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CNM: 2,7 mi de famílias aguardam ABC cria 5.298 postos de trabalho
na fila de espera pelo Auxílio Brasil com carteira assinada em maio
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Pedro Guimarães pede demissão da
Caixa após denúncias de assédio sexual
No lugar de Guimarães assume Daniella Marques, braço direito de Paulo Guedes desde os tempos em que o ministro atuava na iniciativa privada
Alvo de denúncias de assédio sexual, o presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães, entregou
nesta quarta-feira (29) ao presidente Jair Bolsonaro sua carta de
demissão. Pedro Guimarães estava
no cargo desde o início do governo e

é considerado um dos principais colaboradores de Bolsonaro e fez várias
aparições durante as transmissões
ao vivo semanais que o presidente
faz por redes sociais. O Ministério
Público do Trabalho no Distrito Fe
deral (MPT-DF) abriu procedimento

para analisar as acusações de assédio
sexual contra o presidente da Caixa.
Cinco funcionárias relataram abordagens inapropriadas do presidente
do banco ao site Metrópoles. As funcionárias afirmaram na reportagem
que não denunciaram Guimarães

Governo do Estado de São Paulo

antes por medo de serem perseguidas. Pedro Guimarães já é alvo de
uma outra investigação do Ministério Público Federal. Procurado,
o órgão informou que não fornece
informações sobre procedimentos
sigilosos. No lugar de Guimarães as-

sume Daniella Marques, braço direito de Paulo Guedes desde os tempos em que o ministro da Economia
atuava na iniciativa privada. Além
disso, presente desde a campanha
de 2018, Daniella tem a confiança
Página 3
de Bolsonaro.

são bernardo

santo andré

Procon vai
autuar postos que
não reduzirem
preço da gasolina

Projeto de educação
é selecionado
em concurso
internacional

O Procon de São Bernardo vai fiscalizar e, se necessário, autuar, a partir desta quinta-feira (30), os postos
de combustível do município que não
aplicarem a redução do ICMS da gasolina no preço final do produto ao consumidor. A medida visa fazer valer os
direitos dos consumidores da cidade
em resposta à diminuição do ICMS da
gasolina no Estado de São Paulo (de
25% para 18%), anunciada pelo novo
governador Rodrigo Garcia na última
segunda-feira (27).
Página 5

O projeto da Prefeitura de Santo André “EMEA/ PARQUE ESCOLA: Boas
práticas de educação para uma cidadania plena e sustentável” está entre os
dez programas selecionados no Prêmio
Cidades Educadoras. A iniciativa visa reconhecer e proporcionar visibilidade internacional ao trabalho que as Cidades
Educadoras promovem, destacando
boas práticas que podem ser fonte de
inspiração para outros municípios. A
cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 28 de outubro. Página 5

são paulo
Equipamento conta com exposições de longa e curta duração, centros de pesquisa e referência, além de auditório

cultura

Com modelo inovador de gestão, governo do
Estado inaugura Museu das Culturas Indígenas
Página 6

Governador diz que
arma não é para que
policial faça cafuné em
cabeça de bandido
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Dia de sol com
algumas nuvens
e névoa ao
amanhecer.
Noite com
poucas nuvens.

13º
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Versão Trekking tem a missão
de sugerir charme off-road ao
subcompacto urbano Fiat Mobi
Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
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Marangoni e Ana Carolina
prestam contas em S.André
Plenária dos pré-candidatos a deputados federal e estadual reuniu cerca de 500 pessoas
Divulgação

Pré-candidato a deputado
federal, Fernando Marangoni (União Brasil) realizou, na
noite desta quarta-feira (29),
plenária juntamente com a
postulante a deputada esta
dual Ana Carolina Serra (Cidadania), esposa do prefeito
de Santo André, Paulo Serra
(PSDB). O evento ocorreu no
Clube Atlético Aramaçan e
reuniu mais de 500 pessoas.
A reunião contou com a
presença de lideranças ligadas a Marangoni e serviu
como prestação de contas
das ações em prol do município. O pré-candidato à
Câmara dos Deputados foi
secretário de Habitação e
Regularização Fundiária por
Santo André entre 2017 e
2018. No ano seguinte, a
convite do então governador
João Doria (PSDB), assumiu
o posto de secretário executivo de Habitação do Estado
de São Paulo.
Durante a plenária, Marangoni destacou que ambas
as pré-candidaturas representam Santo André para a
Assembleia Legislativa e ao
Congresso Nacional. “Somos

Ana Carolina e Marangoni: é a primeira vez que aceitamos o desafio de sermos pré-candidatos

advogados, professores universitários, entramos na vida
pública pelo prefeito Paulo
Serra e somos andreenses. É a
primeira vez que aceitamos o
desafio de sermos pré-candidatos para representar a nossa amada cidade”, destacou.

anos, não recebeu pedidos de
deputados federais e estaduais por Santo André no setor
habitacional. “Infelizmente me
dói porque ninguém bastou
na minha porta para pedir por
nossa cidade, que é a quinta
maior em nosso Estado. Isso
me deixava extremamente man SOLICITAÇÕES
goado, mas trouxemos mais de
Como o número dois R$ 1 bilhão na área de Habitana Pasta estadual, Maran- ção em Santo André”, afirmou.
goni afirmou que durante três
Ana Carolina destacou

a parceria com Marangoni.
“Tive a grata satisfação de
estar ao lado do meu amigo,
Fernando Marangoni. Acreditamos e defendemos uma
política habitacional séria,
em Santo André, no ABC e
em todos os municípios do
Estado. Como também creio
nos programas sociais que
entregam dignidade para os
que mais precisam”, disse.
(Reportagem Local)

