
Após cumprir dois contratos que 
previam a entrega de 100 milhões de 
doses da Coronavac ao Ministério da 
Saúde, o Butantan passa agora a nego
ciar doses desse imunizante direta
mente com os estados. Até agora, cinco 
estados já firmaram acordo com o in
stituto: Ceará, Piauí, Mato Grosso, Es
pírito Santos e Pará.  Segundo o Butan
tan, 2,5 milhões de doses dessa vacina 
serão entregues a estes cinco estados. A 
informação foi dada nesta quarta (22), 
na sede do instituto, em São Paulo, e 
contou com a participação de cinco go
vernadores, com exceção do governa
dor de Mato Grosso. 

O vereador de Diadema e líder de 
governo, Orlando Vitoriano (PT), 
em entrevista ao Diário Regional, 
afirmou que após quatro mandatos 
se sente preparado expandir sua ex
periência com a candidatura a depu
tado federal. “Estou em meu quarto 
mandato e toda essa experiência 
como vereador tenho de fazer com 
que se expanda. Então, já vinha 
com o propósito de dar um passo à 
frente e o que sobrava é a candida
tura a deputado federal. Ter pessoas 
da cidade nas esferas fe deral e es
tadual fortalece o governo”, desta
cou o petista. 

O Comitê de Política Monetária (Co
pom) do Banco Central decidiu nesta 
quartafeira (22) elevar a Selic, a taxa 
básica de juros, em um ponto porcentual, 
de 5,25% para 6,25% ao ano. Esse foi o 
quinto aumento consecutivo dos juros – 
no início de agosto a alta também foi de 
1 ponto e, nas três decisões anteriores, o 
BC subiu a taxa em 0,75 ponto porcen
tual. O aumento do juro básico da eco
nomia se reflete em taxas bancárias mais 
elevadas, embora haja defasagem entre 
a decisão do BC e o encarecimento do 
crédito (de seis a nove meses). 

ficou parada por mais de quatro me
ses. Sem a produção do Onix, que era 
o modelo mais vendido da marca e 
campeão de vendas no país há vários 
anos, a participação da GM no seg
mento de carros e comerciais leves 
caiu a cerca de 6%. Antes, a monta
dora respondia por 15%.
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Governo do Estado de SP

Consórcio ABC

Brasil Restauro

Butantan inicia distribuição direta das vacinas para Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí

Representantes do ABC visitaram edificações que beneficiaram 1.591 famílias na região central da Capital

A General Motors vai retomar 
na próxima segundafeira (27) o 
segundo turno da fábrica de São 
Cae ta no. A montadora espera do
brar a produção da unidade, que 
monta o utilitário espor tivo Tracker, 
a mi nivan Spin e os compactos Joy 
(hatch) e Joy Plus (sedã).Em Gra

vataí (RS), onde são fabricados os 
compactos Onix  (hatch) e Onix 
Plus (sedã), o segundo turno será 
retoma do uma semana depois. A 
planta do ABC ficou paralisada por 
mais de dois meses devido à falta de 
componentes e à ade quação da uni
dade para o iní cio da produção da 
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General Motors vai retomar 2º turno 
da produção em São Caetano dia 27 

Medida será adotada em Gravataí uma semana depois; objetivo é acelerar a montagem dos modelos Tracker e Onix

Butantan começa 
a negociar doses 

da CoronaVac com 
cinco estados

Vitoriano diz que se 
sente preparado para 
representar Diadema

na Câmara Federal

Copom eleva 
Selic pela 5ª vez  
seguida, e juro 

básico vai a 6,25%

S.Paulo reduz 
para oito semanas 
o intervalo entre 
doses da Pfizer

Prefeitura desmonta 
estrutura do Hospital 

de Campanha

Governo do 
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PPP Habitacional 
ao Consórcio ABC
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nova picape Montana, prevista para 
2022.  Nesse período, 4 mil traba
lhadores tive ram seus contratos 
suspensos com base no Progra ma 
Emergencial de Ma nu tenção do Em
prego e da Ren da (BEm), do governo 
federal. A pro dução foi retomada no 
dia 26 de agosto, inicialmente em 

um turno. Com a retomada do se
gundo turno no ABC e em Gra vataí 
, a empresa espera recuperar ao me
nos parte dos cerca de 200 mil veícu
los que deixou de produzir no período 
em que as unidades ficaram fecha das 
por problemas no forneci mento de 
semicondutores. A fábrica de Gravataí 
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Vitoriano: ‘me sinto mais bem preparado para 
representar Diadema na Câmara Federal’

Líder de governo, petista destaca que apoio do prefeito José de Filippi dá peso à sua candidatura a deputado federal em 2022

n ENTRE ASPAS

Ter pessoas da cidade nas 
esferas federal e estadual 
fortalece o governo

Orlando Vitoriano

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de Diadema 
e líder de governo, Orlando 
Vitoriano (PT), em visita ao 
Diário Regional, afirmou que 
após quatro mandatos sente 
que tem de expandir sua ex-
periência com candidatura a 
deputado federal nas eleições 
de 2022. Também fez análise 
das manifestações de 7 de 
setembro, sobre as eleições 
2022 e do governo José de 
Filippi (PT). Confira os princi-
pais trechos da entrevista.

Qual análise faz das mani
festações de 7 de setembro?

As manifestações, mais 
uma vez, tentaram colocar os 
extremismos. De um lado, a 
ideia do Bolsonaro, que não é a 
da direita. A direita não é fas-
cista, que pretende provocar 
certo descontrole da democ-
racia. Vejo nas manifestações 
a participação de pessoas que 
vão de encontro à democra-
cia, cujos pensamentos não 
são nem de esquerda e nem 
de parte significativa da dire-
ita. Então, acredito que foram 
manifestações de um grupo 
isolado, que está com medo de 
disputar e perder as eleições, 
aí, liderado por Bolsonaro ten-
ta provocar um fato, para levar 
ao descontrole da democracia. 
Esse viés não deu certo.

Tivermos também as man-

ifestações do Grito do Excluí-
dos, o 27º, e não tem relação 
direta com esse embate que 
aconteceu este ano. O que 
aconteceu foi que o PT e algu-
mas entidades, como a CUT, 
resolveram se juntar ao Grito 
dos Excluídos, para também 
protestar em defesa da democ-
racia e da vida. Entendemos 
que o bem está vencendo. 

Quais as expectativas 
do PT quanto às eleições do 
próximo ano? 

Acredito que para o PT, 
neste momento, é melhor (o 
ex-presidente) Lula ter como 
adversário, em 2022, Jair 
Bolsonaro. Em que pese os 
pedidos de impeachment do 
presidente, como as pesquisas 
mostram Lula na frente, pre-
firo o cenário Lula-Bolsonaro. 
Acho difícil uma terceira via 
neste momento, porque para 
assumir essa posição também 
tem de assumir um lado, mas 
durante a gestão de Bolsonaro 
a maioria dos partidos ficou no 
Centrão. Então, ainda não con-
seguiram despertar um projeto 
político para o país, enquanto 
que o Lula tem um projeto 
político bem definido e o Bolso-
naro também tem o seu. 

Estamos vendo um ce-
nário muito positivo para 
as candidaturas do partido. 
Pelo projeto Lula, precisamos 
ampliar a base em Brasília, 
já pensando em um governo 
que tenha uma sustentação 
melhor no Congresso.

Já em relação à presidên-
cia, a Lava Jato confundiu 
o combate à corrupção com 
perseguição ao PT e ao Lula. 
Então, eles se perderam  e isso 
está sendo desmascarado ago-
ra (com a extinção de ações na 
Justiça), colocando Lula como 

DEM decide dar pontapé inicial para fusão com PSL
A Executiva Nacional do 

DEM deu o primeiro passo 
para a fusão com o PSL. O 
início das discussões para se 
unir ao partido foi aprovado 
por 40 votos favoráveis e ne-
nhum contrário. Participaram 
do encontro líderes nacionais 
do DEM, como o presidente da 
sigla, ACM Neto, o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(MG), e o ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta.

O objetivo de dirigentes dos 
dois partidos é oficializar a fusão 
até outubro. Depois da reunião 
da Executiva, o DEM vai con-
vocar para o próximo mês um 
encontro do Diretório Nacional, 
instância que tem mais integran-
tes, para votar internamente se 
vai embarcar no projeto de união 
com a outra legenda. Dentro do 
PSL também estão marcadas 
reuniões para debater o assunto, 
mas lá a fusão já está pacificada.

Se concretizado, a nova sigla terá a maior bancada da Câmara

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

uma pessoa que foi realmente 
injustiçada. Por outro lado, o 
político tem de ser o mediador, 
o negociador, para sustentar 
suas propostas e o Lula sabe 
fazer isso muito bem. Com 
essa habilidade que o ex-pres-
idente tem de juntar forças e 
a aceitação da população, Lula 
vem muito bem e creio que 
tem condições de trazer parte 
considerável do Centrão.

O sr. já colocou sua pré
candidatura a deputado fe
deral para 2022.

Estou em meu quarto man-
dato e toda essa experiência 
como vereador tenho de fazer 
com que se expanda. Então, já 
vinha com o propósito de dar 
um passo à frente e o que so-
brava é a candidatura a depu-
tado federal, até para não 
criar conflito com ninguém. 
Além Márcio (da Farmácia/
Podemos), o Josa (Josemundo 
Queiroz/PT) já tinha acenado 
há quatro anos candidatura 

a estadual, com isso decidi 
sair a fede ral.  Quando o Filip-
pi venceu (as eleições) disse que 
precisava de uma candidatura 
a federal e a estadual, com isso 
a minha candidatura passou a 
ser a do governo. Enquanto só 
minha, era apenas um desejo, 
mas ganhou peso com o apoio 
do governo. 

Ter pessoas da cidade nas 
esferas federal e estadual for-
talece o governo. Temos o Már-
cio, que tem enviado emendas 
consideráveis para Diadema, 
mas entendemos que pode-
mos fazer ainda mais. Não é 
só trazer emendas. Precisamos 
trazer desenvolvimento para 
a cidade. Temos de exercer 
influência junto a setores da 
economia para fazer com que 
nossa cidade cresça. Nesse 
sentindo, entendo que possa 
contribuir muito com a can-
didatura. Me sinto mais bem 
preparado para representar a 
cidade na Câmara Federal.

Cleide Carvalho especial para o DR

Vitoriano: “estamos vendo um cenário muito positivo para as candidaturas do partido”
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Como avalia o governo 
José de Filippi?

Em que pese que o prefeito 
seja do meu partido, não existe 
pessoa mais preparada para 
salvar nossa cidade do que José 
de Filippi. Ele vem com ex-
periência muito grande de três 
mandatos, em que saiu com 
aprovação de quase 70%, e isso 
demonstra que ele sabe fazer, 
sabe trabalhar. Vejo nele como 
pessoa uma vontade enorme 
de continuar realizando.

