxer e Partner.

A linha 2021 do 208 vendido 
no Brasil é produzida em El Palo
mar, na Argentina. A fábrica de 
Porto Real (RJ), onde era feita 
a geração anterior, deverá ser 
destinada ao futuro utilitário 
es portivo 1008 e a modelos da 
Citroën. A carroceria do novo 
208 é sutilmente mais longa, 
mais larga e mais baixa que a de 
seu antecessor. A dianteira exibe 
elementos da nova assinatura 
visual da Peugeot na parte infe
rior – lá está o “olhar felino” ex
presso nos faróis e no “dente de 
sabre” formado pela iluminação 
diurna fullLED. A ampla grade 
ostenta o indefectível logotipo 
do leão boxeador ao centro. 

A traseira evoca as dos utili
tários esportivos 3008 e 5008. 
Nela, o acabamento em black pi-
ano se estende por toda a largura 
da tampa do portamalas, como 
uma “ponte” unindo as lanter

nas dotadas de elementos lumi
nosos que insinuam três garras.

O primeiro iCockpit – com 
seu volante pequeno e painel 
de instrumentos elevado – sur
giu juntamente com o primeiro 
208, no início de 2012. Alastrou
se por toda a linha Peugeot e 
tornouse símbolo da marca. 
O atual 208 incorpora a nova 
geração do iCockpit, batizada 
como iCockpit 3D, que adiciona 
um mostrador digital em três 
di mensões ao ambiente domi
nado pelo volante Sport Drive. 
No novo visor, algumas infor
mações aparecem projetadas em 

destaque, mais à frente. A cen
tral multimídia touchscreen tem 
tela de sete polegadas. 

A linha 2021 do 208 marca a 
estreia da produção de hat ches 
na plataforma CMP (Common 
Modular Platform), uma das mais 
modernas do Grupo PSA. A ar
quitetura permite a introdução 
de inovações tecnológicas de 
assistência à direção, segurança 
e de comodidade do Peugeot 
Driver Assist – todas exclusivas 
da versão Griffe. A configuração 
top de linha do 208 traz de série 
sistemas como alerta de colisão, 
frenagem de emergência, alerta 

e correção de mudança de faixa, 
auxílio de farol alto, reconhe
cimento de placas e de limite de 
velocidade exibido no painel de 
instrumentos e carregamen to 
sem fio de smartphone. 

O 208 Griffe incorpora ainda 
requintes como teto de vidro 
pa norâmico, rodas de liga leve 
de 16 polegadas diamantadas,  
arcondicionado automático di
gi tal, volante multifuncional 
em couro, bancos em Alcântara, 
cha  ve keyless, partida do motor 
por botão e assistente de esta
cionamento VisioPark de 180º. 
Um pacote amplo, que ajuda a 

justi ficar os salgados R$ 96.990 
cobrados pelo 208 Griffe.

Porém, nem tudo inspira mo
dernidade no novo 208. Todas as 
versões são movidas pelo motor 
1.6 16V flex da mesma família 
do 1.6 8V dos primeiros 206 na
cionais, lançados há 20 anos. O 
propulsor atua associado à trans
missão automática sequencial de 
seis marchas e, com etanol, de
senvolve 118 cavalos de potên
cia e 15,5 kgfm de torque. 

Embora seja mais antigo, o 
1.6 16V oferece mais potência e 
torque do que o 1.2 Puretech as
pirado bicombustível que movia 
a versão anterior produzida até o 
primeiro semestre do ano passa
do em Porto Real, que entregava 
84 cv e 12,2 kgfm na gasolina e 
90 cv e 13 kgfm no etanol. To
davia, quem acompanhou o 
lan  çamento do 208 na Europa 
es perava que o novo carro viesse 
pa ra o Brasil com o moderno 
pro  pulsor da versão europeia, 
um 1.2 turbo com até 130 cv de 
po tência e 20,4 kgfm de torque. 