Lula volta a defender regulação
dos meios de comunicação
Pré-candidato do PT ao
Planalto, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva voltou a
defender nesta quarta-feira
(29) a regulação dos meios
de comunicação no País. Em
entrevista à Rádio Educadora
de Piracicaba, o petista disse
o processo garantira “melhor
direito de resposta”.
“Quem vai regular é a
sociedade brasileira, não vai
ser o presidente da República. Vamos ter que convocar plenárias, congressos,
palestras; e a sociedade vai
dizer como tem que ser feito
para gente poder democratizar, regular melhor o direito
de resposta”, afirmou, sem
detalhar nenhuma proposta. O direito de resposta já é
previsto em lei.
“Porque a verdade é
essa: nós temos nove famílias que são donas de quase
todos os meios de comunicação neste País. Então, é
possível que a gente possa
abrir um pouco mais a participação”, completou.
Na entrevista, Lula disse
que a regulação deveria focar
nos meios de comunicação
com concessão concedidas
pelo Estado, como TV e rádio. “Jornal e revista são
problemas do dono, faça o
que quiser, escreva o que
quiser. Porém, aquela mídia

que é uma concessão do Estado é preciso que a gente
coloque a sociedade para
discutir como é que a gente
pode democratizar melhor,
fazer melhor. É preciso que a
gente tenha o direito a várias
opiniões no mesmo meio de
comunicação”, disse.
n DEBATE
A última prévia de programa de Lula, divulgada no
final de junho, incorporou
menção à punição de ataques
à imprensa e a jornalistas, e
voltou a tratar de “democra
tização de meios de comunicação”. O debate sobre
regulamentação - ou controle
social da mídia - sempre foi
encampado. A proposta fez
parte do plano de governo
de Fernando Haddad na
campanha eleitoral de 2018,
quando o ex-presidente estava preso em Curitiba.
Lula já afirmou que Congresso Nacional é o responsável por discutir sobre a
regularização da mídia. “O
que se propõe é que, em algum momento da história
do Congresso Nacional, esse
tema possa ser debatido.
Esse não é um tema do presidente da República, é um
tema do Congresso Nacional”, disse Lula em entrevista
em Brasília, em 2021. (AE)

Rodrigo Pacheco avalia instalar duas CPIs em uma só
O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), indicou que vai autorizar a instalação da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do Ministério da Educação (MEC), mas
avalia ampliar o escopo da investigação para incluir a apurações sobre obras inacabadas
nos governos do PT, como
pediram aliados do governo.
Pacheco deverá ler o requerimento da CPI, no plenário, na
próxima terça-feira (5).
Em reuniões realizadas nesta quarta-feira com senadores,
Pacheco disse que vai analisar
os requerimentos apresentados pela ala governista sobre
obras inacabadas, narcotráfico

em fronteiras e atuação de organizações não-governamentais (ONGs) na Amazônia. A
oposição criticou a união dos
dois pedidos de CPI, sob o argumento de que a ideia é desviar o
foco da investigação no MEC.
“O fato é que, havendo fato
determinado, assinaturas, há
uma tendência, obviamente,
que exista a CPI”, disse Pacheco,
ao destacar que o pedido não
ficará na gaveta. “Não há nenhuma intenção de proteger ou
perseguir governo ou oposição”,
completou.
n PRISÃO
A existência de um gabinete paralelo no MEC foi

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

revelada pelo Estadão, em
março. Pastores atuavam
como lobistas no ministério e
há denúncias de cobrança de
propina, em dinheiro e até em
barras de ouro, em troca da
liberação de recursos da pasta
para prefeituras. Na ocasião,
o governo conseguiu impedir a instalação da CPI, mas
as acusações ganharam força
com a prisão do ex-ministro
da Educação Milton Ribeiro e
dos pastores Gilmar Santos e
Arilton Moura.
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) afirmou nesta terça que
a criação da CPI abre margem
para que “oportunistas” façam
campanha contra ele. “Olha

Agência Senado

uma CPI quase saindo aí de um
assunto que parece estar enterrado. Quando se abre CPI,
abre-se um mar de oportunidade para oportunistas fazerem campanha contra a gente”,
disse Bolsonaro ao participar
de evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) com presidenciáveis.
O pedido de instalação da
CPI do MEC tem 31 assinaturas, quatro a mais do que o
mínimo exigido. Elas podem
ser retiradas até a leitura do
requerimento em plenário.
Agora, o governo faz pressão
para que os aliados desistam,
oferecendo em troca a liberaPacheco afirmou que o pedido não ficará na gaveta
ção de emendas. (AE)
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Presidente da Caixa pede demissão
após denúncias de assédio sexual
Secretária especial do Ministério da Economia é cotada para substituir Pedro Guimarães
O presidente da Caixa
Econômica Federal (CEF),
Pedro Guimarães, confir
mou em seu perfil no Insta
gram que pediu demissão.
Guimarães publicou na rede
socials a carta que encami
nhou na tarde desta quartafeira (29) ao presidente da
Jair Bolsonaro. Cinco fun
cionárias relataram aborda
gens inapropriadas do presi
dente do banco. A revelação
das denúncias foi feita pelo
site Metrópoles nesta terça.
Guimarães estava à frente
da Caixa desde 2019, sendo
um dos poucos auxiliares
de Bolsonaro que permane
cia no mesmo cargo desde o
começo do governo. Era, ain
da, um dos auxiliares mais
próximos a Bolsonaro, que
busca a reeleição em outubro.
O Ministério Público do
Trabalho no Distrito Federal
(MPT-DF) abriu procedimen
to para analisar as acusações
de assédio sexual contra o
presidente da Caixa. Com base
na reportagem Metrópoles,
o MPT abriu procedimento
classificado como “notícia de
fato”, que foi distribuído ao

procurador Paulo Neto.
As acusações serão anali
sadas por Neto para ver se
há competência do órgão no
caso. Se houver, as denúncias
serão investigadas em um in
quérito civil. O procedimento
vai apurar a conduta de assé
dio sexual no trabalho.
Pedro Guimarães já é alvo
de uma outra investigação do
Ministério Público Federal.
Procurado, o órgão informou
que não fornece informações
sobre procedimentos sigilosos.
As funcionárias do ban
co relataram ao site que não
denunciaram
Guimarães
antes por medo de serem
perseguidas. As vítimas dis
seram não confiar nos ca
nais de denúncias internas
do banco, sendo que a Caixa
possui setor específico, a sua
Corregedoria, que tem entre
suas atribuições a apuração
de casos do tipo.
n SUBSTITUTA
A secretária especial de
Produtividade e Competitivi
dade do Ministério da Eco
nomia, Daniella Marques, é o
nome mais cotado para subs

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cinco funcionárias do banco denunciaram Guimarães

tituir Pedro Guimarães na
presidência da Caixa. Segun
do fontes, a escolha de uma
mulher para o posto ajudaria
a estancar as denúncias de as
sédio contra funcionárias do
banco que envolvem o nome
de Pedro Guimarães.
Daniella é considerada

“braço-direito” de Paulo Gue
des desde os tempos em que
o ministro da Economia atua
va na iniciativa privada. Além
disso, presente desde a cam
panha de 2018, Daniella tem
a confiança de Bolsonaro, e já
chegou a participar das tradi
cionais lives de quinta. (AE)

