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em expansão

Empresa do segmento logístico,
Invent Intralog expande negócio e
inaugura novo galpão em S.Bernardo
A Invent Intralog inaugurou, nesta sexta-feira (27), novo galpão no bairro
Cooperativa, em São Bernardo, destinado à expansão das atividades voltadas ao
segmento de consultoria e transporte logístico. “Hoje estamos dando mais um
passo na nossa jornada e a ideia é expandir ainda mais para outras tecnologias
e conceitos”, destacou o CEO da empresa, Leonardo Araki. O prefeito Orlando
Morando celebrou a projeção da companhia, que conta com 80 colaboradores,
de ampliar a quantidade de postos de trabalho ofertados na cidade.
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Vila de Paranapiacaba ganha roteiro turístico
rodoviário e espaço comunitário de coworking
Divulgação/PSA

Ações fazem parte da nova etapa do programa
Empreender no Turismo na vila, realizado pela
prefeitura em parceria com a CVC Corp e o Sebrae
A partir deste sábado (28), quem
quiser visitar Paranapiacaba terá mais
uma opção de passeio: um roteiro
rodoviário com ponto de partida em
São Paulo e parada em Santo André
para embarque de passageiros. A novidade foi apresentada nesta sexta-feira
(27), durante evento de inauguração
do espaço comunitário de coworking.
As iniciativas fazem parte da nova
etapa do programa Empreender no
Turismo em Paranapiacaba, que é fruto
de uma parceria entre a Prefeitura de
Santo André, o Sebrae, a CVC Corp e
a Fundação Instituto de Administração (FIA), com o objetivo de qualificar

os serviços oferecidos no local e tornar
a vila histórica referência de destino
turístico. Com saída aos sábados e domingos da Estação da Luz (na saída
para a Pinacoteca) – também com parada no hotel Go Inn, em Santo André –,
o “Expresso Rodoviário Paranapiacaba
CVC” começa a ser comercializado em
todas as lojas da CVC do Brasil a partir
deste sábado, com primeira saída em
4 de junho. O passeio, que dura o dia
todo (das 8h às 17h), inclui acompanhamento de guia de turismo em todo
o trajeto e apoio de guias locais da Vila
para tour cultural pelos principais pontos de Paranapiacaba.
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Apoio da CVC Corp à Vila faz parte da estratégia de sustentabilidade do grupo, chamada REprograma CVC Corp
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Petrobras envia ofício ao governo Unipar investe R$ 100 milhões na
alertando para risco da falta de diesel expansão da unidade de S. André
Cleide Carvalho
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Diálogo é marca de
Centro de
Filippi, diz secretário
Especialidades
após negociação Quarteirão da Saúde
com servidores
completa 14 anos
A negociação com o Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema), que
resultou no acordo de u reajuste médio de
12,34% para a categoria, reforçou a essência do governo de José de Filippi Júnior
(PT) de diálogo e valorização do funcionalismo. Essa é a avaliação do secretário de
Governo da Prefeitura, Dheison Renan
Silva. “O diálogo é sempre importante e
foi por meio dele que conseguimos construir uma proposta que valoriza os servidores”, pontuou Silva.
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comemoração

Evento teve discursos moderados em relação à pré-candidatura de Haddad ao governo do Estado

Ciesp São Bernardo
Fernando Haddad recebe título de Cidadão Diademense celebra 60 anos de
olho no futuro
por avanços na área da educação enquanto ministro
homenagem na câmara
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O Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde (QS) completou 14 anos
de funcionamento como um importante
serviço de Atenção Especializada. Neste
período foram realizados 186.624.455
exames laboratoriais e 1.299.337 exames
de diagnóstico por imagem e gráficos,
como densitometria óssea, endoscopia
e tomografia. O Centro reúne especialidades como alergista adulto e infantil,
cardiologista adulto e infantil, cirurgião
vascular, entre outras.
Página 5

Índice
Politíca................................2
Nacional.............................3
Economia....................................4
Minha Cidade........................5 e 6
Classificados........................... 7 e 8

Sábado

27º
Sol o dia
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Processo contra Frederico D’avila se
arrasta há quase três meses na Alesp
Parlamentar chamou o papa de ‘vagabundo’ e o arcebispo de ‘safado’, logo após o feriado de Nossa Sra. Aparecida
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O processo de punição do
deputado estadual bolsonaris
ta Frederico D’avila (PL), que
no final de 2021, em pronun
ciamento na tribuna da As
sembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp) ofendeu
o Papa Francisco, o Arcebispo
de Aparecida e a CNBB se ar
rasta há cerca de três meses. O
relatório pedindo a suspensão
do mandato do deputado por
quebra de decoro foi aprovado
no Conselho de Ética em 21 de
fevereiro, mas a votação final
em plenário ainda segue parada.
A situação, além de eviden
ciar forte corporativismo, já
que em princípio cogitava-se
a cassação do mandato, tam
bém evidencia que há dois pe
sos e duas medidas para decla
rações de deputados, alguns
como D’avila, que se apegam
no poder do mandato para fa
lar, sem consequências, o que
bem entendem.
No discurso na Alesp, D’avila
chamou o Papa de “vagabun
do”, o arcebispo de Aparecida
de “vagabundo” e “safado”, os

religiosos da Igreja Católica de
“pedófilos safados” e disse que a
Conferência Nacional de Bispos
do Brasil (CNBB) “é um câncer”.
É fato que o próprio Conse
lho de Ética da Alesp, no caso
de Arthur do Val propôs a cas
sação e no de D’avila, licença
prêmio, ou seja, suspensão de
três meses de mandato.
Em viagem à Ucrânia para
acompanhar a guerra com
a Rússia, Do Val gravou áu
dios dizendo que as mulheres
ucranianas “são fáceis porque
são pobres”, com isso foi cas
sado, mesmo após ter renun
ciado ao mandato e ficou in
elegível por oito anos.
Enquanto isso, aliados
políticos de D’Avila usam ex
pedientes legais, mas que po
dem ser considerados pouco
morais, como a obstrução,
mecanismo que permite justi
ficar a ausência de deputados
do plenário, que dessa forma
não ficam com faltas e não so
frem descontos em seus ven
cimentos. Uma prática que,
se levada ao ‘pé da letra, pode
ser configurada má aplicação
dos fundos públicos, mas foi
utilizada por 58 deputados na
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Teixeira: “está configurada a quebra de decoro de D’avila”

sessão extraoridinária desta
quarta-feira (25).
“Para mim está configurada
a quebra do decoro. Daqui a
pouco outros líderes ou repre
sentantes de outras religiões,
como um pai de santo, um
pastor, um rabino ou qualquer
outra denominação poderá
sofrer ataques como os desfe
ridos por D’avila sem sanções”,
destacou o deputado estadual
Luiz Fernando Teixeira (PT),
primeiro-secretário da Alesp.

n DIVISÃO
Enquanto a bancada do PT
votou em peso pela cassação,
o contraponto ficou por conta
dos deputados do PSDB, cuja
bancada acabou dividida entre
a suspensão e a procrastinação
da matéria. Do ABC, a depu
tada tucana e primeira-dama de
São Bernardo, Carla Morando,
votou pela penalidade a D’avila
e foi acompanhada pelos cole
gas de partido Adalberto Frei
tas, Analice Fernandes, Barros