O Filippi assumiu a gestão 
com a maior parte dos contra-
tos cancelados ou suspensos, 
principalmente na área da 
saúde. Quase todos com pro-
blemas de pagamento. Então 
assumir um governo e ter de 
renegociar contratos leva um 
tempo.  Por exemplo, o con-
trato da SPDM (Associação 
Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina) estava vencido e 
com diversos apontamentos 
do Tribunal de Contas. Isso 

envolve 1.300 pessoas que tra-
balham hoje na área da saúde. 

Assumimos com dez lei-
tos de terapia intensiva para 
covid e 23 de enfermaria. Fo-
mos para 40 de UTI e quase o 
mesmo número de enferma-
ria. Além disso, tivemos de 
adequar o contrato com a 
SPDM. Não tinha como man-
dar 1.300 profissionais da 
saúde e recomeçar. Então, a 
prefeitura assumiu o risco 
de renovar esse contrato e 
em um período de transição 
fazer chamamento para que a 
gente possa definir a politica 
de saúde para a cidade. É im-
portante ressaltar que quem 
controla a política da saúde 
em Diadema é a prefeitura. 
Não é uma empresa tercei-
rizada.  Há muitos desafios e 
em vários setores, mas estão 
sendo sanados.

Qual avaliação faz dos 
trabalhos na Câmara?

Vejo com muita positivi-
dade. Teve uma renovação 
grande e a maioria dos novos 
vereadores é de comunidade, 
sendo que muitos não vêm 
viciados na política. Vêm com 
vontade de trabalhar. Têm 
participado das atividades da 
prefeitura. Têm feito requeri-
mentos e cobrado ações da 
prefeitura junto à população. O 
debate está igual ao do governo 
anterior (gestão Lauro Michels/
PV), o que é muito positivo.  
Ninguém é dono da verdade. 
A oposição nos ajuda a refle-
tir sobre ações que talvez não 
sejam tão positivas. Também 
há uma solidariedade muito 
grande e um exemplo disso foi 
a união em relação ao IML (In-
stituto Médico Legal), quando o 
governo do Estado tentou tirar 
o posto de Diadema.

Para Hamilton Mourão, Rosário 
deu ‘uma aloprada’ na CPI

O vice-presidente Hamilton 
Mourão afirmou nesta quarta-
feira (22) que o ministro da Con-
troladoria-Geral da União (CGU), 
Wagner Rosário, “deu uma alo-
prada” durante sua participação, 
ontem, na Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Covid.

“Tem uns que tem mais 
paciência para aguentar de-
saforos que são ditos ali e tem 
outros que não têm. Então, o 
Wagner aguentou até determi-
nado ponto e, em outros, aca-
bou dando uma aloprada, o que 
eu acho perfeitamente normal”, 
disse Mourão a jornalistas na 
chegada ao Palácio do Planalto.

Rosário saiu da sessão na 
condição de investigado após 
protagonizar um bate-boca 
com a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), chamada por ele 
de “descontrolada” após ques-

tioná-lo sobre o caso Covaxin. O 
ministro é suspeito de prevari-
cação na apuração de possíveis 
irregularidades de contratos de 
aquisição de vacinas contra a 
covid-19, após ter sido chama-
do de machista pela ofensa à 
parlamentar, pediu desculpas 
públicas pelo ocorrido.

“A pessoa tem que ter muito 
sangue-frio para aguentar o de-
boche que muitas vezes é colo-
cado ali. Ainda mais porque eu 
conheço bem o Wagner, o Wag-
ner é uma pessoa séria”, seguiu 
o vice-presidente. Na sua visão, 
a CPI, que hoje estuda uma 
prorrogação dos trabalhos, já 
poderia ter apresentado seu 
relatório. “O que tinha que ser 
investigado já foi investigado. 
Têm plenas condições de apre-
sentar um relatório”, acrescen-
tou Mourão. (AE)

Se concretizado, o novo par-
tido terá a maior bancada da Câ-
mara, com 81 deputados, além 
de sete senadores, três governa-
dores, o maior tempo de rádio e 
televisão na campanha de 2022 
e os maiores fundos eleitoral e 
partidário. A presidência do par-
tido deve ficar com Luciano Bi-
var, atual presidente do PSL, e a 
secretaria-geral com ACM Neto, 
presidente do DEM.

A união é vantajosa para o 
DEM por causa do aumento do 
fundo partidário e eleitoral. Para 
o PSL, os principais atrativos são 
a capilaridade regional e estru-
tura que a outra sigla pode ofe-
recer. Apesar dos avanços, para 
ser confirmada a fusão é pre-
ciso ajustar conflitos regionais. 
Estados como Rio, São Paulo e 
Pernambuco ainda não têm con-
senso sobre qual grupo político 
vai exercer o comando.

O novo partido também 

quer atrair políticos insatisfeitos 
com as suas legendas e antecipar 
os efeitos da janela de troca par-
tidária, período em que os elei-
tos para cargos em pleitos pro-
porcionais - deputados federais, 
estaduais e vereadores - podem 
sair de suas siglas sem o risco de 

perder o mandato. A janela está 
prevista para acontecer em mar-
ço do ano que vem. Pelas regras 
eleitorais, um deputado pode 
trocar de partido fora da janela 
sem perder o mandato se a nova 
legenda escolhida for resultado 
de uma fusão. (AE)
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São Paulo inicia repasses diretos 
de doses da Coronavac a Estados
Após fim do contrato com Ministério da Saúde, Butantan inicia distribuição direta das vacinas 

Governo do Estado de São Paulo

Doria: celebramos a Coronavac, produzida pelo Butantan

O governo do Estado de São 
Paulo e o Instituto Butantan 
deram início nesta quarta-feira 
(22) à distribuição direta de 
doses da Coronavac  ao Ceará, 
Espírito Santo, Mato Grosso, 
Pará e Piauí. Foram liberadas 
2,5 milhões de doses para que 
os cinco estados possam for-
talecer o plano de imunização 
contra a covid-19.

O governo paulista afir-
mou já ter finalizado a entrega 
da quantidade contratada com 
o Ministério da Saúde  de 100 
milhões de vacinas.

“A razão que traz governa-
dores de diferentes regiões do 
país a São Paulo é a mais nobre. 
É celebrar a vacina Coronavac, 
produzida pelo Butantan, para 
salvar vidas e proteger a saúde 
de suas populações. Serão lib-
erados aos estados total de 2,5 
milhões de doses de vacinas 

do Butantan para que mais 
brasileiros nos estados do Nor-
deste, Sudeste, Norte e Centro 
Oeste possam ser mais rapi-
damente imunizados”, disse o 
governador João Doria.

A celebração dos contratos 
ocorreu durante cerimônia na 
sede do Butantan, com as pre-
senças de Doria e do presidente 
do instituto, Dimas Covas. Am-
bos receberam os governadores 
Camilo Santana, do Ceará; Wel-
lington Dias, do Piauí; Helder 
Barbalho, do Pará; e Renato 
Casagrande, do Espírito Santo.

Conforme previsto nos 
acordos firmados, o Pará vai 
receber 1 milhão de doses da 
Coronavac. Os estados do Es-
pírito Santo e Mato Grosso 
contrataram 500 mil doses 
cada. Completando o carrega-
mento de 2,5 milhões de vaci-
nas, o Ceará vai receber 300 
mil doses e o Piauí ficará com 
outras 200 mil. 

“Desde o início, o Butantan 
sempre foi muito solícito quan-
do apresentamos o desejo de 
adquirir vacinas. Fato impor-
tante, porque agora distribuire-
mos rapidamente as vacinas 
aos municípios. Uma garantia a 
mais de que vidas serão salvas e 
um trabalho importante que 

vai ser complementado por 
essa compra que estamos fa-
zendo”, afirmou Casagrande.

A produção do Instituto 
Butantan envolve processos 
de envase, rotulagem, embala-
gem e um rigoroso controle 
de qualidade antes do forneci-
mento das vacinas. As doses 
disponibilizadas vão contribuir 
com os planos de imunização 
e enfrentamento da pandemia 
nos cinco estados, que ficam 
localizados nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro Oeste e Su-
deste do país.

“Festejamos o dia de hoje 
como mais um passo da união 
de esforços, em favor da vida, 
da proteção e da imunização 
dos brasileiros. Graças à ciên-
cia, à pesquisa e a um con-
junto de cidadãos e cidadãs 
que se doam a esta causa, o 
mundo descobriu a vacina, 
que está sendo a única alter-
nativa para que possamos nos 
proteger e consequentemente 
virar a página deste momento 
dramático da vida mundial”, 
afirmou Hélder Barbalho. 
(Reportagem Local)

MP pede suspensão do uso de 
‘kit covid’ na Prevent Senior 
O Ministério Público 

de São Paulo vai propor 
um acordo à operadora de 
planos de saúde Prevent 
Senior para suspender o 
uso do chamado “kit covid” 
(que inclui hidroxicloroquina 
e cloroquina) em unidades 
da rede. A proposta, que 
será formalizada na sema-
na que vem, prevê ainda 
a paralisação de qualquer 
estudo clínico relacionado 
com o coronavírus e o paga-
mento de uma indenização 
por danos morais coletivos, 
com valor a ser estipulado 
de acordo com o fatura-
mento do plano de saúde.

A empresa é alvo de inves-
tigações no MP, na Polícia Ci vil 
e na Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid 
por supostamente pressionar 
seus médicos conveniados 
a tratar pacientes com subs-
tâncias do “kit covid”, como 
hidroxicloroquina, contra-in-
dicada para a covid-19. 

Órgãos de atenção ao 
consumidor e a Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar também avaliam a 
conduta da Prevent, acusa-
da ainda de ter conduzido 
estudo sobre a eficácia da hi-
droxicloroquina sem avisar 
pacientes nem seus paren-
tes. O estudo teria omitido 
mortes de pacientes, influ-
enciando o resultado para 
dar a impressão de que o 

medicamento seria eficaz.

n ACORDOS
O acordo, chamado Termo 

de Ajustamento de Conduta 
(TAC), é uma medida de praxe 
antes de o MP oferecer uma 
ação à Justiça, mas a expec-
tativa da Promotoria de Di-
reitos Humanos, responsável 
pelo caso, é que não haja dis-
posição, por parte da empre-
sa, em assinar acordos, uma 
vez que implicaria admissão 
de culpa. A proposta, revelada 
pela CBN e confirmada pelo 
Estadão, será feita à empresa 
em audiência na sede do MP.

A proposta de TAC é a últi-
ma etapa da investigação, que 
teve início em março. Con-
firmada a recusa ao acordo, 
conforme apurou o Estadão, 
o MP vai apresentar uma 
ação civil contra a empresa.