A opção da Peugeot por equi
par o novo 208 com um motor 
de concepção antiga resulta em 
um “efeito colateral” explicita
do na avaliação de consumo e 
emissões do Inmetro, afixada 
no parabrisa do carro. Nela, 
aparece a informação de que o 
mode lo recebeu um conceito 
“D” na categoria de hatches com
pactos, na escala de “A” até “E”. 
O selo do Programa Brasileiro 
de Etiquetagem atesta que o 
consumo do 208 flex na cidade 
fica em 7,5 km/l com etanol e 
em 10,9 km/l com gasolina. Na 
estrada, os consumos aferidos 
foram de 9 km/l com etanol e 
de 13,1 km/l com gasolina.
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Motor veterano contrasta com expectativa de comportamento insinuante
O Peugeot 208 Griffe apre

senta curioso paradoxo. Sua 
es tética externa e interna, a 
mo dernidade da plataforma e 
as tecnologias embarcadas su 
gerem comportamento di nâ
mico ins tigante, mas o ve terano 
motor 1.6 16V flex não cor res 
pon de à esportividade in  si  nua
da. Até ofe rece torque e po tên cia 
coe rentes com um com pac to 
ur ba no, mas o visual do no vo 
208 ins pira algo além disso. 

Para quem gosta de dirigir de 
forma mais dinâmica, o compac
to da Peugeot demora mais que o 
desejável para reagir às pressões 

no pedal do acelerador, que tem 
curso um tanto longo. O câmbio 
automático de seis velocidades 
cumpre sua função e faz as 
passagens de marcha de forma 
elegante, sem solavan cos, mas 
também não foi desenvolvi
do para tornar as performan
ces mais arrebatadoras. 

O uso do modo Sport do câm
bio ou o acionamento ma nual se
quencial das marchas na mano
pla até permitem retomadas um 
pouco mais vigorosas, mas nada 
demasiadamente emocionante. 
O modo Eco, voltado para a eco
nomia de combustível, deixa o 

compacto ainda mais comedido.
Porém, a contradição entre a 

estética e a mecânica está longe 
de ser uma exclusividade do 
modelo da Peugeot. Como mui
tos consumidores fascinados 
pelo design esportivo não cos
tumam pisar demais no acelera
dor, modelos visualmente insti
gantes como o 208 cumprem seu 
papel de inspirar o imaginário.

Se o hatch não oferece des
empenho tão empolgante quan
to seu estilo promete, a dirigi
bilidade do novo Peugeot é um 
dos seus destaques. O sistema 
de suspensão filtra as irregulari

Acabamento em black piano funciona como ponte unindo as lanternas; motor 1.6 16V decepcionou quem esperava propulsor mais moderno; interior futurista é um dos destaques do hatch

dades do piso com eficiência. A 
direção elétrica cumpre bem seu 
papel e oferece boa comunicação 
entre o motorista e as rodas. 

n A BORDO
O iCockpit 3D do Peugeot 

208, com seu volante reduzido 
com a base e o topo achatados, 
permite boa visualização das in
formações dos instrumentos e 
sugestiona posição de dirigir que 
faz o motorista se sentir como 
um piloto. As informações apre
sentadas de forma tridimen
sional, projetadas em diferen
tes “profundidades”, facilitam 

a vi sualização e dão um toque 
futu rista ao ambiente. Graças à 
tec nologia holográfica em 3D, 
algumas informações apare
cem em des taque, aproximan
dose dos olhos e proporciona
ndo leitura mais confortável.

Outras tecnologias do 208 
top de linha reforçam o aspecto 
futurista. O painel de instru
mentos exibe as placas de trânsi
to e de limites de velocidade, mas 
nem todas são captadas pelo 
sistema. O carregamento sem 
fim de smartphones também 
ajuda a criar um ambiente de 
modernidade, assim como o 

assistente de estacionamen
to VisioPark 180º. 