Munhoz; Carlão Pignatari, Mar
cos Zerbini e Roberto Engler.
Do ABC, Thiago Auricchio,
do PL, e Márcio da Farmácia,
do Podemos, ficaram em obs
trução, e Paulo Nishikawa,
também do PL, está licenciado.
A Delegada Graciela, do mesmo
partido de D’ávila, o PL, não se
omitiu e votou pela suspensão.
Em face da divisão quanto
ao tema, a Casa fica paralisada.
D’ávila até ensaiou uma mea
culpa com pedido de des
culpas apenas ao Papa, sem
mencionar os demais ofendi
dos. A matéria, que está tran
cando a pauta da Assembléia
Legislativa de São Paulo será
pautada novamente na próxi
ma sessão ordinária, a ser reali
zada na terça-feira (31).
“Nós, parlamentares temos
imunidade parlamentar sobre
o que falamos, mas isso não
significa liberdade sem limi
tes, e isso se enquadra quando
saímos dos campo do debate
político, da discordância de
ideias e se parte para o ataque
sumário contra pessoas, quali
ficando-as por vagabundos,
pedófilos e cânceres, como foi o
caso”, ressaltou Luiz Fernando.

Criadores do
Circo Escola serão
homenageados na
Câmara de Diadema
Viviane Cristina Tapia
da Costa, diretora do Circo
Escola Diadema e Marcio
José da Costa, presidente
da Associação Cultural e
Educacional Circense Tapias
Voadores são os mais novos
Cidadãos Diademense. A
homenagem, de autoria do
vereador Orlando Vitoriano,
foi aprovada nesta quintafeira (26), por unanimidade,
na Câmara de Diadema.
A Família Tapia, tem uma
herança tradicional circense
e já está na sexta geração.
Tem como seu precursor
Júlio Tapia, de descendência
Chilena, um dos primeiros
educadores circenses em São
Paulo, desenvolvendo seu
trabalho na Primeira Escola
de Circo de São Paulo “Aca
demia Piolin de Artes Cir
censes”, em 1974.
“Estamos muito orgulho
sos e a alegria é total.Quero
agradecer ao vereador Or
lando por esta homenagem.
Ficamos muito felizes, afi
nal são mais de 30 anos de
trabalho na cidade e é um
reconhecimento justamente
no ano de retomada de tra
balho pós-pandemia”, disse.
Os alunos estão em festa,
comemorando este título
conosco”, ressaltou Viviane.
(Reportagem Local)

Haddad recebe título de Cidadão Diademense
Evento teve como pauta o reconhecimento do ex-ministro à frente de avanços na
educação e discursos moderados em relação à pré-candidatura ao governo do Estado
CLEIDE CARVALHO
cleide@diarioregional.com.br
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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

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

eConomia

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

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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são paulo

Governo do Estado de SP

pandemia

Governo pede registro
emergencial de mais
4,8 milhões de doses
da Coronavac

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

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.
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Vereadores implementam Frente
Parlamentar de Proteção Animal
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são Caetano

Doria inicia
vacinação contra
a covid no interior
do Estado
liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

Revitalizado,
Espaço Verde Chico
Mendes é reaberto
ao público
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Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Cadú Bazilevski/PMD

eduCação
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Prefeitura
implementa
Patrulha Maria
da Penha
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

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
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O ex ministro da educação
Fernando Haddad recebeu,
na noite desta quinta-feira
(26), título de Cidadão Diade
mense, em reconhecimento
ao desenvolvimento e amplia
ção de programas educacionais
que tiveram como objetivo
possibilitar acesso ao ensino
superior de estudantes de es
colas públicas. Entre eles, o
Programa Universidade Para
Todos (PROUNI), a ampliação
do Fundo de Financiamento
ao Estudante de Ensino Supe
rior (FIES) e o Exame Nacio
nal do Ensino Médio (ENEM),
enquanto atuava pela pasta de
educação de 2005 a 2012, du
rante a gestão dos governos
de Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) e Dilma Rousseff (PT).
A solenidade foi realizada
no Teatro Clara Nunes e con
tou com a presença de diver
sos representantes do cenário
político, como o deputado
federal Vicentinho (PT), o dep
utado estadual Teonilio Barba
(PT), o vereador Eduardo Su
plicy (PT), além de secretários
e vereadores de Diadema, mili
tantes partidários, represen
tantes religiosos e munícipes.
A autoria do projeto foi as
sinada pelo presidente da Câ

mara de Diadema, vereador
Josa Queiroz (PT), que relatou,
durante a cerimônia, o amplo
debate para aprovação do texto
após questionamentos por par
cela da população sobre a legiti
midade do título. “Em cinco
meses tivemos dois debates
importantes, o que demonstra
claramente que não se trata de
uma disputa partidária. É uma
disputa de qual país vamos que
rer nos próximos anos e qual
sociedade queremos a partir de
3 de outubro. O que estamos
fazendo aqui é um reconheci
mento não apenas pelos mora
dores da nossa cidade, mas tam
bém é uma homenagem que se
estende ao Estado de São Paulo
e para o país, porque muito foi
feito quando Haddad esteve à
frente do Ministério da Educa
ção”, justificou Queiroz.
n HOMENAGENS
Nas diversas homenagens
realizadas durante o cerimo
nial, Nita Freire, viúva do pa
trono educacional da cidade,
Paulo Freire, fez questão
de enviar seus cumprimen
tos, por meio de gravação de
vídeo, exaltando a iniciativa
do chefe do Legislativo. “Dia
dema tem sido um municipio
com inciativas muito progres
sistas, muito acertadamente
em termos de educação (a

homenagem) chancela todas
as iniciativas de homem que
está fazendo sempre desem
penhos extraordinários em
prol da cultura, sobretudo da
educação”, disse Nita Freire.
O presidente estadual do
PT, Luiz Marinho, que tam
bém compôs o momento
solene, aproveitou a ocasião
para criticar o governo federal
e discursou em prol da atu
ação dos governos petistas.
“Assistimos com perplexidade
a destruição e desmonte das
conquistas históricas do povo
brasileiro. Nós precisamos
conquistar a retomada desse
processo. Está depositado a
nossa militância a esperança
por Lula e por Haddad, para
que nos possamos retomar
dias felizes”, disse o político.
O prefeito José de Filippi
Júnior (PT) parabenizou a ini
ciativa da homenagem e a im
portância da implementação da
Universidade Federal do ABC
na região e do polo da Unifesp
para Diadema, feitos realizados
na gestão do Haddad. “O ABC
lutou 20 anos por uma universi
dade pública. Diadema se sente
muita valorizada por ter, a par
tir de hoje, um ilustre cidadão
para compor conosco na luta
e busca de cidadania da nossa
cidade, do país. O Haddad fez
a graduação na Prefeitura de