Apesar de uma série de 
relatos de médicos e paci-
entes, e centenas de docu-
mentos colhidos desde o 
começo do ano por parte da 
promotoria, a empresa vem 
argumentando ao MP que 
não havia orientação direta 
para uso da hidroxicloro-
quina ou cloroquina porque 
os médicos são livres para 
prescrever o medicamento 
que julgarem mais adequa-
do para cada paciente. A 
empresa também nega que 
tenha adulterado qualquer 
estudo clínico. (AE)

Aumenta 35% formalização de uniões 
estáveis no estado de São Paulo

A formalização das uniões 
estáveis no Estado de São 
Paulo cresceu 35% no primei-
ro semestre de 2021 em com-
paração com o mesmo perío-
do do ano passado. Segundo 
Colégio Notarial do Brasil – 
Seção São Paulo (CNB/SP), de 
janeiro a junho foram feitas 
11,2 mil declarações de união 
estável no estado, enquanto 
nos primeiros seis meses de 
2020 foram 8,2 mil.

Para a entidade, o aumento 
dos registros acontece devido 
a flexibilização da quarentena 
contra o novo coronavírus e au-
torização dos atos de declaração 
por videoconferência. “A pan-
demia fez com que muitos casa-
is passassem a dividir o mesmo 
teto e repensassem o tipo de 
relacionamento que possuíam. 
A linha que distingue o namoro 
da união estável muitas vezes 
é tênue e, para evitar transtor-
nos que possam surgir caso a 
relação termine, os casais têm 
optado por fazer a declaração 

de união estável”, afirmou o 
presidente da CNB/SP, Daniel 
Paes de Almeida.

A possibilidade do uso de 
videoconferência para atos em 
cartórios de notas foi auto rizada, 
em maio de 2020, pelo Conselho 
Nacional de Justiça. Segundo o 
CNB, a regulamentação permitiu 
não só a realização de cerimônias 
que foram adiadas devido a pan-
demia, como a celebração das 

uniões para casais que estavam 
fisicamente separados. 

A entidade explica que a união 
estável é configurada pela con-
vivência pública, contínua e du-
radoura com o objetivo de cons-
tituição de família. Não há prazo 
mínimo de convivência para de-
claração da união estável, nem 
necessidade de viver na mesma 
residência, somente a intenção de 
constituir família.  (ABr)

Até junho foram feitas 11,2 mil declarações de união estável
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Área do Tietê com qualidade 
de água ruim cai 50%

O Tietê sobrevive. Neste 
22 de setembro, em que se 
comemora o Dia do Tietê, o 
maior rio do Estado de São 
Paulo apresentou alguns índi-
ces de melhora na qualidade de 
sua água em trechos do inte rior 
paulista. Na capital, porém, a 
situação continua crítica.

O resultado é melhor do 
que o registrado no ciclo ante-
rior, divulgado em setembro 
de 2020, quando a mancha de 
poluição atingiu 150 km do rio, 
em dois trechos não contínuos. 
O trecho com qualidade de 
água ruim diminuiu 65 quilô-
metros, ou quase 50%.

A organização SOS Mata 
Atlântica faz um acompan-
hamento anual da qualidade 
de sua água e a evolução dos 
indicadores de impacto do 
Projeto Tietê. O levantamen-
to se baseia em dados coleta-
dos entre setembro de 2020 
e agosto de 2021 e foi rea-
lizado ao longo de um trecho 
de 576 km, entre a nascente, 

em Salesópolis, e a eclusa do 
reservatório de Barra Bonita, 
nesse município.

Depois de analisar a quali-
dade de água em 53 pontos 
de amostragem de 21 afluen-
tes que se conectam ao Tietê, 
foi verificada uma tendência 
de melhora nas bacias próxi-
mas de Sorocaba, Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, que corre-
spondem à metade da bacia 
hidrográfica do rio. A melhora 
mais significativa foi verifi-
cada em Santana do Parnaíba, 
Itu e no município de Tietê, 
além de Botucatu, no reser-
vatório de Barra Bonita.

Do total de pontos de 
amostragem, 36 apresenta-
ram um índice regular de qua-
lidade e seis tiveram condição 
boa. Outros sete foram clas-
sificados como ruins e quatro 
como péssimos. Nenhum 
ponto teve classificação ótima. 
Dos quatro pontos péssimos, 
três estão no Rio Pinheiros, na 
capital paulista. (AE)

n ENTRE ASPAS

Desde o início, o Butantan 
sempre foi muito solícito 
quando apresentamos o 
desejo de adquirir vacina

Renato Casagrande

S.Paulo reduz para oito 
semanas o intervalo 

entre doses da 
vacina da Pfizer

O Estado de São Paulo vai 
reduzir o intervalo entre as 
doses da vacina da Pfizer a 
partir desta sexta-feira, 24. 
A segunda dose desse imuni-
zante poderá ser aplicada oito 
semanas após a primeira. 

A informação foi dada 
pela coordenadora-geral do 
Programa Estadual de Imu-
nizações (PEI), Regiane de 
Paula, nesta quarta-feira (22). 
“Quem já recebeu a primei-
ra dose desse imunizante 
poderá receber a segunda 
dose quatro semanas antes do 
prazo inicialmente indicado 
na sua carteira de vacinação”, 
disse Regiane. Cerca de dois 
milhões de doses serão envia-
das aos 645 municípios para 
viabilizar a antecipação.

Segundo o Estado, 6,9 mil-
hões de pessoas já imunizadas 
com a primeira dose serão 
beneficiadas com a redução do 
intervalo.  (AE)
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GM vai retomar no dia 27 o segundo 
turno de produção em São Caetano 
Medida será adotada em Gravataí uma semana depois; objetivo é acelerar a montagem dos modelos Tracker e Onix

n O NÚMERO

6%
foi a participação da GM  
no segmento de automóveis e 
comerciais leves em agosto

A General Motors vai re-
tomar na próxima segunda-
feira (27) o segundo turno da 
fábrica de São Cae ta no. Com 
isso, espera dobrar a produção 
da unidade, que monta o utili-
tário espor tivo Tracker, a mi-
nivan Spin e os compactos Joy 
(hatch) e Joy Plus (sedã).

Em Gravataí (RS), onde são 
fabricados os compactos Onix  
(hatch) e Onix Plus (sedã), o se-
gundo turno será retoma do 
uma semana depois.

A planta de São Caetano 
ficou paralisada por mais de 
dois meses devido à falta de 
componentes e à ade quação 
da unidade para o iní cio da 
produção da nova picape Mon-
tana, prevista para 2022. 

Nesse período, 4 mil traba-
lhadores tive ram seus contratos 

suspensos com base no Progra-
ma Emergencial de Ma nu tenção 
do Emprego e da Ren da (BEm), 
do governo federal. A pro dução 
foi retomada no dia 26 de agos-
to, inicialmente em um turno.

“Este é um momento muito 
importante para funcio nários, 
sindicatos, fornecedores, con-
cessionários e consumidores”, 
afirmou o novo presidente da 
GM América do Sul, Santiago 
Chamorro. O executivo as su-
miu o comando da operação no 
continente pe la segunda vez no 
final de agosto, mas ainda es  tá 
nos Estados Unidos, prepa-
rando seu retorno ao Brasil.

“Nós nos preparamos para 
este momento e faremos tudo 
o que está ao nosso alcance 
pa ra atender à demanda dos 
clientes, ao mesmo tempo em 
que mantemos nosso foco 
na sustentabilidade do negó-
cio na região”, prosseguiu.

Chamorro presidiu a filial 
brasileira entre 2013 e 2016  
e ocupava, na sede da matriz 
em Detroit (EUA), o posto 
de vice-presidente da divisão 
global de serviços conecta-
dos antes de ser escolhido 
pa ra suceder Carlos Zarlen-

ga, que deixou a empresa.

n RECUPERAÇÃO
Com a retomada do segun-

do turno no ABC e em Gra-
vataí, a empresa espera recu-
perar ao menos parte dos cerca 
de 200 mil veículos que deixou 
de produzir no período em 
que as unidades ficaram fecha-
das por problemas no forneci-
mento de semicondutores.

A fábrica de Gravataí ficou 
parada por mais de quatro me-
ses. Sem a produção do Onix, 
que era o modelo mais vendido 
da marca e campeão de vendas 
no país há vários anos, a partic-
ipação da GM no segmento de 
carros e comerciais leves caiu a 
cerca de 6%. Antes, a monta-
dora respondia por 15%.

Segundo a Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veí culos 

Divulgação/GM

Utilitário esportivo Tracker é um dos quatro modelos produzidos pela GM em São Caetano
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,303 R$ 5,304
Turismo R$ 5,31 R$ 5,46

Volume: R$ 35,84 bilhões
Maiores altas:  Azul PN  8,19%), 
Usiminas PNA (8,70%)
Maiores baixas:  Hapvida ON 
(-3,89%), Intermedica ON (-3,88%) 
Variação em 2021: -5,66%
Variação no mês:  -5,47%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,201 R$ 6,203
Turismo R$ 6,24 R$ 6,42

Pernambucanas inaugura loja no Shopping ABC

A rede varejista Pernambu-
canas vai inaugurar no próxi-
mo sábado (25), em Santo An-
dré, a 210ª unidade no Estado 
de São Paulo e a 435ª no país. 
A loja está instalada no Shop-
ping ABC e demandou investi-
mentos de R$ 4 milhões.

Com 1.165 m² de área de 
vendas, a unidade gerou cerca 
de 25 empregos diretos. Seu  
conhecido portfólio de produ-
tos inclui vestuário feminino, 
masculino e infantil, itens de 
lar como cama, mesa e banho, 
além de eletroportáteis, bijute-
rias, telefonia e informática.

A inauguração dá continui-
dade ao plano de expansão 
da rede que prevê a abertura 
de 42 lojas no país em 2021, 
das quais 23 já foram inaugu-
radas. O investimento para 
ampliação beira os R$ 170 mi-
lhões, com foco principal nas 
regiões Norte e Nordeste.

“Estamos muito felizes em 
trazer mais uma unidade para 
o ABC em um shopping que, 
assim como a Pernambuca-
nas, está na memória afetiva 
dos clientes. Essa é a sétima 
unidade que abrimos este 
ano somente em São Paulo, 
o que nos possibilita estar 

cada vez mais próximos”, 
afirmou o presidente da rede 
varejista, Sergio Borriello.

“Essa chegada está sendo 
muito comemorada. Com o 
movimento no varejo em fase 
de retomada, receber uma no-
va âncora como a Pernambu-
canas – que traz ainda mais 

variedade e qualidade aos cli-
entes e agrega muito ao em-
preendimento – é motivo de 
satisfação para todos”, comen-
tou Flavia Tegão, gerente de 
marke ting do Shopping ABC. 

