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Renan Calheiros apresenta
relatório final e, além de
Bolsonaro, sugere indiciar os
filhos Flávio, Eduardo e Carlos
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Elevação no preço
da cerveja pressiona
bares e restaurantes
da região
O setor de hospedagem e alimentação,
que foi o mais afetado pela pandemia, encara agora um novo desafio na retomada:
a alta dos custos. Além dos reajustes nos
preços da energia elétrica e da carne,
os empresários do ABC queixam-se do
aumento no valor da cerveja. No início
deste mês, a Ambev, que detém quase
62% do mercado de cervejas no Brasil,
promoveu reajuste na casa de 10% nos
preços de seus produtos. Página 4

Auxílio Brasil sairá em novembro com
valor temporário para chegar a R$ 400
Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, substituto do Bolsa Família vai atender 16,9 mi de famílias
O governo anunciou nesta quartafeira (20) que dará reajuste linear permanente de 20% em todos os benefícios e pretende zerar a fila do Auxílio
Brasil, substituto do Bolsa Família, até
dezembro deste ano. O governo foi
criticado por turbinar o Auxílio Brasil apenas com parcelas temporárias.
Porém, o Palácio do Planalto não de-

sistiu de levar o benefício a R$ 400 em
2022, quando o presidente Jair Bolsonaro concorrerá à reeleição. O compromisso com o pagamento dos R$ 400 a
todas as 16,9 milhões de famílias que
serão beneficiadas pelo Auxílio Brasil
foi reafirmado ontem pelo ministro da
Cidadania, João Roma. Segundo o chefe da pasta, um benefício temporário

será pago até dezembro de 2022
para garantir que todos recebam
esse valor. Em pronunciamento,
Roma prometeu zerar a fila do programa. Atualmente, 14,7 milhões
de famílias são atendidas, e o plano
é ampliar esse número para 16,9
milhões até o final deste ano. O
benefício médio é de R$ 189. Com o

aumento, iria para R$ 227. Roma não
detalhou qual será a fonte de recursos
para o reajuste permanente e o auxílio
temporário, nem como o governo encontrará espaço no teto de gastos. “Não
estamos aventando (a possibilidade de)
que o pagamento desses benefícios se
dê por créditos extraordinários”, afirPágina 4
mou o ministro.

santo andré

eleição

Fundação ABC
diz que atendimento
na saúde pode parar
no município
A Fundação do ABC informou
nesta quarta-feira (20) que o atraso
no pagamento das empresas médicas
que atuam na rede de Saúde de Santo
André poder levar à paralisação dos
serviços. Segundo a instituição, “a
situação é fruto da falta de repasses
financeiros pela Prefeitura de Santo
André”. Segundo a FUABC, desde
setembro a Secretaria de Saúde de
Santo André tem promovido série de
demissões de funcionários contratados via Fundação do ABC sem destinar as verbas rescisórias correspondentes. Questionada, a Prefeitura de
Santo André informou que “vem cumprindo com suas obrigações contratuais e que não há paralisação na rede
de saúde do município”. Página 5
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Patrícia Vanzolini
escolher ABC para
iniciar campanha pelo
comando da OAB SP
Página 3

capacitação

Prefeitura de
Diadema apresenta
oficialmente novo
Adolescente Aprendiz
Escolas de S.Caetano recebem projeto Muros Com Arte
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Fiat Pulse também quer brigar pelo congestionado
segmento dos utilitários esportivos compactos Página 6

FMABC promove
mutirão gratuito
para avaliar saúde
da população
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Nublado com
aberturas de
sol à tarde.
Pode garoar
de manhã
e à noite.
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CPI: Renan pede indiciamento
deBolsonaro
Bolsonaropor
pornove
dez crimes
de
crimes

Crimes de genocídio contra indígenas e homicídio qualificado foram retirados do texto
Apresentado nesta quartafeira (20) pelo senador Renan
Calheiros (MDB-AL), o relatório
final da CPI da Covid no Senado sugere que o presidente
Jair Bolsonaro seja indiciado
pelo conjunto de nove
dez crimes. O
documento foi alterado na reta
final para retirar a conclusão de
que Bolsonaro também teria cometido os crimes de genocídio
contra as populações indígenas e
homicídio qualificado.
A versão final do documento
propõe que o presidente seja responsabilizado pelos seguintes
delitos: epidemia com resultado
morte; crimes de responsabilidade por proceder de modo
incompatível com a dignidade,
a honra e o decoro do cargo;
crime de responsabilidade
pela violação de direito social;
infração de medida sanitária
preventiva; charlatanismo; incitação ao crime; falsificação de
documento particular; emprego
irregular de verbas públicas;
prevaricação; e crimes contra a
humanidade nas modalidades
extermínio, perseguição e outros atos desumanos.
O documento foi lido nesta
quarta-feira na CPI e será votado

pelo colegiado na próxima terçafeira (26). Após essa etapa, as
conclusões serão encaminhadas aos órgãos de controle, que
poderão abrir processos sobre os
supostos crimes apontados. O
parecer final tem 1.060 páginas e
pediu indiciamentos envolvendo
68 pessoas e empresas.
A retirada dos pedidos de
indiciamento contra Bolsonaro pelos crimes de genocídio
contra as populações indígenas e homicídio qualificado foi
acertada após essas conclusões
gerarem divergências no grupo
majoritário da CPI. A decisão foi
tomada após o grupo de senadores chamado de ‘G-7’ se reunir
na noite desta terça-feira, para
discutir o documento.
“Foram identificadas condutas comissivas e omissivas
graves e em desacordo com a lei.
A individualização das condutas
levará em conta, quando for o
caso, a competência de cada uma
das autoridades implicadas e as
ações praticadas por cada uma
delas na busca pelo atendimento
ao interesse público, quando se
verificará se atuaram em conformidade com ou se omitiram do
seu dever legal de agir”, afirma

Edilson Rodrigues/Agência Senado

CPI sugere indiciar Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro

Renan no parecer.
n FILHOS
O relatório final da CPI
propõe o indiciamento dos três
filhos do presidente Jair Bolsonaro que seguiram carreira
política: o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e
vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos). Na conclusão de Renan, todos cometeram o crime de incitação ao
crime, previsto no Código Penal.
Pela lei, a infração tem

pena de detenção, de três a seis
meses, ou multa. O suposto
crime também foi incluído nas
sugestões de indiciamento do
presidente Bolsonaro.
“Intencionais, os atos que
promovem informações falsas e
estimulam a infração de medidas
sanitárias preventivas (conduta
considerada crime) decretadas
durante a pandemia ferem o art.
286 do Código Penal incitação ao
crime. O resultado dessas ações é
colocar em risco a vida de milhares de brasileiros e brasileiras”,
afirma Renan no parecer. (AE)

