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Bolsas globais têm queda
com temor sobre nova variante
do coronavírus descoberta
na África do Sul

Americanas S.A. inaugura primeira
loja autônoma, com conceito
“pegou, levou”, no Aeroporto
Internacional Tom Jobim
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PSDB retoma prévias com novo aplicativo
e pretende anunciar resultado ainda hoje
Disputa entre Doria e Leite ficou mais acirrada; há consenso no partido que a escolha do candidato dificilmente vai pacificar o PSDB
O PSDB vai retomar as prévias presidenciais hoje (27), das 8h às 17h. A ideia
é anunciar o candidato escolhido até as
20h. Após falha do aplicativo da Fundação de Apoio da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (Faurgs) no úl-

timo domingo, a empresa Beevoter foi
aprovada nos testes de estresse feitos
pelo PSDB para fornecer o app de votação de hoje. Com a suspensão das
prévias, a disputa interna tucana acabou se tornando mais acirrada ainda,

especialmente entre os dois principais
candidatos, os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite. Também participa das
prévias o ex-prefeito de Manaus Arthur
Virgílio. Doria e Leite trocaram críticas

pesadas, com o gaúcho levantando a
hipótese do adversário estar fazendo
pressões indevidas para conseguir votos, e recebendo como troco a acusação
de ser manipulado pelo deputado fede
ral Aécio Neves (MG) e ser contra a can-

Divulgação/PMSTRP

ribeirão pires

santo andré

Prefeitura divulga
programação para o
Dia Internacional da
Cidade Educadora

Com investimento
de R$ 3,3 mi, Volpi
antecipa retroativo a
professores municipais
O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis
Volpi, anunciou nesta sexta-feira (26)
a antecipação para o próximo dia 30 o
pagamento dos valores referentes à diferença entre o salário pago aos professores da rede municipal e o Piso Nacional
da categoria em 2020. Serão contem
plados com a quitação dos retroativos do
último ano cerca de 900 docentes, totalizando R$ 3,3 milhões em investimentos.
Esses pagamentos estavam previstos
para ser efetuados até 10 de dezembro.
A partir deste mês, os profissionais passam a receber o Piso Nacional da categoria. Segundo a prefeitura, há ações em
andamento para valorização das demais
categorias da Educação.
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didatura presidencial tucana. No meio
desse clima, os tucanos ainda vão lidar
com uma investigação da Polícia Federal
sobre a possibilidade de as falhas registradas nas prévias terem sido causadas
por um ataque hacker.
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A partir deste mês, os professores da rede municipal passam a receber o Piso Nacional da categoria

identidade RENOVADA
Honda apresenta no Brasil o New City, na
configuração sedã e na inédita hatchback
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Novo motor 1.5 aspirado de 126 cv
equipa as duas versões; hatch traz o
sistema Magic Seat de modularidade
dos bancos; materiais e montagem do
interior foram aprimorados

Santo André preparou para o Dia
Internacional da Cidade Educadora - 30
deste mês - programação repleta de atividades que reforçam o potencial transformador da educação a partir de políticas
que favorecem a inclusão e a equidade no
município. A iniciativa é da Associação
Internacional das Cidades Educadoras.
Com a temática “A cidade educadora não
deixa ninguém para trás”, as ações serão
realizadas na sede da Escola Municipal
de Educação Ambiental Parque Tangará/
Parque Escola (Emea). Entre as atrações
estão contação de histórias, experimentos no Laboratório Didático, cursos no
Laboratório de Informática, e interações
Página 5
na Sala de Memórias.

pandemia

Para intensificar vacinação contra covid,
Mauá abre quatro UBSs neste sábado
Para intensificar a vacinação contra a
covid-19, a Prefeitura de Mauá abre, hoje
(27), as UBSs Feital, Macuco, Paranavaí
e Zaíra 1, para aplicação de doses em todos os públicos incluídos na campanha,
das 9h às 16h. Entre o público-alvo estão
munícipes com 18 anos ou mais que tomaram a primeira dose do imunizante
da Pfizer há ao menos 21 dias; os que tomaram a Astrazeneca há 56 dias; e os que
receberam a Coronavac há pelo menos 28
dias. O reforço será aplicado em munícipes acima de 18 anos ,que tenham sido
vacinados com a segunda dose ou a dose
única há cinco meses.
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lazer

Festival multicultural
reúne em Diadema
músicos, artistas e
artesãos do ABC
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UBSs estarão abertas das 9h às 16 horas
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PSDB retoma prévias com novo
app e deve anunciar resultado hoje
Com a interrupção da votação no último domingo, disputa interna se tornou mais acirrada
Cinco dias depois de sus
pender a consulta a filiados
por problemas técnicos, o
PSDB vai retomar suas pré
vias presidenciais hoje (27),
das 8h às 17h. A ideia é con
cluir a votação ainda hoje,
com o anúncio do candidato
escolhido até as 20 horas.
Participam da disputa o
governador de São Paulo,
João Doria, o governador
do Rio Grande do Sul, Edu
ardo Leite, e o ex-prefeito de
Manaus Arthur Virgílio.
A empresa Beevoter foi
aprovada nos testes de es
tresse feitos pelo PSDB para
fornecer o aplicativo de vota
ção. Os postulantes à vaga de
candidato tucano ao Planalto
em 2022 já reiniciaram ime
diatamente sua corrida pelo

n

AS PRÉVIAS

Participam da disputa os
governadores de São Paulo, João
Doria e do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite, e o ex-prefeito
de Manaus Arthur Virgílio.