Como nas demais uni-
dades da rede, a loja do Shop-
ping ABC oferece o sistema 
Clique e Retire, que permite 
aos clientes comprar pelo si-
te ou aplicativo da marca e 
retirar na própria loja. Além 
disso, o cliente tem à dispo-
sição a compra por Whats-
App, também com retirada 
na loja, em duas horas.

n DESEMPENHO
No ano passado, afetada 

pela pandemia de covid-19, re-
ceita da Pernambucanas alca-
nçou R$ 3,8 bilhões, queda de 
10% em relação ao faturamen-
to de 2019, no conceito mes-
mas lojas. (Reportagem Local) 

Com 1.165 m² e geração de 25 empregos diretos, unidade demandou investimentos de R$ 4 milhões

Copom eleva Selic pela 5ª vez  
seguida, e juro básico vai a 6,25%

Com a inflação persistente e 
se aproximando dos dois dígitos 
no acumulado em 12 meses, o 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central de-
cidiu ontem (22) elevar a Selic, a 
taxa básica de juros, em 1 pon-
to porcentual, de 5,25% para 
6,25% ao ano. Esse foi o quinto 
aumento consecutivo dos juros 
– no início de agosto a alta tam-
bém foi de 1 ponto e, nas três 
decisões anteriores, o BC subiu a 
taxa em 0,75 ponto porcentual.

De agosto do ano passado 
a março deste ano, a taxa se 
manteve no mínimo histórico 
de 2% ao ano. A partir daí, o 
Banco Central recomeçou a ele-
var a Selic, em uma tentativa 
de controlar a inflação.

O aumento do juro básico 
da economia se reflete em taxas 
bancárias mais elevadas, em-
bora haja defasagem entre a de-
cisão do BC e o encarecimento 
do crédito (de seis a nove meses). 

A alta dos juros também influ-
encia negativamente o consumo 
e os investimentos produtivos.

A decisão de  ontem já era 
esperada pelo mercado finan-
ceiro, mas o mercado projetava 
alta dos juros entre 1,25 e 1,50 
ponto porcentual até a semana 
passada. O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, 
arrefeceu as expectativas de um 
aperto maior na Selic ao afirmar 
que a autoridade monetária não 
vai alterar seu “plano de voo” 
a cada número da inflação.

O Copom fixa a taxa básica 
de juros com base no sistema 
de metas de inflação. Neste ano, 
a meta central é de 3,75%, mas 
o IPCA – que mede a inflação 
oficial do país – pode ficar en-
tre 2,25% a 5,25% sem que a 
meta seja descumprida.

Para 2022, a meta central 
para o IPCA é de 3,5% e será ofi-
cialmente cumprida se o índi-
ce oscilar de 2% a 5%. (AE)

Automotores (Fena bra ve), que 
representa as concessionárias, 
o Onix foi em agosto o 49º mo-
delo mais emplacado no país, 
com 410 unidades, enquanto o 
Tracker foi o 26º, com 1.293.

O complexo da GM em São 
José dos Campos (SP), onde 
é feita a picape S10 e o utili-
tá rio esportivo Trailblazer, 
ope ra em dois turnos desde 
maio. (Reportagem Local)
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Desemprego deve continuar em dois 
dígitos no Brasil até 2025, prevê FMI

O Fundo Monetário Inter-
nacional avalia que o Brasil 
terá  elevada taxa de desem-
prego, acima de dois dígitos, 
até 2025. Só a partir de 2026 
é que o indicador cairá a um 
dígito, chegando a 9,8%.

 “O mercado de trabalho 
está atrasado em relação à 
recuperação da produção, e 
a taxa de desemprego é alta, 
especialmente entre jovens, 
mulheres e afrobrasileiros”, de-
stacou o FMI, em relatório.

O Fundo ressalta que a 
questão do desemprego é um 
dos principais desafios do país,  

especialmente em um contexto 
marcado de depreciação cambi-
al e aumento das cotações inter-
nacionais de commodities, que 
elevaram a inflação e as expecta-
tivas para os índices de preços.

O FMI estima que a taxa 
de desemprego subirá de 
13,5% em 2020 para 13,7% 
neste ano. A partir de 2022, o 
indicador deve registrar pau-
latina redução, pois baixará a 
12,9% e para 11,7% em 2023. 
No ano seguinte chegará a 
10,9% e ain da estará em dois 
dígitos em 2025, quando al-
cançará 10,2%. (AE)

Reprodução

Rede varejista possui atualmente 435 lojas no país



Consórcio ABC visitou edificações que beneficiaram 1.591 famílias no centro da Capital
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O secretário executivo de 
Habitação do Estado de São 
Paulo, Fernando Marangoni, 
recebeu nesta quarta-feira (2) 
representantes dos municípios 
que integram o Consórcio Inter-
municipal ABC para a apresenta-
ção da Parceria Público-Privada 
(PPP) Habitacional no Centro da 
Capital. A proposta visa atender 
famílias ou indivíduos de baixa 
renda que trabalham na região e 
antes não tinham acesso à casa 
própria. Os apartamentos aten-
dem a 1.591 famílias com ren-
da mensal bruta entre R$ 1.100 
e R$ 6.600, que se inscreveram 
em sorteios classificatórios para 
receber as chaves.

“É a primeira PPP Hab-
itacional do Brasil, com apar-
tamentos bonitos, acessibi-
lidade garantida e conforto à 
população, que também tem 
fácil acesso ao transporte pú-
blico. É um modelo habitacio-
nal que chama a atenção de 
diversas cidades brasileiras”, 
afirmou Marangoni.

Estiveram nas vistorias os 
secretários municipais de Habi-
tação Ronaldo Lacerda, de Di-
adema, e Denise Zirondi, de 
Mauá, além da coordenadora 

de Programas e Projetos, San-
dra Malvese, representando o 
Grupo de Trabalho Habitação 
da entidade regional. Também 
participou da visita o secre-
tário estadual de Desenvolvi-
mento Social de Santa Cata-
rina, Claudinei Marques.

Os responsáveis pelas pas-
tas conheceram os benefícios 
da parceria, que também tem 
a finalidade de revitalizar o 
centro expandido de São Pau-

lo, principalmente a região 
onde atualmente se concentra 
a Cracolândia.

Segundo Marangoni, a PPP 
Habitacional recupera o conceito 
da moradia em regiões centrais 
das grandes cidades brasileiras. 
“Além de reduzirmos o déficit 
habitacional, mostramos que é 
possível promover moradias de 
qualidade no Centro. Por que 
não podemos unir um teto para 
família, com toda a dignidade, 

respeito e cidadania, próximo ao 
local de trabalho? Isso é reforçar 
a qualidade de vida da popula-
ção que mais precisa de nosso 
acolhimento”, disse.

n PPP HABITACIONAL
Os representantes do Con-

sórcio ABC visitaram os com-
plexos Mauá e Júlio Prestes, 
próximos ao sistema metrofer-
roviário. Da janela dos apar-
tamentos do primeiro con-
domínio é possível ver de perto 
as estações Júlio Prestes e Luz 
da CPTM e Metrô, onde circu-
lam sete linhas. A PPP Habita-
cional dispõe de apartamentos 
de um a dois quartos, além de 
áreas de lazer e áreas comerci-
ais no andar térreo.

Ao todo, o projeto prevê 
atender 2.260 famílias na região 
central e novos empreendi-
mentos serão construídos na 
Barra Funda e nas proximi-
dades da Estação Júlio Prestes 
da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM). 
A PPP beneficiará os distritos 
da Sé, República, Santa Cecília, 
Bom Retiro, Pari, Brás, Mooca, 
Belém, Cambuci, Liberdade, 
Bela Vista e Consolação.

Imóveis atendem famílias com renda mensal entre R$ 1.100 e R$ 6.600

A unidade hospitalar já não recebe pacientes desde o dia 31 de julho

Governo do Estado apresenta PPP 
Habitacional a municípios do ABC

Prefeitura de Ribeirão Pires desmonta 
definitivamente o Hospital de Campanha

O Comitê Covid de Ribeirão 
Pires decidiu, por unanimidade, 
encerrar definitivamente as 
atividades do Hospital de Cam-
panha, que funcionou na cidade 
entre abril de 2020 e agosto 
deste ano. Sendo assim, toda 
a estrutura erguida no ginásio 
esportivo Ozires Grecco será 
desmontada nos próximos dias.

A unidade hospitalar já 
não recebe pacientes desde o 
dia 31 de julho e foi desmo-
bilizada oficialmente no dia 
7 de agosto. Entretanto, a es-
trutura física foi mantida para 
dar suporte aos pacientes em 
caso de uma terceira onda da 
Covid-19, o que não ocorreu. 
O custo mensal para manter 
a estrutura é de aproximada-
mente R$ 200 mil.

O secretário Municipal 
de Saúde, Audrei Rocha, 
destacou o baixo número 
de pacientes internados na 
rede pública municipal nos 
últimos meses como justifi-
cativa para o encerramento 
definitivo das atividades. 
“Desde a desmobilização do 
hospital, mantivemos  média 

de internados entre dois a 
cinco pacientes no máximo, 
o que nossa atual estrutura 
montada no complexo hos-
pitalar da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Santa 
Luzia comporta sem maiores 
dificuldades”, explicou. 

Responsável pelo atendi-
mento dos casos de Covid na 
cidade, o médico Antônio Car-
los André de Castro, defende o 
encerramento das atividades 
da unidade hospitalar. “Nossas 

projeções estão dentro da mé-
dia de dois a três pacientes, o 
que não justifica manter toda 
aquela estrutura erguida. As-
sim, o dinheiro do custo men-
sal poderá ser indicado para 
outros investimentos na área 
da saúde”, afirmou.

Atualmente, os casos de 
Covid no município são trata-
dos na UPA Santa Luzia. Nesta 
quarta-feira (22), apenas dois 
pacientes estavam internados. 
(Reportagem Local)

Divulgação/PMETRP

Com reforço de frota, linhas gerenciadas pela 
EMTU no ABC ganham mais 38 viagens

A EMTU determinou nes-
ta quarta-feira (22) aumento 
do número de ônibus e de 
viagens em três linhas inter-
municipais que operam nos 
municípios de São Caetano 
do Sul e Santo André, com 
destino final ao Terminal Sa-
comã, em São Paulo.

A frota das empresas Tu-
curuvi e Vipe foi reforçada 
nos dias úteis com quatro 

ônibus a mais, representan-
do, ao todo, aumento de 38 
viagens. Cerca de 4,5 mil pas-
sageiros serão beneficiados.

