26 de Novembro de 2020

R$ 2,00

Brasil contabiliza média móvel diária de 472 mortes por covid-19; óbitos chegam a 170.799
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Black Friday deste ano será mais
digital e terá descontos menores
A 11ª edição da Black Friday, marcada para amanhã (27), também será impactada pela pandemia de coronavírus
A disparada do dólar, o desemprego
alto e o temor de uma segunda onda de
covid-19 põem em risco a continuidade
de dez anos de aumentos consecutivos
nas vendas da Black Friday 2020. A Confederação Nacional do Comércio (CNC)

projeta aumento nominal (sem conside
rar a inflação) de 6% no faturamento do
dia de descontos deste ano, para R$ 3,7
bilhões. Porém, enquanto o volume vendido pela internet terá salto de 61,4%, as
lojas físicas venderão 1,1% a mais. O e-

commerce conseguiu manter a demanda
pelo consumo enquanto milhares de lojas físicas fecharam as portas por conta
da pandemia. Segundo a Ebit Nielsen, as
vendas online no Brasil cresceram 47%
no primeiro semestre, em um movimento

de digitalização observado tanto entre
consumidores como entre lojistas. “A covid-19 trouxe panorama extraordinário
para o comércio eletrônico. No Brasil, junto com o amadurecimento dos negócios
online, o próprio consumidor se transfor-

Ademilson Tico/Futura Press/Futura Press/Estadão Conteúdo
Reprodução Facebool Boca Jr Oficial

futebol eM luto

O mundo do futebol está de luto
pela morte de Diego Armando Maradona. Um dos maiores jogadores de
todos os tempos, o argentino faleceu
nesta quarta-feira (25), aos 60 anos,
devido a um ataque cardiorrespiratório. No início de novembro, Maradona foi submetido a uma cirurgia no
cérebro para drenar um hematoma
subdural. O ídolo argentino recebeu
alta no último dia 11 para continuar
a recuperação em casa. Considerado
o maior nome da história do futebol
argentino, Maradona era técnico do
Gimnasia Y Esgrima, de La Plata (Argentina), mas estava afastado devido
ao tratamento de saúde. O craque
deixa cinco filhos.
Página 3

Ônibus transportava funcionários de uma fábrica na região e colidiu com uma carreta que levava esterco

são bernardo

ensino

Prefeitura alerta para
estoques baixos e
reforça importância
da doação de sangue

Diadema entrega
839 notebooks para
escolas da rede
municipal

A Prefeitura de São Bernardo aproveitou o Dia Internacional da Doação
de Sangue (25/11) para alertar que o
estoque do Colsan, com sede regional
na cidade, está baixo e necessita de doadores. Todos os tipos sanguíneos estão
com suas reservas abaixo do ideal. A
pandemia reduziu em 30% o número de
doadores, segundo o diretor do Colsan,
Toebaldo A. de Carvalho. Página 5

A Prefeitura de Diadema entregou nesta quarta-feira (25) 839 notebooks para escolas da rede municipal. Os equipamentos
serão usados no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Cada escola do Ensino
Fundamental I vai receber 33 notebooks
para criação de laboratórios de informática. Já a quantidade destinada às creches e
Educação Infantil parcial varia entre quatro
Página 5
e seis computadores.

sandra bolzan fez sua primeira doação de sangue nesta quarta

Divulgação/Peugeot

Família realiza
pedágio solidário
Página 5
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Acidente entre um ônibus e uma
carreta deixou ao menos 41 mortos e 15 feridos na Rodovia Alfredo
de Oliveira Carvalho (Rodovia SP
249), entre os municípios de Taguaí e
Taquarituba, no interior de São Paulo,
nesta quarta-feira (25). O coletivo
transportava funcionários de uma fábrica de jeans na região e colidiu com
uma carreta que levava esterco. De
acordo com a Secretaria da Segurança
Pública (SSP), as unidades do Instituto Médico Legal (IML) de Avaré, Botucatu e Itapetininga foram acionadas,
tendo em vista o grande número de
óbitos. A maioria das vítimas é de Itaí,
cidade da região.
Página 3
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Acidente entre
ônibus e carreta
deixa 41 mortos no
interior de SP

Maradona é ídolo argentino

Ídolo do futebol
mundial , morre
Diego Maradona
aos 60 anos

mou: os brasileiros estão mais determinados a trazer as compras online para suas
novas rotinas e, assim, se sentir mais protegidos”, afirmou Diego Ivo, presidente
da Conversion, consultoria especializada
Página 4
em negócios digitais.

veículos

Peugeot fez a
apresentação mundial
da picape LandTrek, mas
chegada ao Brasil pode
ficar para 2022

Noite

33º
18º

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.
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Vitoriano: ‘o Filippi nós confiamos, o Taka
é inexperiente e não conhece Diadema’
Petista foi o candidato mais votado no município, 5.140 votos, e é cotado para ser presidente da Câmara
Reprodução Facebook

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de Diadema
Orlando Vitoriano (PT) re
cebeu o maior número de
votos nas eleições deste ano
na cidade, 5.140, e voltará
para mais um mandato em
2021. Na linha de frente da
campanha do candidato do
PT, José de Filippi Jr., o par
lamentar afirmou ao Diário
Regional que, neste momen
to, só pensa na recondução
do exprefeito ao Executivo,
e que a presidência da Câma
ra sequer deve ser pautada
neste momento
Destacou que a volta do
Filippi à prefeitura significa o
retorno de políticas públicas
em saúde, educação, entre
outras áreas. O exprefeito
disputará o segundo turno
das eleições no próximo do
mingo (29) com Taka Yamau
chi (PSD). Confira os princi
pais trechos da entrevista.
O sr. foi o candidato
mais votado nas eleições

n

ENTRE ASPAS

É momento de
termos alguém,
sabidamente experiente,
para nos governar
Orlando Vitoriano

Vitoriano: “foram oito longos anos de abandono de Diadema”

deste ano. A que atribui
esse resultado?
É resultado de trabalho
árduo e sério que sempre im
primimos em nossos man
datos. O reconhecimento de
nossa representatividade e
de nossas lutas.
Houve boa renovação na
Câmara para a próxima leg
islatura. Quais expectativas
tem para os próximos quatro
anos, inclusive em relação à
nova bancada do PT?
Em nosso caso, o PT, o
eleitor trouxe de volta os
mandatos da Lilian Cabrera

e Zé Antônio (José Antonio
da Silva), e ampliou com a
eleição do Neno (José Aparecido da Silva), além da reeleição
minha e do Josa. Temos ex
celentes expectativas para os
próximos quatro anos com a
volta do Filippi e a retoma
da de políticas públicas que
protejam nosso povo mais
humilde e periférico, sem
esquecer da geração de em
pregos e o desenvolvimento
de toda a nossa cidade.
José de Filippi, em Diade
ma, e Marcelo Oliveira, em
Mauá, ainda podem empla

car o retorno de gestões pe
tistas no ABC. Como analisa
essas duas candidaturas
quanto ao segundo turno?
São duas cidades que ti
veram uma relação longínqua
com o Partido dos Trabalha
dores, que experimentaram
por longos períodos as van
tagens das administrações
petistas, e que clamam pelo
retorno de representantes do
partido nas duas prefeituras.
A vitória de José de Filippi
teria gosto especial para o
partido, que perdeu hegemo
nia na cidade com o atual pre
feito, Lauro Michels (PV)?
Sem dúvida, foram oito
longos anos de abandono de
Diadema, com grande des
monte de políticas públicas
na saúde, educação, moradia,
transportes, segurança públi
ca, esportes, entre outras
áreas. A volta do Filippi, sig
nifica a volta dessas políticas
públicas, a volta do cuidado de
nossa cidade e do nosso povo.
É por isso que que estamos na
política. É para fazer isso que
o Filippi se candidatou.
Agora são Taka e Filippi.
Quais a principais diferen
ças entre os dois candidatos?
São muitas as diferenças,
mas a experiência e o conhe
cimento de Diadema e nossos
problemas, merecem maior
destaque. Não é momento de
fazermos experiência. É mo