O teto de vidro panorâmico 
amplia a percepção de espaço a 
bordo, enquanto o requinte da 
versão Griffe é ressaltado por 
itens como arcondicionado au
tomático digital, volante mul
tifuncional em couro, bancos em 
Alcântara, chave presen cial com 
comandos de abertura das por
tas e da tampa do compartimen
to de carga e partida do motor 
por botão. No geral, o acabamen
to interno é de padrão elevado – 
o dos parasóis, um tanto tosco, 
é uma rara exceção. (LHMP)

TEMPOS 
distintos

Na versão top de linha Griffe do  
Peugeot 208, tecnologias e modernidade de 

estilo contrastam com o motor 1.6 16V

Dianteira do 208  
exibe elementos da 
nova assinatura visual 
da Peugeot, expresso 
no “olhar felino” dos 
faróis e da iluminação 
na forma de dente 
de sabre, enquanto a 
traseira evoca a dos 
utilitários esportivos 
3008 e 5008
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

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

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)

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial

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

Anuncie: 4057-9000

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
‘‘

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
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Prefeitura do MunicíPio de diadeMa

Publicidade Legal

Indicador de Saúde

ä

avisos

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
INFORME

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

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

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

em Ergonomia e Marketing.

Parte IIFIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER.
Os relaxantes musculares e antidepressivos não causam 
dependência, mas, infelizmente, perdem a eficácia após mais ou 
menos de 8 a 12 meses. Então os problemas voltam, e os remédios 
não mais funcionam.
É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia?
Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora 
a forma física, a auto-estima e o organismo como um todo. Em 
segundo, libera uma série de hormônios e mediadores que aliviam 
a dor e o cansaço. Em terceiro, pode melhorar a qualidade do sono. 
Por fim, o esporte é um momento onde a fibromiálgica deixa o 
mundo de lado para cuidar de si mesmo. Isso apenas já é grande 
avanço! Qual esporte fazer? Tenha em mente duas coisas: primeiro, 
a atividade deve ser para a vida toda! Portanto não faça algo que 
não goste, ou que não vai agüentar muito tempo. Se academia te 
entedia, mas dança te dá prazer, dance! Se cansar de um mude para 
outro. O importante é não ficar parada. Combine esforço aeróbico 
com alongamento. Musculação não é o mais indicado. Segundo, 
um corpo dolorido e contraído dói mais ao exercício. É comum e 
esperado que as dores piorem no início das atividades físicas. Este 
é o momento de usar as medicações que seu reumatologista indicar, 
elas darão algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.
Como melhorar a fibromialgia?
Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está 
realmente num limite e que uma mudança no estilo de vida é urgente. 
Algo está “demais”, pesado demais mesmo para esta pessoa campeã 
em agüentar as coisas. Esta crise pode ser uma oportunidade de 
alavancar uma transformação, e a cura. Entenda esta crise de dor 
aguda como um grito do
corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua 
essência. Para curar a fibromialgia tem-se que tomar consciência 
dos mecanismos que causam a doença, e mudá-los. Os remédios 
são fundamentais, viabilizam uma condição onde a transformação 
tem chances de acontecer, aliviam por alguns meses. Este tempo é 

valioso para a pessoa mudar completamente o jeito como leva a vida. 
“Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre 
intenção e gesto”, diz Chico Buarque. Da mesma forma, conscientizar-
se está ainda a alguma distancia de resolver o problema. Pode 
não ser fácil mudar os padrões de comportamento de uma vida 
toda. Por isso psicoterapia é fundamental. Simplesmente deixar de 
se preocupar com as coisas e pessoas não é possível. Se fosse, 
deixaria um vazio enorme. A fibromiálgica pode perceber que há anos 
não vive sua própria vida. Reconstruí-la, retomar objetivos próprios 
e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa de “deixar 
as pessoas à própria sorte” também pode ser difícil. A combinação 
da medicação certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e muita 
vontade é a única fórmula capaz de operar milagres. Em relação ao 
Doença Ocupacional:
Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão 
por Esforço Repetitivo (LER), também conhecida por Distúrbio 
Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) e outras síndromes 
dolorosas de causas reumatológicas, como a Artrite Reumatóide e 
o Lupus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia pode levar à perda 
da capacidade laborativa quando não tratada e a inúmeros gastos 
anuais em exames desnecessários, tratamentos ineficientes e dias 
de trabalho perdidos. 
Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada 
nos ambulatórios de medicina ocupacional diante da queixa de dor 
assim como o exame minucioso das articulações e a solicitação de 
exames complementares devem fazer parte da abordagem desses 
casos, a fim de excluir outros possíveis diagnósticos. Somente 
assim este cenário poderá ser melhorado e os portadores da doença 
apresentarão grande alívio desse tormento físico e psíquico e  
melhora da qualidade de vida.