Abaixo, a relação das 
linhas que receberam acrésci-
mo de ônibus e viagens:

123 - São Caetano do Sul 
(Terminal Rodoviário Nico-
lau Delic)/ São Paulo (Ter-
minal Sacomã)

494 - São Caetano do Sul 

Os investimentos da inicia-
tiva privada em habitação, ser-
viços e obras urbanas são de R$ 
919 milhões e estão sob respon-
sabilidade da empresa Canopus 
Holding S.A. O Governo do Es-
tado investirá R$ 465 milhões, 
divididos ao longo de 20 anos de 
vigência do contrato, com con-
trapartida máxima anual de R$ 
82 milhões.

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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LABIRINTITE X ZUMBIDO X LIMPEZA.

Dra. Maryanne Ramos, Fonoaudióloga do Grupo Biomédic.

Labirintite: Uma tontura grave ou vertigem pode trazer a sensa-
ção de que algo está terrivelmente errado. É possível que a ori-
gem do seu problema seja a labirintite, uma infecção do labirinto, 
que é o sistema de cavidades cheias de líquido do ouvido interno. 
O labirinto controla o equilíbrio. Embora a vertigem possa tornar 
extremamente difícil para você continuar com as suas atividades, 
a infecção em si não é perigosa. Em geral, o repouso é o principal 
tratamento. 
O médico pode receitar remédios para combater a tontura, assim 
como a náusea e o vômito que também podem acontecer. Na 
maioria dos casos, os sintomas desaparecem entre uma e três 
semanas. Episódios recorrentes de vertigem devem ser investi-
gados por um médico, já que podem representar alguma outra 
doença não manifesta.
Zumbido: Todo mundo fica com um pouco de zumbido nos ou-
vidos de vez em quando, mas quando acontece continuamente 
isso pode incomodar você. É o resultado de um dano das células 
ciliadas do ouvido interno. Essas células captam as vibrações 
sonoras e enviam impulsos elétricos pelo nervo auditivo para o 
cérebro. No zumbido, as células estão “ligadas” o tempo o todo, 
fazendo o cérebro pensar que as vibrações sonoras estão en-
trando no ouvido sem cessar.
Entre as causas possíveis do zumbido estão trauma acústico, 
cerume, infecção, efeitos colaterais de certos medicamentos 
(mais de 200 podem ocasionar zumbido),  tímpano perfurado, 
acúmulo de líquidos, pressão arterial alta, tumor, diabetes e en-
velhecimento.
Para interromper o zumbido e a labirintite, tente o seguinte:
• Interrompa o barulho muito alto ou use um protetor auricular.
• Mantenha baixa a sua pressão arterial
• Diminua o sal. 
• Limite a aspirina. Seu consumo crônico ou mesmo o uso fre-
qüente durante um ou dois dias pode causar zumbido. Fale com 
o seu médico antes de interromper qualquer medicamento que 

você acha que pode estar causando o zumbido.
• Evite cafeína, tabaco e substâncias que criam dependência, 
pois elas também podem desencadear o zumbido.
• Malhe. Se a causa do zumbido for má circulação, fazer exercí-
cios físicos ajudará.
• Certifique-se de descansar o suficiente.
É importante cuidar dos ouvidos para prevenir que problemas 
graves aconteçam. 
 Limpeza: ao contrário do que pensam muitas pessoas, na maio-
ria das vezes, é melhor deixar o cerume no ouvido. Ele está lá por 
uma boa razão: reter sujeira, bactérias e outras partículas que 
podem causar ferimentos, irritação ou infecções.
Às vezes, no entanto, o cerume se intensifica. Mesmo assim, em 
grande parte das vezes, os ouvidos se limpam sozinhos. Quando 
você come ou fala, os movimentos do maxilar empurram a cera 
para o ouvido externo, de onde você pode remover com facilida-
de, usando um pedaço de algodão umedecido.
Somente quando o cerume estiver causando desconforto ou 
atrapalhando a audição, você deve fazer algo para removê-lo, 
mas com extremo cuidado. Os cotonetes deveriam vir com uma 
etiqueta de aviso: NÃO COLOQUE PROFUNDAMENTE NOS 
OUVIDOS. 
Eles podem fazer mais mal do que bem, empurrando a cera para 
dentro do canal auditivo, até mesmo contra o tímpano, podendo 
interferir na audição. E não é só: eles também podem prejudi-
car a delicada parede do canal ou perfurar o tímpano. Tanto um 
quanto o outro podem levar a uma infecção.
Se o cerume estiver realmente incomodando e precisar ser remo-
vido, deixe que um médico faça isso para você. Não use gotinhas 
para amaciar a cera. Se o problema não estiver com o cerume, 
as gotas podem piorá-lo. 
Consulte um médico antes de fazer uso dessa substância.

Pátio Ferroviário de Paranapiacaba 
vai passar por restauração

A Vila de Paranapiacaba, 
em Santo André, terá mais 
um espaço histórico res-
taurado. A empresa Brasil 
Restauro concluiu os pro-
jetos executivos para inter-
venções no Pátio Ferroviário. 
Durante nove meses foram 
elaborados e produzidos ma-
pas e textos, com propostas 
técnicas e indicações de fu-
turas obras para requalifica-
ção e conservação das áreas 
das antigas estações Alto da 
Serra e Paranapiacaba.

O Pátio Ferroviário 
pos sui área construída de 
465,86 metros quadrados 
e faz parte do patrimônio 
histórico e ambiental da 
Vila. “O trabalho pela recu-
peração de Paranapiacaba 
é permanente e uma das 
prioridades da gestão. Nosso 
esforço é viabilizar a revitali-
zação de todos os espaços 
com relevância histórica e o 
Pátio Ferroviário é um dos 
destaques. Será uma impor-
tante obra que vai se somar a 
outras revitalizações realiza-
das na Vila, entregues pela 
Prefeitura, MRS e comuni-
dade”, destacou o secretário 
de Meio Ambiente de Santo 
André, Fabio Picarelli.

O projeto, patrocinado 
pela MRS Logística, por meio 
da Lei de Incentivo à Cultura, 
tem valor aprovado de R$ 

445.570. “Desenvolver pro-
jetos executivos consistentes 
e bem estruturados é muito 
importante, pois podem ori-
entar ações do poder público 
e ser a base para iniciativas 
autossustentáveis, que ge-
rem emprego, renda e deem 
novos significados às áreas 
preservadas ou recupera-
das. O potencial turístico, 
por exemplo, do patrimônio 
histórico ferroviário é alto. É 
preciso organizar as formas 
de atuação e atingir resulta-
dos positivos para toda a co-
munidade local”, afirmou o 
gerente geral de Relações In-
stitucionais da MRS São Pau-
lo, José Roberto Lourenço.

Os estudos e as propos-
tas foram protocolados junto 
aos Conselhos de Preser-
vação, que avaliam o mate-
rial para dar parecer. A Brasil 
Restauro sugere a criação de 
uma praça no espaço antes 
ocupado pela estação Alto da 
Serra, demolida na década de 
1980, com uma releitura da 
antiga planta de arquitetura 
da extinta estação. A pes-
quisa histórica possibilitou 
resgatar todos os projetos 
da estação original, de modo 
que foi possível identificar as 
áreas do prédio, como admi-
nistração, bilheteria, sanitá-
rios e cozinha dos funcioná-
rios. (Reportagem Local)

Divulgação/Consórcio ABC

(Terminal Rodoviário Nico-
lau Delic)/ São Paulo (Termi-
nal Sacomã)

493 - Santo André (Prín-
cipe de Gales)/ Sao Paulo (Ter-
minal Sacomã)

Informações sobre os no-
vos horários das linhas podem 
ser obtidas no site https://
www.emtu.sp.gov.br ou no 
aplicativo da EMTU disponív-
el para iOS e Android. (RL)
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

A eletrificação é um fato con-
sumado na indústria automotiva 
mundial. A partir de 2030, alguns 
países da Europa terão a produção 
de carros a combustão proibida. 
No Brasil, embora com certo 
atraso, a pauta ganha re levância. 
Segundo a Associação Brasileira 
do Veículo Elétrico (ABVE), os 
13.899 carros e comerciais leves 
eletrificados emplacados de janei-
ro a junho de 2021 representam 
1,4% do total de 1,007 milhão de 
veículos co mercializados no mer-
cado interno no mesmo período, 
incluindo híbridos (8.065 uni-
dades), híbridos plug-in (5.102) 
e elétricos 100% a bateria (732). 
Porém, em julho, os eletrificados 
já atingiram 2,2% de participação. 

Em maio deste ano, a Volvo 
se tornou a primeira marca de 
automóveis a vender somente 
modelos eletrificados no Brasil. 
O portfólio da fabricante sueca 
conta com cinco híbridos plug-in: 
os sedãs S60 e S90 e os utilitários 
esportivos XC90, XC60 e XC40. 
Agora, desembarca o primeiro 
automóvel Volvo 100% elétrico 
a estrear mundialmente, o XC40 
Recharge Pure Electric. Apresen-
tado mundialmente em outubro 
do ano passado, nos EUA, é ofe-
recido no Brasil por R$ 389.950. 

As 300 unidades disponibili-
zadas para a pré-venda há quatro 
meses foram vendidas em apenas 
20 dias e mais 150 foram im-
portadas. A julgar pelos volumes 

iniciais, a liderança nacional entre 
os carros 100% elétricos parece 
questão de (pouco) tempo.

O XC40 Recharge Pure Elec-
tric tem dois motores P8 AWD, 
um em cada eixo. Combinados, 
geram 413 cavalos de potência 
e 67,3 kgfm de torque. Segundo 
a Volvo, a ba teria de 78 kWh, 
distribuída no assoalho, oferece 
alcance de mais de 400 km com 
uma única carga – pode ser car-
regado em tomada convencional 
ou por meio de Wallbox. Com 
sistema de carregamento rápido, 
a bateria recupera até 80% de sua 
capacidade em 40 minutos. 

O SUV oferece aceleração de 
zero a 100 km/h em 4,9 segun-
dos – a partir da linha 2021, a 
ve loci dade máxima dos Volvo é 
li mitada eletronicamente em 180 
km/h. Enquanto, na versão híbri-
da do XC40, a tração é frontal, na 
Pure Electric é integral.

Em termos estilísticos, as di-
ferenças em relação à versão hí-
brida do XC40 se limitam à grade 
frontal. Como as necessidades 
de refrigeração são menores, no 
XC40 Recharge Pure Electric a 
tradicional grade preta dá lugar a 
uma placa sem buracos na cor da 
carroceria, que cumpre a função 
de abrigar a faixa diagonal cro-
mada e o logo da Volvo. De resto, 
é praticamente o mesmo “shape” 
do XC40 apresentado em 2018. 