mento de termos alguém, sa
bidamente experiente, para
nos governar. O Filippi nós
conhecemos e confiamos,
o Taka é inexperiente e não
conhece nossa cidade e nos
sas necessidades.
Quais projetos pretende
apresentar nesse novo
mandato?
Face aos oito anos de
abandono, muitas são as ne
cessidades, mas tenho uma
preocupação muito forte com
o desemprego e com a fome
que começa a assolar nosso
povo. Penso que temos que
pensar em políticas de segu
rança alimentar e geração de
emprego e renda.
Outro assunto que tem
sido abordado é, em caso
de vitória do Filippi, a nova
presidência da Câmara
Municipal. O sr. avalia que
sua expressiva votação o
credencia para ser o novo
presidente do Legislativo?
A única pauta que temos
hoje, é a eleição do Filippi.
A vitória do Filippi nas ur
nas, será a vitória de nossa
cidade, e não podemos desv
iar o foco. A Câmara decidirá
seu próximo presidente so
mente em janeiro. Todos os
vereadores têm condições
de ocupála e, embora meu
nome esteja sendo lembrado,
este assunto não está e nem
deve ser pautado agora.

Prefeito de
Ribeirão Pires
inicia processo de
transição de governo
O prefeito de Ribeirão
Pires, Adler Teixeira, o Kiko
(PSDB), iniciou o processo
de transição de governo para
a gestão que será conduzida
pelo prefeito eleito Clóvis
Volpi (202124). O chefe do
Executivo se reuniu com a se
cretária de Finanças, Antônia
Constâncio, com 60 anos de
experiência na vida pública
que irá liderar os trabalhos.
Participarão do processo
os secretários de Adminis
tração, Adriano Campos; de
Governo, Rosangela Vieira;
de Saúde, João Gabriel Vieira;
de Obras, Melissa Duaik; e o
superintendente do Instituto
Municipal de Previdência de
Ribeirão Pires (IMPRERP),
Patrick Pavan.
“Vamos prestar todos os
esclarecimentos e fornecer
as informações necessárias,
cumprindo nosso compro
misso com os moradores e
com a cidade, garantindo a
continuidade de serviços es
senciais, especialmente neste
momento de combate ao
coronavírus”, afirmou Kiko.
Entre as informações já
solicitadas à atual gestão es
tão cópia de relatório resumi
do de execução orçamentária;
indicação das fontes de recur
so; relação de processos lici
tatórios em curso; relação de
contratos vigentes; cópia da
última avaliação atuarial do
regime próprio de previdên
cia; e dados sobre impacto do
coronavírus na cidade. (Re
portagem Local)

R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

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

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio
Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

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

Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.
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Acidente entre ônibus e carreta
deixa 41 mortos no interior de SP
Segundo a polícia, os dois veículos ficaram destruídos e muitas vítimas presas nas ferragens
Ademilson Tico/Futura Press/Estadão Conteúdo

Um grave acidente entre um
ônibus e uma carreta deixou ao
menos 41 mortos e 15 feridos
na Rodovia Alfredo de Oliveira
Carvalho (Rodovia SP 249), entre os municípios de Taguaí e
Taquarituba, no interior do Estado de São Paulo, nesta quartafeira (25). O número de vítimas
foi confirmado pela porta-voz
da Polícia Militar de São Paulo,
capitã Aline Camargo. Segundo
a Pm, 37 pessoas morreram no
local e quatro em hospitais.
De acordo com o tenente
Alexandre Guedes, também
porta-voz da Polícia Militar de
São Paulo, o ônibus transportava funcionários de uma fábrica
Ônibus que transportava funcionários de uma fábrica de jeans colidiu com uma carreta
de jeans na região e colidiu com
uma carreta que levava esterco.
“Foram resgatadas 15 pessoas parar a 20 metros da estrada. unidades do Instituto Médico
O proprietário da empresa
com vida, mas algumas faO coordenador da Def- Legal (IML) de Avaré, Botucatu Star Turismo informou que se
leceram. O motorista da carreta esa Civil do Estado, Coronel e Itapetininga foram acionadas, dedica a dar atendimento às
foi socorrido, mas não temos o Walter Nyakas Júnior, e os tendo em vista o grande núme- vítimas da tragédia e se proestado de saúde dele.”
nunciará oportunamente.
secretários de Desenvolvim- ro de óbitos.
Segundo
o
tenente ento Regional, Marco VinhoO Governo de São Paulo
Guedes, com o impacto, os li, e de Saúde, Jean Gorinchconvocou os cidadãos da
n CAUSAS
dois veículos ficaram destruí- teyn, foram para o local a
Segundo a capitã Aline, as região a colaborar com doados e muitas vítimas ficaram pedido do governador João informações preliminares dão ções de sangue. Para doar baspresas nas ferragens O ônibus Doria (PSDB), visitar os hos- conta de que o ônibus teria saí- ta procurar o Hemocentro de
levava o motorista e 51 trab- pitais que receberam as víti- do da sua faixa de rolamento e Botucatu e agendar a doação
alhadores. A carga da carreta mas e agilizar o processo de invadido a pista contrária, pro- pelo telefone (14) 3811-6041
também foi lançada sobre as liberação dos corpos.
vavelmente tentando ultrapas- (ramal 240) ou pelo Whatvítimas. A carreta teve a cabDe acordo com a Secretaria sar um veículo parado sobre a sApp (14) 99624-7055 / (14)
ine totalmente destruída e foi da Segurança Pública (SSP), as pista, o que será investigado.
99631-5650. (AE)

Internacional

Maradona morre na Argentina após
sofrer parada cardiorrespiratória
O ídolo do futebol argentino Diego Armando Maradona morreu nesta quartafeira em Buenos Aires. Aos
60 anos, completados no mês
passado, Maradona vinha
trabalhando como técnico
do Gimnasia La Plata e lutava contra uma série de problemas de saúde. O argentino
faleceu depois de sofrer parada cardiorrespiratória.
Maradona havia deixado
o hospital há duas semanas
após ser internado para
tratar hematoma no cérebro. Depois disso, o camisa
10 da Argentina foi levado
para casa, na cidade de Tigre, região metropolitana de
Buenos Aires, para terminar
sua recuperação.
Polêmico e gênio da bola,
transcendeu o universo
do futebol e entrou para a
história como um dos maiores de todos os tempos.
Maradona nasceu em 30 de
outubro de 1960 e passou a
infância em Villa Fiorito, na
periferia de Buenos Aires.
Ali, começou a se destacar
por sua habilidade com a bola
nos pés. Nesta época, o seu
maior ídolo era o brasileiro
Roberto Rivellino, canhoto
como ele. No livro “Yo Soy el
Diego de la Gente”, ele reverencia Rivellino.
Quase duas décadas de-

pois, também no México, foi a
vez de ele se consolidar como
uma estrela do futebol, quando como capitão da seleção
argentina levantou a Copa do
Mundo em 1986. Foi lá que
marcou seus gols mais famosos: o polêmico com a “mão
de Deus” e outro no qual saiu
driblando os adversários desde o meio de campo, ambos
contra a Inglaterra.
Na Argentina, Maradona despertou devoção e
paixões a ponto de alguns
fãs terem criado a Igreja
Maradoniana, cujos fiéis
o consideram seu deus.
Pela seleção argentina, ele
chorou de raiva ao receber a
medalha de vice na Copa do
Mundo da Itália, em 1990.
Jogou outros dois Mundiais: Espanha-1982 e Estados Unidos-1994, quando
pronunciou a frase “cortaram minhas pernas”, depois
de testar positivo no controle antidoping.
Mais tarde, como treinador, comandou a seleção nacional entre 2008 e 2010, até
a Copa do Mundo na África
do Sul. Porém, seu destino foi
selado com derrota para a Alemanha nas quartas de final.
Maradona disputou 676
partidas e marcou 345 gols
em 21 anos de carreira, entre
seleção e clubes. (AE)