São Paulo, e agora vai fazer
o mestrado no Governo no
Estado de São Paulo”, disse
o prefeito em alusão à précandidatura do ex-ministro
ao governo do Estado.
Haddad, que evitou qual
quer declaração que ante
cedesse sua pré-candidatura
ao governo, fez questão de
lembrar o contexto históri
co que fortaleceu para que
as políticas públicas de sua
gestão ganhassem visibilidade
pública. “Atrás da gente tem
muita luta. Muita gente foi
torturada. Muita gente foi
morta e foi discriminada até
que nós pudéssemos ver uma
Universidade mais colorida
mais com cheiro do povo.
Quando você vê essa juven
tude entrar nesse palco com
o diploma na mão ou com
um gesto de gratidão por
causa da UNIFESP, por causa
do FIES, você vê que valeu a
pena. Mais do que ter valido à
pena, ter feito o Lula chegar a
presidência em 2002. Ele que
é um grande representante de
movimento de ascensão pop
ular”, disse o homenageado,
que se colocou à disposição
da administração pública e
se comprometeu agora como
Cidadão Diademense a lutar
pela construção de uma cidade
melhor para todos.
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Petrobras envia ofício a ministério
alertando para risco de falta de diesel
A maioria desses trabalhadores se concentra na Região Sudeste; 58,3% são mulheres
Fernando Frazão/Agência Brasil

A diretoria da Petrobras en
viou no início da semana ofício
ao Ministério de Minas e Ener
gia (MME), reforçando o risco
de desabastecimento de diesel
no país, confirmou uma fonte
próxima ao assunto. A infor
mação já havia sido apresen
tada às autoridades brasileiras
em uma reunião do grupo
criado para acompanhar os es
toques brasileiros de petróleo e
derivados, enquanto a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Nat
ural de Biocombustíveis (ANP)
não assume essa função.
O objetivo do ofício, se
gundo a fonte, é evitar que
uma provável escassez de com
bustível prejudique a compan
hia, que já vem alertando há
algum tempo o governo sobre
o problema de abastecimento.
No ano passado, ainda na
gestão do general Joaquim
Silva e Luna, a estatal já aler
tava para a redução da oferta
e que não conseguiria atender
todo o mercado. Após conced
er os reajustes, Silva e Luna foi
demitido, assim como ocorreu
com o atual presidente demis
sionário da Petrobras, José
Mauro Coelho.

Em 2021, ainda na gestão de Silva e Luna, a estatal já alertava para a redução da oferta

Sem importar, a Petrobras
só consegue abastecer metade
do mercado de diesel no País.
Se os preços não forem alinha
dos ao mercado internacional,
conforme vem sendo defen
dido pela companhia, haverá
falta de produto.
n RACIONAMENTO
Um “racionamento seleti
vo” de diesel já está ocorren
do, segundo o ex-presidente
da Fecombustíveis, recém-

saído do cargo, Paulo Miran
da. Nos postos com bandeira
(com a marca das distribuidoras) não existe ameaça de
desabastecimento no mo
mento, mas os de bandeira
branca (sem marca) já estão
com problemas de adquirir
diesel, segundo Miranda.
O diesel registrava nesta
sexta-feira uma defasagem de
4% no mercado interno em
relação ao mercado interna
cional. Para se equiparar aos

preços externos, a Petrobras
teria que dar um aumento de
R$ 0,19 por litro de diesel.
O alto preço do combustível
tem preocupado os caminho
neiros, que ameaçam parar no
vamente o Brasil, como fizeram
em 2018. Importadores argu
mentam que não conseguem
importar se a Petrobras não
alinhar os preços, já que teriam
prejuízo ao trazer o produto
mais caro de fora para vender
mais barato no país. (AE)
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Ouvidores das Polícias de seis Estados
querem prisão preventiva de agentes da PRF
Ouvidores das Polícias de
seis Estados, integrantes do
Fórum Nacional de Ouvidores
de Polícia e Segurança Pública,
se uniram para pedir ao órgão
de controle da atividade poli
cial e do sistema de segurança
pública federal, a prisão pre
ventiva dos policiais rodoviári
os federais envolvidos na
morte de Genivaldo de Jesus
Santos, de 38 anos, asfixiado
após uma viatura da corpo
ração ser transformada em
‘câmara de gás’ em Umbaúba,
no interior do Sergipe. A solici
tação já foi enviada ao Minis
tério Público, à Polícia Federal
e ao Supremo Tribunal Fede
ral, e também será remetida à
Comissão de Direitos Huma
nos da Câmara dos Deputados
e à Comissão Interamericana
de Direitos Humanos.
A iniciativa é liderada pelo
ouvidor das Polícias de São
Paulo, Elizeu Soares Lopes, e
conta com apoio dos ouvidores
do Pará, Maria Cristina Fon
seca de Carvalho, de Pernam
buco, Jost Paulo Reis e Silva, de
Mato Grosso, Lucio Andrade
Hilário do Nascimento, do Ma
ranhão, Elivânia Estrela Aires e
do Rio Grande do Norte, Dimi
tri Sinedino Costa de Oliveira.
“Não nos restou outra al
ternativa de que não pedido
da prisão preventiva desses
agentes. Sem prejuízo evidente
mente de eles responderem
pelo direito do devido processo

legal que todo mundo tem.
Porém, repugnante a cena e é
o mínimo que as autoridades
tem de fazer. Porque esse crime
não afeta só a família. Afeta
Humanidade. É um crime que
é repudiado no mundo. Isso vai
ficar uma mácula na história do
nosso país”, afirmou o ouvidor
das Polícias de São Paulo, Elizeu
Soares Lopes ao Estadão.
Em ofício conjunto, os ou
vidores frisam que a atividade
de Polícia deve se atentar à pro
teção dos direitos humanos,
‘com atenção à dignidade da
pessoa humana e uso progres
sivo da força’ “As ações policiais
devem estar amparadas pela le
galidade, dentro de protocolos e
técnicas. Não há, nesse sentido,
qualquer indicação conhecida,
seja nacional ou internacional,
do procedimento adotado pelos
agentes. No vídeo percebe-se
que o cidadão estava desarma
do e fora contido previamente,
sendo e levado à viatura. Não se
justificando o uso de bomba de
gás naquele momento da abor
dagem, ou de qualquer outro
agente químico - cujo uso é ex
cepcional”, ressaltam.
Os ouvidores explicam que
a há uma preocupação interna
cional no uso de agentes quími
cos, como gases asfixiantes,
ressaltando que o uso de gás
lacrimogêneo, pelas Polícias no
Brasil, é admitido somente de
modo excepcional para a dis
persão de multidões. (AE)

no seu dia a dia

A Unipar é líder na produção de Cloro e Soda na América
do Sul e uma das maiores produtoras de PVC, insumos
que formam a base das principais indústrias.
Nossos produtos estão presentes em diversos segmentos
essenciais para a vida humana, como: tratamento de água,
construção civil, alimentos, têxtil, papel e celulose.
Mais do que transformar matéria-prima em produtos, a
indústria é fundamental para o desenvolvimento e melhoria
da qualidade de vida da sociedade!