Arquivo

apoio dos eleitores da leg
enda. “Há um absoluto con
senso técnico entre o partido
e as campanhas referendando
a solução técnica encontrada
hoje (sexta-feira)”, disse Bruno
Araújo, presidente do partido.
n INTERRUPÇÃO
As prévias do PSDB foram
interrompidas ainda na ma
nhã do último domingo (21),
por causa de um problema no
aplicativo de votação forne
cido pela Fundação de Apoio
da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Faurgs).
Desde então, a cúpula do
PSDB vem testando empresas
para substituí-la, mas ainda
não tinha conseguido alguém
que passasse pelas normas de
segurança consideradas ideais
ou, pelo menos, bem próximas
disso, para retomar a votação.
Com isso, a disputa interna
tucana acabou se tornando
mais acirrada ainda, especial
mente pela disputa entre os
dois principais candidatos,
Doria e Leite. Os dois trocaram
críticas pesadas, com o gaúcho
levantando a hipótese do ad
versário estar fazendo pressões

Araújo: “Há consenso entre o partido e as campanhas sobre a solução técnica”

indevidas para conseguir vo
tos, e recebendo como troco a
acusação de ser manipulado
pelo deputado federal Aécio
Neves (MG) e ser contra a can
didatura presidencial tucana
No meio desse clima, os tu
canos ainda vão lidar com uma
investigação da Polícia Federal
sobre a possibilidade de as fa
lhas registradas nas prévias
terem sido causadas por um

ataque hacker. Em nota oficial,
a Faurgs disse considerar “mui
to plausível” essa hipótese.
Há um consenso no par
tido que a escolha do candi
dato dificilmente vai pacificar
o PSDB. Com a disputa cada
vez mais calorosa, o vencedor
terá dificuldades de trazer o
derrotado e seus aliados para
uma campanha nacional uni
ficada. (AE)

Lira: ‘não é possível burlar lei’
para dar transparência ao
orçamento secreto
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PPAL), afirmou nesta sexta-feira
(26) que não seria possível cum
prir a determinação do Supre
mo Tribunal Federal (STF) de
apresentar os nomes dos parla
mentares que indicaram verbas
via emendas de relator-geral
ao Orçamento. Lira justificou
que a lei não previa esse tipo de
transparência. “Não podemos
burlar a lei para responder a um
questionamento que não é pos
sível de ser feito”, declarou Lira
em entrevista à Jovem Pan.
Ainda segundo o presidente
da Câmara, as chamadas emen
das RP9 existem desde 1988,
mas só foram classificadas
como emendas de relator em
2019 para dar mais transparên
cia às indicações do relator-geral
em todos os ministérios. “Para
que o Congresso tivesse mais vi
sualização, para que a imprensa
tivesse mais visualização, para
que a sociedade pudesse acom
panhar”, destacou.
Para Lira, denominar essa
dinâmica de “orçamento se
creto” é injusto. “As emendas
do relator-geral - e essa adje
tivação de secreto é muito in
justa - acontecem desde 1988
e ninguém nunca levantou
polêmica sobre a execução
das emendas de relator-geral
porque ninguém as conhecia.
Todos os relatores-gerais, de 88

para cá, fizeram o orçamento
da União com autorização le
gislativa”, disse.
“A emenda é do relator-geral,
ela não é de outro parlamentar. A
solicitação que deve ter havido de
um parlamentar, de um governa
dor, de uma entidade filantrópi
ca, ela fica como solicitação. A
partir do momento que o relator
insere no sistema, a emenda é
dele. Não há previsão legal para
ter outra identificação”, comple
tou, reforçando que a legislação
não exigia a identificação dos
parlamentares que pediram ao
relator a liberação de verbas.
O STF ordenou ao Con
gresso informar quem indi
cou emendas de relator, que
deram origem ao chamado
orçamento secreto, esquema
de distribuição de recursos or
çamentários em troca de apoio
ao governo revelado pelo Es
tadão. Um ato assinado pelos
presidentes da Câmara e do
Senado, entretanto, diz que os
nomes só serão divulgados da
qui para frente porque não há
informações sobre solicitações
feitas no passado.
Lira defendeu ainda que, se o
Supremo barrar de vez as emen
das RP9 - a Corte vai julgar o
mérito dessas emendas -, causará
um problema de transparência
porque a indicação e execução
dos recursos ficaria restrita so
mente ao Poder Executivo. (AE)

Mamografias gratuitas são oferecidas no Saúde emite alerta de risco para nova
Ginásio do Ibirapuera no final de semana variante e recomenda uso de máscara
A vacinação contra a covid
em Mauá terá sequência neste
fim de semana. Hoje (27),
quatro UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) — Feital, Macuco,
Paranavaí e Zaíra 1 — aplicarão
doses em todos os públicos in
cluídos na campanha, das 9h às
16h. Até esta quinta-feira (25),
o município aplicou 661.965
doses de vacinas.
Munícipes com 18 anos ou
mais que tomaram a primeira
dose do imunizante da Pfizer
há 21 dias já podem receber a
segunda. Se o intervalo for su
perior a três semanas, a pessoa
também está apta. O prazo

para jovens de 12 a 17 anos é
de 56 dias.
Maiores de 18 anos imu
nizados com Astrazeneca po
dem tomar a segunda dose em
56 dias, exceto aqueles com
viagem próxima marcada para
o exterior. Neste caso, o inter
valo cai para 28 dias, desde
que comprovada a viagem.
Quem tomou Coronavac tem
condições de receber a segun
da dose após 28 dias.
A dose de reforço está sendo
oferecida a munícipes com 18
anos ou mais. É preciso ter sido
vacinado com a segunda dose
ou a única há cinco meses, no

mínimo. Imunossuprimidos
acima de 18 anos (a lista está no
link http://t.ly/y7Gg) devem
esperar 28 dias após a última
dose do esquema de imuniza
ção (segunda ou única).
Os profissionais de saúde
que completaram o ciclo vaci
nal em Mauá há pelo menos
cinco meses também estão
aptos a ganhar o reforço. (Re
portagem Local)

O Ministério da Saúde emi
tiu nesta sexta-feira (26) “co
municação de risco” sobre a
nova variante do coronavírus
identificada como B.1.1.529 na
África do Sul. No alerta, a pasta
afirma que a vacinação “pro
vavelmente” contribuirá na res
posta à doença, destaca que me
didas como o uso de máscara, o
distanciamento social e o isola
mento de casos suspeitos são
“essenciais” e aponta que, até
agora, nenhum caso dessa va
riante foi identificado no Brasil.
A “comunicação de risco”
é um documento produzido
pelo Ministério da Saúde para