Brasil tem 6,16 milhões de casos
de coronavírus e 170 mil mortes
A pandemia do novo coronavírus gerou 6.166.606 infectados desde o seu início.
Nas últimas 24 horas, foram
registrados 47.898 casos
positivos. O número é 54%
maior do que o acréscimo
de terça-feira (24), quando
foram adicionados às estatísticas 31.100 novos registros. Na terça, o sistema
marcava 6.118.708 pessoas
com covid-19 desde o início
da pandemia.
Os dados estão na atualização diária do Ministério
da Saúde, divulgada na noite
desta quarta-feira (25). O
órgão divulga a cada dia um
balanço a partir de informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde.
O número de óbitos
para a covid-19 totalizou
170.769. Nas últimas 24
horas, foram registradas 654
mortes, número pouco aci-

ma das 630 novas incluídas
na terça-feira. Na atualização diária de terça, o sistema
marcava 170.115 falecimentos. Ainda há 2.177 óbitos
em investigação.
Ainda conforme o balanço
do ministério, há 482.990
pacientes em acompanhamento. Outras 5.512.847
pessoas já se recuperaram da
doença.
n COVID NOS ESTADOS
Os estados com mais
mortes causadas pela covid-19 são São Paulo (41.601),
Rio de Janeiro (22.256),
Minas Gerais (9.858), Ceará
(9.530), dado relativo a ontem, e Pernambuco (8.971).
As Unidades da Federação
com menos óbitos pela doença são Acre (721), Roraima
(722), Amapá (799), Tocantins (1.153) e Rondônia
(1.534). (Agência Brasil)

Seja nosso Franqueado!

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

Saúde e Segurança para sua Empresa

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia
São Bernardo do Campo.
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Em meio à pandemia, Black Friday 2020
será mais digital e terá descontos menores
Promoções serão menos vantajosas devido ao dólar alto, mas vendas online podem bater recorde
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Descontos menores, maior
participação do e-commerce,
lojas físicas sem tantas filas:
a 11ª edição da Black Friday,
marcada para amanhã (27),
também será impactada pela pandemia de covid-19.
Em um ano de “fortes emoções” para o varejo, o otimismo
tem prevalecido nas projeções
para o dia de descontos, especialmente em função do
crescimento das vendas online.
Porém, a disparada do dólar, o
desemprego alto e o temor de
uma segunda onda de covid-19
põem em risco a continuidade
de dez anos de aumentos consecutivos nas vendas da data.
A Confederação Nacional do
Comércio (CNC) projeta aumento nominal (sem considerar a in
flação) de 6% no faturamento
da Black Friday, para R$ 3,7 bilhões. Porém, enquanto o volume vendido pela internet terá
salto de 61,4%, as lojas físicas venderão 1,1% a mais.
O e-commerce conseguiu
manter a demanda pelo consumo enquanto milhares de

lojas físicas fecharam as portas.
Prova disso é que, segundo a
Ebit Nielsen, as vendas online
no Brasil cresceram 47% no
primeiro semestre, em um movimento de digitalização observado tanto entre consumidores como entre lojistas.
Para Diego Ivo, presidente
da Conversion, consultoria especializada em negócios digitais, apesar da gradual reabertura dos estabelecimentos e
da progressiva retomada econômica, os impactos da pandemia ainda são significativos.
“A covid-19 trouxe panorama
extraordinário para o comércio
eletrônico. No Brasil, junto com
o amadurecimento dos negócios
online, o próprio consumidor
se transformou: os brasileiros
estão mais determinados a trazer as compras online para suas
novas rotinas e, assim, se sentir
mais protegidos”, comentou.
Paralelamente, os números
da pandemia, que estavam em
queda desde setembro, voltaram a subir às vésperas da
Black Friday, o que pode levar
mais gente a ficar em casa.
Outro fator que pode pesar
negativamente nas vendas da

Arquivo

zar e não cair em armadilhas”,
afirmou o economista Ricardo
Balistiero, coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia.
A primeira orientação para quem deseja comprar é
fazer uma lista dos itens de
que precisa, evitando adquirir
produtos por impulso e, consequentemente, contrair dívidas desnecessárias. “Faça um
monitoramento dos preços
dos produtos em diversos sites
e, antes de concluir a compra,
verifique a lista de sites a serem evitados, disponível pelo
Procon-SP”, recomendou o co-
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CNC prevê aumento de 1,1% nas vendas da Black Friday nas lojas físicas

data é a disparada do dólar,
que acumula alta acima de 30%
neste ano e encareceu sobretudo os eletroeletrônicos, o que
deve fazer com que os descontos não sejam tão convidativos.
Os problemas não param
por aí. Com o país ainda em
crise, a taxa de desemprego está
em 14,4%, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o que se traduz
em menos renda para consumo.

Ainda que o auxílio emergencial tenha trazido algum fôlego
para o varejo, a redução do
valor das parcelas para R$ 300
deve desacelerar as vendas.
A Associação Nacional dos
Fabricantes de Produtos de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Eletros), porém, vê demanda reprimida, especialmente, entre
consumidores das classes A e B,
que gastaram menos ao longo
da pandemia e, menos afeta-

ordenador do Procon Diadema,
Wanderley Smelan. O endereço
é www.procon.sp.gov.br.
Outra dica é não comprar
se a única forma de pagamento for boleto ou transferência. Quando a aquisição
de produtos é feita nas redes
sociais e o perfil da empresa
não tiver CNPJ, endereço
físico ou virtual, desconfie e
não compre. Nesse caso, se o
produto não for entregue, a
falta de informações dificultará a reclamação no Procon.
Smelan destacou que as
mesmas regras do dia a dia das
relações de consumo são váli-

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

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

+0,32%
110.132 pontos
Volume: R$ 31,38 bilhões
Maiores altas: PetroRio ON
(9,79%), Usiminas PN (7,05%)
Maiores baixas: Cogna ON (-2,79%),
Ambev S/A ON (-1,76%)
Variação em 2020: -4,77%
Variação no mês: +17,22%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Petrobras aumentará gasolina em
4% e diesel em 5% nas refinarias

das para o Black Friday, já que
as promoções não eliminam os
direitos do consumidor.

A Petrobras anunciou às
distribuidoras que vai aumentar a gasolina em 4% e o diesel
em 5% a partir de hoje (26), em
suas refinarias. O diesel marítimo será ajustado em 5,4%.
Os ajustes serão de R$ 0,0668
por litro para gasolina e de
R$ 0,899 por litro de diesel.
Este é o segundo aumento
promovido em novembro - o
último foi feito no dia 12 - e
segue a alta do petróleo no
mercado internacional.
Em localidades como Manaus e Itacoatiara o ajuste do
diesel será de R$ 0,1399 por

n ATENDIMENTO

Durante a pandemia, o Procon Diadema atende presencialmente após agendamento
prévio e, sempre, respeitando
normas de biossegurança conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O Procon Diadema está
localizado na avenida Sete de
Setembro, 400 – Centro. O
agendamento deve ser feito
pelos telefones 4053-7200
ou 96379-9792. (AA)

litro, informou a Associação
Brasileira dos Importadores de
Combustíveis (Abicom).
n DEFASAGEM
Segundo o presidente da Abicom, Sérgio Araújo, mesmo com
o ajuste, as importações de combustíveis seguem inviabilizadas
em todos os portos brasileiros.
Com a alta anunciada
pela estatal, a defasagem dos
dois combustíveis (gasolina e
diesel) ainda apresenta diferença de R$ 0,15 por litro em
relação ao mercado internacional, disse Araújo. (AE)

Loja Ju Andrade

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

Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a
economia local

IBOVESPA

das, têm mais dinheiro agora.
“Apostamos que há forte
demanda reprimida acentuada
pela pandemia, que fez com
que muitas famílias adiassem
as compras, em especial nos
primeiros meses da crise sanitária. Esses consumidores aguardam o momento certo para
comprar e podem se aproveitar
dos descontos da Black Friday”,
afirmou o presidente executivo
da Eletros, Jorge Nascimento.