fort estaMP estaMParia e usina-
GeM de Matais Ltda, torna público que 
requereu junto ao SEMASA, as licenças 
prévia de instalação e operação para Fa-
bricação de outros produtos de metal não 
especificados, localizada na Rua Dona Nina 
Zanotto, 595, Jardim Las Vegas, Santo An-
dré, São Paulo, CEP 09182-410, e declara 
aberto prazo de 30 dias para manifestação 
escrita endereçada ao SEMASA.

conect eMPreendiMento iMoBiLiÁ-
rio sPe Ltda, pessoa jurídica - PJ torna 
público que requereu ao Semasa, Autori-
zação Ambiental para Movimentação de 
Terra acima de 3.000 m³, para Construção 
de Edifício Multifamiliar Vertical, sito à Rua 
Antônio Cardoso Franco, 414, Bairro Casa 
Branca - Santo André/SP e declara aberto o 
prazo de 30 dias para manifestação escrita, 
endereçada ao Semasa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 001/2021 - PC: 0322/2020. Objeto: 
Forn. de  Renovação de Licenças para equipamentos 
modelos FORTIGATE 1500d e FORTIANALYZER 
200d, ambos de fabricação FORTINET (Licença 
Do Tipo COTERM). Agendado para: 02/02/2021 às 
09h00. Informações, e/ou retirada Edital completo, 
mediante pagamento das cópias, sito no Serv. Com-
pras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. 
Dirce - Diadema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, 
Tel: 4057-7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0123/2020 - PC: 0218/2020. Objeto: 
Forn. de Testes para Realização de Exames de Ele-
troforese de Hemoglobina. Ata RP 229/2020 entre 
Município Diadema e Aimara Com. Representações 
Ltda. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 22/10/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0122/2020 – PC: 0219/2020. Objeto: 
Forn. De Protetor Facial E Touca Descartável. Ata 
RP 231/2020 entre Município Diadema e Disppack 
Produtos Descartáveis Ltda. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
22/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0132/2020 – PC: 0155/2020. Obje-

to: Forn. De Medicamentos. Ata RP 236/2020 entre 
Município Diadema e Crismed Comercial Hospitalar 
Ltda. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 22/10/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 072/2020 - PC: 045/2020. Objeto: 
Forn. de Colchões, Cobertores e Travesseiros. Ata 
RP 155/20 entre Município Diadema e Coml. Monar-
ca Magazine Eireli. Ata RP 156/20 entre Município 
Diadema e Mauber Coml. Eireli - EPP. Tornamos pú-
blico que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 23/07/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 030/2020 - PC: 021/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. p/Laboratório. Ata RP 109/20 entre 
Município Diadema e Medical Chizzolini Ltda. Ata 
RP 110/20 entre Município Diadema e Master Diag-
nóstica Prod. Lab. e Hosp. Ltda. Ata RP 111/20 entre 
Município Diadema e Vale Diagnósticos Ltda. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 23/04/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0117/2020 – PC: 0215/2020. Obje-
to: Forn. de Botas Tipo Bombeiro e Uniformes Im-
permeáveis (EPI’S) p/o SAMU. Ata RP 230/2020 
entre Município Diadema e Potenza Confecções E 
Com. Em Geral Eireli-EPP. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
24/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0130/2020 - PC: 0229/2020. Objeto: 

Forn. de Frascos p/Hemocultura - Adulto e Pediá-
trico. Ata RP 235/2020 entre Município Diadema e 
Byogene Com. De Prod. P/Lab. Clínico e Hospitalar 
Ltda. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 24/10/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0125/2020 - PC: 0223/2020. Objeto: 
Forn. de Testes de Hemoglobina Glicada - HPLC. 
Ata RP 237/2020 entre Município Diadema e BIO-
RAD Laboratorios Brasil Ltda. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
24/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0119/2020 - PC: 0214/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Ata RP 239/2020 
entre Município Diadema e Medicom Eireli e Ata RP 
240/2020 entre Município Diadema e Orla Distrib. 
de Prod. Eireli. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 24/10/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.