“apoiar na divulgação rápida e
eficaz” de dados que ajudem
na “tomada de medidas de
proteção e controle em situa
ções de emergência em saúde
pública”. “Estar vigilante é
fundamental”, aponta o docu
mento de 12 páginas.
O Estadão apurou que a
Saúde já fez reuniões multidis
ciplinares, com servidores de
diferentes secretarias, como a
de Vigilância em Saúde (SVS) e
a Extraordinária de Enfrenta
mento à Covid (Secovid) para
tratar da nova variante. A pre
visão é de que as equipes con
tinuem discutindo a extensão

do que está ocorrendo na África
do Sul e os impactos em outros
países, incluindo o Brasil, du
rante o fim de semana.
A comunicação do Ministé
rio da Saúde afirma que a pasta
sul-africana emitiu um alerta so
bre a nova variante. “O expres
sivo aumento de casos entre as
Semanas Epidemiológicas de 44
a 46 em Tshwane detectados por
PCR, identificou nova variante,
com mais de 30 mutações na
proteína S, a partir do sequencia
mento completo. Houve aumen
to de casos em várias provín
cias do país”, destaca trecho do
relatório do Ministério. (AE)
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Bolsas globais têm queda com temor Família &
sobre nova variante do coronavírus Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

No Brasil, Ibovespa terminou pregão em queda de 3,39% e dólar teve alta de 0,55%, para R$ 5,596
A notícia sobre uma nova
variante da covid-19 potencialmente perigosa localizada na
África do Sul provocou ontem
(26) onda negativa nos mercados acionários globais. Na Ásia,
Europa e nos Estados Unidos, os principais índices de
ações fecharam em queda.
O temor também atingiu
o mercado brasileiro. Na B3, a
Bolsa de São Paulo, o Ibovespa
fechou em queda de 3,39%,
aos 102.224,26 pontos, com
recuo generalizado na carteira
de ações – mais cedo, o índice
atingiu a casa dos 101 mil pontos. As perdas foram maiores
nas ações ligadas ao consumo
e ao turismo, principalmente
de empresas aéreas, em meio a
temores de que novas medidas
restritivas mais hostis sejam
necessárias para conter o novo
coronavírus, o que comprome
teria a retomada econômica.
O dólar à vista encerrou
cotado a R$ 5,5958, em alta
de 0,55%. Apesar do soluço
registrado ontem, a moeda
americana termina a semana
em baixa de 0,23% e acumula
perda de 0,89% em novembro,
após ter subido 3,67% em ou
tubro e 5,30% em setembro.
Nos Estados Unidos, o dia
também foi de perdas. Dow
Jones fechou em baixa de
2,53%, S&P 500 caiu 2,3% e
Nasdaq, 2,23%. Segundo o
Wall Street Journal, foi o pior
dia para as Bolsas americanas
este ano. A Casa Branca anun-
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B3 encerrou dia em queda de 3,39%, aos 102.224 pontos, com perdas maiores em ações de consumo

ciou que os EUA vão restringir
viagens da África do Sul e outras sete nações africanas a partir de segunda-feira. No Brasil,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez essa
recomendação à Casa Civil da
Presidência da República.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) faria uma reu
nião ontem para avaliar a no
va cepa, que apresenta elevado
número de mutações, o que
pode resultar em uma versão
mais transmissível e, potencialmente, com mais risco de
contornar a resposta imune
gerada por infecções anteriores ou pela vacinação. A cepa
já foi localizada também em
Hong Kong, Israel e Bélgica.

Para os analistas, a descoberta de nova variante do co
ronavírus adiciona mais um
elemento de preocupação ao
cenário já desafiador para a recuperação da economia global.
Nas últimas semanas, o aumento do número de casos de
covid-19 na Europa fez com
que alguns países retomassem restrições à circulação de
pessoas, um novo baque para
a economia em um momento
em que já se começava a imaginar a retomada mais consistente das atividades normais,
com o avanço da vacinação.
Na avaliação do banco Credit
Suisse, a preocupação do mercado com a nova variante do
coronavírus parece compreen-

sível, dado seu forte potencial de
contaminação. Segundo o ban
co, as leituras de hospitaliza
ção e mortes ainda são pouco
conclusivas, mas lembra que a
vacinação na África do Sul (origem da variante) é muito bai
xa e que o país não teve forte
onda da variante Delta.
A consultoria Capital Economics diz que ainda é cedo
para saber ao certo quão gran
de é a ameaça da nova cepa
para a economia global. A consultoria projeta que mesmo as
restrições já sendo lançadas
por outras nações não devem
impedir a disseminação do
vírus, “particularmente se (a
cepa) for tão contagiosa como
atualmente temido”. (AE)

O que fazer com o 13º salário?

C

aro(a) leitor(a), com o final do ano se
aproximando, as empresas se preparam para pagar
o 13º salário aos funcionários. Você sabe o que
vai fazer com o seu?
Neste momento, muitas ideias passam pela nossa
cabeça, como comprar aquele presente que seu filho tanto
quer, comprar seu merecido presente, reformar a casa,
pagar contas. Enfim, são muitas opções, mas precisamos
colocar o pé no freio das emoções e pensar friamente no
que e como aplicaremos o abono natalino.
Nesta linha de pensamento não podemos nos
esquecer de que, em todo início de ano, temos aqueles
tradicionais gastos dos quais não há como escapar, como
IPVA, IPTU, rematrícula e material escolar.
Então, é fundamental escolher com critério, cuidado e
atenção os gastos a serem efetuados. Isso não significa que
você não vai presentear ninguém ou não vai tirar as férias
que tanto merece. Apenas planeje e racionalize os valores.
Aproveite também que tem dinheiro em caixa e pague à
vista. Assim há possibilidade de conseguir bons descontos
e não sobrarão dívidas para o Ano Novo.
Não se esqueça de guardar parte do 13º salário para
eventualidades. Aqui, você tem uma ótima oportunidade
de iniciar sua reserva emergencial e de segurança, sobre a
qual sempre comento nesta coluna.
Caso tenha dívidas em aberto, como crédito direto ao
consumidor (CDC) ou crédito pessoal, procure quitá-las
ou amortizá-las. Essas modalidades de crédito permitem a
antecipação de parcelas, com desconto dos juros devidos.
O 13º salário é uma gratificação salarial, que pode
e deve lhe trazer condições para aumentar seu poder
de barganha em compras à vista ou ajudar a quitar
e reduzir dívidas. Portanto, aproveite-a da melhor
maneira em seu benefício.
Se você ficou com alguma dúvida em relação ao
assunto, envie uma mensagem que te explico. Meu
e-mail é o falandofacil123@gmail.com e meu site é o
www.sergiobiagioni.com.br.
Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela
CEA-Anbima. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Americanas inaugura primeira loja autônoma no Rio