Pesquisa prévia evita compras por impulso
A Black Friday deverá ganhar cara nova devido à pandemia, com a tendência de
aumento das vendas online.
Porém, independentemente
do canal de compras escolhido,
ainda vale a pena recordar as
boas e velhas dicas para economizar no dia de descontos.
“Fazer uma lista para evitar
compras por impulso, comparar os preços antes e durante
a Black Friday para evitar o
famoso ‘metade do dobro’ e
comprar em sites confiáveis,
pois descontos muito grandes
podem ser sinal de potencial
fraude, são dicas para economi-

INDICADORES

À venda

Sobre anúncios

Vendidos

Pausados

Baixe agora

Moletom Rosa C...

Chuteira Futsal P...

R$ 299,00

R$ 85,75
12
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Pais de alunos se unem para
salvar escola em Diadema
Pandemia prejudicou a instituição, que pode fechar as portas após 28 anos de atividades
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Pais, alunos, professores
e amigos do casal Etna Costa
Caetano da Silva e Sérgio Caetano da Silva Filho se uniram para
evitar o fechamento do Instituto
Educacional Paulo Freire, em Diadema. A escola passa por dificuldades por conta da pandemia de
coronavírus, que provocou o fechamento dos estabelecimentos
para conter a infecção.
O instituto é a realização de
um sonho do casal, que começou
há quase três décadas. “Nossa escola existe há 28 anos. Eu e o Sérgio ainda éramos noivos quando
decidimos abri-la. Tínhamos objetivos diferentes de outras escolas. Uma instituição menor, com
menos crianças na sala de aula,
para que os professores pudessem dar mais atenção aos alunos
e até percebesse com mais facilidade as dificuldades e assim dar
assessoria com mais facilidade,
além de cobrar a participação efetiva da família”, afirmou.
Etna destacou que um dos
objetivos do Instituto Paulo
Freire é ir além de apenas transmitir conteúdo e focar também
na formação do cidadão. “Enten-

do que devemos desenvolver outros valores que são importantes,
os quais não podemos deixar só a
cargo da família. As famílias têm
um formato bem diferente há
algum tempo e as escolas foram
assumindo papéis que não eram
dela. Aqui, devido ao nosso formato, sempre procuramos dar
suporte às famílias”, ressaltou.
A educadora afirmou que há
alguns anos as contas da instituição não fecham, mas o casal
sempre manteve a expectativa de
que melhorasse. “A escola se tornou para mim e a minha família
a nossa segunda moradia. Trabalhamos aqui com muito amor e
carinho. Tenho certeza de que se
fossem outras pessoas já teriam
fechado a escola há um bom tempo. Nunca visamos só o dinheiro.
Nosso grande objetivo sempre foi
ser útil à comunidade.”
Apesar dos altos e baixos, o
casal decidiu investir na reforma
do colégio. Porém, foi vítima de
profissionais desonestos e as
obras não foram finalizadas. A
situação financeira complicada
da instituição foi agravada com
a pandemia de covid e os proprietários não viram outra saída a
não ser fechá-la.

Divulgação

Escola está fechada por conta da pandemia de covid-19

“Este ano foi a ‘pá de cal’ para
muitos. Com a pandemia, muitos pais perderam o emprego
e acabaram não pagando ou
atrasando as mensalidades. Apesar disso mantivemos os salários
sem redução, diferente de outras
empresas. As professoras estão trabalhando o dobro por estarem em
casa. Relutamos, mas com a escola
fechada o dinheiro para de girar.”
Etna afirmou que informaram sobre o fechamento do colégio primeiramente para os funcionários. Porém, ao dar a notícia
às famílias, elas não aceitaram.
“Afirmaram que não poderiam ficar de braços cruzados e não fazer

nada e agora está uma revolução.
Vaquinha virtual, rifas toda hora.
Já marcaram feijoada, enviaram
cartas para todos os lugares. Todos estão se mobilizando como
podem”, pontuou.
A escola trabalha com crianças de 3 a 10 anos, em salas de
aula com no máximo 15 alunos.
Quem quiser ajudar a instituição
pode acessar https://abacashi.
com/p/vamos-salvar-o-institutoeducacional-paulo-freire. O colégio fica na Avenida Assembleia,
130 – Vila Elida. Mais informações https://bit.ly/3l5yP4k e
https://www.facebook.com/
eventospaulofreire/

Diadema entrega computadores
às escolas da rede municipal
O prefeito de Diadema,
Lauro Michels, entregou
nesta quarta-feira (25) 839
notebooks para escolas da
rede municipal. Em razão da
pandemia pelo novo coronavírus, a entrega não pode
ser realizada em cada uma
das 61 unidades escolares.
A cerimônia simbólica, realizada na EMEB Jorge Amado, no bairro Taboão, contou
com representantes do Ensino Fundamental I, Educação
de Jovens e Adultos, Educação Infantil parcial e Creche.
Os novos equipamentos
serão utilizados no processo
de ensino-aprendizagem
dos alunos. Cada uma das
escolas de ensino fundamental I vai receber 33
notebooks para criação de
laboratórios de informática,
contribuindo para realização do ensino a distância.
Já a quantidade destinada a creches e escolas de
educação infantil parcial
pode variar entre quatro e
seis computadores, de acordo
com o número de crianças
atendidas. Para esse público,
os aparelhos vão contribuir
para o fortalecimento das
práticas pedagógicas.
Durante a entrega, Lauro
Michels ressaltou o trabalho
dos profissionais de educação
da cidade. “Nesses oito anos

de gestão, graças ao trabalho
de vocês, conseguimos elevar
o índice do IDEB em Diadema. Apesar das dificuldades,
já conseguimos concluir a
reforma de 15 escolas e outras três unidades estão com
obras de melhorias em andamento”, afirmou.
Também presente no
evento, o secretário de Educação, Cacá Viana, explicou
que a aquisição dos computadores para a rede municipal é
fruto de muito trabalho em
Brasília. “Como esse processo
estava parado desde 2013,
conseguimos
pressionar
junto a órgãos do Ministério
da Educação para destravar o
trâmite e direcionar a verba à
compra de notebooks. Com
isso, a prefeitura quer melhorar e modernizar ainda mais
o ensino e a aprendizagem”,
disse o secretário.
n INVESTIMENTOS
A aquisição dos 839 notebooks foi fundamentada em
Termo de Compromisso do
Plano de Ações Articuladas
(PAR) e em iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
órgão do Ministério da Educação. O investimento de
R$ 3,24 milhões contou com
contrapartida do município
de R$ 413.345. (R.L)