Arma não é para
que policial faça
cafuné em cabeça de
bandido, diz Garcia

Governo lança
nova campanha
de incentivo à
vacinação

O governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), voltou
a dar declarações mais duras
sobre o combate ao crime no
Estado nesta quarta-feira (29).
Em pronunciamento durante
cerimônia de entrega de 27,5
mil pistolas para a Polícia Mili
tar, o chefe do Executivo disse
que as novas armas entregues
aos agentes não são para fazer
“cafuné em cabeça de bandido”.
Há quase dois meses, no
anúncio da Operação Sufoco,
o governador afirmou que
“bandido que levantar a arma
contra a polícia leva bala”,
frase que foi repetida nesta
quarta. Pré-candidato ao go
verno do Estado, Garcia tem
como um dos adversários o
ex-ministro da Infraestrutura
Tarcísio de Freitas (Republica
nos), que é apoiado pelo presi
dente Jair Bolsonaro (PL), de
fensor de uma postura “linha
dura” contra criminosos.
“A entrega dessas mais de
27 mil pistolas para a polícia
de São Paulo não é para que o
policial faça cafuné em cabeça
de bandido”, disse Garcia. “É
para mostrar claramente que
bandido que cometer crime
em São Paulo será preso pela
Polícia Militar, bandido que
reagir contra a polícia de São
Paulo vai levar bala”, desta
cou o governador. (AE)

Todas as vacinas oferecidas
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) são testadas, aprovadas e
seguras; e notícias falsas devem
ser desmentidas porque levam
muitas pessoas à morte. Ten
do por base esses princípios,
foi lançada nesta quarta-feira
(29), em Brasília, a campanha
de incentivo à vacinação “Vaci
na Mais”, promovida pela Or
ganização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial
da Saúde (Opas e OMS), em
parceria com conselhos de
saúde de âmbito nacional, es
tadual e municipal.
“Estamos trabalhando para
desfazer falsas notícias que
levam à morte”, disse o presi
dente do Conselho Nacional
de Saúde (CNS), Fernando
Pigatto, durante a cerimônia
de lançamento da nova cam
panha, que conta, também,
com as parcerias do Conselho
Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e Conselho
de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems).
Segundo o CNS, o Brasil é um
dos “poucos países que ofere
cem um extenso rol de vacinas
gratuitas à sua população”, com
um Programa Nacional de Imu
nizações (PNI) que disponibiliza
anualmente cerca de 300 mi
lhões de vacinas contra mais de
30 doenças. (Agência Brasil)
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Auxílio Brasil: 2,7 milhões
de famílias aguardam na fila

Governo oferecerá R$ 340,88 bilhões
no âmbito do Plano Safra 2022/23
O governo federal ofe
recerá na próxima safra
agrícola, que começa oficial
mente no dia 1º de julho, R$
340,88 bilhões em crédito ru
ral, no âmbito do Plano Safra
2022/23. É um montante
36% superior aos R$ 251,2
bilhões anunciados para a saf
ra 2021/22, que termina na
quinta-feira (30). O maior
incremento virá da oferta
de crédito com taxas de ju
ros de mercado, que deve
chegar a R$ 145,18 bilhões,
uma alta de 69% em com
paração ao ofertado neste
ciclo que se está encerrando
(R$ 86 bilhões).
Com juros controlados
(com e sem equalização), serão
R$ 195,7 bilhões, 18% a mais
do que na safra 2021/22.
Deste montante, R$ 115,8
bilhões terão taxas de juros
equalizadas pelo Tesouro Na
cional, valor 31% maior do
que no ciclo vigente.
Do total, R$ 246,28 bil
hões serão destinados ao
custeio e comercialização,
alta de 39% em relação ao
ano anterior. Outros R$
94,6 bilhões serão para in
vestimentos (+29%)
Na definição das taxas de
juros a serem cobradas dos
produtores, o governo deu
prioridade aos beneficiários
do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agri

Confederação Nacional de Municípios divulgou levantamento sobre demanda reprimida
Dino Santos/PMD

Levantamento da Confed
eração Nacional de Municípios
(CNM) sobre a demanda repri
mida do Programa Auxílio Brasil
(PAB) indica que em abril deste
ano 2,7 milhões de famílias com
perfil para receber os recursos
ainda não foram contempladas.
A fila de espera é considerada a
maior desde novembro de 2021,
quando o PAB substituiu o Pro
grama Bolsa Família (PBF).
A atualização do levanta
mento foi feita com base nos
dados divulgados pelo Consulta,
Seleção e Extração de Informa
ções do CadÚnico (Cecad) até
abril deste ano. Em novembro
do ano passado, a demanda rep
rimida por família chegou a 3,1 A fila de espera pelo benefício é considerada a maior desde novembro de 2021
milhões. O número também
cebido no escopo do PBF nos famílias) continuam sendo as
teve expressivo crescimento em milhões em abril deste ano.
Segundo o levantamento benefícios variáveis, que cobria regiões com maior demanda
relação a março de 2021, mês
anterior à última atualização do da CNM, o aumento de pode a faixa etária de 16 a 17 anos, e reprimida em abril de 2022.
Cecad, ocasião em que o volume ser explicado por alterações na com o PAB passa a ser direcio No entanto, Norte e Centromatriz do programa, como am nado também a jovens de 18 a Oeste têm apresentado o maior
de pessoas foi de 1,3 milhão.
crescimento com, respectiva
Quando é levado em conta pliação da renda per capita para 21 anos incompletos.
mente, 232% e 139%. Já o
definição
de
extrema
pobreza,
o cenário por pessoa apta a
Estado com maior volume de
n DADOS REGIONAIS
receber o recurso, a quan que passou de R$ 89 para
Ao realizar o estudo por da demanda reprimida foi Rondô
tidade também só é supera R$ 105,01; e pobreza, que pas
da no período de novembro sou do intervalo de R$ 89,01 a dos regionais, a CNM apontou nia, chegando a 321%, ou seja,
do ano passado, ocasião em R$ 178 para R$ 105,01 a R$ que em números absolutos, o passou de 5.939 mil famílias
que 6,3 milhões de cidadãos 210; assim como o benefício Sudeste (981 milhões de famí- para 25.026 mil famílias. (Re
aguardavam o auxílio ante 5,3 composição familiar, antes con lias) e Nordeste (963 milhões de portagem Local)