Economia

Quarta-feira a Domingo, 25 a 29 de maio de 2022

4

jornalismo@diarioregional.com.br

Unipar investe R$ 100 milhões na Família &
expansão da unidade de Santo André Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Aporte, que elevará capacidade de produção em 15%, coincide com os 53 anos da empresa
A indústria do setor petro
químico Unipar completa 53
anos neste sábado (28) e, para
celebrar a data, amplia a capa
cidade da unidade de Santo
André (SP) com a implementa
ção de equipamentos em um
projeto que terá investimentos
na ordem de R$ 100 milhões.
Como resultado do aporte,
será possível elevar a capacida
de de produção de cloro e soda
na unidade em cerca de 15% e
a produção de ácido clorídrico
da companhia em 15% no
país. Com a conclusão do pro
jeto, a capacidade instalada da
Unipar para produção anual de
cloro, soda e ácido clorídrico
chegará a 545 mil toneladas,
615 mil toneladas e 755 mil
toneladas, respectivamente.
O projeto, com previsão de
entrar em operação no próxi
mo ano, conta com a instalação
de um eletrolisador. Trata-se
de um dispositivo que permite,
em um processo químico cha
mado eletrólise, quebrar as mo
léculas de sal e água em cloro,

n O NÚMERO

1.400

colaboradores tem a Unipar em
suas unidades no Brasil (ABC
e Cubatão) e na Argentina

Fotos: Divulgação

Empresa prevê entrada em operação do projeto no segundo semestre de 2023

hidrogênio e soda cáustica por
meio da eletricidade e de um
forno para a produção de ácido
clorídrico com capacidade de
91 mil toneladas ao ano.
“Esse investimento reforça
tanto nosso planejamento com
foco no crescimento sustentá
vel, como a saúde financeira da
companhia. Isso nos permitirá
contribuir, ainda mais, com o
potencial aumento de deman
das para seguir atendendo os
mais diferentes segmentos e
principalmente, aqueles no en
torno do marco do saneamento
no país”, disse Mauricio Russo
manno, presidente da Unipar.
A primeira etapa de imple

mentação do projeto foi a obra
de preparação do local onde
será instalado o forno. A pre
visão é de que o funcionamen
to do novo processo ocorra no
segundo semestre de 2023.
A expansão da unidade faz
parte do planejamento estraté
gico da companhia que envolve
a diretriz de sustentabilidade.
A ação ampliará a captura de
carbono, utilizando energia
renovável limpa para produzir
cloro, soda cáustica e gerar
hidrogênio verde, que será re
utilizado no próprio processo
produtivo, como insumo na fa
bricação de ácido clorídrico.
“Com o uso do hidrogênio

verde, gerado a partir de fon
tes de energia renováveis,
substituiremos parte do uso
do gás natural e teremos uma
redução da emissão de cerca de
duas mil toneladas de gases do
efeito estufa”, ressaltou Pedro
Röhl, diretor da unidade.
A Unipar é líder na pro
dução de cloro e soda na Amé
rica do Sul e está entre as
maiores na produção de PVC.
conta com cerca de 1.400 co
laboradores diretos e indiretos
em seus escritórios e plantas
industriais localizadas em Cu
batão (SP) e Santo André, no
Brasil, e Bahía Blanca, na Ar
gentina. (Reportagem Local)

Amigo ou inimigo?

V

ocê olhou o saldo de sua conta e viu que está negativo.
Está no cheque especial. O que você faz agora?
Certamente, uma luz amarela “acendeu” em suas finanças
e, se nada for feito rapidamente, essa luz se tornará
vermelha e seus problemas financeiros aumentarão.
Então, é hora de agir. A primeira providência a ser tomada é
descobrir qual motivo te fez entrar no cheque especial.
Foi um gasto único e que só ocorreu este mês? Foi um gasto
ocorrido este mês e que se repetirá em outros meses? Quantos? Sua
conta já está negativa há muito tempo?
Pois bem, identificado o motivo e o período em que esse gasto
estará presente em sua vida financeira, é hora de decidir o que será
feito para liquidar esse “fantasma”.
Ocorre que, nesses momentos e nessas situações, surgem
várias soluções prontas e tentadoras a sua inteira disposição. Basta
escolher o prazo, digitar a senha e, como num passe de mágica,
seus problemas com o cheque especial acabam.
Pronto. Sua conta voltou ao “azul”. Porém, tenha muito cuidado,
pois você pode ter montado uma armadilha para você mesmo.
Explico: caso você decida tomar um empréstimo com valor
suficiente apenas para cobrir o saldo da conta, certamente, seus
problemas financeiros serão ainda maiores no mês seguinte. Além das
despesas do mês, você ainda terá a parcela do empréstimo para pagar,
ou seja, novamente você entrará no cheque especial, desencadeando
assim um novo o ciclo devedor, desta vez maior que o do mês anterior.
Portanto, a decisão de contrair um empréstimo para cobrir
saldos devedores deve considerar valores futuros que ainda serão
pagos, além da nova parcela. Caso contrário, essa decisão pode gerar
uma bola de neve, o que prejudicará sua vida, seu nome e sua saúde.
O mais saudável às finanças é liquidar o saldo devedor do cheque
especial com redução de despesas e verificação dos gastos mensais,
tornando a entrada de dinheiro em sua conta maior que a saída.
Portanto, tenha sempre disciplina e conhecimento de seus
gastos e despesas para evitar o uso do cheque especial.
Se você ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem
que te explico. Meu e-mail é falandofacil123@gmail.com.
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro.
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. Atualmente é planejador financeiro
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Rede Oxxo de minimercados abre em São Bernardo primeira unidade no ABC

Cidade é a quinta do Estado de São Paulo a contar com lojas da marca de origem mexicana, que compete no segmento de varejo de proximidade
Gustavo Porto/Divulgação

tado de São Paulo. A loja ge
rou dez vagas de emprego, fo
mentando a economia local.
São Bernardo é a quinta
cidade paulista a receber pon
tos de venda da rede. Suas
lojas estão espalhadas na Ca
pital e nos municípios de
Campinas, Jundiaí, Osasco e,
agora, São Bernardo.
A Oxxo (pronuncia-se ocso)
compete com varejistas como
Pão de Açúcar e Carrefour, que já
têm bandeiras de proximidade.
O perfil da rede é de unidades
compactas – a recém-inaugura
da tem 125 metros quadrados.
A loja reúne no mesmo es
paço lanchonete, padaria, con

veniência e minimercado. O
cardápio de food service reúne
salgados, sanduíches, pizzas,
refeições prontas, sobreme
sas e bebidas geladas. Na uni
dade também haverá oferta de
produtos de limpeza, itens de
higiene pessoal e hortifruti. O
funcionamento é 24 horas.
“Estamos muito felizes por
chegar em São Bernardo, uma
importante cidade de São Pau
lo. Essa inauguração é mais um
objetivo alcançado e que nos
faz ter a certeza de que segui
mos no caminho certo. Esta
mos gerando empregos, movi
mentando a economia, dando
mais opções para os consu