Eleições 2022: Rodrigo Pacheco avisa ao DEM que vai se filiar ao PSD

Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (MG), comunicou ao presidente nacional do
DEM, ACM Netto, que vai deixar o partido rumo ao PSD. Com
o movimento, Pacheco abre o
caminho para entrar na disputa
pela Presidência em 2022, como
tem defendido o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
A definição sobre a troca de
partido de Pacheco foi antecipada pela Coluna do Estadão, que
revelou na terça-feira que prefeitos de Minas estavam sendo
convidados para a possível
cerimônia de filiação ao PSD já
na próxima semana.
A mudança de Pacheco coincide com a decisão do DEM de

se fundir com o PSL, dando origem ao União Brasil. A nova legenda tentou manter o senador,
mas ainda não há clareza sobre
qual projeto político o União vai
apoiar no próximo ano.
A principal dúvida é relativa
à proximidade com o bolsonarismo de grupos influentes na
direção do União. Embora ACM
Netto tenha dado declarações
de que o novo partido terá um
projeto político próprio para
2022, não há garantia que não
aconteça uma aliança em torno
da reeleição de Bolsonaro ou de
a legenda simplesmente decidir
não lançar ninguém.
No PSD, ao contrário, as
portas foram abertas há pelo
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Alckmin já cumpre agenda de
pré-candidato em São Paulo
Sem confirmar sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, o ex-governador de
São Paulo Geraldo Alckmin,
isolado no PSDB, já cumpre
agenda de pré-candidato e
faz promessas de campanha.
Ao participar de um evento
do Sindicato dos Hospitais,
Clínicas e Laboratórios de
São Paulo (Sindhosp), Alckmin criticou projetos que aumentem a carga tributária,
em indireta à gestão do governador João Doria (PSDB),
seu desafeto político.
“Uma coisa que não vou
fazer é aumentar impostos”,
afirmou Alckmin, durante
uma conversa com CEOs e
presidentes de associações
médicas. “Em plena pandemia, aumentar todos os
impostos da Saúde não é
algo razoável”, disse. No início do ano, Doria suspendeu
mudanças no Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviço (ICMS) para alimentos e remédios após pressão
do setor do agronegócio.
Alckmin, entretanto, evitou falar sobre sua saída do
PSDB e também não revelou
por qual legenda pretende
lançar sua eventual candidatura no ano que vem. Questionado sobre o assunto, se
esquivou: “Primeiro, tenho
que ver se realmente serei

candidato, para depois falar
de partido”, destacou.
O evento do qual Alckmin participou é o primeiro
de uma série que receberá
outros políticos apontados
como principais nomes da
corrida eleitoral pelo Estado
em 2022. Nas próximas semanas, o Sindhosp receberá
o petista Fernando Haddad e
o atual vice de Doria, Rodrigo
Garcia, para o mesmo debate. Segundo a associação,
a proposta é apresentar aos
políticos o documento Saúde
São Paulo, que reúne dados
sobre hospitais públicos e
privados, o que pode auxiliar
a próxima gestão.
Presente na plateia estava
o médico e ex-deputado federal Eleuses Paiva, do PSD,
partido que pode receber o exgovernador.
Alckmin articula filiação ao PSD para abrigar sua
campanha, mas não descarta
aderir ao projeto do União
Brasil, partido fruto da fusão
recente entre PSL e DEM.
Como o Estadão publicou em
julho, Alckmin já revelou a
amigos e aliados que pretende
deixar o PSDB, e articula uma
palanque em São Paulo com
ex-governador Márcio França (PSB), e o presidente da
Fiesp, Paulo Skaf, que é filiado ao MDB. (AE)
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País esfomeado se alimenta até de osso de boi

Pacheco já é visto como um adversário na corrida de 2022

menos seis meses para Pacheco
liderar um projeto presidencial
dentro da chamada terceira via.
Kassab tem repetido que considera Pacheco o candidato com
o melhor perfil para romper
com a polarização entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o
presidente Jair Bolsonaro.

Apesar da mudança de sigla,
Pacheco não deverá assumir
imediatamente a disposição de
concorrer ao Planalto, até para
evitar se desgastar antecipadamente. Porém, dentro do governo, o presidente do Senado já
é visto como um adversário na
corrida de 2022. (AE)
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A triste realidade do Brasil
atual: “osso é vendido e não
dado”, conforme consta de cartaz afixado em açougue de Florianópolis/SC. Este é o retrato
de um país mal dirigido e que
envergonha a todos.
Trata-se de cena patética,
nunca vista, em um país produtor de alimentos, cuja população
desassistida passa fome. Entra
governo e sai governo, mas o
problema continua insolúvel.
E para piorar, agora é o
dragão da inflação que ressurge,
atingindo principalmente as camadas mais humildes, que não
podem comer sequer um pedaço
de carne de segunda.
Não venham, segmentos
governistas, transferir a causa da
inflação, por exemplo, aos efeitos
da pandemia do coronavírus,
pois o resto do mundo enfrenta
a mesma situação.
O Brasil indubitavelmente
é um país bumerangue, cujos
problemas são resolvidos de
forma paliativa para logo em
seguida voltarem à estaca zero e
fazendo estragos.
O país carece de política social séria de curto, médio e longo
prazo. A fragilidade de sua plataforma para combater os problemas sociais decorre de sua
cultura política e governamental corrompida, a qual conduz a
nação sob o interesse de grupos
que só desejam tirar proveito da
coisa pública e beneficiar os seus
negócios particulares.
Como aceitar que um país
produtor de alimentos, petróleo
etc. submeta o consumidor nacional às variações de preços do
mercado internacional? Essa
lógica de mercado especulativo
das commodities interessa aos

exportadores, mas é danosamente prejudicial ao bolso do
consumidor brasileiro.
Ora, as mercadorias que
aqui são extraídas ou produzidas têm que ser negociadas no
mercado interno a preços inferiores aos praticados no mercado
externo. Não podemos castigar
ou inviabilizar o consumidor
nacional, principalmente a camada mais necessitada.
Os grandes conglomerados
exportadores não podem só
pensar nos lucros exorbitantes
de seus negócios. Eles têm de
respeitar o consumidor nacional
que não pode pagar preço de cotação internacional.
É óbvio que empresas comerciais devem trabalhar com as
regras de mercado, reunindo os
fatores de produção e coordenando-os no sentido de obter
melhores resultados econômicos,
bem como retribuir em lucros os
seus cotistas ou acionistas.
Mas o consumidor nacional, mormente o de baixa
renda, não pode ficar inviabilizado de consumir bens — a
preços irrazoáveis — que aqui
são produzidos.
Produzimos mercadorias
e não podemos consumir? Temos que inverter essa prática
comercial perversa, que favorece os exportadores e
prejudica os consumidores internos, que não podem pagar
preços de commodities.
Portanto, o preço das mercadorias aqui produzidas e negociadas no mercando interno deveria
ser menor ao praticado no mercado externo. E cabe ao Congresso
Nacional examinar essa questão.
Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Nacional
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Patrícia Vanzolini escolhe ABC para iniciar
campanha pela presidência da OAB-SP
Encabeçando chapa de oposição, professora de Direito Penal quer ser a primeira mulher a comandar a seccional paulista da entidade
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A advogada e professora
de Direito Penal Patrícia Vanzolini escolheu o ABC para
dar início a sua campanha
pela presidência da seccional
da Ordem dos Advogados do
Brasil em São Paulo (OAB-SP).
Patrícia esteve ontem (20) na
região, em visita às subse
ções de Diadema, Mauá, Ri
beirão Pires e São Bernardo.
Patrícia busca ser a pri
meira presidente da seccio
nal paulista, que é atualmente comandada por Caio
Augusto Silva dos Santos,
postulante à reeleição. Em
quase 90 anos de história,
a OAB-SP nunca teve uma
mulher no comando.
A candidatura foi lançada
no último sábado. A advogada