cultura Familiar (Pronaf) e
Programa Nacional de Apoio
ao Médio Produtor Rural
(Pronamp), como já vinham
sinalizando membros do Exe
cutivo. Para o Pronaf, serão
destinados R$ 53,61 bilhões,
incremento de 36% em compa
ração com o montante ofertado
na safra 2021/22. As taxas de
juros serão de 5% ao ano (para
produção de alimentos e produtos
da sociobiodiversidade) e de 6%
ao ano para os demais produ
tos, ante taxas de 3% e 4,5% ao
ano no ciclo 2021/22.
Para o Pronamp, o mon
tante será de R$ 43,75 bilhões,
28% acima do valor da safra
anterior, com juros de 8% ao
ano - ante taxas de 5,5% e 6,5%
ao ano no ciclo prévio. Para os
demais produtores e coopera
tivas, o total ofertado chegará
a R$ 243,4 bilhões, com taxas
de 12% ao ano - ante taxas de
7,5% a 8,5% em 2021/22.
Outra medida a ser adota
da pelo governo para aumen
tar a oferta de recursos aos
pequenos e médios produ
tores será elevar os porcen
tuais provenientes de depósi
tos à vista alocados para esses
públicos. Do dinheiro refer
ente aos 25% de depósitos à
vista que devem ir para crédi
to rural, a parcela destinada
ao Pronaf passará de 22%
para 25%, e para o Pronamp,
de 28% para 35%. (AE)

ABC cria 5.298 vagas formais em maio; serviços deram a maior contribuição
De janeiro a maio, o ABC acumula saldo de 13.210 carteiras assinadas; resultado é 3,2% superior ao apurado no mesmo período de 2021
n SETORES
No corte por atividades
econômicas, os serviços de
ram a principal contribuição
para o resultado de maio,
com a geração de 2.812 va
gas. Comércio gerou 1.149
empregos e a indústria, 689.
Já a construção civil gerou
642 empregos com carteira
assinada em maio.
No corte geográfico, San
to André registrou o melhor
resultado absoluto em maio
no ABC, com a abertura de
1.929 postos de trabalho,
seguido de São Bernardo,
com 1.520.
No acumulado de 2022,
que leva em conta os resul
tados dos primeiros cinco
meses do ano, Santo André
registrou saldo de 4.975 va
gas. Número muito positivo
se comparado ao resultado
obtido no mesmo período

Angelo Baima/PSA

do ano passado na cidade,
quando foram geradas 1.328
postos de trabalho com car
teira assinada.
“Esse resultado do
Caged comprova que os
três pilares que susten
tam a atração de emprego
e geração de renda na ci
dade estão proporcionan
do um resultado cada vez
melhor com o passar do
tempo. Estes pilares são a
melhoria no ambiente de
negócios, a melhoria na
competitividade das em
presas e a qualificação pro
fissional. O conjunto dessa
linhas de ação que temos
adotado está se mostrando
uma política pública ac
ertada e demonstra o vigor
financeiro do município”,
destacou o secretário de
Desenvolvimento e Gera
ção de Emprego de Santo

sicredi.com.br

O mercado de trabalho
com carteira assinada do
ABC criou 5.298 vagas em
maio, segundo dados do
Novo Cadastro Geral de Em
pregados e Desempregados
(Caged) divulgados nesta
terça-feira (28) pelo Minis
tério do Trabalho e Previ
dência. O resultado decorre
de 32.747 admissões e de
27.449 desligamentos. Os
dados do Novo Caged são
sujeitos a revisões, já que as
empresas têm 12 meses para
informar ao governo contra
tações e demissões feitas.
De janeiro a maio, o ABC
acumula saldo de 13.210 va
gas com carteira assinada. O
resultado é 3,2% superior ao
apurado no mesmo período
do ano passado (12.801), o que
sugere leve aumento no ritmo
de geração de postos formais
de um ano para o outro.

André, Evandro Banzato.
n BRASIL
Após a criação de 197.443
postos de trabalho em abril
(com ajuste), a geração de
empregos no país acelerou e
registrou saldo positivo de
277.018 vagas carteiras as
sinadas em maio. Em maio
de 2021, houve abertura
de 266.224 vagas com car
teira assinada. O resultado
do mês passado decorreu
de 1.960.960 de admissões
e 1.683.942 de demissões.
No acumulado dos cinco
primeiros meses de 2022, o
saldo do Caged já é positivo
em 1.051.503 vagas.
Ainda segundo o novo
Caged, um em cada três em
pregos gerados no país é do
estado de São Paulo. O saldo
no mês de maio é de 85,6 mil.
(Reportagem Local)

S.André registrou o melhor resultado em maio no ABC

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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Serraria vai ganhar dois totens
de segurança, anuncia Filippi
Operação Bairro Seguro volta à região e prefeito ouve demandas dos comerciantes
Dino Santos/PMD

Na volta da Operação Bairro
Seguro ao Serraria, o prefeito
de Diadema, José de Filippi
Júnior, destacou os investi
mentos em inteligência e mon
itoramento para coibir episó
dios de violência na região. O
chefe do Executivo percorreu
comércios da Avenida Lico
Maia para anunciar as medidas
da administração municipal
para a região, como a instalação
de totens de segurança e ouvir
as demandas da população.
“Temos articulado mais
com as polícias Militar e Civil.
Também vamos retomar a
Central de Videomonitora
mento, que será fundamental
na política preventiva da nossa
segurança”, destacou Filippi.
A Central de Videomonitora
mento funcionava na sede da
Secretaria de Segurança Cidadã
e foi desativada pela gestão an
terior. O governo atual abriu
processo para compra de totens
com câmeras de segurança e vai
reativar o equipamento, que
funcionará como norte da es
tratégia de combate à violência
no município.
No retorno da Operação
Bairro Seguro, agentes da Guar

Filippi visitou comércios da Lico Maia e anunciou medidas para aumentar a segurança

da Civil Municipal (GCM) fica
ram no largo do Serraria. Nesta
semana, a base está instalada
na altura do número 250 da
Avenida Lico Maia, em frente
ao Centro de Referência de As
sistência Social (Cras), onde há
diversas oficinas mecânicas. Os
relatos de problemas na região
consistem em assaltos no pon
to de ônibus em frente à praça
e de três escolas do bairro, bem
como furto de cabos e fios dos

estabelecimentos comerciais.
n TOTENS
“O Serraria terá dois totens
de segurança, um no largo
do Serraria e outro na Rua
Vereador Gentil Santo de Pau
la, na entrada da Vila Socialista.
Nossa expectativa é a de que
em 60 dias esses equipamen
tos estejam instalados. Visita
mos cidades que adotaram
esse sistema e registram casos

bem-sucedidos”, destacou o se
cretário de Segurança Cidadã,
Benedito Mariano, que acom
panhou a ação.
A Operação Bairro Seguro
consiste intensificação do pa
trulhamento da GCM em cen
tros comerciais de bairro. A
cada semana, uma equipe de
agentes é destacada para ron
das no local definido pela GCM
e pela pasta de Segurança Ci
dadã. (Reportagem Local)