sicredi.com.br

O Grupo Nós, joint venture
formada pela brasileira Raízen
e pela mexicana Femsa, inau
gurou na última quinta-feira
(26) a primeira unidade da
rede de mercados de proximi
dade Oxxo no ABC. A loja está
situada em São Bernardo, na
rua Municipal, 89 – Centro.
A Raízen atualmente ope
ra lojas de conveniência Select
na rede de postos de combus
tível Shell no país. A abertura
de unidades da rede mexicana
Oxxo permitiu a entrada da
empresa no segmento de va
rejo de proximidade.
Com a unidade, a marca
chega a 113 mercados no Es

midores e assim seguiremos”,
comemorou o presidente do
Grupo Nós, Rodrigo Patuzzo.
Entre os diferenciais da re
de Oxxo está a oferta de bebi
das sempre geladas, devido ao
sistema especial de abasteci
mento de geladeiras, o Walk In
Cooler. O mecanismo permite
a reposição dos produtos por
trás, garantindo que as be
bidas disponíveis na frente
sejam sempre aquelas com o
maior tempo de refrigeração.
Outro diferencial da ban
deira Oxxo é a padaria com
produção própria, que garante
pães sempre frescos para o con
sumidor. (Reportagem Local)

Unidade de São Bernardo gerou dez postos de trabalho

Existe alternativa.

Aponte a câmera do
celular e saiba mais.

Somos uma instituição financeira cooperativa
que cresce junto com você, sua empresa
e a sociedade. Por isso, oferecemos soluções
ideais para o seu negócio prosperar, taxas
justas e atendimento próximo, humano
e também digital, em todo o Brasil e na palma
da sua mão.

SAC - 0800 724 7220

Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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Escolha o Sicredi,
onde o dinheiro rende
um mundo melhor.
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Diálogo é marca do Filippi, diz secretário
de Governo após acordo com servidores
Silva reforçou canais de conversa com sindicato após aprovação de reajuste médio de 12,34%
O processo de negociação
com o Sindicato dos Servidores
Públicos de Diadema (Sindema), que resultou no acordo de
reajuste médio de 12,34% para
a categoria, reforçou a essência
do governo de José de Filippi
Júnior (PT) de diálogo e valorização do funcionalismo. Essa
é a avaliação do secretário de
Governo, Dheison Renan Silva.
Na última terça-feira (24),
os servidores aprovaram a proposta de reajuste de 4% a partir
de julho e outros 3% a partir de
outubro; acréscimo de 30% no
vale-refeição e no vale-alimentação já a partir de maio e aumento de 2% em julho e mais 2%
adicionais nesses dois benefícios a partir de outubro. Haverá
também readequação de pisos
salariais de algumas categorias,
o que resultará em acréscimo de
54% nos vencimentos de alguns
servidores - caso dos agentes de
cozinha nível I.
“Desde o começo, o prefeito Filippi e todos nós do
governo fizemos questão de
estabelecer relação muito aberta com o Sindema e com a
categoria. Não por acaso que
uma das primeiras medidas
foi estabelecer uma mesa per-

Dino Santos/PMD

Silva: “construímos uma proposta que valoriza os servidores”

manente de negociações. O
diálogo é sempre importante e
foi por meio desse diálogo que
conseguimos construir uma
proposta que valoriza os nossos servidores”, disse Silva.
Ao longo de um ano e
meio de gestão, a administração municipal busca estruturar o quadro de servidores, em
melhorias que vão além dos
reajustes salariais. Desde o
ano passado foi pago abono
de R$ 600 (em duas parcelas, em

janeiro e fevereiro), houve incorporação de R$ 150 para todas as
categorias, teve chamamento de
novos servidores públicos por
meio de concurso público e o
reequilíbrio das contas do Ipred,
o Instituto de Previdência do
Servidor de Diadema, que corria risco de insolvência e poderia
prejudicar os 7.000 servidores
da ativa e os aposentados.
Na proposta aprovada pe
la categoria nesta semana,
a reclassificação do piso sa-

larial vai propiciar incrementos
consideráveis nos ganhos de
alguns setores. O agente de cozinha nível I, que hoje recebe
R$ 1.108,16, passará a ganhar
R$ 1.704,10, contabilizando os
porcentuais salariais e nos benefícios. Alta de 54,06%.
No vale-alimentação, o va
lor saltará de R$ 325,05 para
R$ 439,64. No vale-refeição,
a quantia subirá de R$ 186,12
para R$ 251,68. Somados os
benefícios, o número sai de
R$ 511,17% para R$ 691,32.
“A questão do aumento nos
benefícios é um ponto crucial
da negociação que fizemos,
porque sabemos o quanto a
inflação sem controle tem afetado o preço dos alimentos e,
por consequência, o bolso dos
nossos servidores”, destacou.
O secretário salientou que
a mesa de negociação seguirá
vigente, com discussões para
melhoria de condições do funcionalismo público de Diadema. “Seguiremos ouvindo as
demandas, com transparência
debatendo as possibilidades
e construindo, em conjunto,
uma estrutura de qualidade
para os nossos servidores.”
(Reportagem Local)

Quarteirão da Saúde de
Diadema completa 14 anos
O Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde
(Avenida Antônio Piranga, 700
– Centro) completou, nesta
semana, 14 anos de funcionamento como um importante
serviço de Atenção Especiali
zada, que organiza e coordena
a continuidade do cuidado
com demais pontos de atenção da rede municipal. Neste
período, foram realizados
186.624.455 exames laboratoriais e 1.299.337 exames de
diagnóstico por imagem e gráficos, como densitometria óssea, endoscopia e tomografia.
“Considerando que a Re
de Básica resolve cerca de
80% das questões de saúde,
o Quarteirão da Saúde prio
riza os casos mais complexos
e realiza assistência especia
lizada”, explica Maria Cláudia
Vilela, diretora do complexo.
O Centro conta com equipe formada por aproximadamente 340 profissionais e
reúne especialidades médicas
como alergista adulto e infantil, cardiologista adulto e
infantil, cirurgião vascular;
dermatologista, endocrino
logista adulto e infantil,
ginecologista – pré-natal de
alto risco; hematologista infantil, mastologista, nefrolo
gista; neurologista adulto e
infantil, oftalmologista, or
topedista; otorrinolaringo
logista, pneumologista, pro

ctologista e reumatologista.
No período entre 2008 e
2022, as especialidades rea
lizaram 955.390 consultas.
Já as cirurgias eletivas
ultrapassaram o número de
30.200. Durante a pandemia
pela covid-19, o centro cirúrgico foi utilizado para internação de pacientes sintomáticos
respiratórios. Aos poucos, e
seguindo todos os protocolos
de segurança à saúde, os procedimentos foram retomados.
No primeiro ano de pandemia
(2020), 578 cirurgias foram
realizadas. Já em 2021, foram
944 procedimentos, e, nos
primeiros cinco meses deste
ano, 105 operações.
n QS EM NÚMEROS
O Centro conta mais
de 20 mil m², divididos em
quatro pavimentos. Além de
consultórios, centro cirúrgico, laboratório, o espaço conta com um auditório de 180
lugares para eventos e capacitações. O equipamento foi
entregue na terceira gestão
do Filippi, em 2008.
Em setembro de 2021,
dois serviços importantes
foram instalados no Quarteirão: a Rede de Reabilitação
Lucy Montoro, referência para
pacientes do ABC e São Paulo,
e o ambulatório DiaTrans,
voltado para pessoas trans e
travestis de Diadema. (RL)