PORTARIA Nº 214 DE 19 DE JANEIRO DE 2020. 
NOMEIA servidor público para exercer a função de 
Ordenador de Despesa Secundário junto à Secre-
taria de Assuntos Jurídicos. JOSÉ DE FILIPPI JÚ-
NIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 59 e 63 da 
Lei Complementar nº 36, de 17 de março de 1995, 
o disposto no art. 1º do Decreto nº 4.849, de 31 de 
julho de 1996, e o disposto no art. 16 da Lei Com-

plementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000; 
e CONSIDERANDO ainda o que consta dos autos 
do Processo Administrativo Interno n° 35.009/01.      
RESOLVE. I – NOMEAR a servidora CLÁUDIA LO-
TURCO, prontuário nº 107.074, ocupante do cargo 
de Assistente de Secretaria, com lotação junto à 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, para exercer a 
função de Ordenador de Despesa Secundário, nos 
termos do que dispõem os artigos 59 e 63 da Lei 
Complementar nº 36, de 17 de março de 1995, o 
disposto no art. 1º do Decreto nº 4.849, de 31 de 
julho de 1996, e o disposto no art. 16 da Lei Com-
plementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. 
II – CESSAR os efeitos da Portaria GP nº 186, de 
18 de janeiro de 2021.III - PUBLIQUE-SE. Diadema, 
19 de janeiro de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR/ 
Prefeito Municipal
Decreto nº 7.868 de 19/01/2021: ESTABELECE 
NORMAS para a execução orçamentária, financeira 
e contábil e define procedimentos para o exercício 
de 2021. A íntegra do Decreto encontra-se afixada 
no P.E 8.193/2020 e no portal de transparência do 
site da Prefeitura do Município de Diadema: www.
diadema.sp.gov.br.