A partir do projeto
“EMEA/ Parque Escola: Boas
práticas de educação para
uma cidadania plena e sus
tentável”, Santo André se
destacou e está entre os dez
programas selecionados no
Prêmio Cidades Educadoras.
A iniciativa visa reconhecer
e proporcionar visibilidade
internacional ao trabalho
que as Cidades Educado
ras promovem, destacando
boas práticas que podem
ser fonte de inspiração para
outros municípios.
A cerimônia de entrega
dos prêmios acontecerá em
28 de outubro, em Andong
(República da Coreia), no âmbi
to do Congresso Internacional
de Cidades Educadoras 2022.
No evento, serão apresentadas
as iniciativas vencedoras.
Ao todo, 65 experiências
de 53 cidades, sete países e
três continentes se candi
dataram ao Prêmio Cidades
Educadoras 2022. A escolha
das propostas se deu a par
tir de complexo trabalho
de análise das iniciativas
com a atuação de um júri
composto por especialistas,
representantes do Comitê
Executivo da AICE e de Ci
dades e Governos Locais
Unidos (CGLU).
n PROJETO
“É uma grande satisfação

divulgar que Santo André
teve o Projeto do Parque
Escola, voltado à Educação
Ambiental, desenvolvido pe
la Secretaria Municipal de
Educação, entre os dez proje
tos selecionados em concur
so internacional promovido
pela Associação Internacio
nal das Cidades Educadoras
(AICE). Um feito maravi
lhoso. Orgulho de todos os
profissionais da Educação
Andreense que participam
desde o planejamento, da
execução dos projetos, bem
como todas as escolas que
levam seus alunos às aulas
nesse espaço educacional
privilegiado”, destacou a se
cretária de Educação, Cleide
Bauab Eid Bochixio.
A iniciativa indicada pela
Secretaria de Educação e
selecionada pela AICE traz
como foco as ações desen
volvidas na EMEA - Escola
Municipal de Educação Am
biental Parque Tangará/
Parque Escola, que fica no
Bairro Valparaiso, fomenta
e promove a educação am
biental para a cidadania e
bem-estar social na cidade.
No espaço, são ofereci
das aulas exploratórias, ofi
cinas, projetos didáticos, se
quências pedagógicas, peças
teatrais e cursos para profes
sores, alunos e toda comuni
dade. (RL)

INFORME

Gabriel Inamine/PMSBC

SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE ALIMENTOS

Estado baixou ICMS da gasolina de 25% para 18%

em um preço menor”, destacou
o prefeito Orlando Morando.
A resolução da Secretaria
da Fazenda estadual que deter
mina a redução na alíquota do
ICMS na gasolina regulamen
ta, no Estado de São Paulo,
a nova legislação federal (Lei
Complementar nº 194/22). A
medida se aplica apenas à gas
olina, uma vez que o Estado de
São Paulo já pratica as meno

res tributações do país para o
etanol e o diesel (13,3%).
O Procon fica localizado no
Poupatempo (Rua Nicolau Filizola, 100, no Centro) e funciona de
segunda a sexta, das 8h às 17h,
e, aos sábados, das 8h às 11h30,
mediante agendamento pelo
site www.poupatempo.sp.gov.
br). As solicitações podem ser
feitas pelo e-mail: proconsbc3@
saobernardo.sp.gov.br. (RL)

Câmara de Ribeirão Pires disponibiliza sistema
para que população monitore frota de veículos
Os moradores de Ribeirão
Pires podem fiscalizar o uso
dos carros oficiais da Câmara
Municipal. A fiscalização será
possível a partir do serviço de
rastreamento que foi disponibi
lizado pelo Legislativo.
O acompanhamento é fei
to no site da Câmara. Na aba
“Monitoramento de Frota”, os
munícipes podem conferir a
localização exata dos veículos
em tempo real, se está parado
ou em locomoção, bem como o
nome do servidor ou parlamen
tar que está utilizando. Além
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Projeto de educação de Santo André é
selecionado em concurso internacional

Procon de São Bernardo vai autuar postos de
combustível que não reduzirem preço da gasolina
O Procon de São Bernardo
vai fiscalizar e, se necessário, au
tuar, a partir desta quinta-feira
(30), os postos de combustíveis
do município que não aplicarem
a redução do ICMS da gasolina
no preço final do produto ao
consumidor. A medida visa faz
er valer os direitos dos consumi
dores da cidade em resposta à
diminuição do ICMS da gasolina
no Estado de São Paulo (de 25%
para 18%), anunciada pelo novo
governador Rodrigo Garcia na
segunda-feira (27).
“Demos alguns dias para
que os proprietários dos postos
de combustíveis pudessem se
adequar e, a partir desta quin
ta, nossas equipes do Procon
estarão circulando pela cidade
para fiscalizar o preço da gaso
lina na bomba. Estamos atentos
e trabalhando para garantir que
o consumidor tenha preservado
o direito de comprar a gasolina

Quinta-feira, 30 de junho de 2022

disso, os moradores conseguem
gerar relatórios para verificar o
uso dos veículos, que tem todos
os detalhes, inclusive as ruas pelas
quais os carros oficiais passaram.
A iniciativa visa fornecer
mais transparência nos serviços
prestados à população e faz par
te de um trabalho que vem pro
movendo mudanças no Legisla
tivo. Ainda nesta Legislatura, os
dois veículos da frota receberam
identidade visual própria para a
fiscalização dos munícipes. Sem
insulfilmes, com número para
denúncia de uso imprudente e

com o brasão da Câmara, os
carros podem ser identifica
dos facilmente.
n CÂMARA 2030
Entre as ações que estão
sendo realizadas no Legislativo
por meio do programa “Câma
ra 2030”, está a renovação da
frota com automóveis elétricos.
Após o término intervenção
que já está em andamento,
bem como demais trabalhos,
o Legislativo de Ribeirão Pires
se tornará a 1ª Câmara susten
tável do Brasil. (RL)