São Bernardo alerta para estoque baixo no Dia Internacional da Doação de Sangue
No Dia Internacional da
Doação de Sangue, a Prefeitura
de São Bernardo alerta para
estoque baixo do Colsan, com
sede regional na cidade. De
acordo com a Associação, a data
comemorativa (25/11) reforça
a importância do ato, já que a
necessidade por sangue é diária
para tratamentos de doenças
onco-hematológicas, cirurgias,
entre outras.
Todos os tipos sanguíneos estão com suas reservas
abaixo da quantidade ideal. “A
pandemia afastou ainda mais
as pessoas das unidades de

doação, hoje em cerca de 30%”,
afirmou o diretor médico regional do Colsan, Toebaldo A.
de Carvalho.
“Estamos trabalhando com
estoque máximo de uma semana. As plaquetas estão zeradas. O volume diário é menor
do que a nossa demanda. Isso é
muito preocupante porque não
há outra substância que possa
substituir o sangue em um
momento de necessidade. Por
isso a importância da doação
e de ser um ato constante, não
apenas na data comemorativa”,
destacou Carvalho.

n QUEM PODE DOAR
Todo doador passa por triagem, com realização de alguns
exames e entrevista. Além disso, a pessoa precisa ter entre 16
e 69 anos (sendo que a partir dos
60 o doador já deve ter feito uma
doação antes), pesar mais de
50kg, estar em boas condições
de saúde e alimentado. Os homens podem doar até quatro
vezes no prazo de um ano e as
mulheres até três.
Ter doadores regulares e todos os dias nas unidades do Colsan é fundamental devido ao
prazo de validade do sangue. As

plaquetas duram no máximo
cinco dias, as hemácias duram
em média 35 dias e o plasma é
o fluido que tem maior validade
de aproximadamente um ano,
se bem conservado.
“O ideal é que tivéssemos
todos os dias em média 150
doadores, para que os estoques
se normalizassem. Hoje esse
número é de 60 pessoas”, completou o médico.
Informações como localização das unidades, os dias e
os horários de funcionamento
podem ser acessadas pelo site
www.colsan.org.br. (RL)

Família organiza pedágio solidário
em São Caetano no próximo sábado
Familiares e amigos da
pequena Sophia, de 9 meses, vão realizar neste sábado
(28), em São Caetano, pedágio
solidário, visando à arrecadação de recurso para custear o
medicamento da bebê, que foi
diagnosticada com uma doença rara e degenerativa chamada
AME (Atrofia Muscular Espi
nhal) tipo 1, o mais grave.
O ponto de encontro será
no cruzamento entre a Avenida Goiás e a Rua Goitacazes,
das 11h às 17h em frente à
Choperia Zangão, que cedeu o
espaço para o evento.
Sophia precisa tomar o medicamento de custo Zolgensma
antes de completar 24 meses,
cujo preço gira em torno de
US$ 2 milhões.
Os pais de Sophia entraram
na Justiça para tentar obter o
medicamento, mas resolveram
não esperar. Daí nasceu a campanha de arrecadação chamada
#cureaSophia. O canal oficial

é o: https://www.instagram.
com/cureasophia/
Foram criadas contas em
vários bancos e abriu-se uma
vaquinha online: https://www.
vakinha.com.br/vaquinha/cureasophia/
n A AME
Atrofia Muscular Espinhal
é a maior causa genética de
mortalidade infantil no mundo. A doença é causada por
um defeito genético que leva
à perda de neurônios motores,
responsáveis por gestos vitais
do corpo, como respirar, engolir e se mover.
O medicamento é uma terapia gênica. Ou seja, insere,
por meio de um vírus, o gene
SMN1 (ausente em pacientes
com AME) saudável nas células
dos pacientes. Quando utilizado em bebês com sintomas até
2 anos, a evolução da doença é
interrompida e há recuperação
motora. (Reportagem Local)

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

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

Omar Matsumoto/PMSBC

Sandra Bolzan fez sua primeira doação nesta quarta
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FUTURO

não tão breve

Peugeot fez a apresentação mundial de
sua picape média LandTrek, mas chegada
ao Brasil pode ficar para 2022
DANIEL DIAS
AutoMotrix

A Peugeot fez nesta semana
o lançamento mundial da pica
pe média LandTrek. O mercado
brasileiro terá o novo modelo
em uma segunda etapa, assim
como Argentina e Colômbia.
Os executivos da marca france
sa não conseguiram explicar o
porquê de os três importantes
mercados da América Latina
terem ficado para um segundo
momento, possivelmente, ape
nas para 2022. Para a região,
a LandTrek será produzida
no Uruguai, de onde já saem
os furgões da PSA, Peugeot
Expert e Citroën Jumpy.
Historicamente, a Peugeot
batiza seus veículos com nú
meros (206, 208, 508, 3008 e
assim por diante), mas resolveu
adotar uma opção diferente pela
terceira vez – os primeiros foram
o cupê esportivo RCZ, feito de
2010 a 2015, e a picape com
pacta Hoggar, originária do 207
e fabricada no Brasil de 2009 a
2014 sem deixar saudades por
que jamais conseguiu alcançar
volume decente de vendas.
Desenvolvido pela Peugeot
em parceria com a fabricante
chinesa Changan, o projeto da
LandTrek originou variantes de

n

O NÚMERO

Duas

opções de motorização foram
mostradas no lançamento: 1.9
de 150 cv e 2.4 de 210 cv

nominadas F70 e Hunter, que já
são vendidas e exportadas para
vários países. Os modelos da
Changan e da Peugeot têm chas
sis comuns com eixo traseiro
contínuo, estrutura da cabine
e alguns painéis da carroceria.
Porém, o design do LandTrek
reflete bem o estilo contempo
râneo da marca francesa.
Como o mercado brasileiro
foi por ora deixado de lado, não
se sabe exatamente qual será
o conjunto motorcâmbio da
LandTrek destinado ao país,
entre os dois mostrados no lan
çamento, ambos turbinados. O
primeiro é um 1.9 a diesel de
150 cavalos e 36 kgfm de torque
associado ao câmbio manual
de seis marchas. O segundo é
um 2.4 a gasolina de 210 cv e
33 kgfm acoplado à transmissão
manual ou automática, am
bas com seis velocidades.
A picape será vendida nas
configurações chassi, cabine sim
ples e dupla, essa última com o
maior volume de unidades da
família. A capacidade de carga é
de uma tonelada e a de reboque
é de 3 toneladas, com dimensões
de 5,33 metros de comprimen
to, 1,93 m de largura, 1,87 m
de altura e 3,18 m de distância
de entreeixos. Terá opções de
tração 4x2 e 4x4, controles ele
trônicos de estabilidade e de
tração, bloqueio total do dife
rencial traseiro e assistente de
descida, de subida em rampa e
de puxamento de trailer.
“A nova LandTrek será mais
um grande produto a integrar
nossa ofensiva no segmento de
veículos utilitários. Chegará em
um segundo momento ao Brasil

Desenho da LandTrek alia
robustez à contemporaneidade
característica da marca francesa

e se posicionará com destaque
em um dos segmentos mais
dinâmicos do mercado. Impor
tante reforçar, ainda, a relevân
cia que o Grupo PSA atribui à
América Latina com esse lan
çamento”, disse Ana Theresa
Borsari, diretora no Brasil da
Peugeot, Citroën e DS.
Segundo a marca francesa,
a LandTrek tem três missões
principais: dar sequência ao
crescimento da Peugeot fora
da Europa; aumentar seu vo
lume de vendas por meio de
uma gama completa de veícu
los utilitários leves, dos quais
77% são picapes na América
Latina; e fortalecer sua ima
gem mundialmente, por meio
da conquista de novos clientes.
O segmento no qual a Land
Trek atuará teve, no ano pas