São Caetano recebe Prêmio InovaCidade 2022
pela criação do CGE e Wi-Fi 6 na rede de ensino
A Prefeitura de São Caetano
recebeu mais dois prêmios nesta
semana, pela criação de iniciativas que contribuem para a me
lhoria da qualidade de vida de
seus moradores. A cidade conquistou troféus no IX Prêmio
InovaCidade 2022, do Instituto
Smart City Business America:
pela criação do Centro de Gerenciamento de Emergências
(CGE), e pela implementação
do Wi-Fi 6 na rede municipal de
Educação,na categoria Destaque.
“Estes prêmios são reconhe
cimentos ao nosso trabalho, resultados de um grande esforço
técnico da nossa equipe de go
verno. O planejamento executado é para fazer de São Caetano
cada vez mais uma cidade para
as pessoas, e a tecnologia e a
inovação são essenciais neste
processo”, ressaltou o prefeito
José Auricchio Júnior.
O chefe do Executivo des

tacou, ainda, o pioneirismo das
duas ações. “O CGE traz ganho
inestimável para a segurança,
com o monitoramento de toda a
cidade por meio de 352 câmeras.
Assim, atuamos de forma rápida e efetiva no atendimento
a ocorrências e na elucidação de
crimes, tendo a colaboração direta das polícias Civil e Militar.”
“Já a implementação do WiFi 6 garante maior velocidade e
estabilidade de conexão a alunos
e professores. São 990 pontos de
acesso nas escolas e em todos os
demais prédios da Secretaria de
Educação. Mais uma iniciativa
que integra uma série de ações
do nosso governo que inserem
São Caetano na vanguarda do
conceito de cidade inteligente”,
afirmou Auricchio.
n TECNOLOGIA
O CGE é símbolo do investimento em tecnologia. É vigilância

24h em todas as entradas, saídas,
corredores comerciais e outras
centenas de lugares. Com a operação de 352 câmeras, coloca São
Caetano como uma das cidades
mais monitoradas do Brasil.
É uma câmera para cada
grupo de 462 moradores. Os
36 monitores projetam imagens em alta definição, mesmo
à noite, de diversas câmeras simultaneamente. Além disso, é
possível aproximar o foco sem
perder a nitidez da imagem, o que
permite a identificação de placas
de veículos e pessoas. Assim, a
cada comportamento suspeito,
os operadores acionam as Forças
de Segurança, que agem rápido
no atendimento às ocorrências e
na proteção da população.
Desde a sua inauguração, em
agosto de 2020, o CGE contribuiu para elucidar centenas de
crimes, inclusive com a prisão
de criminosos. (RL)

No Dia da Mata Atlântica, Ribeirão Pires
promove palestra para crianças
Divulgação/PMETRP

A Secretaria de Meio
Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Ribeirão Pires realizou nesta
sexta-feira (27) palestra com
crianças da Associação Ribeirãopirense de Integração
Social (ARIS), instituição parceira da prefeitura. A atividade
aconteceu no Parque Luiz Carlos Grecco e contou com crianças entre 5 e 14 anos.
A engenheira agrônoma
Juliana Nogueira Westerich
e o zootecnista João Paulo
Cerezoli foram os orientado

Garotada
conheceu
animais como
o bicho-de-pau
australiano,
entre outros
insetos

res da palestra, realizando
trilha e expondo alguns insetos do nosso bioma aos grupos de crianças. “A Educação
Ambiental é fundamental

para atingir o objetivo de
conscientizar e mostrar a
real importância de nosso
meio”, explicou João Paulo.
(Reportagem Local)
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Paranapiacaba ganha roteiro turístico
rodoviário e espaço de coworking

Ações fazem parte da nova etapa do programa Empreender no Turismo , parceria centre a prefeitura, CVC Corp e Sebrae
Divulgação/PSA

Quem quiser visitar Paranapiacaba, a vila inglesa
construída no final do século
XIX, terá, a partir deste sábado
(28), mais uma opção de passeio: um roteiro rodoviário
com ponto de partida em São
Paulo e parada em Santo André
para embarque de passageiros.
A novidade foi apresentada
nesta sexta-feira (27) durante
evento de inauguração do espaço comunitário de coworking e apresentação de ações da
prefeitura para incrementar o
turismo na região.
As iniciativas fazem parte
de nova etapa do programa
Empreender no Turismo em Paranapiacaba, fruto de parceria
entre a Prefeitura, o Sebrae, a
CVC Corp e a FIA (Fundação
Instituto de Administração),
com o objetivo de qualificar os
serviços oferecidos no local e
tornar a vila referência de destino turístico.
O roteiro turístico “Expresso
Rodoviário Paranapiacaba CVC”
complementa a oferta da via férrea já existente. Com saída aos
sábados e domingos da Estação
da Luz (na saída para a Pinacoteca) – com parada no hotel Go
Inn, em Santo André –, o roteiro
começa a ser comercializado em
todas as lojas da CVC do Brasil a
partir deste sábado, com primeira saída em 4 de junho.
O passeio, que dura o dia todo

Roteiro “Expresso Rodoviário Paranapiacaba CVC” complementa a oferta da via férrea já existente

(das 8h às 17h), inclui acompanhamento de guia de turismo em
todo o trajeto e apoio de guias
locais da Vila para tour cultural
pelos principais pontos de Paranapiacaba. O custo é a partir de
R$ 145 por pessoa.
“Podemos atender até 200
pessoas por dia, aos finais
de semana, com o Expresso
Rodoviário, fomentando a atuação dos guias de turismo locais”,
destacou Márcio dos Anjos, diretor comercial da Aextour, empresa parceira da CVC em turismo
receptivo em São Paulo, responsável pela operação do “Expresso
Rodoviário Paranapiacaba”.

n MARCO
Para o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli, a criação
do roteiro e a parceria com a CVC
são um marco muito importante.
“Estamos trabalhando muito
para aumentar e diversificar o
público que visita Paranapiacaba,
criando assim fluxo diferenciado
de visitantes nos museus, feiras,
trilhas; restaurantes, ateliês, cafés e bares. Revitalizamos a Vila,
resgatamos símbolos históricos,
para valorizar o local, atrair investimentos e potencializar o
turismo. Todos ganham, turistas
e moradores”, disse.
Outro fruto da parceria da