Acostumados no tratamento de segurança alimentar nos estabelecimentos que
promovem este tipo de prestação de serviço muitas vezes as empresas se
esquecem de alguns cuidados importantes que já recebeu atenção especial
do Ministério do Trabalho e Emprego lançando uma norma regulamentadora
(NR 12) e que tem sido foco bastante recente nas fiscalizações e investigações
de acidentes.
A utilização de equipamentos como agente facilitador em atividades profissionais não tem data certa, pois desde que a Humanidade iniciou o uso de artefatos para o auxilio em trabalhos manuais o processo evolutivo vem progredindo
também.
NR
“Entende-se como fase de utilização a construção, transporte, montagem,
instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e
desmonte da máquina ou equipamento.”
Muitas vezes se forma certa confusão nestas fazes, pois enquanto o equipamento não estiver efetivamente produzindo não “era” considerada atividade,
um erro importante porque se na fase de construção ocorre qualquer problema
a responsabilidade já é da empresa e envolve a atividade direta ou indireta de
profissionais.
“O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas
e equipamentos, capazes de garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, e medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência
envolvidas direta ou indiretamente no trabalho.”
Este item se aplica aos equipamentos novos e usados e precisam ter monitoramento por parte da empresa para que sejam identificadas tentativas de burlar
os sistemas de segurança de operação.
medidas de proteção coletiva;
São aplicadas no sentido de que durante o seu funcionamento não gere risco
as pessoas próximas como ruído ou emissão de gases ou vapores.
medidas administrativas ou de organização do trabalho;
São aplicadas no sentido de melhor aproveitar o beneficio operacional do equipamento desde que isso não gere dano ao mesmo e nem ao produto no decorrer da operação.
medidas de proteção individual.
Neste caso estes são procedimentos na proteção do operador direto para que
seja reduzida a chance de acidente com o operador ou com o equipamento.
Manutenção
Não é de hoje que praticamente todas as normas regulatórias na área determinam a adoção de manutenção preventiva em equipamentos e que todo
o material utilizado nessas operações precisam ser organizados e mantidos
higienizados de forma que não promova risco de contaminação inclusive com

a devida documentação.
As manutenções preventivas são oportunidades valiosas para que não haja
queda de rendimento do equipamento por desgaste. Na manutenção corretiva as ocorrências são sempre preocupantes pois se tratam de ocorrências
sazonais sem controle e que tem potencial de atrapalhar fluxo de produção,
qualidade do serviço rendimento da equipe entre outros fatores.
Muita atenção precisa ser dada também aos produtos utilizados em todo tipo
de manutenção porque não se deve utilizar produtos fora das especificações
informadas pelo fabricante, pois se tem risco de dano no equipamento, no rendimento e promover contaminação no produto.
Eletricidade
Os equipamentos movidos á energia elétrica tem que ter proteção contra curtos, manutenção no isolamento de terminais e sistemas de corte de fornecimento de energia de emergência em caso de acidente.
Treinamentos
Existem mais treinamentos necessários que muitas empresas planejam para
a sua rotina.
Os treinamentos determinados pela vigilância sanitária são específicos e muito
importantes, mas na sua área de atuação, outro treinamentos são importantes
como:
Prevenção de incêndio
Conscientização dos riscos nos ambientes.
Brigada de incêndio
Formação de equipe de combate
Primeiros socorros
Informações importantes no que não se deve fazer em situações de risco.
Cuidados com EPIs
Atenções básicas e cuidados gerais de uso e higiene.
DST – AIDS
Informações de saúde e cuidado geral.
Alcoolismo e Tabagismo
Conscientização dos riscos nos vícios.
Ergonomia
Como trabalhar de forma eficiente.
Saliento a todos os parceiros e clientes que os treinamentos são fornecidos
pelo Grupo Biomedic com profissionais qualificados e continuaremos o tema
de segurança em equipamentos em outra oportunidade.

Dr. Paulo Eduardo Romeiro Biomédico Sanitarista
Coordenador do Programa
de Controle Higiênico Sanitário -PCHS

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

Arte e Lazer
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CURTA
‘Stranger Things’

Mais corajosa
do que nunca’
O volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things está
chegando e a atriz Sadie Sink
declarou que será possível ver
o “lado mais feroz” de Max
nos novos episódios. Após
todos os acontecimentos envolvendo sua personagem e
Vecna, parece que a última
parte da história vai explorar
ainda mais sua força.
Ao The Hollywood Reporter, via ScreenRant, ela compartilhou um pouco do que
a aguarda no volume 2 da
série. Segundo a atriz, Max
precisará “ser mais corajosa
do que nunca”
“A jornada de Max no Vo
lume 2, eu acho, é sobre como
ela tem que fazer algumas
escolhas realmente corajosas.
Ela já o fez, mas acho que ela
tem que realmente intensificar e ser mais corajosa do que
nunca”, disse.
“Esse era um lado bom dela
de se ver, assumindo o controle
de sua própria vida, seu próprio
destino e meio que assumindo
uma posição, o que ela sempre
foi boa, mas isso é ao extremo.
Então, é bom ver esse lado
mais feroz, que tivemos um
vislumbre no último episódio,
quando ela está escolhendo lutar. Acho que é um pouco mais
disso”, explicou. (AE)

Governo do Estado entrega o
Museu das Culturas Indígenas
Novo equipamento cultural apresenta modelo inovador de gestão em parceria com a comunidade indígena
Governo do Estado de SP

O governador Rodrigo Garcia entregou, nesta quarta-feira
(29), o Museu das Culturas Indígenas, que abre oficialmente
ao público a partir desta quintafeira e terá entrada gratuita durante todo o mês de julho. Parte
do plano de expansão da rede
museológica do Governo de São
Paulo, que conta com 24 equipamentos culturais, o primeiro
museu feito e conduzido por
indígenas recebeu um repasse
total do Estado de R$ 14 mi
lhões e está localizado no Complexo Baby Barione, ao lado do
Parque da Água da Branca, na
zona Oeste da capital.
“São Paulo é um Estado que
sabe respeitar a sua história e
conviver com as suas diferenças.
Nosso papel como governo é interpretar as aspirações da sociedade e traduzir essas aspirações
em realidade, em políticas públicas, como esse equipamento
que materializa a história do
povo indígena e a preserva para
o futuro”, afirmou Garcia.
O novo museu apresenta
uma forma inovadora de
gestão e governança, tendo
como premissa a participação

que muitos têm sobre os povos
originários do país
A Ocupação Decoloniza-SP
Terra Indígena, ocupa as áreas
externas, como muros e empenas, por meio de diferentes
linguagens artísticas. Criada
e executada por realizadores
indígenas, a exposição destaca
os grafismos Guarani e murais com onças pintadas em
duas grandes paredes externas. Tamikuã Txihi e Rita Sales
Hunikuin são duas das artistas
que assinam a mostra.
A exposição “Invasão Colonial Yvy Opata - A terra vai
acabar”, do artista Xadalu Tupã
Jekupé, traz, com sua estética
na arte urbana contemporânea,
a demarcação dos deslocamentos territoriais com múltiplas
linguagens e o território indenitário indígena ameaçado pela
sociedade ocidental.
“Ygapó: Terra Firme” é
um convite para adentrar a
Floresta Amazônica por meio
de experiências sensoriais. A
mostra traz produções contemporâneas, tradicionais, sonoras
e visuais de músicos indígenas.
(Reportagem Local)