n

ENTRE ASPAS

A eleição de uma
mulher pode fomentar o
empoderamento feminino
na politica de forma geral
Patrícia Vanzolini

tem feito fortes críticas à gestão
atual devido à “falta de transpa
rência” e promete abrir a “caixa
preta” da seccional. Entre as
bandeiras de campanha estão
baixar a anuidade dos associados e modernizar a entidade.
“A OAB como um todo é
uma estrutura ineficiente, pou
co transparente, que usa pouco
a tecnologia e que atende muito
mal os advogados. Essa gestão,
em especial, foi muito omissa
em várias necessidades dos advogados durante a pandemia.
Seu maior defeito foi a irrelevância na vida dos profissio
nais”, disse Patrícia, em entre
vista ao Diário Regional.
A candidata cita como exem
plo de obsolescência da OAB o
fato de as eleições serem pre
senciais. “Mesmo antes da pandemia de covid-19, fizemos um
pedido à OAB para a implementação do voto digital, porque o
voto presencial não se justifica,
pois reduz a representativida
de da eleição”, afirmou.
Segundo a candidata, a
OAB-SP tem orçamento maior
que muitos municípios do Brasil, em torno de R$ 344 mi
lhões por ano e 330 mil advogados registrados. “A entidade
é pouco transparente. Vamos

Divulgação

abrir a caixa preta da OAB e saber para onde vai esse dinheiro
da advocacia”, prometeu.
Patrícia lembrou também
que, durante a campanha que
precedeu sua eleição, Caio
Augusto prometeu acabar
com a possibilidade de re
eleição. “Essa quebra da pro
messa é bastante grave.”

Registro de chapas
vai até terça-feira, e
eleições ocorrem em
25 de novembro

n MINORIAS

A advogada criminalista é
defensora de bandeiras como a
inserção de minorias dentro do
universo do Direito e da ampliação do espaço e da repre
sentatividade da mulher na ad
vocacia e na sociedade.
“Em 90 anos, nós nunca
tivemos uma mulher na presi
dência. Isso reflete um pouco
a estrutura de nossa sociedade,
na qual as mulheres ocupam
postos de trabalho, mas nunca
chegam aos postos de comando. Entendemos, inclusive, que
a eleição de uma mulher (para
presidência da OAB-SP) pode
fomentar o empoderamento
feminino na politica de forma
geral”, afirmou Patrícia. “Além
disso, o olhar da mulher pode
contribuir com outra perspec
tiva para questões que os homens não vivenciam.”

Patrícia: “A OAB é uma estrutura ineficiente”

Alesp adia de novo votação de urgência SP estuda manter uso de máscaras em
alguns ambientes após o fim da pandemia
para criar CPI da Prevent Senior
A Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp) adiou novamente o processo de instalação da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Prevent
Senior. Sem o quórum de 48
parlamentares necessário grande parte da bancada que
apoia o governador João Doria
(PSDB) não compareceu - a sessão foi encerrada sem apreciar
o requerimento de urgência do
deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) que trata do assunto.
No último dia 7, a ordem do
dia também foi encerrada sem
análise do pedido pelo mesmo
motivo. Uma sessão ordinária foi
marcada para hoje (21), mantendo a pauta, mas temas mais importantes ou polêmicos, como o
da Prevent, tradicionalmente são
levados para o plenário da Casa às
terças e quartas. Com isso, a votação do requerimento deve ser adiada por tempo indeterminado.
A criação da CPI começou
promissora, com recolhimento
rápido de assinaturas e apoio da

Divulgação/Alesp

Votação foi adiada nesta quarta por falta de quórum

base de Doria, mas perdeu tração nas últimas semanas com o
recuo dos aliados do governador.
Autor do pedido de abertura da
comissão, Fiorilo cobrou nesta
quarta a presença dos parlamentares no plenário.
“É inadmissível a base do
governo recuar. O governador
podia, através do seu líder, mobilizar a base, como fez ontem,
para aprovar o PLC 26 (reforma

administrativa estadual). Ontem
estávamos com o plenário lotado,
hoje estamos com ele esvaziado.
Quem tem medo da CPI da Prevent? Os bolsonaristas ou os
governistas?”, criticou Fiorilo. A
CPI quer investigar denúncias
de que a Prevent Senior usava
seus hospitais como laboratórios
para estudos com a hidroxicloroquina e outros medicamentos do
chamado “kit Covid”. (AE)

O governo de São Paulo estuda manter o uso obrigatório
de máscara facial para situações específicas mesmo após
o fim da pandemia. Segundo
João Gabbardo, coordenador
executivo do Centro de Contingência da Covid-19, o comitê enviará nos próximos dias
uma recomendação formal à
administração estadual suge
rindo que a medida seja aplicada, em princípio, ao menos
em ambientes hospitalares.
Em coletiva de imprensa
na tarde desta quarta-feira
(20) Gabbardo não especificou
se a medida será aplicada a
outras situações e ambientes.
Também descartou por ora
que a obrigatoriedade do uso
de máscaras seja suspensa no
Estado, “apesar de os números
estarem muito positivos”.
São Paulo tem mais de 80%
da população adulta com o esquema vacinal completo (duas
doses ou imunizante de aplicação única). Segundo os dados
do governo, todos os índices

da pandemia apresentaram
queda nesta semana epidemiológica, em comparação com
a anterior. Houve redução de
58,1% dos casos, 14,2% das internações e 44,3% dos óbitos.
De acordo com Gabbardo,
o comitê vai apresentar uma
“série de indicadores relacionados à cobertura vacinal e
transmissibilidade” que serão
usados para uma possível
flexibilização da obrigatoriedade da máscara. “Inicialmente, isso se dará em ambientes externos, ao ar livre e
sem aglomerações”, afirmou.
Ainda explicou que é necessário “acompanhar o impacto” das flexibilizações recentes anunciadas no Estado,
como a volta às aulas presenciais, a presença de público
em eventos e a redução do
distanciamento de um metro.
“Temos vários representantes
dos setores de eventos pedindo que o uso da máscara não
seja flexibilizado. Todos têm
receio de retroceder.” (AE)

As eleições na seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo estão marcadas para 25 de novembro. Além
da nova diretoria da OAB-SP,
serão escolhidos a diretoria da
Caixa de Assistência dos Advogados (Caasp), os membros dos
conselhos Estadual e Federal e
as diretorias das subseções. O
mandato é de três anos.
Além de Patrícia Vanzolini,
que encabeça a chapa Muda
OAB/SP, e de Santos, que lidera
a chapa Conexão e União, há
outras duas candidaturas confirmadas: a de Dora Cavalcanti
(#aOABtáON) e a de Alfredo
Scaff (Movimento OAB pra você).
Outras chapas devem se inscre
ver até o encerramento do prazo, que termina na terça-feira.
A seccional paulista é a maior
da OAB, com cerca de 330 mil
advogados registrados. Seu pre
sidente administra um orçamento próximo de R$ 350 milhões,
maior que o de municípios co
mo Ribeirão Pires. (AA)