Na frente, a luz diurna, posi-
cionada dentro dos faróis, tem 
desenho em formato de “T” – o 
marketing da Volvo apelidou o de-
senho de “Martelo de Thor”, que 

se tornou onipresente nos mode-
los da marca. Os faróis “full-LED” 
têm função anti-ofuscante (AHB), 
com auxiliar de neblina também 
em LED. Os retrovisores são elet-
ricamente rebatíveis e as rodas de 
alumínio têm 20 polegadas. Nas 
colunas traseiras des taca-se a ins-
crição “Recharge”. Atrás, as lan-
ternas verticalizadas de LED têm 
formato de bume rangue e são in-
terligadas pelo aerofólio preto. 

Por dentro, o painel de 12,3 
polegadas está integrado à central 
multimídia com tela de nove pole-

gadas sensível ao toque. De talhes 
de acabamento em alumínio con-
ferem aspecto tecno ao ambiente. 
Há so luções de armazenamento 
para vários tipos de objeto, inclu-
indo um compartimento frontal 
com o carregamento por indução 
para celulares. Com a retirada da 
motorização convencional foi cri-
ado nicho frontal de 31 litros, que 
serve para levar pequenos volu-
mes. O porta-malas tem capaci-
dade para 413 litros – a tampa 
tem abertura e fechamento elé-
trico com função “hands-free”.

Um dos destaques do XC40 
Pure Eletric é o One Pedal Drive, 
recurso similar ao apresentado 
pelo Nissan Leaf (no qual é chama-
do de ePedal) e adotado em outros 
veículos elétricos. Ao ser aciona-
da, a tecnologia permite que a 
aceleração e a frenagem sejam 
feitas usando um único pedal. 
Essa funcionalidade amplia a re-
generação de energia e a autono-
mia. Outro atrativo tecnológico é 
totalmente original: o sistema de 
infoentretenimento com sistema 
operacional Google Automotive 

Services, que integra o carro aos 
recursos da Google. 

Em termos de assistência à 
condução, o XC40 Pure Eletric 
oferece a “câmera 360 graus” 
que, junto ao alerta de tráfego 
lateral e a frenagem automática, 
ajuda a evitar colisões em saídas 
e entradas de vagas de estaciona-
mento. O elétrico da Volvo traz 
sistema de alerta de mudança 
de faixa e aviso de ponto cego. O 
City Safety reconhece pedestres, 
ciclistas e animais de grande 
porte e pode frear e até esterçar 
o volante para evitar ou reduzir 
as consequências de uma colisão. 

O veículo traz ainda sensores 
e câmeras de monitoramento das 
faixas das vias e um sistema que 
comanda a aceleração e a frena-
gem em relação ao carro da frente. 
Há também o Volvo On Call, um 
serviço de segurança, proteção 
e conveniência já oferecido em 
outros modelos da marca e que 
presta assistência vinte e quatro 
horas e auxílio de emergência. 

Fotos: Tom Papp

Visto de fora, o Volvo XC40 
Pure Electric parece um carro 
convencional, mas passa longe 
disso, o que fica evidente desde 
o primeiro contato. Para ligar um 
veículo, normalmente, o mo to-
rista procura um local para en fiar 
a chave de ignição ou um bo tão de 
partida. O elétrico da Volvo não 
tem uma coisa nem outra. É liga-
do automaticamen te no momen-
to em que o condutor entra com 
a chave no bolso, afivela os cintos 
e seleciona o câmbio na posição 
“D”. Para desligar, basta escolher a 
posição “P” e sair do veículo. 

Também diferente do padrão é 
o One Pedal Drive. Com o sistema 

ativado, a aceleração e frenagem 
são feitas em um único pe dal. Para 
acelerar, é só pressionar o pedal e, 
para frear, basta aliviar a pressão. 
Em frenagens de emergência, 
pisar no freio da forma convencio-
nal garante paradas rápidas.

De resto, a própria perfor-
mance dinâmica do SUV elétrico 
é bastante diferenciada. Uma 
ca racterística que realmente im-
pressiona no XC40 Pure Eletric 
são suas retomadas de veloci-
dade. Nas ultrapassagens, basta 
uma pisada forte e o torque ins-
tantâneo – característico dos elé-
tricos – permite acelerar de 60 
km/h a 120 km/h em três segun-

dos. Essa capacidade de acelera-
ção só é igualada pelos esportivos 
de combustão turbinados. 

A direção elétrica é bem cali-
brada e o centro de gravidade, 
baixo – o peso das baterias que 
ficam sob o assoalho ajuda a “gru-
dar” o SUV no chão nas curvas. O 
isolamento acústico está acima da 
média dos normalmente silencio-

sos veículos elétricos.
Como é comum em veículos 

elétricos, a autonomia do XC40 
Pure Eletric cai nas estradas, 
principalmente em velocidades 
médias acima dos 100 km/h. O 
uso do One Pedal Drive aprimora 
a regeneração de energia, mas a 
tecnologia do “pedal único” fun-
ciona melhor no “para e anda” 

Interior de layout limpo traz revestimentos sofisticados

do trânsito urbano. Em trajetos 
rodoviários, nas velocidades mais 
elevadas, qualquer oscilação da 
pressão no pedal do acelerador – 
natural depois de algum tempo 
de estrada – gera  variação ins-
tantânea na veloci dade, o que 
transmite certo desconforto aos 
ocupantes do carro. Assim, nas 
estradas, é melhor desativar o One 
Pedal Drive e usar o acelerador e 
o freio da forma tradicional. 

n A BORDO 
Dentro do estilo do moderno 

design automotivo escandinavo, 
o característico layout limpo e 
sem brilhos excessivos ressalta os 
belos detalhes estéticos do XC40 
Pure Electric. Os revestimentos 
sofisticados e em padronagens 
elegantes agradam tanto à visão 
quanto ao tato. O ar-condicio-
nado dual zone permite obter 
temperaturas diferenciadas em 
cada lado do veículo e os bancos 
elétricos revestidos em microtech 

Primeiro modelo totalmente elétrico  
da Volvo, utilitário esportivo XC40 Pure 

Electric desembarca no Brasil

Na frente, a tradicional grade 
preta dá lugar a uma placa 
na cor da carroceria; atrás, 
lanternas verticalizadas têm 
formato de bumerangue

reforçam o conforto.
Porém, o inegável destaque 

do interior do XC40 Pure Eletric é 
o infoentretenimento com o iné-
dito sistema operacional Google 
Automotive Services. Tem inter-
face amigável e busca oferecer ao 
motorista a mesma experiência 
a que está acostumado com seu 
smartphone, com recursos de 
reconhecimento de voz de fácil 
acessibilidade sem ter de usar 
as mãos. É possível controlar a 
temperatura, definir um destino, 
tocar música e até enviar mensa-
gens – tudo por comando de voz.

n BRINDE
Quem comprar o XC40 Pure 

Eletric até o fim do ano leva como 
brinde quatro anos de serviços 
online, bem como o Wallbox pa-
ra recarga doméstica, com ins-
talação incluída. As novidades 
elétricas da Volvo não ficarão por 
aí: em 2022 chegará ao país o C40, 
variante cupê do XC40. (LHMP)
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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)

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

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! 

‘‘
‘‘ Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar
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Leia e anuncie: (11) 4057-9000
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d B d fiLtroS e SerVicoS Ltda., 
torna público que recebeu da Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá a Licença Prévia 
e de Instalação nº 2021080 e solicitou a Li-
cença de Operação, para CNAE 28.29-1/99 
– Fabr. de outras máquinas e equipamentos 
de uso geral não especificados anterior-
mente, peças e acessórios sito à R ROSA 
KASINSKI, 1109 –G18/G19– CAPUAVA – 
MAUÁ/SP, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 4680/2021

PoLar reSfriaMento e VentiLaÇÃo 
Ltda. Me, torna público que solicitou da 
Secretaria de Meio Ambiente de Mauá a 
Licença Previa e de Instalação para Fabri-
cação de máquinas e aparelhos de refriger-
ação e ventilação para uso industrial– CNAE 
28.23-2-00, sito à RUA DELFINO RIBEIRO 
GUIMARÃES, 74 – CAPUAVA – MAUÁ - SP, 
conforme consta no Processo Administra-
tivo nº  9395/2021

eKo toWer ii eMPreendiMento iMo-
BiLiÁrio SPe Ltda, pessoa jurídica – PJ 
torna público que requereu ao Semasa, a 
Autorização Ambiental para Transplante de 
árvore isolada dentro ou fora de APP, para 
Construção de Edifício Multifamiliar Vertical, 
sito à Rua Aimberê, 447/455, Vila Curuçá - 
Santo André/SP e declara aberto o prazo de 
30 dias para manifestação escrita, endere-
çada ao Semasa.

Leandro rocHa LiMa, pessoa física 
– Pf torna público que requereu ao Sema-
sa, a Autorização Ambiental de Intervenção 
em Área de Preservação Permanente, para 
Construção de Galpões, sito à Rua Uruguai, 
s/nº, Parque das Nações - Santo André/SP e 
declara aberto o prazo de 30 dias para ma-
nifestação escrita, endereçada ao Semasa.

edital de convocação para votação 
extraordinária

O Presidente da Diretoria do Recanto Somas-
quinho, Sr. José Vicente Garcia, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
15, parágrafo IV de seus Estatutos Sociais, 
convoca todos os seus membros para a As-
sembleia Geral extraordinária, a realizar-se 
no dia 01 de outubro de 2021 às 12 horas, de 
forma remota, por meio do formulário google, 
deliberar a seguinte pauta:
A) Eleição e Posse da diretoria e conselho fis-
cal da entidade para o período de 01/10/2021 
a 30/09/2023.