Rodrigo Garcia: “São Paulo é um estado que sabe respeitar a sua história e conviver com as diferenças”

e o protagonismo dos diversos
povos e comunidades indígenas por meio do Conselho Indígena Aty Mirim. A gestão do
Museu das Culturas Indígenas
será compartilhada entre a
Organização Social de cultura
ACAM Portinari (Associação
Cultural de Apoio ao Museu
Casa de Portinari), e o Instituto Maracá, entidade que tem
como finalidade a proteção,

difusão e valorização do pa
trimônio cultural indígena.
n ESTRUTURA
O novo museu tem sete andares, com 200m² cada. Haverá
espaço para exposições de longa
e curta duração, centros de pesquisa e referência, auditório,
administrativo e reserva técnica. A curadoria dos artistas
e obras está a cargo de Tami-

kuã Txihi, Denilson Baniwa e
Sandra Benites.
Os curadores escolheram
como exposições temporárias
inaugurais a “Invasão Colonial
Yvy Opata - A terra vai acabar”, de Xadalu Tupã Jekupé
e “Ygapó: Terra Firme”, de
Denilson Baniwa, ambos re
presentantes da arte indígena
contemporânea, que provocam
o visitante a repensar a imagem

Escola Livre de Teatro de Santo André
realizará aulas abertas em julho

Divulgação/PSA

A Escola Livre de Teatro
(ELT) de Santo André realizará,
de 4 a 11 de julho, série de aulas
abertas em diversos espaços da
Secretaria da Cultura da cidade.
A programação da escola em
julho terá ainda o Sarau de Compartilhamento de Processos, nos
dias 13 e 14, e o Fórum Preto, no
dia 15, ambas no Cine Theatro
de Variedades Carlos Gomes.
As atividades gratuitas.
A série de aulas abertas da
ELT terá início no dia 4 de julho, às 15h, com apresentação
dos Núcleos e Teatro de Rua
e Circo e Teatro Físico, na Escola Livre de Cinema e Vídeo
(ELCV), na Avenida Utinga,
136, Vila Metalúrgica.
No dia 5, a Casa do Olhar
Luiz Sacilotto, receberá o Núcleo
de Direção, às 9h30, e o Terreiro
Histórias do Teatro e Dramatur
gias, às 14h. O endereço é Rua
Campos Sales, 414, Centro.
Ainda no dia 5, às 14h, o Núcleo de Máscaras será a atração
na ELCV, e o Núcleo de Iniciação Teatral fará apresentação
especial para estudantes do Ensino Médio, no CEU Ana Maria,
na Praça Venâncio Neto, s/n,
Jardim Ana Maria.
No dia 6, a Casa do Olhar
Luiz Sacilotto receberá, às 14h,
o Terreiro Histórias do Teatro e
Dramaturgias, e às 15h, o Núcleo de Dramaturgia. Também
às 15h, o Núcleo Mulheres em
Movimento será a atração na
ELCV. No mesmo dia, às 19h,
haverá a apresentação de (Des)
órbitas – laboratório de atuação
– presença, deslocamentos,
encanterias…, no Auditório
Heleny Guariba, na Praça IV
Centenário, s/n, Centro.
Já no dia 7, a ELD (Escola Livre de Dança) recebe

Programação inclui Terreiro de Estudos em Teatralidades Pretas

o Núcleo de Sonoridades, às
15h, e o Núcleo de Iniciação
ao Teatro e suas indumentárias, às 20h. O endereço é
Rua Eduardo Monteiro, 410,
Jardim Bela Vista.
No dia 8, às 18h30, na
ELCV, haverá a apresentação
do Núcleo de Formação – Projeto Girando Cenas-Mundo. A
programação de aulas abertas
termina em 11 de julho, às
19h, com o Terreiro de Estudos em Teatralidades Pretas,
no Auditório Heleny Guariba.
n SARAU E FÓRUM PRETO
A programação tem pros
seguimento nos dias 13 e 14,
das 19h às 22h, com o Sarau de

Compartilhamento de Processos. O encontro contará com
apresentação de cenas coletivas e individuais, intervenções
e leituras de dramaturgias que
estão sendo construídas nos
processos pedagógicos das Formações, Terreiros de Estudo e
Núcleos de Pesquisa.
No dia 15, às 19h, será realizado o Fórum Preto, que
terá abertura com o Núcleo de
Tambores e Expressão e participação de convidades em uma
mesa de debate sobre Produção
e Teatralidades Pretas. Essas atividades serão no Cine
Theatro de Variedades Carlos
Gomes, na Rua Senador Fláquer, 110, Centro. (RL)

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

’’
Anuncie: 4057-9000
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO
AUTOMOTRIX