Prefeitura de Santo André com
a CVC Corp é a inauguração de
espaço comunitário em formato
coworking, em ambiente que já
abriga os cursos de capacitação
gratuitos da Escola de Ouro Andreense, onde funcionava a antiga
Padaria do Mendes.
O espaço foi reformado
em parceria com a CVC Corp
e, com apoio dos parceiros Eureka e Rivera, recebeu móveis
para 22 estações de trabalho e
espaços flexíveis para pequenas reuniões. A ideia é oferecer para os empreendedores
da Vila, monitores e para a
comunidade, um espaço quali-

ficado para o trabalho e o recebimento de clientes.
“Os coworkings são uma
tendência mundial. Neles, as
pessoas acabam se relacionando
e trocando experiências, desenvolvendo o senso de comunidade
e aproveitando os espaços, que
são flexíveis, o que é importante
principalmente para os micro
e pequenos empreendedores”,
disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego,
Evandro Banzato.
O apoio da CVC Corp faz parte
da estratégia de sustentabilidade
do grupo, chamada REprograma
CVC Corp, que completa um ano
de atuação nesta semana e tem
como objetivo, em um de seus
pilares, apoiar destinos turísticos
e comunidades no desenvolvimento do turismo sustentável. O
projeto nasce como piloto que
pode ser replicado pela CVC em
outros destinos do Brasil.
“Com o REprograma CVC
Corp, temos o compromisso de
evoluir em diversidade e sustentabilidade, começando pela sua
gestão e, gradativamente, incentivar destinos e parceiros a incluírem
a sustentabilidade também em
seus processos. É muito simbólico
dar início a esse objetivo por Paranapiacaba, que fica na cidade em
que a CVC nasceu há 50 anos”, destacou Paula Domingues, diretora
de Gente e Sustentabilidade da
CVC Corp. (Reportagem Local)

Regional do Ciesp
em São Bernardo
celebra 60 anos
de olho no futuro
Em 25 de maio, Dia da Indústria, a diretoria regional
do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp)
São Bernardo realizou evento para associados, diretoria
e conselho, a fim de celebrar
os 60 anos da entidade. O
evento, que contou com a
presença de autoridades e
representantes de entidades,
como o prefeito da cidade,
Orlando Morando, também
oficializou a posse da nova
diretoria e conselho.
Em seu discurso, o diretor
titular eleito, Mauro Miaguti,
enfatizou a importância de se
olhar para o futuro e os perigos da polarização. “Temos
um desafio gigantesco pela
frente. Vivemos um momento de instabilidade econômica e política. A polaridade
tem que ser substituída pela
objetividade e harmonia para
que o nosso país se desenvolva social e economicamente.
Temos tantos problemas a
enfrentar e não podemos cair
na armadilha de confrontos
bilaterais que só prejudicam
o nosso pais. Mais do que
nunca o nosso CIESP SBC
continuará forte, pois temos
um time de craques na nossa
diretoria e conselho”, afirmou Miaguti.
Ao lado de Mauro Miaguti,
Jorge Alberto Corso e Eduardo
Batistella Mazurkyewistz tomaram posse como primeiro e segundo vice-diretor, respectiva
mente. (Reportagem Local)

Invent Intralog expande negócios e amplia Consórcio ABC fecha parceria com a Fecap
geração de emprego em São Bernardo
e oferecer qualificação para a exportação
Gabriel Inamine/PMSBC

A empresa Invent Intralog
inaugurou, nesta sexta-feira
(27), novo galpão no bairro
Cooperativa, em São Bernardo, destinado à expansão das
atividades voltadas ao segmento de consultoria e transporte logístico. A cerimônia
foi prestigiada pelo prefeito
Orlando Morando, que celebrou a projeção da companhia,
que atualmente conta com 80
colaboradores, de ampliar a
quantidade de postos de tra
balho ofertados na cidade.
CEO da empresa, Leonardo Araki explica que, com
utilização de produtos 100%
nacionais, a Invent presta
serviços de consultoria em
logística & retrofit, ampliação,
engenharia elétrica, mecânica,
automação, instalação e manutenção de máquinas. “Hoje
estamos dando mais um passo

Empresa inaugurou novo galpão da companhia no Cooperativa

na nossa jornada e a ideia é expandir ainda mais para outras
tecnologias e conceitos”, disse
Araki, acompanhado pelos sócios, o vice-presidente Executivo, Augusto Ghiraldelo, e pelo
vice-presidente Operacional,
Igor Uliana.
Fundada em 2019 em São

Bernardo, a Invent também
mantém posto em Alphaville
(Barueri) e inaugurou, neste
ano, filial em Miami, Flórida,
nos Estados Unidos. A firma
recebeu também em 2022 prêmio de destaque empresarial
nacional aos melhores do ano.
(Reportagem Local)

O Programa de Qualificação
para Exportação (Peiex) está com
inscrições abertas para as empresas dos sete municípios do ABC.
O programa gratuito está sendo
disponibilizado por meio de parceria entre o Consórcio Intermunicipal ABC e a Fundação Escola
de Comércio Álvares Penteado
(Fecap). A instituição de ensino
executa o programa na região
metropolitana de São Paulo e
assinou com a Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) convênio, a fim de pôr em prática a
metodologia de capacitação para
empresas de todos os portes.
Os empreendimentos que
passam pela qualificação podem participar de ações de promoção comercial internacional
organizadas pela Apex-Brasil
e por seus parceiros por meio
dos projetos setoriais (https://

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

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

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

Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio
Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

portal.apexbrasil.com.br/participe-dos-nossos-projetos-comas-entidades-setoriais) que são
tocados por diversas entidades
em alguns setores econômicos.
A governança do programa é
garantida por um comitê consultivo formado por instituições de apoio que têm, entre
outros, o papel de auxiliar as
empresas a implementar melhorias em sua gestão, visando
à exportação.
n AMPLIAÇÃO
O objetivo do Peiex é iniciar,
ampliar e diversificar as exportações de empresas dos setores de
serviços e produtos que tenham
potencial para isso. Não há custos para participar da iniciativa. A
empresa arca apenas com despesas envolvidas na implementação de requisitos necessários à
entrada em mercados externos.

O programa marcou presença no evento “Futuro da
Indústria do ABC”, organizado
pela Agência de Desenvolvimento Econômico ABC na semana passada. O atendimento
do Peiex é realizado de acordo
com a metodologia expressa
pela Apex-Brasil, levando em
consideração o perfil e nível de
maturidade de cada empresa
com atendimentos individuais
conduzidos por técnicos em
comércio exterior.
Serviço - As inscrições podem ser realizadas por meio
do e-mail fecap.peiex@fecap.br.
Para mais informações, estão
disponíveis os telefones (11)
3272-4234 e o (61) 3426-0202.
Mais informações podem ser
obtidas através do link: https://
portal.apexbrasil.com.br/qualifique-sua-empresa-peiex. (Reportagem Local)
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

Serviços Gerais

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.

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

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

“Orgulho de ser de Diadema”

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

2

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

11 97127-7306 / 96752-2327

Agora você poderá fazer suas
publicações legais com mais agilidade

Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
JOÃO MODESTO Av. AntonioE-mail:
jmodestoimoveis@yahoo.com.br
“Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões”

novomundo.telecom

PUBLICIDADE LEGAL ON-LINE
É NO SITE DO DIARIO REGIONAL

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

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

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

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

- Editais
- Avisos
- Documentos extraviados
- Convocações
- Licenças Ambientais
e outros
Tudo isso em um só lugar. Consulte nosso
Departamento Comercial sem compromisso

(11) 4057-9000 -

9 9676-8526

email: atendimento@diarioregional.com.br

VENDA-SE APARTAMENTO EM MAUÁ
CONDOMÍNIO DOS CLÁSSICOS
Apto com 82 m², 2 Dormitórios, 1 Suíte, 2 Banheiros (1 com suíte),
1 Vaga de Garagem Coberta, Área de Lazer com Churrasqueira.
Venda R$ 309.000,00- IPTU R$ 1.100,00
Condomínio R$ 348,00
Rua: Almirante Tamandaré, 640
CEP: 09310-350 - Bairro: Vl Bocaína - Mauá.
Horário de visita: Agendar com um dia de antecedência.