Governo estadual
anuncia ‘corujão’
para procedimentos
oftalmológicos
Em coletiva de imprensa na
tarde desta quarta-feira (20)
o governo de São Paulo anunciou uma nova etapa do corujão
na rede pública de saúde para
retomar o atendimento oftalmológico no Estado durante a
pandemia da covid-19. O serviço começa a operar a partir da
próxima quinta-feira (21).
O objetivo é zerar a fila dessa
especialidade, com uma demanda reprimida de 51 mil procedimentos entre consultas, exames
e cirurgias na área, até dezembro
deste ano. O atendimento será
distribuído entre dez hospitais
estaduais e os 46 Ambulató
rios Médicos de Especialidades
(AMEs), que passarão a funcionar com horários ampliados nos
turnos da manhã e da noite.
Serão oferecidos 23.112
exames, 16.077 cirurgias de catarata e retina e 11.794 consultas.
O investimento na ação será de
R$ 14 milhões, a qual deve continuar nos meses seguintes. (AE)

Polícia investiga loja da Zara por código para ‘alertar’ entrada de cliente negro
A partir do caso de uma
delegada vítima de racismo na
loja Zara do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, em setembro,
a Polícia Civil do Ceará encontrou indícios de que a unidade
discrimina clientes pela cor da
pele e pelas roupas. O delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Sérgio Pereira, ouviu de
ex-funcionários da loja de departamentos que havia orientação para identificar pessoas que
“tivessem estereótipos fora do

padrão da loja”, clientes negros
e vestidos com “roupas mais
simples”, com o código Zara Zerou. A mensagem era transmitida pelo sistema de som para
que a equipe ficasse em “estado
de alerta”, explica o delegado.
“A partir daquele momento
aquela pessoa não seria mais
tratada como cliente, mas
como uma pessoa nociva ao
atendimento normal. A partir
dali, aquela pessoa deveria ser
acompanhada de perto por fun-

cionários”, detalhou Pereira.
A Zara não é formalmente
investigada no inquérito concluído nesta semana com o indiciamento do gerente da loja do
Iguatemi, Bruno Filipe Simões
Antônio, por crime de racismo,
mas poderá ser responsabilizada
na esfera civil por danos morais.
“O acusado agiu deliberadamente praticando o crime
de racismo e, segundo a investigação, havendo a possibilidade de ser uma política da

loja”, pontua o delegado-geral
da Polícia Civil do Ceará.
A Polícia Civil confirmou que
abriu uma segunda frente de
investigação para apurar a conduta da empresa. O Ministério
Público do Ceará disse que pediu
acesso ao inquérito policial, mas
questionado sobre o motivo do
requerimento de compartilhamento, não retornou até o fechamento da reportagem.
O caso aconteceu no dia 14
de setembro. A delegada Ana

Paula Barroso registrou boletim de ocorrência após ter sido
barrada na entrada da loja e
denunciou o gerente por ra
cismo. O funcionário nega que
tenha discriminado a delegada.
A versão dele é a de que Ana
Paula tentou entrar na unidade
sem máscara enquanto tomava
um sorvete e, por isso, ele teria
“orientado” o local adequado
para que terminasse de comer.
Filmagens do shopping
mostram que, minutos antes

da abordagem, pessoas brancas entraram sem máscara na
loja e não foram confrontadas
por funcionários, inclusive
foram atendidas pelo gerente.
Com a repercussão do
caso, a Polícia Civil foi procurada por outras pessoas que
disseram ter sido vítimas de
racismo na unidade. A repor
tagem busca contato com a assessoria da loja para comentar
o caso. O espaço está aberto
para manifestação. (AE)
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Auxílio Brasil sai em novembro com reajuste
de 20% e valor temporário para chegar a R$ 400
Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, substituto do programa Bolsa Família vai atender 16,9 milhões de famílias
Após receber críticas por
turbinar o Auxílio Brasil apenas
com parcelas temporárias, o
governo anunciou ontem (20)
que dará reajuste linear per
manente de 20% em todos os
benefícios e pretende zerar a
fila do programa, substituto do
Bolsa Família, até dezembro
deste ano. Porém, o Palácio do
Planalto não desistiu de levar
o benefício a R$ 400 em 2022,
quando o presidente Jair Bolso
naro concorrerá à reeleição.
O compromisso com o pa
gamento dos R$ 400 a todas as
16,9 milhões de famílias que
serão beneficiadas pelo Auxí
lio Brasil foi reafirmado ontem
pelo ministro da Cidadania,
João Roma. Segundo o chefe
da pasta, um benefício tem
porário será pago até dezem

n

O NÚMERO

R$ 189

é o valor médio pago
atualmente aos beneficiários
do Bolsa Família

bro de 2022 para garantir que
todos recebam esse valor.
Em pronunciamento no Palá
cio do Planalto, Roma prometeu
zerar a fila do programa. Atual
mente, 14,7 milhões de famílias
são atendidas, e o plano é ampliar
esse número para 16,9 milhões
até o final deste ano. O benefí
cio médio é de R$ 189. Com o
aumento, iria para R$ 227.
Roma não detalhou qual
será a fonte de recursos para o
reajuste permanente e o auxílio
temporário, nem como o gover
no encontrará espaço no teto de
gastos. O ministro não respon
deu perguntas de jornalistas.
“Não estamos aventando
(a possibilidade de) que o pa
gamento desses benefícios se
dê por créditos extraordiná
rios”, afirmou o ministro.
Roma citou o compromis
so do governo com a “respon
sabilidade fiscal”, mas não foi
enfático sobre o teto de gas
tos, a regra que limita o avan
ço das despesas à inflação.
O ministro da Cidadania ain
da deixou claro que as negocia
ções incluem conversas com o
relator da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) dos Prec

Valter Campanato/ABr

INDICADORES
DÓLAR MERCADO (R$)
5,594
5,516

5,521

5,561

5,455
14/10 15/10 18/10 19/10 20/10

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,560 R$ 5,561
Turismo
R$ 5,56 R$ 5,71

EURO (R$)
6,509
6,396

6,410

6,479

6,329
14/10 15/10 18/10 19/10 20/10

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,477 R$ 6,479
Turismo
R$ 6,50 R$ 6,68

Roma não detalhou a fonte de recursos para o reajuste permanente e o auxílio temporário

atórios, deputado Hugo Motta
(Republicanos-PB). A proposta
busca limitar o pagamento das
dívidas judiciais para abrir es
paço no Orçamento de 2022 e
seria usada para permitir gastos
do auxílio fora do teto.
“O presidente Bolsonaro
nos demandou que todos aque
les que fazem parte da pobreza
e extrema pobreza, que estão
no programa social por meio
do cadastro único, do sistema

único de assistência social, que
nenhuma das famílias benefi
ciárias receba menos de R$ 400”,
disse Roma, negando que a me
dida tenha caráter eleitoreiro.
“O benefício transitório visa
equalizar que nenhuma família
receba menos de R$ 400.”
O ministro prometeu que
tudo será feito dentro das re
gras fiscais, mas não explicou a
fonte de recursos para as parce
las temporárias sem furar o teto

de gastos, como prometeu mais
cedo Bolsonaro em evento no
Ceará. “Estamos tratando, área
social e econômica, para que o
atendimento ocorra seguindo a
responsabilidade fiscal.”
Roma afirmou também que
o auxílio emergencial execu
tou cerca de R$ 359 bilhões no
período de 2020 e 2021 e aju
dou a oferecer dignidade aos
brasileiros em um contexto de
crise. (Reportagem Local/AE)