sado, 2,5 milhões de unidades
vendidas, das quais 410 mil so
mente na América do Sul. No
período de desenvolvimento, a
Peugeot rodou com sua picape
por mais de 2 milhões de quilô
metros em uso extremo, nos
mais variados tipos de terreno
e clima em países como Argen
tina, Brasil e México, a fim de
garantir a máxima resistência e
adaptação às condições locais.
As exigências da fabricante
francesa levaram a um dese
nho robusto para que a Land
Trek fosse, a um só tempo, fer
ramenta de trabalho funcional
e confiável e capaz de oferecer
prazer ao dirigir nas ativida
des do dia a dia, com o rodar
suave de um sedã médio na
configuração cabine dupla.
Em termos de conectivida

de, a LandTrek terá multimídia
com tela de dez polegadas HD
com espelhamento de smart
phones e tablets para Apple
CarPlay e Android Auto, Blue
tooth, disco rígido de 10 GB e
três entradas USB. O sistema
está ligado a câmeras traseira,
de offroad e de 360º em alta
resolução. Na versão cabine
dupla, a picape pode levar até
cinco adultos. Além da capa
cidade da caçamba, é possível
fazer o rebatimento do banco
traseiro, liberando um espaço
para mais cem quilos de carga.
A confiabilidade, qualida
de, robustez e o conforto da
LandTrek serão colocados à
prova ao longo de uma viagem
de 26 mil quilômetros e 50 dias,
que teve início em 25 de no
vembro, no México, e cruzará

o continente americano. Três
LandTrek sairão de Los Cabos
– localizado no extremo sul da
chamada Baixa Califórnia, a
“perna” à esquerda do mapa do
México – para atravessar o país
antes de chegar ao Equador
e seguir a rota até Ushuaia, a
“Terra do Fogo”, na Argentina.
Essa expedição, batizada
de “Nova Peugeot LandTrek
Conectando as Américas”,
pretende unir culturas, pes
soas, ícones regionais e paisa
gens. Será divulgada na redes
sociais da marca até que ter
mine na região também co
nhecida como o “Fim do Mun
do”, prevista para acontecer
em 8 de fevereiro de 2021.
n TRADIÇÃO

A Peugeot registra longa his
tória dentro do segmento de
picapes. Em 1938, às vésperas
da Segunda Guerra Mundial, a
marca oferecia em seu catálogo
um veículo comercial com ca
çamba, derivado do 202. A ex
periência se repetiu após o con
flito, com o 203, e seguiu com as
versões com capota de lona dos
403 e 404. Em 1979, com seu
grande êxito comercial, o 504
foi o primeiro automóvel da fa
bricante do “Leão” a contar com
uma versão picape, com mais
de 375 mil unidades vendidas
em todos os continentes.
Fotos: Divulgação/Peugeot

Painel de instrumentos (esq.) traz multimídia de 10 polegadas e volante multifuncional; versão cabine dupla (centro) abriga até cinco adultos e caçamba (dir.) comporta uma tonelada de carga
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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

IMOBILIÁRIA

CRECI: 02061-J

CRECI 8242-J

NOVA SÃO PAULO
DE DIADEMA

Tradição em negócios
imobiliários desde 1969

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 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

Roteiro do Bom Apetite

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365
Centro - Diadema

Fone: 4056 -5677

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

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
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

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

‘‘

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

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

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

TÁ QUERENDO VENDER MAIS?
FAÇA COMO OS ANUNCIANTES DESTA PÁGINA

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais:

www.diarioregional.com.br

‘‘

‘‘

Anuncie: 4057-9000

Oferta
nunca
sai de
moda

’’

Anuncie: 4057-9000

LIGUE: 4057-9000

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Indicador de Saúde
INFORME

GRUPO BIOMÉDIC
FIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER.
Fibromialgia: o que você precisa saber.

nada de errado. O diagnóstico de fibromialgia é baseado em exames laboratoriais normais,

O que é fibromialgia ?

que excluem outras doenças que possam imitar a fibromialgia, e no quadro clínico típico.

Fibromialgia não chega a ser uma doença. Se você fizer uma biopsia das partes que doem,

Os famosos “pontos em gatilho” da fibromialgia (pontos bastante dolorosos à palpação)

enviar para análise, fazer cultura, olhar no microscópio (…), nada vai surgir. O tecido não

são indicativos mas com maior valor para trabalhos clínicos do que para o diagnóstico em

está doente. Não há nenhum vírus ou bactéria. e a boa notícia, ninguém morre disso. No

indivíduos.
O que causa fibromialgia?

entanto, quem sofre de fibromialgia não tem a menor dúvida de que alguma coisa está
errada.

Para ir direto ao ponto, o que causa a fibromialgia é o sono ruim. Quem não descansa
Que nome dar ?

por um período contínuo e duradouro fica com dores no corpo todo. É o que acontece

Diz-se “síndrome”, “distúrbio”, “patologia”. Seja lá qual for o nome, existe, e causa imensa

na fibromialgia e em outras patologias do sono. Em outra doença, a apnéia do sono, por

morbidade para os acometidos.

exemplo, o indivíduo não dorme por uma razão bem diferente: se ele aprofunda no sono
Quem tem fibromialgia ?

engasga e sufoca. Mas o resultado é o mesmo: dores no corpo, dores de cabeça, cansaço

Fibromialgia pode acometer homens e até crianças, mas isso é bastante raro. Mais de 95%

e sonolência. Uma mãe que não consegue dormir porque o bebê acorda a noite toda

das pessoas que sofrem deste mal são mulheres, geralmente com idade superior a 20 anos.

também sente dores semelhantes. Mas, na fibromialgia, o que causa o sono ruim? Como

Quais os sintomas de fibromialgia?

já mencionado, a fibromiálgica não dorme porque “a cabeça não desliga”. Porque então “a

Dor no corpo todo. Dor “na carne”, não nas juntas. Dói o dia inteiro, mas a dor é

cabeça não desliga”? Aí entra o próximo tópico.

particularmente maior ao acordar (parece que se “levou uma surra” na noite anterior”),

A personalidade fibromiálgica

sente-se uma discreta melhora ao longo do dia, mas no final da tarde a dor volta com toda

Fibromiálgicas carregam o mundo nas costas. Preocupam-se com tudo e com todos. Porque

sua intensidade. Dorme-se mal nesta síndrome. A cabeça “não para”. Todos os problemas

o filho vai mal na escola, porque a filha perdeu o emprego, porque o genro não dá bola para

da humanidade passam na cabeça da fibromiálgica, mas em especial os dos parentes

os problemas, porque o marido não se envolve… Trabalha e preocupa-se com e para todos.

próximos. O sono é descrito como “não reparador”, ou seja, a pessoa não descansa. Tem-

E freqüentemente aflige-a o fato de que ninguém se preocupa com estes problemas como

se a sensação de cansaço e sonolência por todo o dia. Em muitas pessoas as mãos estão

ela. Bem, se uma pessoa toma conta do mundo sozinha, como é que ela vai conseguir

inchadas, principalmente pela manhã, algumas vezes formigam, ou ficam dormentes. Para

dormir? Quem vai tomar conta do mundo enquanto ela estiver “desligada”? Os problemas

outras, por momentos, a respiração pode ficar difícil, como se houvesse um grande peso

são enormes, e após um vem logo outro. E a fibromiálgica passa a vida esperando as coisas

sobre o peito. Essa sensação passa sozinha após minutos ou horas mas tende a voltar ao

melhorarem para ela começar a se cuidar, para começar a ser feliz. Mas as coisas nunca

longo do dia. Dores de cabeça são comuns. Causa ou conseqüência, a depressão é muito

melhoram o bastante.

freqüentemente associada à fibromialgia.
Como ter certeza de que eu tenho fibromialgia ?
Não há exame diagnóstico específico. É muito comum a pessoa passar de médico em
médico, realizar milhões de exames, de sangue à ressonância magnética, sem encontrar

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

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP - CEP: 09911-260 - Fone/Fax: (11) 4044-3777