Renata Mello/Divulgação

Com inteligência artificial e computer vision, Ame Go permite compra em poucos segundos e sem checkout
A Americanas inaugurou
na última terça-feira (23) loja
Ame Go no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão,
no Rio de Janeiro. Com tecnologia desenvolvida pela Ame
Digital, fintech e plataforma
mobile de negócios da empresa,
a nova Ame Go é a primeira loja
autônoma da companhia a ope
rar em ambiente de alto fluxo.
Com o conceito “pegou, levou”, sem vendedores, sem fila
e sem checkout (caixa), a Ame
Go pretende facilitar o dia a dia

das pessoas que transitam pe
lo aeroporto, proporcionando
experiência de consumo mais
ágil e independente. A unidade
foi aberta no Galeão, uma das
principais portas de entrada do
Brasil, que espera aumento de
79% na movimentação total
de passageiros em dezembro.
Baseada em inteligência ar
tificial, computer vision (algoritmos que tornam as máquinas
capazes de analisar imagens e reconhecer objetos e movimentos),
câmeras e sensores, a Ame Go

oferece, segundo a Americanas,
experiência de compra completamente autônoma, rápida e
segura. Na jornada do cliente,
o aplicativo Ame Digital libera
o acesso à loja por QR Code. As
câmeras reconhecem sua bio
metria corporal, e sensores e
balanças identificam quando
o consumidor retira os produtos da prateleira. O espaço
possui wi-fi próprio e o valor
das compras é debitado no
app, logo após a saída do cliente da loja, sem checkout.

n MIX VARIADO

Localizada no embarque
doméstico – espaço estratégico onde é possível atender
100% dos passageiros, visitantes e, atualmente, quase
8 mil pessoas da comunidade
aeroportuária –, a Ame Go
possui 35 m² e tem mix va
riado e sazonal de produtos
de diferentes categorias. Há
itens como alimentos, bebidas,
doces, vestuário, itens de higie
ne pessoal e até opções para pre
sentes. (Reportagem Local)

Unidade tem 35 m² e sortimento variado e sazonal

nos sorteios

Mensais

no sorteio

Final
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A cada R$ 50,00 investidos em capital social

1 = 1 número da sorte

A cada R$ 500,00 em investimentos da Família Sicredinvest

2 = 1 número da sorte

Multiplique seus números da sorte, aumentando seu prazo de investimento.

Acesse e saiba mais:
sicredi.com.br/promocao/razoesparainvestireganhar
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Ribeirão Pires antecipa pagamento de
retroativo a professores municipais
Com investimento de R$ 3,3 mi, prefeitura quitará no dia 30 defasagem dos vencimentos de 2020
A Prefeitura de Ribeirão
Pires antecipará para 30 deste
mês o pagamento dos valores
referentes à diferença entre
o salário pago aos professores da rede municipal e o
Piso Nacional da categoria
em 2020. A antecipação foi
anunciada nesta sexta-feira
(26) pelo prefeito Clóvis Volpi, juntamente com secretária
de Educação, Rosi Ribeiro de
Marco, secretário de Finanças e Administração, Eduardo
Pacheco, e a presidente do
Sindicato dos Professores das
Escolas Municipais (Sineduc),
Perla de Freitas.
Serão contemplados com
a quitação dos retroativos
do último ano cerca de 900
docentes, totalizando R$ 3,3
milhões em investimentos.
Esses pagamentos estavam
previstos para serem efetuados até o dia 10 de dezembro.
Além disso, também a partir
deste mês, os profissionais
passam a receber o Piso Nacional da categoria.
“Com o trabalho que
fizemos nas finanças do município, com o realinhamento
das despesas e com uma baita

A partir deste mês, os profissionais da cidade passam a receber o Piso Nacional da categoria

economia, vamos pagar o
que estava atrasado de 2020
até o dia 30, de uma vez só.
Já nos preparamos para, se o
governo federal estipular um
novo piso termos o recurso
garantido, inclusive com lei
municipal aprovada para aplicar assim que houver novo
reajuste”, explicou o prefeito.
n DEMAIS PROFISSIONAIS
Rosi de Marco destacou

que, além dos docentes, também há ações em andamento
para a valorização das demais
categorias da Educação. “Estamos atuando junto à administração municipal para viabilizar
readequações e valorizar os
agentes escolares, com novas
contratações e ajustes importantes. Esse trabalho também
está sendo feito para outras
equipes de profissionais”, ressaltou a secretária.

Levantamento realizado
pela prefeitura identificou
dívida de R$ 4 milhões referente à diferença do salário
pago aos professores com a
defasagem causada pela não
equiparação ao Piso Nacional. Os valores pendentes do
período entre janeiro e outubro deste ano serão quitados
em dez parcelas mensais a
partir de janeiro de 2022.
(Reportagem Local).

S.André divulga programação para o Dia
Internacional da Cidade Educadora
Didático e cursos no Laboratório de Informática, interações na Sala de Memórias,
Espaço do Brincar, Cantos de
Leitura, práticas de Educação
Física, apresentações de judô
e capoeira com a programação dos Cesas.
Outras áreas da adminis
tração municipal também
farão parte da programação,
como aulas de zumba sentada
com a equipe da Saúde / UBS
Valparaíso; exposição de maquete das nascentes e a Vila
de Paranapiacaba com monitores da Secretaria de Meio
Ambiente; exposição de artesanato pela Escola de Ouro,
a partir do Fundo Social de
Solidariedade; e informações
sobre Ciências e Tecnologia
pela Sabina - Escola Parque do
Conhecimento.