Santo andré, 22 de setembro de 2021.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021: PORTARIA: 239, EXONERA a pedi-
do a contar de 20.09.2021 AMANDA PELEGRINO 
DO ROSARIO MARTINS, Prontuário 115.644, R.G. 
nº 21.630.713, do cargo de Professor de Educação 
Básica I, SE.
ATA DE APURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 
DO COMPEDE (Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência) -BIÊNIO 2021 – 2023.Ao décimo 
sétimo dia do mês de setembro de 2021, às 16h00, 
reuniram-se os apuradores no Auditório da RECAD, 
localizado na Rua Oriente Monti, 201, Jardim do 
Parque, Diadema/SP, para o processo de apuração 
da eleição do Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência - COMPEDE. Estiveram presentes no 
auditório da RECAD as representantes da Comis-
são Eleitoral e mesa diretora do COMPEDE e re-
presentantes dos (as) candidatos(as).A Comissão 
Eleitoral do COMPEDE deu início ao procedimento 
apuratório após receber a primeira urna e realizar 
a conferência documental. Participaram da eleição 
um total de 417 (quatrocentos e dezessete) elei-
tores. Total de votos válidos do COMPEDE: 1.483 
(mil quatrocentos e oitenta e três) votos. Total de 
votos nulos: 29 (vinte e nove) votos. Total de votos 
brancos: 1016(mil e dezesseis) votos. Em seguida, 
constatou-se os seguintes resultados para compor 
o COMPEDE:Foram eleitos:Deficiente ou Familiar/
Responsável (Categoria I)– Total de votos válidos: 
976 (novecentos e setenta e seis), sendo COMPE-
DE – Deficiente ou Familiar/Responsável (Categoria 
I) -  eleitos(as):Titular:Maria da Conceição Manguei-
ra Lopes (Deficiência Múltipla) – “Maria Lopes” com 
224 (duzentos e vinte e quatro) votos; Titular: Antô-
nia Sirene Delphino (Deficiência  Mental) – “Antônia 
Sirene Delphino” com 221 (duzentos e vinte e um) 
votos; Titular: Márcia Almeida Pereira (Deficiência 
Auditiva) - “Márcia Almeida” com com 221 (duzen-
tos e vinte e um) votos; Titular:  Soraya Maria Sou-
sa Studzinski (Deficiência Física) - “Soraya Maria 
Sousa” com 134 (cento e trinta e quatro) votos;  A 
5ª candidata mais votada entre as modalidades 
da Categoria 1, fica eleita como 5ª Titular: Mônica 
Ferreira de Amorim – (Deficiência  Física) - “Mônica 
Ferreira de Amorim” com 117 (cento e dezessete) 
votos; Suplentes da Categoria 1 será a candidata 
com votação em 6º lugar, sendo como 1ª Suplente: 
Renata de Almeida Freires (Deficiência Múltipla) – 
“Renata de Almeida Freires” com 59 (cinquenta e 
nove) votos.Entidades prestadoras de serviços às 
pessoas com deficiência no Município (Categoria 
II).  Total de votos válidos:249(duzentos e quarenta 
e nove) votos. Entidades prestadoras de serviços 
às pessoas com deficiência no Município (Catego-
ria II) - eleitos:Titular:Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia e Diadema – “Santa Casa de Diadema” 
com 193 (cento e noventa e três) votos; Titular: As-
sociação Cultural Artística e Esportiva de São Paulo 
– ACAESP com 56 (cinquenta e seis) votos. Para 
essa categoria não há suplentes. Organização da 
Sociedade Civil que atua no atendimento e/ou de-
fesa das pessoas com deficiência no âmbito deste 
município (categoria III):Total de votos válidos: 207 
(duzentos e sete) votos. Sendo eleita comoTitular: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE de Diadema – “Sonia da APAE” com 258 
(duzentos e cinquenta e oito) votos.Para essa cate-
goria não há suplentes. Registra-se ainda que não 
foi realizado nenhum voto em cédulas em braile. 
Declarado o resultado das eleições aos presentes, 
a apuração foi encerrada às 21h40, e eu, Janaina 
Braga Domingues Bonifácio da Silva, lavrei a pre-
sente ata em duas vias de igual teor, que após lida 
foi assinada pelos membros da Comissão Eleitoral 
do COMPEDE e testemunhas presentes: COMIS-
SÃO ELEITORAL: Valquíria Rocha B. Longo; Clau-
dia Delmonte.  Testemunhas: Nomes: Marta Cirera, 
Janaina Braga Domingues; Priscila Barbosa Olivo
ATA DE APURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 
DO CMI (Conselho Municipal do Idoso de Diadema) 
- BIÊNIO 2021 – 2023:  Ao décimo sétimo dia do mês 
de agosto às 16h00 se reuniram no Auditório da RE-
CAD, localizado na Rua Oriente Monti, 201, Jardim 
do Parque, Diadema, São Paulo, para o processo 
de apuração da eleição do Conselho CMI (Conselho 
Municipal do Idoso de Diadema). Estiveram presen-
tes no auditório da RECAD a Comissão Eleitoral e a 
Presidência do Conselho Municipal do Idoso – CMI. 
A Comissão Eleitoral do CMI  deu início ao processo 
de apuração e após recebimento da primeira urna 
e conferência documental as encaminhou para as 
mesas de apuração, sendo os seguintes resultados: 
CMI - Total de votos válidos: 1.009 (mil e nove) vo-
tos. Total de votos nulos: 24 (vinte e quatro) votos. 
Total de votos brancos: 588 (quinhentos e oitenta e 
oito) votos. Participaram da eleição um total de 417 
(quatrocentos e dezessete). Foram eleitos: Repre-
sentante de Entidade Asilar: Fernando Tavares da 
Silva (Lar de Idosos) com 215 (duzentos e quinze) 
votos. Representante de Entidade Não Asilar - Elei-
ta: Érica Prudente (Instituto de Ação Social Enéas 
Tognini) com 230 (duzentos e trinta) votos. Repre-
sentantes da Sociedade Civil (SC) – eleitos (as): Ti-
tulares: João Oliveira dos Santos com 88 (oitenta e 
oito) votos, Maria Odete Sousa de Almeida com 48 
(quarenta e oito) votos, sendo os (as) Suplentes: 1º 
Carlos Alberto Pereira Magalhães - “Pastor Carlos 
Magalhães” com 43 (quarenta e três) votos, 2ª Maria 
Aparecida de Jesus Silva com 41 (quarenta e um) 
votos, e não sendo eleitos (as): Vera Lúcia de Brito 
Pereira Brasil com 36 (trinta e seis) votos e Creu-
sa Pereira Gonçalves com 17 (dezessete) votos. 
Grupos 3º Idade – Eleitos (as): Titulares: Miriam de 
Vasconcelos Santos (Grupo Lição de Vida) com 92 
(noventa e dois) votos, Anita Silva Llaguno (Grupo 
Enéas Tognini) com 56 (cinquenta e seis) votos, Ma-
ria da Glória Moura (Grupo E Enéas Tognini) com 50 
(cinquenta) votos, Odete de Narciso Pereira (Grupo 
Enéas Tognini - Núcleo de Convivência do Serraria) 
com 34 (trinta e quatro) votos, sendo os (as) Suplen-
tes: 1ª Noêmia Gomes de Souza Binato (Grupo Cen-
tro de Convivência da Melhor Idade) com 31 (trinta 
e um) votos e 2ª Terezinha de Jesus Castro Santos 
(Grupo Enéas Tognini - Núcleo de Convivência do 
Casagrande) com 28 (vinte e oito) votos. Registra-se 
ainda que não foi realizado nenhum voto em cédulas 
em braile. Declarado o resultado das eleições aos 
presentes encerrou-se a apuração, e eu Janaina 
Braga D. Bonifácio da Silva, lavrei a presente data 
em duas vias de igual teor, que após leitura foi assi-
nada pelos membros da Comissão Eleitoral do CMI 
e testemunhas presentes: COMISSÃO ELEITORAL: 
Nome: Marta Cirera. TESTEMUNHAS. Nomes: Pris-
cila Barbosa Olivo, Valquíria Rocha B. Longo, Wil-
son de Sá, Claudia Delmonte.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico:136/2021 - PC:111/2021.Objeto: R.P 
para o Fornecimento de Papel Sulfite.Agendado 
para: 05/10/2021 às 09h00. 
Concorrência: 004/2021 - PC:0197/2021. Objeto: 
Contratação de 1 (Uma) Agência de Propagan-
da para a Prestação dos Serviços de Publicidade. 
Agendado: 09/11/2021 às 10h00.
Informações, e/ou retirada Edital completo, median-
te pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da 
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Dia-
dema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-
7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 103/2021 - PC: 140/2021. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS. Nego provimento ao recur-
so interposto pela empresa SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, conforme legislação vigen-
te. 
Pr. Eletrônico: 072/2021 - PC: 075/2021. Objeto: 
Fornecimento de Medicamentos para atendimento 
de Demanda Judicial. Resumo Ata RP 191/2021 
entre Município Diadema e Futura Comércio de Pro-
dutos Médicos Hospitalares Eireli , Resumo Ata RP 
192/2021 entre Município Diadema e Portal Ltda, 
Resumo Ata RP 193/2021 entre Município Diadema 
e Medicom Eireli, Resumo Ata RP 194/2021 entre 
Município Diadema e Interlab Farmacêutica Ltda. 
Itens homologados na publicação do Diário Regio-
nal dia 24/07/2021. Prazo entrega: 05 (cinco) dias 
úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 180/2020 - PC: 276/2020. Objeto: 
Fornecimento de Medicamentos. Resumo Realinha-
mento de Preços Ata RP: 072/2021 entre Município 
de Diadema e Medilar Importação e Distribuição de 
Produtos Médicos Hospitalares S/A.  Fica realinha-
do o preço do item: 30 - Diclofenaco Sódico, 25 mg 
por ml, passando a vigorar com o seguinte vlr: Vlr 
unit. R$ 0,9874 acréscimo de 40,35%. O presente 
realinhamento importa com os valores acima a partir 
de 10/07/2021.
Pr. Eletrônico: 69/2021 - PC: 64/2021. Objeto: 
Fornecimento de Medicamentos. Resumo Ata RP 
184/2021 entre Município Diadema e CEMED CO-
MERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DIS-
TRIBUIÇÃO LTDA. Resumo Ata RP 185/2021 entre 
Município Diadema e FUTURA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. 
Resumo Ata RP 186/2021 entre Município Diadema 
e CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Re-
sumo Ata RP 187/2021 entre Município Diadema 
e SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
Itens homologados na publicação do Diário Regio-
nal dia 14/08/2021.Prazo de entrega: 05 dias úteis. 
Vigência: 12 meses a partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 20/2021 - PC: 108/2021. Objeto: For-