CONTATO:
Sr. Airço - Cel: (11) 94317-1963 / E-mail: airco.pereira@gmail.com
Sede Própria

CRECI J 14371

www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 / 9-6191-5038
GALPÕES INDUSTRIAIS
VENDA E LOCAÇÃO
DIADEMA E SÃO BERNARDO
CODIGOS-2253-2255-2251
2250-2252-2257-2258
CONSULTE
NOSSO SITE

ÁREA INDUSTRIAL
Zoneamento ZPI
Formato esquina
VENDO PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS
Av. Casa Grande 1.300m2
C/2Frentes- área total 1117m2
Totalmente Plana
Util p/empred.vertical
Valor R$ 2.500.000,00
-uso escolar
Terminal
R$ 1800.000,00
Piraporinha Tróleibus
COD.2254
Cod.2274

EDCULA COBERTA
B.TABOÃO
TERRENO
5,15 X 28,00= 139,00 M2
R$ 270.000,00
ACEITA FINANC.CEF
COD.2244

ÁREA COMERCIAL
C/2FRENTE
UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL
OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00
COD2243

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DIREITO IMOBILIÁRIO

Rua Orense n°293 - Diadema - SP

‘‘

Quem não
é visto, não é
lembrado

’’

Você pode acreditar

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

@diarioregionaloficial

@Dregional01

Você pode acreditar

www.diarioregional.com.br /Anuncie: 4057-9000
@diarioregionaloficial
@Dregional01
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Indicador de Saúde
INFORME

ELETROCARDIOGRAMA OCUPACIONAL
Os batimentos do coração são originados à partir de · Alterações sugestivas de doenças das artérias coroestímulos elétricos, que surgem em uma das câmaras nárias, tais como angina ou infarto do miocárdio (atacardíacas, denominada átrio direito. O estímulo elétrico que cardíaco), com diminuição do fluxo de sangue para
gerado neste local passa a percorrer um tecido de con- as células cardíacas.
dução especializado, que funciona como uma verda- · Alterações ou modificações dos eletrólitos do organisdeira “rede elétrica”, e que percorre todas as câmaras mo, tais como aumento ou a diminuição das taxas de
potássio
cardíacas.
À medida que o estímulo elétrico segue por esta rede, Também pode ajudar a diagnosticar as doenças do coele atua de modo a produzir as contrações cardíacas. ração ou quando está lesionada as Válvulas do CoraEstas contrações bombeiam o sangue por todo o orga- ção.
Este exame não exige preparo especial. O paciente
nismo.
O eletrocardiograma é o exame , onde é feito o registro tem que estar calmo, antes de proceder o exame é
da variação dos potenciais elétricos, gerados pela ativi- aferido a Pressão Arterial do paciente, caso a mesma,
dade elétrica do coração. Estes sinais elétricos podem estiver fora dos padrões normais, o paciente fica em reser detectados na superfície do corpo e registrados pouso por 20 minutos deitado, decorrido esse período
através da utilização de um aparelho chamado eletro- a Pressão Arterial é aferida novamente e procedemos
com o exame em questão.
cardiógrafo.
O ECG indica a freqüência e o ritmo dos batimentos Decorrido a interpretação do médico cardiologista,
cardíacos (regular ou irregular). Também indica a po- caso apresentem quaisquer alterações, a medica do
sição das câmaras cardíacas, e se existe aumento de trabalho para poder fazer a liberação do paciente como
uma ou de mais de uma delas. Através do ECG, o mé- Apto. Solicita que o funcionário passe com médico cardico poderá avaliar o padrão dos sinais elétricos cardí- diologista para que o avalie, e faça relatório médico
acos, que se alteram em presença de muitas doenças. das condições clínicas do paciente, para poder liberar
o mesmo para trabalhar em altura e dirigir, pois não
No exame ECG pode mostrar:
· Batimentos e ritmos cardíacos anormais (arritmias podemos colocar a vida do funcionário ou até mesmo
de outras pessoas no caso de motorista para trabalhar
cardíacas)
· Bloqueios no sistema de condução dos impulsos elé- com quaisquer alterações.
tricos do coração (congênitos ou causados por doenDra. Adriana Nunes Lima, Farmacêutica
ças)
Bioquímica
responsável pelo Laboratório
· Dilatação do músculo cardíaco, devido à hipertensão
de
Análises
Clínicas do Grupo Biomédic.
arterial ou a outras doenças.
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

Você pode acreditar

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

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

ä

AVISOS
CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE TRABALHADORES EM ARTEFATOS PLASTICOS
PLASTCOOPER
Prezados Senhores, cooperados
O Presidente da COOPERATIVA INDUSTRIAL DE TRABALHADORES EM ARTEFATOS PLASTICOS
PLASTCOOPER, no uso de suas atribuições, convoca todos os cooperados para a
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
no próximo dia 15 de Setembro de 2020, nas
dependências da Cooperativa, sito a Rua
Eugenia Sa Vitale, 883 – Vila Santa Luzia
– São Bernardo do Campo, iniciando-se os
trabalhos as 07:00, em primeira convocação,
ou na falta de quórum necessário as 08:00
em segunda convocação e 09:00 em terceira
convocação, caso haja necessidade, com
qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PARA
O BIENIO 2020/2023
São Bernardo do Campo, 16 de Agosto
de 2020.
Presidente: Jose Augusto Correia
VISTA JUQUIÁ RESIDENCIAL SPE LTDA,
pessoa jurídica – PJ torna público que requereu ao Semasa, a Autorização Ambiental
para Supressão de árvore isolada dentro ou
fora de APP, para Construção de Edifício
Multifamiliar Vertical, sito à Rua Juquiá, 620,
Jardim Jamaica - Santo André/SP e declara
aberto o prazo de 30 dias para manifestação
escrita, endereçada ao Semasa.
VMCL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
torna público que recebeu, da Secretaria de
Meio Ambiente de Mauá, a Licença de Operação nº 2022031, foi emitida para o CNAE
29.49-2/99 - Fabricação de outras peças e
acessórios para veículos automotores não
especificados anteriormente, situado(a) à
Rua João Nincão, Nº273 – Capuava Mauá
– CEP.09380-116 , conforme consta no Processo Administrativo nº 8908/2017.

Quem anuncia no Diário Regional
não precisa contar com a sorte
para conseguir vender mais.

Anunci
e
:
4057-9000
Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

@diarioregionaloficial
@Dregional01
Acesse: www.diarioregional.com.br