No próximo dia 30 é cele
brado o Dia Internacional
da Cidade Educadora. Para
comemorar a iniciativa da
Associação Internacional das
Cidades Educadoras, Santo
André preparou para esta
data uma programação repleta de atividades que reforçam
o potencial transformador da
educação a partir de políticas
que favorecem a inclusão e a
equidade no município.
Com a temática “A cidade educadora não deixa
ninguém para trás”, as ações
serão realizadas na sede da
Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará/Parque Escola (Emea).
A abertura dos eventos contará com a leitura da carta
da Cidade Educadora, que
exprime o compromisso do
município quanto aos valores
e princípios desta iniciativa.
Na sequência, alunos da
rede municipal, incluindo
Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Educação de
Jovens e Adultos e Centros
Públicos de Formação Profissional, além de estudantes do
Centro de Referência do Idoso
(Crisa), participarão de atividades que envolvem imersão
nos espaços do Parque Escola.
Entre as atrações estão
contação de histórias, experimentos no Laboratório

n ASSOCIAÇÃO
Fundada em 1994, a Associação Internacional das Ci
dades Educadoras (Aice) é uma
entidade sem fins lucrativos
constituída como estrutura
permanente de colaboração
entre governos locais que se
comprometem a seguir os
princípios inscritos na Carta
das Cidades Educadoras. No
início de 2020, o número de
membros passava de 500 cidades de 36 países distribuídos
por todos os continentes. (RL)

Prefeitura de Mauá abre quatro UBSs
hoje para imunização contra a covid
oferecida a munícipes com 18
anos ou mais. É preciso ter sido
vacinado com a segunda dose
ou a única há cinco meses, no
mínimo. Imunossuprimidos
acima de 18 anos (a lista está no
link http://t.ly/y7Gg) devem
esperar 28 dias após a última
dose do esquema de imunização (segunda ou única).
Os profissionais de saúde
que completaram o ciclo vacinal em Mauá há pelo menos
cinco meses também estão
aptos a ganhar o reforço. (Reportagem Local)

A vacinação contra a covid
em Mauá terá sequência neste
fim de semana. Hoje (27),
quatro UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) — Feital, Macuco,
Paranavaí e Zaíra 1 — aplicarão
doses em todos os públicos incluídos na campanha, das 9h às
16h. Até esta quinta-feira (25),
o município aplicou 661.965
doses de vacinas.
Munícipes com 18 anos ou
mais que tomaram a primeira
dose do imunizante da Pfizer
há 21 dias já podem receber a
segunda. Se o intervalo for su-

perior a três semanas, a pessoa
também está apta. O prazo
para jovens de 12 a 17 anos é
de 56 dias.
Maiores de 18 anos imunizados com Astrazeneca podem tomar a segunda dose em
56 dias, exceto aqueles com
viagem próxima marcada para
o exterior. Neste caso, o intervalo cai para 28 dias, desde
que comprovada a viagem.
Quem tomou Coronavac tem
condições de receber a segunda dose após 28 dias.
A dose de reforço está sendo

Maquete do
Quarteirão da Educação
de Diadema é
exposta em Portugal

Em Diadema, festival reúne
músicos, artistas e artesãos do ABC

O Quarteirão da Educação,
projeto anunciado pela gestão
do prefeito José de Filippi
Júnior, acaba de se tornar “atra
ção internacional” antes mesmo
de sair do papel - as obras devem
começar no primeiro semestre de 2022. O projeto, doado
ao município pela empresa
Paranoá, ganhou uma maquete
na mostra “RE EXISTIR”, apresentada na galeria de arquitetura
NOTE, em Lisboa (Portugal).
O projeto foi apresentado
em setembro, na EM Ministro
Francisco de Paula Quintanilha
Ribeiro, no Jardim Promissão,
onde será construído o equipamento. O conglomerado inclui
salas de aula e estruturas para
a educação infantil, berçários e
creche em tempo integral, ampliação das salas para Ensino Fundamental regular e EJA, além
de equipamentos como quadras,
salas de ginástica e piscinas. (RL)

Neste sábado (27) acontece
a primeira edição do Festival
Multicultural Polvorosa, no
Container D.C., em Diadema.
Criado com o intuito de apoiar
artistas independentes do ABC
Paulista e Grande São Paulo, o
PolvoRosa é um Festival Multicultural que “literalmente
abraça geral” sem distinções.
Inclusive, será exibido no telão
do evento a final da Copa Li
bertadores da América, entre
Palmeiras e Flamengo.
O evento, que ocorre a partir
das 16h, trará em seus três palcos bandas independentes de
todas as cidades do ABC, como
Ao sul da Fronteira, Banda
Medit, Carrara’s; KenFoiKeuMato, Pepperonis, The Vaneio;
e Touro Mecânico.
Enquanto os shows rolam, o
artista Rodrigo Schoeps (www.
instagram.com/rodrigo.schoeps), vai fazer um graffiti do
polvo símbolo do evento em
uma das paredes do Container.

O Festival também conta
com exposição de pequenos
produtores do ABC. Marcam
presença Banho de Afrodite sabonetes e cosméticos artesanais e veganos; Handcraft Store
- assessórios artesanais; Bons
Ventos - Kokedamas e outras
plantas para decoração e paisagismo; e Konkurito - Vasos e
peças em cimento.
Serviço - Festival Multicultural Polvorosa. Data e hora:
neste sábado (27), a partir das 16
horas. O Container D.C. fica na
Rua Orense, 60 – Centro . Informações: www.instagram.com/
container.dc, WhatsApp (11) 9
8955-1939 (Barba). Ingressos
antecipados: R$10 ou R$15 com
caneca personalizada de chopp
cheia. Porta: R$25 ingresso |
R$10 caneca personalizada
O refil do chopp para quem tem
a caneca sai por R$8, cada.
O evento é patrocinado pela
R.R Comércio de Cervejas Artesainais. (RL)
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Honda apresenta no Brasil o New City, na
configuração sedã e na inédita hatchback

DANIEL DIAS
AutoMotrix

Produzido mundialmente des
de 1981 e no Brasil a partir de
2009, o Honda City sempre foi
vendido no mercado nacional
como um sedã compacto. Aqui,
já foi “acusado” de tirar clientes
do “irmão” mais famoso, o mé
dio Civic. Atualmente, o City mal
consegue ficar entre os 50 mode
los mais emplacados no país, com
média mensal de pouco mais de
500 unidades vendidas. Para
mudar esse panorama, a Honda
lançou a quinta geração do com
pacto produzido em Itirapina
(SP) e estreou também a versão
hatchback no Brasil. Na prática,
a nova configuração substituirá
o monovolume Fit, que deixa
rá de ser produzido no país.
As vendas do New City sedã
terão início em janeiro de 2022,
com pré-venda a partir de 23 de
novembro. Os preços das versões
do sedã são R$ 108.300 para a
EX, R$ 114.700 para a EXL e
R$ 123.100 para a top de linha
Touring. Os preços valem para
todo o Brasil, com exceção do Es