necimento de  Equipamentos Eletroeletrônicos e 
Eletrodomésticos. Resumo Ata RP 220/2021 entre 
Município Diadema e COMERCIAL GETRIX EIREL. 
Itens homologados na publicação do Diário Regio-
nal dia 09/09/2021.Prazo de entrega: 30 (trinta) dias 
úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publicação. 
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: 0184/20 – PC: 0188/20. Objeto: FOR-
NECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS. 
Atas RP entre Município Diadema e as empresas: 
Ata RP 047/2021 LICITAVET COMERCIAL LTDA - 
EPP; Ata RP 048/2021 AUTARQUIA COMERCIO E 
SAUDE ANIMAL LTDA-EPP. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
23/03/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0173/2020 - PC: 0270/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Ata RP 281/2020 
entre Município Diadema e Airmed Eireli. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, pre-
ços e valores registrados e publicados no Diário Re-
gional de 24/12/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0172/2020 - PC: 0198/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. Odontológico. Ata RP 283/2020 en-
tre Município Diadema e EC dos Santos Comercial 
Eireli. Ata RP 284/2020 entre Município Diadema 
e Interjet Comercial Eireli. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
24/12/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0126/2020 - PC: 0205/2020. Objeto: 
Forn. de Equipamentos (Hospitalares, Audiovisu-
ais, Domésticos) e Mobiliários (Incluindo Hospita-
lar).  Ata RP 286/2020 entre Município Diadema e 
Hewllex Comércio de Produtos Eletro Eletrônicos 
Ltda. Ata RP 287/2020 entre Município Diadema e 
Allimac Comércio de Materiais em Geral Eireli. Ata 
RP 288/2020 entre Município Diadema e Dimas 
Indústria de Móveis Ltda. Ata RP 289/2020 entre 
Município Diadema e Top Care Produtos e Serviços 
Hospitalares Eireli. Ata RP 290/2020 entre Municí-
pio Diadema e Conkast Equipamentos Tecnológi-
cos Ltda. Ata RP 291/2020 entre Município Diade-
ma e PS Distrib. De Prod. Da Saúde Eireli. Ata RP 
292/2020 entre Município Diadema e Com. De Mat. 
Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. Tornamos pú-
blico que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 24/12/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0175/2020 - PC: 0282/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos.  Ata RP 294/2020 
entre Município Diadema e Interjet Comercial Eireli. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados no 
Diário Regional de 24/12/2020 ref. as atas dos pre-
gões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0187/2020 - PC: 0296/2020. Objeto: 
Fornecimento de Insumos Odontológicos. Ata RP 
295/2020 entre Município Diadema e Airmed Eireli.  
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados no 
Diário Regional de 24/12/2020 ref. as atas dos pre-
gões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0189/2020 - PC: 0291/2020. Objeto: 
Forn. de Testes para Gasometria. Ata RP 296/2020 
entre Município Diadema e Relema Comércio de 
Produtos Laboratoriais Ltda.  Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
24/12/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 078/21 - PC: 014/21. Objeto: R. De P. 
P/O Forn. De Calçados E Equip. De Proteção Indi-
vidual (EPIS) P/O Efetivo Da G. C.l M. de Diadema. 
Homologo o objeto do pregão em epígrafe de acordo 
c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico:119/21 - PC:180/21. Objeto: FOR-
NECIMENTO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGI-
ÊNICO PARA GATOS. Homologado o pregão em 
epígrafe declarando a licitação deserta de acordo c/
Desp. Pregoeiro.
Pr. Eletrônico:115/21 - PC:164/21. Objeto: FORNE-
CIMENTO DE PAPEL OFFSET E PAPEL PLOTTER. 
Homologo o objeto do pregão em epígrafe de acordo 
c/Desp. Pregoeiro.
Pr. Eletrônico: 0107/21 - PC: 0157/21. Objeto: R. De 
P. P/O Forn.  De Kit De Material Escolar. Homologo 
o objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a).
Pr.Eletrônico: 120/2021 - PC: 178/2021. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA. 
Homologo e Adjudico objeto do pregão em epígrafe 
de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 078/21 - PC: 014/21. Objeto: R. De P. 
P/O Forn. De Calçados E Equip. De Proteção Indi-
vidual (EPIS) P/O Efetivo Da G. C.l M. de Diadema. 
Tornamos pública a classificação preços ref. pregão 
em epígrafe. Águia Realizações Equipamentos de 
Proteção e Eletrônicos Ltda, Item: 01 BOTA PARA 
MOTOCICLISTA CANO ALTO PADRÃO GCMD. 
Qtde: 20 Par Vlr unit: R$473,00. Marca: Kallucci e 
Item: 02 BOTINA (BORZEGUIM) /AMORTECEDOR 
PADRÃO GCMD. Qtde: 150 Par Vlr unit: R$256,00. 
Marca: Kallucci. Os itens: 04 e 05 restaram desertos. 
O item 03 restou fracassado.
Pr. Eletrônico:119/21 - PC:180/21. Objeto: FORNE-
CIMENTO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNI-
CO PARA GATOS. Tornamos publico que a Licitação 
em epígrafe foi declarada “deserta”.
Pr. Eletrônico:115/21 - PC:164/21. Objeto: FORNE-
CIMENTO DE PAPEL OFFSET E PAPEL PLOTTER. 
Tornamos pública a classificação preços ref. pregão 
em epígrafe. BAZAR E PAPELARIA MN LTDA, Item: 
01 PAPEL OFFSET 75G/M² 66X96 BRANCO 500 
FL. Qtde: 50 pct. Vlr unit: R$260,00. Marca: SUSA-
NO. RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS 
EIRELI, Item: 02 PAPEL SULFITE PLOTTER 75G/
M² 914MM X 50M. Qtde: 150 rol Vlr unit: R$54,00. 
Marca: VR PAPÉIS. 
Pr. Eletrônico: 0107/21 - PC: 0157/21. Objeto: R. 
De P. P/O Forn.  De Kit De Material Escolar. Tor-
namos pública a classificação preços ref. pregão 
em epígrafe. RVS COMERCIAL EIRELI, Lote I: 
Item: 01 KIT MATERIAL ESCOLAR - EJA. Qtde: 
2.250 kit. Vlr unit: R$191,00; Item: 02 KIT MATE-
RIAL ESCOLAR - FUNDAMENTAL. Qtde: 22.500 
kit. Vlr unit: R$195,00; Item: 03 KIT MATERIAL ES-
COLAR INFANTIL CRECHE. Qtde: 13.950 kit. Vlr 
unit: R$201,10; Item: 04 KIT MATERIAL ESCOLAR 
INFANTIL PRÉ-ESCOLA. Qtde: 16.200 kit. Vlr unit: 
R$192,40 e COMERCIAL PROMOSTORE CON-
FECÇÕES EIRELI, Lote II: Item: 05 KIT MATERIAL 
ESCOLAR - EJA Qtde: 250 kit. Vlr unit: R$206,60; 
Item: 06 KIT MATERIAL ESCOLAR - FUNDAMEN-
TAL. Qtde: 2.500 kit. Vlr unit: R$218,38; Item: 07 KIT 
MATERIAL ESCOLAR INFANTIL CRECHE. Qtde: 
1.550 kit. Vlr unit: R$213,24; Item: 08 KIT MATERIAL 
ESCOLAR INFANTIL PRÉ-ESCOLA. Qtde: 1.800 
kit. Vlr unit: R$217,71.
Pr.Eletrônico: 120/2021 - PC: 178/2021. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA. 
Tornamos pública a classificação preços ref. pregão 
em epígrafe: COMPACTA COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA, ITENS: 01 – MICROCOMPUTADOR I 
(BÁSICO) 8GB RAM. Qtde: 1.485 UN. Vlr. Unitário: 
R$ 6.700,00. Marca: LENOVO; 03 – NOTEBOOK I 
(BÁSICO) 8GB RAM. Qtde: 985 UN. Vlr. Unitário: R$ 
6.900,00. Marca: LENOVO; 04 – NOTEBOOK I (IN-
TERMEDIÁRIO) 8GB RAM. Qtde: 166 UN. Vlr. Uni-
tário: R$ 7.399,00. Marca: LENOVO; MICROWARE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, ITENS: 02 – 
MICROCOMPUTADOR II (AVANÇADO) 8GB RAM. 
Qtde: 486 UN. Vlr. Unitário: R$ 7.300,00. Marca: 
DELL; 06 – MICROCOMPUTADOR I (BÁSICO) 8GB 
RAM. Qtde: 15 UN. Vlr. Unitário: R$ 7.300,00. Mar-
ca: DELL; 07 – MICROCOMPUTADOR II (AVAN-
ÇADO) 8GB RAM. Qtde: 14 UN. Vlr. Unitário: R$ 
7.300,00. Marca: DELL;  08 – NOTE-
BOOK I (BÁSICO) 8GB RAM. Qtde: 15 UN. Vlr. Uni-
tário: R$ 6.980,00. Marca: DELL; LS SERVICOS DE 
INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, ITENS: 05 – 
TABLET BÁSICO 32GB C/ CONEXÃO À REDE DE 
DADOS MÓVEIS. Qtde: 740 UN. Vlr. Unitário: R$ 
1.686,00. Marca: SAMSUNG; 10 – TABLET BÁSICO 
32GB C/ CONEXÃO À REDE DE DADOS MÓVEIS. 
Qtde: 60 UN. Vlr. Unitário: R$ 1.686,00. Marca: SA-
MSUNG; ITEM 09 RESTOU FRACASSADO;
Ato Normativo 01/2021
Ana Lúcia Sanches, Secretária de Educação do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais; Considerando o processo 
laboral do documento orientador para o trabalho re-
moto e gradual de retorno às atividades presenciais;
Considerando a Deliberação CNE – Resolução nº 
2/2020 e a Deliberação CEE 195/2021;Consideran-
do o contexto sanitário pandêmico do município de 
Diadema, em relação ao COVID-19;Considerando 
o contexto sanitário e pandêmico do município de 
Diadema em relação à COVID-19 bem como as de-
liberações do COMITÊ INTERSECRETARIAL DE 
COMBATE À COVID. Regulamenta: O “Documento 
Orientador para Trabalho Remoto e Gradual para 
Retorno às Atividades Presenciais” visa nortear as 
práticas da rede municipal de ensino referente ao 
trabalho não presencial que já vem sendo desenvol-
vido pelos professores, assim como, destacar orien-
tações gerais do gradual retorno às aulas presen-
ciais. O Documento orientador é organizado pelos 
anexos l e ll e parte integrante deste Ano Normativo.
Ana Lucia Sanches Secretária de Educação
ERRATA DA PUBLICAÇÃO do Diário Regional de 
18/09/21 - Página 08: 
Onde se lê: ...PORTARIAS: 1355, EXONERA a con-
tar de 08/09/21, PATRICIA GERMANO DA SILVA, 
RG 37.926.609, CHEFE DE DIVISAO, SS. 1356, 
NOMEIA a contar de 13/09/21, MIRIAM MOURA 
DE SOUZA SANTOS, RG 33.546.479.8, CHEFE DE 
DIVISAO, SS. 1357, NOMEIA a contar de 17/09/21, 
MICHELE PINHEIRO DOS ANJOS, RG 30.001.684-
0, Oficial de Gabinete I, SG. Leia-se: ...PORTARIAS: 
1367, EXONERA a contar de 08/09/21, PATRI-
CIA GERMANO DA SILVA, RG 37.926.609, CHE-
FE DE DIVISAO, SS. 1368, NOMEIA a contar de 
13/09/21, MIRIAM MOURA DE SOUZA SANTOS, 
RG 33.546.479.8, CHEFE DE DIVISAO, SS. 1369, 
NOMEIA a contar de 17/09/21, MICHELE PINHEI-
RO DOS ANJOS, RG 30.001.684-0, Oficial de Ga-
binete I, SG

aViSoS

ä