GRUPO
BIOMÉDIC

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

Medicina Ocupacional e Engenharia de
Segurança do Trabalho
- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade
Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Publicidade Legal
Prefeitura do MunicíPio de diadeMa

DECRETO Nº 7835 DE 18 DE NOVEMBRO DE
2020 DISPÕE sobre o valor Mínimo para lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do
exercício de 2021; LAURO MICHELS SOBRINHO,
Prefeito do Munícipio de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 379, de 18 de setembro de
2013, alterada pela Lei Complementar Municipal nº
398, de 15 de dezembro de 2014; CONSIDERANDO, ainda o que consta no Processo Eletrônico nº
38.604/01; DECRETA Art. 1º O valor mínimo do
lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano
para o exercício de 2021 é de R$ 269,10 (duzentos
e sessenta e nove reais e dez centavos). Art. 2º As
despesas com a execução deste Decreto correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Diadema, 18 de novembro de 2020. LAURO
MICHELS SOBRINHO Prefeito Municipal FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de Assuntos
Jurídicos FRANCISCO JOSÉ ROCHA Secretário de
Finanças
DECRETO Nº 7836 DE 18 DE NOVEMBRO DE
2020 DISPÕE, sobre a atualização do valor venal
dos imóveis para efeito de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana para
o exercício de 2021. LAURO MICHELS SOBRINHO,
Prefeito do Munícipio de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 1º e art. 19,
da Lei Complementar Municipal nº 379, de 18 de
setembro de 2013, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 398, de 15 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO, ainda o que consta no Processo
Eletrônico nº 38.604/01; DECRETA Art. 1º Para efeito do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana para o exercício de 2021,
os valores de metro quadrado (m²) dos terrenos
representados por face de quadra, constantes da
Tabela 1, anexa à Lei Complementar nº 379, de 18
de setembro de 2013, ficam reajustados em 3,92%
(três inteiros e noventa e dois centésimos por cento), decorrente da variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no
período de 12 (doze) meses de novembro de 2019
a outubro de 2020. Art. 2º - Para efeito do cálculo
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana para o exercício de 2021, os valores de metro quadrado (m²) das construções, constantes da
Tabela 3, anexa à Lei Complementar nº 379, de 18
de setembro de 2013, ficam reajustados em 3,92%
(três inteiros e noventa e dois centésimos por cento), decorrente da variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no período de 12 (doze) meses de novembro de 2019 a
outubro de 2020. Art. 3º Para os imóveis cujos valores do imposto apurado para o exercício de 2021
sejam superiores àqueles lançados para o exercício

de 2020, assim como para imóveis, cujos dados cadastrais tenham sido alterados no exercício de 2020,
o aumento fica limitado ao que determina o parágrafo único do art. 19, da Lei Complementar nº 379, de
18 de setembro de 2013, com a redação dada pela
Lei Complementar nº 460/19. Art. 4º As despesas
com a execução deste Decreto correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias consignadas
no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 5º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Diadema, 18 de novembro de 2020. LAURO MICHELS
SOBRINHO Prefeito Municipal FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos
FRANCISCO JOSÉ ROCHA Secretário de Finanças
DECRETO Nº 7837 DE 18 DE NOVEMBRO DE
2020 DISPÕE sobre a atualização dos valores correntes para terrenos e construções, constantes das
tabelas 1 e 2 da Lei Complementar nº 378, de 18
de setembro de 2013, para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imobiliários e de Direitos a eles Relativos, para o
exercício de 2021. LAURO MICHELS SOBRINHO,
Prefeito do Munícipio de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 999, de 27 de janeiro de 1989, com redação
dada pelo art. 2º da Lei Complementar 378, de 18 de
setembro de 2013; CONSIDERANDO, ainda o que
consta no Processo Eletrônico nº 38.604/01; DECRETA Art. 1º Para efeito do cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imobiliários e de Direitos
a eles Relativos para o exercício de 2021, os valores
de metro quadrado (m²) dos terrenos representados
por face de quadra, constantes da Tabela 1, anexa
à Lei Complementar nº 378, de 18 de setembro de
2013, ficam reajustados em 3,92% (três inteiros e
noventa e dois centésimos por cento), decorrente da
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
- IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no período de 12 (doze)
meses de novembro de 2019 a outubro de 2020.
Art. 2º - Para efeito do cálculo do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imobiliários e de Direitos a
eles Relativos para o exercício de 2021, os valores
de metro quadrado (m²) das construções, constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar nº 378,
de 18 de setembro de 2013, ficam reajustados em
3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos por
cento), decorrente da variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no
período de 12 (doze) meses de novembro de 2019
a outubro de 2020. Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias consignadas no orçamento,
suplementadas se necessário. Art. 4º Este decreto
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Diadema, 18 de
novembro de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO
Prefeito Municipal FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos FRANCISCO
JOSÉ ROCHA Secretário de Finanças
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Decreto nº 7.830 de 09/11/2020: Dispõe sobre a
abertura de créditos suplementares no valor de R$
1.776.074,42 (Um milhão, setecentos e setenta e seis
mil, setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos),
em conformidade com os incisos I, II e III do § 1º,
artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1.964, respectivamente nos termos do artigo 5º e
6º da Lei Municipal nº 3.934 de 05/12/2019. A íntegra
do Decreto encontra-se no portal de transparência do
site da Prefeitura do Município de Diadema: www.
diadema.sp.gov.br.
Decreto nº. 7.829 DE 09/11/2020: Dispõe sobre
a abertura de crédito suplementar no valor de R$
7.263.531,86 (Sete milhões, duzentos e sessenta e
três mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis
centavos), para cobertura do crédito serão utilizados
recursos provenientes de anulação no valor total
deste decreto, em conformidade com os incisos I, II e
III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, respectivamente nos termos do artigo
7º da Lei Municipal n º 3.934 de 05/12/2019. A íntegra
do Decreto encontra-se no portal de transparência do
site da Prefeitura do Município de Diadema: www.
diadema.sp.gov.br.
DESPACHO DO PREFEITO: DE 24 DE NOVEMBRO
DE 2020: PORTARIAS: 3933, Conceder 5 dias de
férias Fernando Moreira Machado, pront. 200296,
Secretario de Assuntos Jurídicos; 3934, Designar
Genevieve Aline Zaffani Grablauskas Gomes,
pront. 109296, para responder interinamente pelas
atribuições de Secretário, junto a Secretaria de
Assuntos Jurídicos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pregão Eletrônico:194/2020 - PC:279/2020.Objeto:
Registro de Preços para Fornecimento de Lixeiras
Plásticas. Agendado para: 15/12/2020 às 09h00.
Informações, e/ou retirada Edital completo, mediante
pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce Diadema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel:
4057-7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pregão Eletrônico:158/20 - PC:41/20. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA,
T O M O G R A F I A E U LT R A S S O N O G R A F I A )
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS
ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES E EMISSÃO/ENTREGA DE LAUDO TAIS
COMO: RECURSOS HUMANOS,EQUIPAMENTOS
DE IMAGEM, INSUMOS, FORNECIMENTO DE
VESTES PLUMBÍFERAS E MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES DISPONIBILIZADOS
PARA EXECUÇÃO DOS EXAMES, NAS UNIDADES
H O S P I TA L A R E S / P R O N TO S O C O R R O D E
FUNCIONAMENTO 24 HORAS NOS 07 DIAS DA
SEMANA. Nego provimento ao recurso interposto
pela empresa MEDICAID CENTRO MÉDICO LTDA,
conforme legislação vigente.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestralidade
da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 092/2020 - PC: 0174/2020. Objeto:
Forn. de Testes NSI e Sangue Oculto. Ata RP 181/20
entre Município Diadema e Medical Chizzolini Ltda.
Tornamos público que permanecem inalterados os
itens, preços e valores registrados e publicados
no Diário Regional de 27/08/2020 ref. as atas dos
pregões em epígrafe.
DESPACHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
PORTARIA Nº 15, DE 25 DE NOVEMBRO 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
Carlos Augusto Manoel Vianna, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e, considerando as
disposições contidas no § 2º, do artigo 211, da
Constituição Federal; no disposto no inciso IV, do
artigo 11, da Lei Federal nº 9.394/96; com fundamento
no artigo 4º, da Lei Municipal nº 3763/2018 e na
conformidade do contido na Deliberação CME nº
01/2018,
RESOLVE: Art. 1º Fica aprovado o Parecer CME
nº 01/2020, que estabelece considerações para o