IBOVESPA

+0,10%

110.786 pontos
Volume: R$ 34,59 bilhões
Maiores altas: Banco Inter UNT
(+6,95%), Locaweb ON (+5,19%)
Maiores baixas: Getnet BR
(-8,24%), Petz ON (-4,51%)
Variação em 2021: -6,92%
Variação no mês: -0,17%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Alta no preço da cerveja pressiona bares e restaurantes do ABC Golden Square Shopping ganha
Aumento nos custos ocorre no momento em que o setor tenta se recuperar da crise decorrente da pandemia
O setor de hospedagem e
alimentação, que foi o mais afe
tado pela pandemia de covid-19,
encara agora um novo desafio
na retomada: a alta dos custos.
Não bastassem os reajustes nos
preços da energia elétrica e da
carne, os empresários do ABC
queixam-se do aumento no va
lor da cerveja, que tem impor
tante participação no fatura
mento dos estabelecimentos.
No início deste mês, a Am
bev – que detém quase 62% do
mercado de cervejas no Brasil
e produz marcas como Skol,
Brahma, Antarctica, Bohemia
e Stella Artois – promoveu rea
juste na casa de 10% nos preços
de seus produtos, que a empresa
atribuiu ao aumento nos custos.
“O setor está super pressio
nado pelos custos – na conta de
luz, no aluguel, nos alimentos,
no combustível – e não suporta
mais tanto aumento, justa
mente no momento em que
bares e restaurantes tentam
se recuperar do prejuízo (provocado pela pandemia). Precisa
mos, mais uma vez, de apoio e

Divulgação/Sehal

Setor tem na cerveja importante componente de seu faturamento

não de medidas que nos afun
dem ainda mais em dívidas”,
afirmou em nota o presidente
do Sindicato das Empresas de
Hospedagem e Alimentação do
ABC (Sehal), Beto Moreira.
A principal dificuldade é ar
car com os custos sem repassálos ao consumidor. O jeito é
tentar buscar saídas e se rein
ventar. Dono de quatro estab
elecimentos, o empresário Edi

val Spricigo, o Faxa, encontra
na negociação a fórmula para
se manter no mercado.
Para contornar a situação,
Faxa – que tem a carne como
principal matéria-prima de
seus negócios – chamou para
negociação grandes frigoríficos
como Marfrig e JBS, além da
Ambev. “Antes da pandemia,
eu pagava R$ 49 pelo quilo
da picanha, mas neste mês

consegui negociá-la a R$ 74 o
quilo para uma compra de uma
tonelada e meia do produto”,
comentou Faxa, que é propri
etário de duas churrascarias
D’Brescia, do bar Boteco do Por
co e do restaurante Faxa Grill.
Segundo o empresário, a
tentativa é manter o preço
para não afugentar o consumi
dor, mas “é uma conta difícil
porque tudo aumentou”.
Em seus quatro estabeleci
mentos, Faxa mantém 180
funcionários diretos. “Não de
miti ninguém. Vendi casa, pe
guei empréstimo no banco para
passar essa situação”, disse.
Cesar Ricardo Santos Fer
reira, dono do restaurante
Canoa Quebrada, em Ribeirão
Pires, também sentiu o im
pacto do aumento dos custos
no seu negócio. “Diminuímos
nossa margem e elaboramos
novos cardápios, substituindo
os ingredientes. Agora temos
pratos veganos e ampliamos
o menu de massas. Também
tiramos um pouco do nosso
ganho.” (Reportagem Local)

gelateria e unidade do Outback

A rede de restaurantes Out
back Steakhouse inaugurou a
terceira unidade da rede em
São Bernardo. A operação
está localizada no piso 1 do
Golden Square Shopping.
A rede não informou o va
lor investido no restaurante,
mas o aporte médio para abrir
uma unidade do Outback no
país é de R$ 5,5 milhões.
Com a unidade, o Outback
passa a contar com 114 restau
rantes no país, dos quais três
na cidade – os demais estão
situados nos shoppings Metró
pole e São Bernardo Plaza.
“Ficamos extremamente or
gulhosos e felizes por expandir
nossa atuação dentro de uma
praça tão querida por nós.
Esperamos atingir um novo
público e retribuir o carinho
que o povo paulista sempre
teve conosco”, afirmou Carlos
Cortez, sócio-proprietário do
Outback Steakhouse no Gol
den Square Shopping.
Criada nos Estados Unidos,
a rede de restaurantes de ins
piração australiana tem como
ícones de seu cardápio a cebola

Bloomin’Onion e a Ribs on the
Barbie, costela de porco feita
em chama aberta, marinada
com mix de temperos secretos
e coberta com molho barbecue.
O cardápio conta ainda com
cortes de carne, peixe e fran
go, hambúrgueres, aperitivos,
saladas e opções vegetarianas,
além de sobremesas e bebidas.
n GELATERIA

O Golden Square ganhou
também uma unidade da Ba
cio di Latte, gelateria de origem
italiana que nasceu em São
Paulo em 2011. Situada no se
gundo piso do shopping, a loja é
a quinta da marca no ABC.
“Identificamos em São Ber
nardo uma ótima oportuni
dade para expandir nossa pre
sença na região metropolitana.
Estamos presentes na cidade
com uma loja no Shopping
Metrópole e, agora, queremos
oferecer aos moradores de São
Bernardo um novo ponto para
aproveitar nossos mais de 20
sabores de gelados”, disse Fábio
Medeiros, diretor de Marketing
da rede. (Reportagem Local)
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ABC tem mutirão gratuito para
avaliar saúde da população no sábado
Papanicolau, aferição de pressão e testes de glicemia estarão disponíveis das 9h às 17h
O Centro Universitário
FMABC, em Santo André
(SP) receberá neste sábado
(23), das 9 às 17h, mais uma
edição da Feira de Saúde –
evento que promove atividades e palestras educativas
em promoção à saúde. A
Feira terá aproximadamente
200 prestadores entre alunos
e professores que supervisionarão as atividades.
Entre os serviços disponíveis estarão a aferição de
pressão arterial e de diabetes
(glicemia capilar), rastreio de
pé diabético, exames físicos
gerais, avaliação geriátrica,
Papanicolau, testes de força e
sensibilidade, entre outros.
O evento também contará
com palestras e orientações a respeito de cuidados gerais com a
saúde, como reanimação cardiorrespiratória, conscientização
a respeito da importância do
sono, educação nutricional,
técnicas de relaxamento cuidados em casos de queimaduras
e acidentes domésticos, além
de dicas para prevenção contra câncer de mama, doenças
crônicas e suicídio.
Organizada pelo Diretório
Acadêmico Nylceo Marques
de Castro, do curso de Medici-

Arquivo/Divulgação

A Feira terá aproximadamente 200 prestadores entre alunos e professores

na, a Feira de Saúde conta com
o apoio do Centro Universitário FMABC e participação
de ligas acadêmicas que atuam
nas mais diversas modalidades
assistenciais. Além da Medicina, também participam as
graduações em Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacional e
Tecnologia em Radiologia.
“Esse evento é importante
não só para podermos colocar
o que aprendemos em prática,

mas também por nos permitir
estar em contato com os pacientes desde cedo, verificando
as diferentes realidades e situações, o que é essencial para um
atendimento cada vez mais
humanizado”, destacou Giovana Leite Gonçalves, aluna do
segundo ano de Medicina.
Supervisora da Feira, a
professora Maria Alice Tavares ressalta que essa é uma
ótima ocasião para conscientizar a comunidade a respeito

de promoção à saúde e bem
estar. “Nosso foco vai além
de exames, e passa por sensibilizar a população para que
fiquem atentos e saibam identificar e lidar com alterações
em sua saúde”, afirmou.
Serviço - 17ª Feira de
Saúde. Local: Ambulatório de
Especialidades do Centro Universitário FMABC (Anexo III),
Avenida do Conhecimento, s/n
– Vila Príncipe de Gales, Santo
André. (Reportagem Local)