tado de São Paulo e de Manaus
(AM). As vendas do New City
hatchback começarão em março
de 2022. Por isso, os preços só
serão divulgados em janeiro,
quando terá início a etapa de prévenda da nova configuração.
O marketing da Honda su
blinha que a nova geração do City
chega elevando os padrões de
seus respectivos segmentos em
dimensões (percepção de porte),
espaço (para pessoas e bagagem),
qualidade (de materiais e montagem), eficiência de consumo
e desempenho (nova motorização), segurança e lista de equipa
mentos. Ou seja, o New City se
aproximará ainda mais do atual
Civic, que poderá deixar de ser
fabricado no Brasil – a próxima
geração deverá ser importada.
O New City é equipado com
um inédito motor aspirado, o 1.5
16V DI DOHC i-VTEC, todo em
alumínio, com quatro cilindros,
injeção direta de combustível,
dois comandos de válvulas no ca
beçote e potência de 126 cavalos
a 6.200 rpm tanto com etanol
como com gasolina. O torque
é de 15,8 kgfm a 4.600 giros

com etanol.
O câmbio CVT, com simu
lação de sete marchas e opção
de trocas sequenciais em abas
no volante, recebeu aprimora
mentos. Segundo o Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE),
o New City sedã tem consumo
na cidade de 9,2 km/l e 13,1 km/l
(etanol/gasolina) e, na estrada, de
10,5 km/l e 15,2 km/l. O hatch
registrou consumo de 9,1 km/l
e 13,3 km/l no ciclo urbano e
de 10,5 km/l e 14,8 km/l no
rodoviário. Ambos obtiveram
classificação A no PBE dentro de
suas categorias. A marca japone
sa não divulgou dados de desem
penho das duas configurações.
Segundo a Honda, o sedã
cresceu em todas as dimensões
e agora tem 4,54 metros de com
primento, 1,74 m de largura,
1,47 m de altura e 2,60 m de dis
tância entre-eixos, enquanto a
hatch – somente com as con
figurações EXL e Touring – terá
4,34 metros de comprimento,
1,74 m de largura, 1,49 m de
altura e 2,60 m de entre-eixos.
A montadora destaca que a
presença marcante do New City

se dá pela carroceria longa, larga
e baixa no sedã e no hatchback. O
design é valorizado pelos vincos
definidos e pelos faróis e lanter
nas com tecnologia de LED. Na
versão Touring dos dois mode
los, os faróis são produzidos em
full-LED, com luzes indicadoras
de direção, fachos baixo e alto,
DRL (luz de rodagem diurna) e
auxiliares de neblina em LED.
As demais versões contam
com DRL em LED e bloco óp
tico principal com projetor.
O New City traz rodas de
liga leve com aro de 16 polega
das em todas as versões, mes
clando acabamento frontal dia
mantado e pintura na cor preta.
Os retrovisores externos con
têm um detalhe interessante:
antes fixados próximos à base
da coluna “A”, agora estão mais
recuados e colocados na porta,
aumentando o campo de visão.
O interior do New City des
taca, segundo a Honda, a sofisti
cação dos materiais e qualidade
de acabamento e montagem. Em
todas as versões, os modelos são
equipados com um painel amplo,
com caráter esportivo. O confor

to e a ergonomia foram prio
rizados, com um novo Sistema
de Estabilização Corporal, tecno
logia antifadiga adotada nos
bancos para melhorar o suporte
do corpo do ocupante, evitando
o esforço constante para a reto
mada do posicionamento ideal.
No sedã e no hatchback, todas
as configurações trazem botão
de partida do motor, sistema de
destravamento por proximidade
da chave (Smart Entry), ar-condi
cionado digital, nova central mul
timídia touchscreen de oito pole
gadas com espelhamento para
Android Auto e Apple CarPlay
sem fio e câmera de ré com multi
visão. Nas EXL, estão disponíveis
sensores de estacionamento tra
seiros, bancos revestidos em cou
ro, painel digital de TFT de sete
polegadas multiconfigurável, arcondicionado digital e automáti
co e função de travamento das
portas por aproximação da
chave. As versões Touring con
tam ainda com sensores de
estacionamento dianteiros e re
trovisor fotocrômico.
O New City será o primeiro
modelo da marca fabricado no

Brasil a contar com o Honda
Sensing, pacote de tecnologias de
segurança e assistência ao moto
rista. Com base nas imagens cap
tadas por uma câmera de visão
ampla e de longa distância, insta
lada na parte central e superior
do para-brisa, o Honda Sensing
tem cinco funções: Controle de
Cruzeiro Adaptativo (ACC), siste
mas de frenagem para mitiga
ção de colisão, de assistência de
permanência em faixa e para
mitigação de evasão de pista e
ajuste automático de farol.
O New City traz ainda vários
dispositivos de segurança em to
das as versões, como assistentes
de estabilidade e tração e de par
tida em rampa, sistema de luzes
de emergência, seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), es
trutura de deformação progres
siva, sistema Isofix para fixação
de assentos infantis e alerta de
baixa pressão dos pneus. O Lane
Watch, assistente para redução de
ponto cego que emprega câmera
situada no espelho do lado do
passageiro, está disponível
nas versões EXL e Touring do
sedã e na Touring do hatch.
Fotos: Divulgação/Honda

Novo motor 1.5 aspirado de 126 cv equipa as duas versões; hatch traz o sistema Magic Seat de modularidade dos bancos; materiais e montagem do interior foram aprimorados
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2ª a 6ª das 8h15 às 12h das 13 às 18h - Sábado das 8h às 14h

VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema
Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
JOÃO MODESTO Av. AntonioE-mail:
jmodestoimoveis@yahoo.com.br
“Orgulho de ser de Diadema”

“Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

OPORTUNIDADE ÚNICA:

Aluga-se ponto
comercial no coração
de Diadema 307,30
M2 de salão 155,92
M2 de masanino
Aluguel
R$ 34.000,00
com luvas, contr.
de 5 anos

Aluga-se
Aluga-se Apto.
salas
ao lado da Coop
comerciais
Diadema 38,00M 2
no Centro
c/ 2 dormitóris e
30,00 M2
1 vg. de gragem
c/ W.C
demarcada e coberta
independente
Aluguel
Alugel - R$ 1.700,00
c/ condomínio
s/ condomínio

incluso R$ 1.300,00

Alugo Salão
no Centro
de Serraria
35,00M 2
c/ 2 W.C em
frente ao
mercado Joanim
Aluguel
R$ 1.900,00

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Cel:11- 97361-2113
Vende-se Terreno
Centro de Diadema
250,00 - M c/ uma
construção antiga
Todo quitado e tem toda
documentação em dia
Valor á Vista
R$ 350.000,00
aceita contra proposta

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)

2

TEMOS OUTROS IMÓVEIS PARA
LOCAÇÕES E VENDAS. CONSULTE-NOS!