retorno às atividades/aulas presenciais nas unidades
educacionais do Sistema Municipal de Ensino de
Diadema, em conformidade com o disposto no Anexo
Único, parte integrante desta Portaria. Art. 2º Os atos
normativos ora aprovados deverão ser observados
por todas as Instituições de Educação que compõem
o Sistema Municipal de Ensino do Município de
Diadema. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação. O anexo único está disponível
no sítio http://www.diadema.sp.gov.br. Carlos Augusto
Manoel Vianna. Secretário de Educação.
PORTARIA Nº 16, DE 25 DE NOVEMBRO 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
Carlos Augusto Manoel Vianna, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e, considerando as
disposições contidas no § 2º, do artigo 211, da
Constituição Federal; no disposto no inciso IV, do
artigo 11, da Lei Federal nº 9.394/96; com fundamento
no artigo 4º, da Lei Municipal nº 3763/2018 e na
conformidade do contido na Deliberação CME nº
01/2018,
RESOLVE: Art. 1º Fica aprovado o Parecer CME nº
02/2020, que revisa a Deliberação CME nº 01/2018,
no que tange às normas para autorização de
funcionamento e supervisão de unidades privadas
de educação infantil na cidade de Diadema, em
conformidade com o disposto no Anexo Único, parte
integrante desta Portaria. Art. 2º Os atos normativos
ora aprovados deverão ser observados por todas as
Instituições de Educação que compõem o Sistema
Municipal de Ensino do Município de Diadema. Art.
3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. O anexo único está disponível no sítio
http://www.diadema.sp.gov.br. Carlos Augusto Manoel
Vianna. Secretário de Educação.
PORTARIA Nº 17, DE 25 DE NOVEMBRO 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
Carlos Augusto Manoel Vianna, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e, considerando as
disposições contidas no § 2º, do artigo 211, da
Constituição Federal; no disposto no inciso IV, do
artigo 11, da Lei Federal nº 9.394/96; com fundamento
no artigo 4º, da Lei Municipal nº 3763/2018 e na
conformidade do contido na Deliberação CME nº
01/2018,
RESOLVE: Art. 1º Fica aprovada a Deliberação CME
nº 05/2020, que fixa normas para autorização de
funcionamento e supervisão de unidades privadas
de educação infantil na cidade de Diadema, e revoga
a Deliberação CME n° 01/18 e Deliberação CME nº
04/19, em conformidade com o disposto no Anexo
Único, parte integrante desta Portaria. Art. 2º Os atos
normativos ora aprovados deverão ser observados
por todas as Instituições de Educação que compõem
o Sistema Municipal de Ensino do Município de
Diadema. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação. O anexo único está disponível
no sítio http://www.diadema.sp.gov.br. Carlos Augusto
Manoel Vianna. Secretário de Educação.
DESPACHOS DO PREFEITO DE 25 DE NOVEMBRO
DE 2020: 3935, EXONERA a contar de 25.11.2020
VALQUIRIA PESSOA DOS SANTOS, Prontuário nº.
200363 do cargo de Secretária, SC. 3936, EXONERA
a contar de 25.11.2020 JANAINA ABREU ALVES
MINAS, Prontuário nº. 119474 do cargo de Assistente
de Secretaria, SC. 3937, NOMEIA a contar de
25.11.2020 EDUARDO DA SILVA DE MINAS, RG nº
43.415.032-0, para o cargo de Secretário, SC. 3938,
NOMEIA a contar de 25.11.2020 VALQUIRIA PESSOA
DOS SANTOS, RG nº 30.184.546-3 para o cargo de
Assistente de Secretaria, SC.
CONTINUAÇÃO ä
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iNsTiTUTo DE PREviDÊNCia Do
sERviDoR MUNiCiPaL DE DiaDEMa
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 317, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). ALAIDE
HIROKO YABIKU, prontuário nº 114.844,
Assistente de Enfermagem Nível II, do
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 318, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). ALICE
HATSUMI TANAKA, prontuário nº 104.832,
Agente Administrativo II, do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 319, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). ANA
REGINA DE SOUZA, prontuário nº 102.862,
Agente de Serviços I, do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 320, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo especial, a
contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). ANELDI
ROSA FERREIRA, prontuário nº 106.166,
Atendente de Consultório Dentário, do
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 321, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo especial, a
contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). CECILIA
FILOMENA SILVA, prontuário nº 106.385,
Assistente de Enfermagem Nível I, do quadro
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 322, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo especial, a contar
de 01/10/2020, o(a) Sr(a). DEBORA GOMES
DE LIMA BURGHERI, prontuário nº 106.707,
Assistente de Enfermagem Nível I, do quadro
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 323, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição, a
contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). JOAQUIM
DE SOUSA LIMA, prontuário nº 101.277,
Guarda Civil Patrimonial, do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 324, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). LUIS
ALBERTO
MARQUES
FERNANDES,
prontuário nº 104.737, Agente Fiscal III, do
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 325, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por idade, a contar de
01/10/2020, o(a) Sr(a). MARIA SUELI
CARBONEZ, prontuário nº 116.626, Agente
Administrativo II, do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 326, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). MARIA
DIAS FILHA DE SOUZA, prontuário nº
102.644, Agente de Serviços I, do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 327, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/10/2020, o(a) Sr(a). MARIA

LUCIA DOS SANTOS SILVA, prontuário nº
107.216, Agente de Serviços I, do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 328, de 23/11/2020: aposenta
voluntariamente por tempo especial, a contar
de 01/10/2020, o(a) Sr(a). PAULO CESAR
MASSUKI HORI, prontuário nº 107.323,
Médico, do quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura Municipal de Diadema.

Engap Mecânica Ltda - EPP,
torna público que requereu da Semasa –
Serviço Municipal de Saneamento de Santo
André, a Renovação da Licença de Operação
para atividade de Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial especifico
não especificado anteriormente, peças e
acessórios, situado à Rua Joaquim Branco,
15 – Parque Marajoara – CEP: 09112-010
– Santo André – SP, conforme processo
ambiental nº 347/2016 e declara aberto o
prazo de 30 dias para manifestação escrita,
endereçada ao Semasa.
G. E GoNZaLEZ Engenharia, Construção
e incorporação LTDa., torna público
que requereu ao SEMASA, a Autorização
Ambiental, para supressão de árvores
isoladas,
para
a
implantação
de
empreendimento residencial, sito a Rua
Porto Carrero nº 1115/1125/1135, Bairro
Campestre, Santo André, SP e declara
aberto o prazo de 30 dias para manifestação
escrita, endereçada ao SEMASA.
PRiME BRasiL ELETRÔNiCa LTDa –
EPP. TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU
JUNTO À SECRETARIA DE GESTÃO
AMBIENTAL A RENOVAÇÃO DA LICENÇA
DE OPERAÇÃO nº 0110/2015, PARA
FABRICAÇÃO
DE
COMPONENTES
ELETRÔNICOS, LOCALIZADA À RUA
RAYMUNDO CIRINO Nº 312 – PLANALTO
- SBCAMPO - Cep: 09895-510.