Fundação do ABC afirma que serviços
de saúde podem parar em S.André
A Fundação do ABC informou nesta quarta (20) que o
atraso no pagamento das empresas médicas que atuam na
rede de Saúde de Santo André
poder levar à paralisação dos
serviços. Segundo a instituição,
“a situação é fruto da falta de
repasses financeiros pela Prefeitura de Santo André”.
Segundo a FUABC, desde setembro a Secretaria
de Saúde de Santo André
tem promovido série de demissões de funcionários
contratados via Fundação do
ABC sem destinar as verbas
rescisórias correspondentes.
“Ao todo já são 211 demi
tidos à revelia da FUABC, que
só tomou conhecimento por
meio dos próprios colaboradores desligados, que entraram em
contato inconformados com a
repentina rescisão contratual”,
destacou a instituição.
A Fundação destacou, ain
da, que para suprir os custos de
rescisões trabalhistas, despesas
com folha de pagamento, pagamento de terceiros e outros
compromissos contratuais, a
Prefeitura de Santo André deveria repassar R$ 12.006.382.
Contudo, o repasse realizado
teria sido de R$ 7.847.231.
“Com base neste cenário
e diante da insuficiência de
recursos, priorizou-se os pagamentos referentes às obrigações trabalhistas, dada sua

Prefeitura de Diadema lança novo
Programa Adolescente Aprendiz
A Prefeitura de Diadema
lançou oficialmente nesta
quarta-feira (20) o Programa
Adolescente Aprendiz. A iniciativa, apresentada ao público
em evento realizado no Clube
Mané Garrincha, consiste na
promoção da juventude, nas
melhores oportunidades de
acesso e ações de enfrentamento da pobreza, além de elevação
da escolaridade, qualificação
profissional e preparação para o
acesso ao ensino superior.
Participaram da cerimônia
o prefeito José de Filippi Jr, a
secretária de Educação, Ana
Lúcia Sanches, o presidente da
Câmara, Josa Queiroz, além de

diversos outros secretários e
lideranças do Executivo. Quem
também subiu ao palco foi o conselheiro tutelar Juliano Souza,
ex-aluno do programa e um dos
grandes entusiastas do seu retorno do projeto, agora amplia
do e totalmente reformulado.
Para Souza, que entrou
para o programa em 2009, o
“Adolescente Aprendiz vai ser
novamente a ponte para conectar o jovem da periferia,
que está sob vulnerabilidade
social, ao emprego, à dignidade, a uma renda justa e ade
quada para a família dele”.
O programa será dividido
em duas modalidades: Aprendiz

R.Pires promove conscientização
de ciclistas e condutores
A Prefeitura der Ribeirão
Pires dá sequência ao Programa
Respeito à Vida e inicia a campanha de conscientização
de ciclistas e condutores por
meio da reflexão: “ciclista consciente + motorista educado
= trânsito seguro”. A ação vai
até 10 de novembro e irá disseminar a cultura de respeito
nas vias. Para isso, serão es
palhadas pela cidade faixas de
conscientização e realizadas
ações presenciais com entrega
de materiais educativos.
O programa de Respeito à
Vida é promovido por meio do
convênio firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) e Secretaria de
Segurança Urbana, Mobilidade
e Defesa Civil de Ribeirão Pires.
O plano está desenhado de
forma a contemplar a conscientização de ciclistas e condutores
no compartilhamento do espa-

ço viário. Para difundir este co
nhecimento serão distribuídos
cerca de 4 mil exemplares de
materiais educativos em ações
presenciais em diferentes pontos do sistema viário da cidade,
bem como na ciclofaixa disposta na Av. Valdírio Prisco, aberta
aos domingos e feriados. Os
materiais também serão compartilhados entre os grupos de
ciclistas e bicicletarias dispostas no município.
“Com espaços voltados
ao ciclismo, a nossa população, que já possui um grande
interesse na prática, está
ganhando cada vez mais
adeptos. Por isso queremos
difundir este conhecimento
acerca da segurança que é tão
importante em nossas vias”,
destacou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade
e Defesa Civil, Coronel Carmo
Junior. (Reportagem Local)

Primeiros Passos, destinado aos
adolescentes de 14 e 15 anos,
e Aprendiz Travessia, voltado
aso jovens de 16 e 17 anos.
Nos dois casos é preciso que o
estudante seja beneficiário do
Programa Bolsa Família, morar
em núcleo habitacional ou estar em situação de vulnerabilidade social. Serão ofertadas
500 vagas iniciais e a duração
do curso é de um ano (ou quanto tempo levar o ano letivo).
Para os beneficiários do
Programa Aprendiz Primeiros
Passos, o valor é de R$ 150. Já
ao integrantes do Aprendiz
Travessia, o valor é R$ 300.
(Reportagem Local)

natureza alimentar e considerando a legislação pertinente, a
qual impõe multa vultosa para
o caso de inadimplemento, e
promoveu-se, com o saldo do
valor repassado, pagamento
proporcional às empresas
contratadas, de acordo com a
natureza da verba repassada”,
afirmou a FUABC.
Segundo a Fundação, o
Ministério Público do Estado
de São Paulo já foi acionado,
tendo em vista que o descumprimento contratual pela prefeitura e a ausência de repasse
impactam nos colaboradores,
os prestadores de serviços e
a população, diante do grave
e iminente risco de paralisação dos serviços médicos e de
demais prestadores que estão
sem pagamento.
“A Fundação do ABC, em
14/10/2021, oficiou Santo
André quanto aos valores repassados a menor, bem como
quanto a necessidade urgente
de complementação dos valores para adimplemento das
obrigações contratuais e legais, sem, contudo, receber
nenhum tipo de resposta ou
previsão para tais repasses até
a presente data”, destacou.
Questionada, a Prefeitura
de Santo André informou que
“vem cumprindo com suas
obrigações contratuais e que
não há paralisação na rede de
saúde do município”. (RL)

INFORME

VISÃO GERAL SOBRE A NR-13 – CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO (PORTARIA 3.214, MTE, 1978)
Caldeiras a Vapor e Vasos de Pressão são equipamentos destinados a produzir

riamente, registradas sempre em relatório de inspeção. A norma regulamen-

e acumular vapor sob pressão superior à pressão atmosférica. A norma regu-

tadora NR-13 adota o período de 12 meses para as inspeções periódicas de

lamentadora NR-13 apresenta informações normativas sobre esses equipa-

vasos nas categorias “A”, “B” e “C”. Entretanto, ao completar 25 anos de fun-

mentos contendo considerações sobre os profissionais habilitados à operação

cionamento, os vasos devem ser submetidos a uma avaliação rigorosa da sua

desses equipamentos, à instalação, manutenção, supervisão e inspeção.

integridade de modo a determinar a vida útil remanescente, o novo período

Vasos de pressão possuem uma pressão máxima de operação, denominada

para as inspeções periódicas e as condições de operação.

Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA), compatível com o as dimen-

A inspeção periódica de segurança é constituída de avaliação externa, interna

sões do equipamento, com a resistência do material de que é construído e

e de Teste Hidrostático.

com os parâmetros operacionais. Assim, é necessário que o vaso possua dis-

A norma regulamentadora NR-13 é aplicada a qualquer vaso em que o produto

positivos essenciais à operação normal do vaso, como válvulas e medidores

P.V é superior a 8 (oito), conforme mostrado na Figura 1.

de pressão, sistema injetor, e sistemas de drenagem e de medição do nível de

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio desta norma regulamen-

água, sem os quais a operação do equipamento constitui risco grave. Contudo,

tadora, objetiva fixar e manter o correto funcionamento dos vasos de pres-

também é de grande importância que o vaso de pressão possua, afixado em

são, adequando sua operação a procedimentos de avaliação e manutenção

seu corpo, uma placa de identificação contendo informações básicas indelé-

devidamente documentados e proporcionar o uso seguro deste equipamento.

veis sobre o equipamento: fabricante, número de série, ano, categoria, PMTA,

O Grupo Biomédic realiza serviços de inspeção, projeto de instalação, teste

capacidade de produção de vapor, entre outras.

hidrostático e outros em equipamentos enquadrados na norma NR-13.

A norma também aborda a necessidade de possuir documentos de registro
contendo informações relacionadas à fabricação, instalação, operação, alterações das condições de trabalho, inspeção e manutenção, emitidos e mantidos
pelo fabricante e por profissional habilitado, devendo estes documentos permanecer sempre à disposição para consulta.

Escolas Estaduais
de São Caetano
recebem o projeto
Muros Com Arte

O local de instalação do vaso de pressão, denominado Casa ou Área da Cal-

Em outubro, o Muros com
Arte chegou a São Caetano trazendo grafite para três escolas
estaduais escolhidas com os desenhos campeões, inspirados
no tema “Alimentação Saudá
vel”. O projeto teve início em
agosto, com oficinas educativas
envolvendo professores de escolas públicas. Na segunda etapa,
os trabalhos dos alunos passaram por comissão julgadora
e pelo voto popular. Os três desenhos vencedores serão transformados em grafite nos muros
das escolas ganhadoras.
Os desenhos vencedores
são da EE Professora Maria da
Conceição Moura Branco (aluna
Flávia Alessandra da Silva), EE
Professora Joana Motta (Julia
de Almeida Moreira) e EE Professora Yolanda Ascêncio (Alecto
Guilherme Pereira Rogério). (RL)

patível com a categoria do vaso e supervisionado por profissional qualificado.

deira, deve apresentar características específicas de segurança e que possibilitem fácil acesso à operação e à manutenção, com dimensão e iluminação
adequadas. Quaisquer alterações no projeto ou reparos feitos no equipamento
devem ser precedidos do respectivo “Projeto de Alteração ou Reparo”. O responsável pela operação e inspeção do vaso de pressão deve possuir o “Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras”, com tempo de estágio comAs inspeções de segurança dos vasos de pressão devem ser realizadas antes
do início de funcionamento, periodicamente e, sendo necessário, extraordina-

Figura 1 – Representação do produto “P.V”, conforme observado na NR-13.

Jefferson dos Santos, Consultor Técnico, colaborador
do Depto. de Engenharia do Grupo Biomédic.

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/ SP - CEP: 09911-260 - Fone/ Fax: (11) 4044-3777
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Estilo “musculoso” do
Pulse foi desenvolvido
no Centro de Design da
Stellantis em Betim

DANIEL DIAS
LUIZ HOMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

Na luta para crescer dentro
do competitivo mercado automotivo brasileiro, poucos se arriscam
a inovar – criar produtos ousados, investir em características
exclusivas ou buscar nichos inexplorados. De forma mais conservadora, a maioria opta por seguir
as tendências do mercado, sem se
importar em repetir as apostas da
concorrência. No lançamento do
Pulse, a Fiat claramente optou por
nadar a favor da corrente. O utilitário esportivo compacto da marca italiana parte atrás para tentar
“beliscar” as vendas da legião de
rivais formada por Volkswagen
T-Cross e Nivus, Jeep Renegade,
GM Tracker, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Duster e Captur, Honda HR-V e WR-V, Peugeot 2008, Caoa Chery Tiggo 2 e
3X e Citroën C4 Cactus.
O Pulse estreia em cinco ver
sões de acabamento e duas de motorização. Parte da Drive 1.3 manual, por R$ 79.990, seguida pela
Drive 1.3 automática (R$ 89.990),
Drive Turbo 200 (R$ 98.990), Audace Turbo 200 (R$ 107.990) e,
por fim, a top de linha Impe
tus Turbo 200 (R$ 115.990).
Desenvolvido no Brasil e produzido em Betim (MG), o Pulse
chega ao mercado apresentando

APOSTA óbvia

Fiat Pulse também quer brigar pelo congestionado segmento dos utilitários esportivos compactos
o inédito motor turbo flex 200
com 130 cavalos de potência a
5.750 rotações por minuto abastecido com etanol, e 20,4 kgfm de
torque de 1.750 a 3.500 giros com
etanol ou gasolina, sempre associado à transmissão automática
de sete marchas com opção de
trocas sequenciais em abas lo
calizadas atrás do volante.
Com esse conjunto motorcâmbio, o Pulse acelera da imobilidade a 100 km/h em 9,4 segundos, com velocidade máxima de
189 km/h com etanol. Um dos recursos que garantem o torque de
200 Nm (daí, o nome do motor) é o
turbocompressor de baixa inércia
da BorgWarner. O componente é
dotado de válvula wastegate eletrônica, que se ajusta às demandas do acelerador de forma ativa,
reduzindo o tempo de resposta e
ampliando o controle da pressão
no conjunto. O sistema de admissão tem volume reduzido, para
tentar diminuir o turbo lag, como
é chamado o tempo de resposta
de motores turboassistidos.

Essas características são reforçadas pelo MultiAir III, sistema
eletrohidráulico que faz o controle
flexível das válvulas de admissão
com o objetivo de manter o alto
desempenho sem comprometer
o consumo de combustível. O
controle eletrônico também permite antecipar a abertura das válvulas de admissão na fase de escapamento, criando recirculação
de gases que reduz os óxidos de
nitrogênio vindos da combustão.
Com isso, o Pulse chega ao mercado já atendendo às novas regras
de emissões do Programa de
Controle de Emissões Veiculares
(Proconve), que passarão a vigorar a partir do próximo ano.
Além do turbo flex 200, o
Pulse conta nas versões de entrada com o motor 1.3 Firefly, com
107 cv de potência com etanol a
6.250 rpm e 13,7 kgfm de torque
a 4 mil rpm. As configurações
com esse propulsor recebem
o câmbio manual de seis marchas ou o automático de sete.
O estilo italiano do Pulse nas

ceu do trabalho da equipe do
Design Center South America
da Stellantis, situado em Betim
(MG). O para-choque elevado
amplia o ângulo de entrada (o da
frente), parâmetro fundamental
para um SUV. A ampla grade frontal estampa o logo da marca com a
“Fiat Flag” (pequena bandeira italiana estilizada) no canto inferior
direito. Os faróis de LED são afilados, com friso de lado a lado que
pode variar conforme a versão
(cromado na top de linha). Abaixo,
fica uma segunda entrada de ar,
com nichos para os auxiliares de
neblina, também de LED.
O jeito “musculoso” se mantém na lateral, com grandes arcos
em torno dos para-lamas, rack
longitudinal no teto e acabamento diferenciado sob os vidros. As
rodas de liga leve de 17 polegadas
têm desenho próprio nas diferentes versões, combinando com a
suspensão elevada e o design do
utilitário esportivo compacto.
Na traseira, as lanternas tridimensionais têm perfil elevado,