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE: 20 
DE JANEIRO DE 2021: PORTARIAS: NOMEIA 
a contar de: 215, 11.01.2021, ALINE MARIA DA 
SILVA, RG nº 43.318.775-X, Oficial de Gabinete 
II, SECOM. 216, 19.01.2021, KAMILLA MARTINS 
FERREIRA, RG nº 12.614.937-9, Diretor de De-
partamento, SECOM. 217, 11.01.2021, ELAINE 
CELEDONIO DA SILVA, RG nº 41.193.667, Oficial 
de Gabinete I, SC. 218, 11.01.2021, ROSEMEIRE 
RAMOS, RG nº 24.283.338, Oficial de Gabinete I, 
SDS. 219, 11.01.2021, ANTONIA DINIZ CAVA,  RG 
nº 22.213.435-5, Chefe de Serviço, SEDET. 220, 
11.01.2021, MARIA JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA 
SILVA,  RG nº 38.397.121-4, Oficial de Gabinete I, 
SE. 222, 11.01.2021, LUANA LETICIA DE ARAU-
JO, RG nº 34.916.107-0, Oficial de Gabinete II, 
SEGEP. 223, 11.01.2021, GILSON SOUZA PIRES, 
RG nº 27.548.229-7, Oficial de Gabinete I, SEHAB. 
224, 11.01.2021, CLAUDIA BASTOS COELHO, RG 
nº 25.515.091-X, Chefe de Divisão, SEHAB. 225, 
18.01.2021, ANDRÉ FELIPE AGUIAR DE ARAUJO, 
RG nº 38.798.176, Chefe de Serviço, SEHAB. 226, 
11.01.2021, MARIA APARECIDA XAVIER COUTO, 
RG nº 25.603.731-0, Chefe de Serviço, SEMA. 227, 
11.01.2021, AMARILDO FERNANDES DO NASCI-
MENTO, RG nº 29.048.454-6, Chefe de Divisão, 
SEMA. 228, 11.01.2021, SANDRO EDUARDO BE-
ZERRA SANTANA, RG nº 30.438.080-5, Chefe de 
Serviço, SEMA. 229, 11.01.2021, MAYCON ROGER 
DE OLIVEIRA NAZARIO, RG nº 41.317.322-7, Che-
fe de Divisão, SEMA. 230, 11.01.2021, MAURICIO 
SOUZA SANTOS DE ABREU, RG nº 41.632.620-1, 
Oficial de Gabinete I, SSO. 231, 11.01.2021, NA-
THALIA DA SILVA MOREIRA, RG nº 46.873.217-2, 
Chefe de Serviço, SSO. 232, 11.01.2021, EDSON 
DE OLIVEIRA AUGUSTO, RG nº  23.330.138, Ofi-
cial de Gabinete II, SEPLAGE. 233, 11.01.2021, 
ROGERIO DA SILVA, RG nº  45.279.178-9, Oficial 
de Gabinete I, ST. 234, 11.01.2021, IRTON PEREI-
RA, RG nº  13.826.728, Chefe de Serviço, ST. 235, 
11.01.2021 MARCELO MARCOS BENEDITO,  RG 
nº 2.226.815-1, Assistente de Secretaria, SEDET. 
236, 11.01.2021, ARILDO MOTA LOPES,  RG nº 
13.965.987-0, Diretor de Departamento, SEDET. 
237, 11.01.2021, MARIA GRACIETE DE QUEIROS 
TEIXEIRA,  RG nº 7.365.202-7, Oficial de Gabinete 
III, GP. 238, 11.01.2021 MANOEL PEREIRA DOS 
SANTOS,  RG nº 37.594.708, Oficial de Gabinete II, 
GP. 240, 11.01.2021 DULCINEIA ELENA MOREIRA 
DO NASCIMENTO, RG nº 21.628.140-4, Chefe de 
Serviço, SEL. 241, 11.01.2021 DULCINEIA ELENA 
MOREIRA DO NASCIMENTO, RG nº 21.628.140-
4, Chefe de Serviço, SEL. 242, 11.01.2021, HELGA 
HELENITA JOHANSEN LONGO,  RG nº 13.225.683-
6, Oficial de Gabinete II, SEDET. 243, 11.01.2021, 
GLORIA SATOKO KONNO, RG nº 5.020.271-6, 
Diretor de Departamento, SEGEP. 244, 11.01.2021, 
CELSO LUIZ DA SILVA, RG nº 13.826.709-1, Ofi-
cial de Gabinete I, SSO. 245, 11.01.2021, MOACIR 
VALDEVINO DE MEDEIROS,  RG nº 19.174.469, 
Oficial de Gabinete II, SS. 246, 18.01.2021, JOSÉ 
CARVALHO, RG nº 11.359.225, Chefe de Serviço, 
SEHAB. 247, 18.01.2021, ZELIA LIMA DE SOU-
ZA, RG nº 38.800.125, Chefe de Serviço, SEHAB. 
248, 11.01.2021, CELDINO PEREIRA DOS SAN-
TOS,  RG nº 18.654.777-8, Oficial de Gabinete III, 
GP. 249, 11.01.2021, MAYRANA DE ALMEIDA GA-
LAS,  RG nº 3.220.648, Oficial de Gabinete III, GP. 
250, 11.01.2021, FLAVIA GONÇALO BARBOSA, 
RG nº 44.574.323-2, Oficial de Gabinete I, SASC. 
249, 11.01.2021, MAYRANA DE ALMEIDA GALAS,  
RG nº 3.220.648, Oficial de Gabinete III, GP. 251, 
11.01.2021, MARIA APARECIDA PESTANA,  RG nº 
18.526.438, Assistente Pedagógico, SE. 

COMISSIONA A CONTAR DE: 221, 18.01.2021, 
SOLANGE CRISTINA FERRARI CAPITANIO, Pron-
tuário nº 110585, Diretor de Departamento, SF. 242, 
11.01.2021, TEOTONIO ALENCAR NETO, Prontuá-
rio nº  101.736, Chefe de Serviço, SEMA. 239, RER-
RATIFICAR a Portaria GP nº. 034, de 01.01.2021, 
ONDE SE LÊ : “... que nomeou, para ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Oficial de Gabinete 
III ...” LEIA-SE: “... que nomeou, para ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Divisão de 
Acompanhamento do Planejamento ...”

Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa