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

CALHAU 1 COL X 20.EPS

POLÍTICA
CIDADE
economia
OPINIÃO
SAÚDE
LAZER
ESPORTE

Você pode acreditar

EDUCAÇÃO

Anuncie: 4057-9000

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br
/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

AQUI TEM
TUDO QUE
VOCÊ QUER
LER
Você pode acreditar

Tels.: (11) 4071-7956

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

Depois da evolução dos laudos ambientais e médicos para o

como uma ferramenta eficiente na demonstração para todo dire-

status de programas como o Programa de Prevenção de Riscos

tor de que investimentos são valiosos e nunca se joga dinheiro

Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Medico e Saúde

fora mas é um método importante para eficácia no monitora-

Ocupacional – PCMSO temos também a evolução do laudo de

mento das atividades dos profissionais, suas necessidades, as

Ergonomia para o Programa de Avaliação Ergonômica – PAE,

condições no mobiliário e equipamentos que podem ser melho-

mas será que as empresas tratam como mais um volume em

rados.

seu arquivo mesmo em tempos de crise ou pode ser visto como

A ergonomia pode assumir o status de importância relevante

uma importante ferramenta de melhoria continua envolvendo

no planejamento das empresas, uma vez que complementa as

departamentos de destaque como SESMT, Qualidade e Produ-

condições de segurança na avaliação dos segmentos do corpo

ção?

do profissional envolvido e nas condições de segurança na pro-

Em tempos difíceis como enfrentamos na atualidade nenhum

dução.

grupo corporativo seja de qualquer tamanho pensa e repensa

Temos hoje em dia várias empresas no Grupo Biomedic que

muito antes de investir qualquer importância, existe todo um pla-

atendem os quesitos de segurança já em sua fase de planeja-

nejamento, afinal ninguém é “louco” de jogar dinheiro fora.

mento o que é o correto a se fazer, na ergonomia não é diferente

Quando essas empresas “engavetam” os seus documentos de

quando as empresas ignoram As condições de ergonomia em

base trabalhista (PPRA, PCMSO e PAE) sem dar ciência das

qualquer atividade o retorno fatalmente é desastroso nos formas

condições de melhoria da empresa executa da mesma forma

de patologias neurológicas, musculares, ósseas e processos

uma “loucura” administrativa, me desculpem por utilizar termos

trabalhistas provenientes de mesma origem.

fortes nessas situações, mas não adianta ter todos os laudos

Precisamos aprender a encarar o programa de Avaliação de

obrigatórios e não tomar as atitudes de correção na estrutura,

Ergonomia como uma condição muito mais importante e mais

postura dos profissionais e situações de risco.

séria do que se fazia anteriormente (alguns anos...) o P. A. E. do

O risco a que me refiro não é somente ruído, produtos químicos

Grupo Biomedic dpa condições básicas para qualquer pessoa

entre outros, mas o risco de frente a uma fiscalização ou audito-

entender quais as condições ideais de atividade laboral sem ge-

ria de futuro cliente / parceiro corre-se também o risco de perder

rar problemas graves para qualquer empresa.

dinheiro e a oportunidade de aumentar rendimentos em época

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo
é uma empresa de telecomunicações que fornece
a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
em telefonia e segurança eletrônica.

Automatização de portões
Câmeras de monitoramaneto
TEL: 11 2805-1730 / 2805-2088
RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA
DIADEMA /SP - CEP: 09950-110
Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br
11 97127-7306 / 96752-2327

novomundo.telecom

VENDA PUBLICIDADE ON-LINE
E AUMENTE A SUA RECEITA !
Ano 30

www.diarioregional.com.br

TERÇA-fEiRA

zado a fazer volume na gaveta dos administradores pode ser um
valoroso aliado para monitorar pontos a ser melhorados, bem

Balança comercial do ABC tem
superávit de US$ 591 mi em 2020

são paulo

pandemia

Brasil passa das 210 mil mortes
causadas pelo novo coronavírus
Página 4

aBC

Vereadores implementam Frente
Parlamentar de Proteção Animal
Página 2

Doria inicia
vacinação contra
a covid no interior
do Estado
Página 3
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são Caetano

liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

Revitalizado,
Espaço Verde Chico
Mendes é reaberto
ao público
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CLIMA
H
je

28º

Manhã

Tarde

Noite

21º

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Cadú Bazilevski/PMD

eduCação

Prefeitura
implementa
Patrulha Maria
da Penha

vocês.

A Prefeitura de Diadema quer reforçar a cultura de paz, investir em
prevenção e proteção social. Por isso,
o prefeito José de Filippi está implementando o Projeto Patrulha Maria
da Penha, pois apesar da Lei Maria da
Penha e de medidas protetivas, as mulheres continuam alvo da violência doméstica e do feminicídio. Página 6

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

eConomia

Petrobras eleva
em 8% o preço da
gasolina e mantém
valor do diesel

Governo do Estado de SP

Governo pede registro
emergencial de mais
4,8 milhões de doses
da Coronavac
O Instituto Butantan pediu à Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o registro emergencial para mais
4,8 milhões de novas doses da Coronavac,. “A autorização para o uso emergencial que a Anvisa concedeu era válida
para as 6 milhões de doses da vacina, todos elas já distribuídas ao Ministério da
Saúde. Estamos seguros que essa nova
análise será feita com a mesma agilidade
com que ontem liberaram a vacina do
Butantan, a vacina do Brasil”, disse o governador João Doria.
Página 3

Em um outro momento gostaria de me aprofundar nos conceitos

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

já estão aplicando o imunizante. Além desse locais, só outros
sete estados haviam recebido as doses até o fechamento da
matéria: Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Distrito Federal.
Página 4

A Petrobras elevou o preço médio da
Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado gasolina nas refinarias em cerca de 8%
a partir de hoje (19), após três semanas
Os sete municípios encerraram tanto as exportações como as impor- à redução na demanda decorrente da compras externas de peças e insumos sem mudanças nas cotações. O diesel, que
2020 com saldo comercial de US$ tações do ABC. Os embarques para o crise sanitária, tanto no exterior como para o setor automotivo, principal teve o último reajuste também há três se590,8 milhões, resultado que recolo- exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 no Brasil. Como resultado, a corrente pauta importadora do ABC. Segundo manas, foi mantido. O preço médio do
cou a região no terreno positivo após bilhões, pior resultado desde 2003. O de comércio (soma das exportações o Ministério da Economia, essa rubrica litro da gasolina vendida pela Petrobras
o déficit de US$ 16,4 milhões registra- saldo só foi positivo porque o tombo com as importações) da região caiu despencou de US$ 736,5 milhões em em suas refinarias passa de R$ 1,84
do em 2019, segundo dados do Minis- nas compras de outros países foi ainda 21%, para pouco menos de US$ 6 bi- 2019 para US$ 388,7 milhões no ano para R$ 1,98, o que representa alta de
tério da Economia compilados pelo maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, lhões, pior resultado em 17 anos.A passado – como resultado da redução R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro
Diário Regional. No ano passado, a também o pior desempenho desde queda nas importações refletiu, prin- na produção de veículos, especialmente aumento do ano. O último ocorreu no
pandemia do novo coronavírus afetou 2003. Nos dois casos, o recuo se deve cipalmente, o recuo de 47,2% nas no segundo trimestre.
Página 5 dia 29 de dezembro.
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O Programa de Avaliação Ergonômica muitas vezes marginali-

R$ 2,00

19 dE jAnEiRo dE 2021

pandemia de Covid-19

Distribuição de vacinas pelo governo
Bolsonaro começa com atraso e apenas
dez estados recebem doses da Coronavac
Ao menos mais dois Estados iniciaram a vacinação contra
a covid-19 nesta segunda-feira (18) após o governo federal enfrentar problemas logísticos para distribuir as doses. Depois
do pontapé de São Paulo neste domingo, Rio e Santa Catarina

de ergonomia e ilustrar algumas situações de interesse junto a

de crise é desastroso.

Nº 4696

Paulo Lopes/ Especial para o MS

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

Ribeirão Pires realiza
manutenção nas
escolas municipais
para volta às aulas
A Prefeitura de Ribeirão Pires deu
início ao Plano de Recuperação de Escolas
Municipais. Após série de vistorias técnicas foram determinadas as demandas das
unidades e as intervenções que são prioritárias para garantir o retorno seguro de
estudantes e de profissionais da rede. Inicialmente, o trabalho está sendo feito com
recursos e equipe própria da prefeitura.
“Além dos cuidados que teremos na prevenção da covid-19, é fundamental que os
equipamentos públicos também estejam
em condições de receber os alunos”, afirmou o prefeito Clovis Volpi. Página 6

Aumente a receita de sua MEI e venha prestar serviço
para o DIÁRIO REGIONAL. Nosso jornal on-line a cada
dia conquista mais leitores e anunciantes. Venha ser
nosso parceiro. Mais informações com nosso
Departamento Comercial.

(11) 4057-9000 -

9 9676-8526

email: atendimento@diarioregional.com.br

Publicidade Legal
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DE DIADEMA EDITAL
CONVOCATÓRIO DE ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIO DE ASSOCIADOS
O Sindicato dos Funcionários Públicos de
Diadema, por seu presidente, ao final assinado, com base nos Artigos 22ª, §1º e § 2º, 23ª,
II, III e IV , 26ª, 1º, 27º 1º e 2º, de seu estatuto
social, faz saber a todos os associados quites
com suas obrigações estatutárias que este
edital virem ou dele tomarem conhecimento,
que será realizado ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIO DE ASSOCIADOS no próximo
dia 30 (trinta) do mês de novembro do corrente ano, às 17:30 horas, com quórum mínimo
de 2% (dois por cento) dos associados em
primeira chamada e com qualquer número de
associados em segunda chamada às 18:00
horas, para deliberação da seguinte pauta:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO
DE 2020 E PLANO FINANCEIRO PARA O
EXERCICIO DE 2022. Cópia deste edital
será fixada na sede da entidade e publicado
no site: www.sindema.org.br .
Diadema, 27 de novembro de 2021.
Ritchie Soares Barbosa Martins
Presidente do Sindicato dos Funcionários
de Diadema
COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO
ESAP ENGª SEG.AVAL. E PERICIAS S/C
LTDA, estabelecida na Rua Bartolo Basso,
281, Jd.Mª Cecilia, S.B.Campo, SP, Inscrita
no CNPJ nº 69.254.050/0001-00 e Inscrição
Municipal nº 79.690-5, comunica o extravio
de todos os seus livros modelo 008 e modelo 010 autorizados pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo.

INBRA-TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA
torna público que recebeu, à Secretaria de
Meio Ambiente de Mauá, a renovação de
licença de operação nº 2021108 para
fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, situado(a) à Av. Papa João
XXIII, nº 4947, Sertãozinho, Mauá-SP, conforme consta no Processo Administrativo nº
966/2017.

FACTUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica - PJ
torna público que requereu ao Semasa,
Autorização Ambiental para Transplante de
árvore isolada dentro ou fora de APP, para
Construção de Edifício Multifamiliar Vertical,
sito à Rua Rio Grande, 335, Vila Homero
Thon - Santo André/SP e declara aberto o
prazo de 30 dias para manifestação escrita,
endereçada ao Semasa.

RESIDENCIAL FIGUEIRAS CAMPESTRE
INCORPORADORA SPE LTDA, pessoa
jurídica - PJ torna público que requereu ao
Semasa, Autorização Ambiental para Transplante de árvore isolada dentro ou fora de
APP, para Construção de Edifício Multifamiliar Vertical, sito à Rua das Figueiras, 2575,
Bairro Campestre - Santo André/SP e declara aberto o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao Semasa.

SMITH
MAGRIN
INCORPORAÇÕES
LTDA, pessoa jurídica - PJ torna público
que requereu ao Semasa, Autorização Ambiental para Supressão de árvore isolada
dentro ou fora de APP, para Construção de
Empreendimento Comercial, sito à Rua Haddock Lobo, 375 x Esq. Rua Edu Chaves,
Jardim Bela Vista - Santo André/SP e declara aberto o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao Semasa.

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br
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