como se fossem lâminas flutuantes. Em LED, são posicionadas
para aumentar sua visualização
por outros veículos. O desenho
do para-choque favorece o ângulo
de saída (o de trás), enquanto os
elementos escurecidos, somados
ao friso prateado na parte inferior, realçam o perfil de SUV.
O Pulse estreia duas cores,
o Azul Amalfi e o Cinza Strato,
que podem ser combinadas com
o teto bicolor – preto ou cinza –
na top de linha Impetus, e preto
como item opcional nas demais,
exceto a configuração de entrada.
Segundo a Fiat, o interior
foi criado especialmente para o
Pulse. O painel principal recebe
tons prata e cinza. Os bancos em
malharia ou em couro sintético
têm costura aparente. A manopla de câmbio é adornada por
uma borda prateada, mesmo tom
usado ao redor dos comandos
do novo volante com base reta –
que, pela primeira vez, traz o logo
script da Fiat e permite acessar
várias funções, como ajustar o

FORÇA

som, trocar as marchas por meio
de borboletas e acessar o modo
Sport na versão top de linha.
O SUV da Fiat traz também
uma gama de equipamentos e recursos de segurança, reunidas sob
a denominação Sistema Avançado de Assistência ao Condutor
(ADAS), com base na nova plataforma MLA. Segundo a marca
italiana, os faróis geram área lu
minosa até 32% superior à do
principal concorrente do segmento. O ADAS inclui uma câmera
posicionada na parte superior do
para-brisa para acionar automaticamente o farol alto quando o
Pulse estiver trafegando por vias
com baixa luminosidade. Com o
recurso de comutação automática
dos faróis, a câmera é capaz de detectar outros veículos trafegando
à frente ou em direção ao carro,
desativando o facho alto para não
ofuscar os outros motoristas.
Por meio dessa câmera, o SUV
é capaz de “enxergar” as faixas
de rolamento no asfalto, com o
aviso de mudança. O carro pode
ainda reduzir e até evitar colisões
traseiras por meio da Frenagem
Autônoma de Emergência (AEB).
Caso o sistema perceba a aproximação, emite alerta visual e sonoro. Se o condutor não tomar uma
atitude, o sistema aciona os freios
automaticamente, sendo capaz de
evitar colisões até 50 km/h.
Fotos: Divulgação/Fiat

na conectividade
Segundo a Fiat, seu primeiro
SUV desenvolvido no Brasil teve
o nome escolhido por uma votação via internet. O departamento de marketing da marca
italiana salienta esse ponto
para lembrar que o Pulse vem o
“mais conectado possível”. Tudo
começa pelo sistema multimídia, equipamento de série em
duas versões, com tela flutuante de 8,4 polegadas ou 10,1
polegadas sensíveis ao toque.
Ambas oferecem conectividade
Android Auto e Apple CarPlay
sem fio e recebem o Fiat Connect Me, a plataforma de serviços conectados da fabricante.

Com a Connect Me, o cliente
pode controlar os recursos do
veículo por meio de seu smartphone, smartwatch ou usando
o Google Assistant e o Amazon
Alexa, tornando possível, por
exemplo, abrir e fechar as portas
do carro, acionar as luzes, buzina e aquecer ou resfriar a cabine
com um comando de voz.
O Fiat Connect dá detalhes
do hodômetro, do nível de combustível, da vida útil do óleo do
motor e da quilometragem até
a próxima revisão. É possível
ainda entrar em contato com
a concessionária mais próxima
para agendar a manutenção pe

SUV estreia o motor 1.0 Turbo de três cilindros e 130 cv de potência; interior foi desenvolvido especialmente para o Pulse

riódica. Essas funcionalidades
vêm pela conexão via internet
do Pulse, feita por meio de chip
virtual (eSIM) da TIM. Com
a rede de dados, a atualização
de software pode ser feita em
qualquer lugar, usando uma
conexão remota. O Pulse também compartilha o sinal de in
ternet em uma rede Wi-Fi capaz

de se conectar a até oito dispositivos. O aplicativo para smartphones permite ao motorista
acompanhar o Pulse a distância,
tornando possível programar
alertas de velocidade e períme
tro de rodagem caso o carro seja
conduzido por outra pessoa.
Notificações automáticas
são enviadas para o celular ca

so haja um possível furto do
veículo, com disparo do alarme
ou desconexão da bateria. Em
acidentes com deflagração de
airbag, pré-tensionamento de
cintos ou capotamento, o SUV
da Fiat aciona automaticamente o Call Center da marca,
que contatará as autoridades
públicas e repassará a locali

zação exata do veículo com
coordenadas de GPS e informações sobre a colisão para a
prestação de socorro.
O auxílio a emergências po
de ser ativado pelo condutor ou
qualquer passageiro, por meio de
botão no interior do veículo, central multimídia ou app, conforme
a necessidade. (LHMP/DD)
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

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

VENDAS

Roteiro do Bom Apetite

Boiadeiro
Grill

Sala Comercial
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00
Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema
01 banheiro, 41m²
R$ 280.000,00
Ref.: SA000835

Terreno
Conceição Diadema
147m²
R$ 220.000,00
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP
02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00
Ref.: AP000359

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

Apartamento
Nova Petrópolis - SBC
02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

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

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

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA
04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA
R$ 1.800,00
REF.: CA000614

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA
03 DORMS , 54 MTS
C/ 01 VAGA
R$ 1.100,00
REF.: AP000700

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS,
01 VAGA
R$ 1.400,00
REF.: AP000665

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

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL 140M²,
COM WC
R$ 5.000,00
REF.: SL-000258

CASA - COMERCIAL
CENTRO - DIADEMA
COM 120MTS
COM 02 VAGAS
R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA
COM 700 MTS,
COM WC
RS 10.000,00
REF.:GA000145

LOCAÇÃO

GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.

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

( Não Estamos Fazendo Entrega)

Serviços Gerais

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

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

(11) 4178-9024 l 4173-1634

Você pode acreditar

Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

www.diarioregional.com.br

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais:

‘‘

www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000
/diarioregionaloficial

Você pode acreditar

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial
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avisos

“ ESQUADRIAS METÁLICAS DECANINI
LTDA ME, torna público que requereu ao
SEMASA a LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LPIO
para fabricação de esquadrias de metal,
não associada ao tratamento superficial de
metais na AV DOM PEDRO I, 2440 conforme Processo Ambiental nº 032169/2021. E
declara aberto prazo de 30 dias para a manifestação escrita endereçada ao SEMASA
(Publicado em 13/10/2021).”

Misque Industrial Sistemas de Reuso EIRELI -EPP, torna público que solicitou junto
à Secretaria de Meio Ambiente e Proteção
Animal a Licença de Operação para Atividade: “Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças”, no
endereço Rua Eugenia Sá Vitale,777-765
e 769 – Vila Sta. Luzia – São Bernardo do
Campo.

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

Você pode acreditar

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