Na linha 2022 do Mobi,
apresentada em maio do ano
passado, além do “rebranding”
que acrescentou o novo logo e
a bandeirinha italiana estilizada
na grade frontal, a Fiat apresentou a versão Trekking. Longe de
ser original, a proposta da nova
configuração do subcompacto
era repetir o sucesso do Argo
Trekking, que em 2019 incorporou elementos de estética
off-road e desde então tornouse uma das versões mais procuradas do compacto.
De fato, as configurações
“aventureiras” são uma estratégia usada e abusada por praticamente todas as fabricantes de
automóveis instaladas no Brasil
nas últimas duas décadas. Na
linha 2023, apresentada há três
meses, o Mobi não teve mudanças. A versão de entrada Easy
foi extinta, restando somente
a Like e a Trekking. O controle
de estabilidade e de tração e o
assistente de partida em rampa
passaram a ser oferecidos opcionalmente no Pack Safety.
O Mobi é produzido no
complexo industrial de Betim
(MG) e recentemente alcançou
a marca de 400 mil unidades
fabricadas desde o lançamento,
em 2016. Tem 3,56 metros de
comprimento, 1,66 metro de
largura, 1,55 metro de altura
e 2,30 metros de distância de
entre-eixos. Com somente 940
quilos (na versão Trekking), é um
dos carros mais leves do Brasil.
Dentro da proposta de reforçar a jovialidade do Mobi
com detalhes de estilo, as barras
longitudinais de teto ampliam
a altura e deixam o carro mais
imponente. A configuração
vem com capota bicolor, calotas
escurecidas, retrovisores com
pintura black piano, adesivo
preto na coluna “B” (a do meio
do carro) e maçanetas na cor da
carroceria. Adesivos pretos com
grafismos que remetem a tatuagens tribais enfeitam o centro
do capô e a parte inferior do
porta-malas.
A tampa do bagageiro continua a ser em vidro preto –
característica que confere à
traseira do Mobi um certo aspecto de “airfryer”. Levar muita

FETICHE de aventura
Versão Trekking tem a missão de sugerir algum charme off-road ao subcompacto urbano Fiat Mobi

O Mobi é produzido no
complexo industrial
de Betim (MG) e
recentemente alcançou a
marca de 400 mil unidades
fabricadas desde o
lançamento, em 2016

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotri

bagagem pode não ser uma
boa ideia, pois o porta-malas é
pequeno (215 litros) e o banco
traseiro não é bipartido, o que
limita as possibilidades de rebatimento. As rodas são de
aço estampado com medidas
5.5 x 14 polegadas com calotas
integrais, calçadas com pneus
com baixa resistência à rolagem
175/65 R14. O subcompacto
tem 19 centímetros de altura
livre em relação ao solo.
n INTERIOR
Internamente, a versão
Trekking traz volante multifuncional, console de teto com
porta-objetos, espelho auxiliar
e central multimídia UConnect
com tela sensível ao toque de
7 polegadas, espelhamento

de smartphones com Android
Auto e Apple CarPlay com projeção sem fio, que pode parear
até dois celulares ao mesmo
tempo. A tela personalizável
exibe controle de todas as funções do veículo, com o sistema
dando suporte a múltiplas conexões via Bluetooth e computador de bordo.
A versão conta ainda com
sensor de pressão dos pneus
e porta-malas com tapete
em carpete. Em termos de
airbags, traz somente os obrigatórios frontais, para motorista e passageiro.
As duas versões do Mobi
são movidas pelo mesmo motor 1.0 Fire Evo Flex aspirado
com 74 cavalos de potência
com etanol a 6.250 rotações por

minuto e 9,7 kgfm de torque a
3.850 rpm, sempre associado
ao câmbio manual de cinco
velocidades. Segundo a Fiat, o
subcompacto acelera de zero a
100 km/h em 13,8 segundos e
pode chegar a 152 km/h com o
mesmo combustível.
Para o Inmetro, o Mobi tem
consumo urbano de 13 km/l
com gasolina e de 8,9 km/l com
etanol e rodoviário de 14,1
km/l e de 10,1 km/l, respectivamente – que rendem ao modelo
um conceito A.
n PREÇO
Se o estilo é importante
em qualquer segmento de
automóveis, entre os subcompactos, o preço ganha
uma peso maior na decisão

de compra. Na linha Mobi,
a versão Like parte de R$
63.390 e a Trekking sai por
exatos R$ 3 mil a mais –
começa em R$ 66.390 (no
Estado de São Paulo, onde as
tributações são mais elevadas,
é de R$ 68.479).
Contudo, o preço inicial só
vale para a carroceria na cor Preto Vulcano. Nas sólidas Branco
Banchisa e Vermelho Montecarlo, ambas com teto em Preto
Vulcano, o preço inicial sobe
R$ 850. Na sólida Cinza Strato,
o aumento é de R$ 1.200. Na
metálica Cinza Silverstone, a
do modelo testado, a fatura aumenta em R$ 1.750.
A versão Trekking do Mobi
ainda pode ser incrementada
com três diferentes pacotes de

opcionais. O Pack Safety acrescenta controle de estabilidade
e de tração e Hill Holder (assistente de partida em aclive)
e custa R$ 700. No Pack Style
II, por R$ 2.200, são incluídos
retrovisores externos elétricos
com Tilt Down e luzes indicadoras de direção e rodas de
liga leve. O Pack Top (presente
no modelo avaliado) agrega
faróis de neblina, volante com
regulagem de altura, cintos
dianteiros com regulagem de
altura, comando interno de
abertura do porta-mala e do
tanque de combustível, alarme
antifurto, retrovisores externos elétricos com Tilt Down e
luzes indicadoras de direção e
rodas de liga leve escurecidas,
por R$ 3.800.

As duas versões do Mobi são movidas pelo 1.0 Fire Evo Flex; a versão Trekking traz volante multifuncional e central multimídia UConnect; preço parte de R$ 66.390

Apesar dos adereços lameiros, modelo continua sendo um subcompacto urbano
O Mobi continua sendo
um subcompacto urbano
apesar dos adereços lameiros
da versão Trekking. Ou seja,
os espaços a bordo são limitados, embora os disponíveis
tenham sido bem otimizados
pela engenharia da Fiat.
Os ocupantes dos bancos
dianteiros até contam com
boas acomodações, entretanto, falta espaço para as pernas
no banco traseiro e mesmo

adultos de baixa estatura sentem-se oprimidos ali.
Se o espaço é comedido,
pelo menos há facilidade na
entrada e saída devido ao
grande ângulo de abertura
das portas traseiras (75 graus).
Uma vez acomodados, os passageiros têm nichos para armazenar pequenos objetos
no console central, nas portas
dianteiras e no console de teto
– de série na Trekking.

A central multimídia UConnect de 7 polegadas adotada
no Mobi Trekking é a mesma
que equipa as picapes Toro e
Strada e funciona de forma
razoavelmente intuitiva. A interatividade do usuário com
o veículo é aprimorada por
meio das funções de navegação via Waze e Google Maps,
música (streaming/MP3), reconhecimento de voz (Siri/
Google Voice), leitura e res-

posta de mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp
e integração com calendário.
n ECONOMIA
Pesar somente 940 quilos
dá ao Mobi Trekking vantagens tanto na economia de
combustível quanto no desempenho. Com seu veterano
motor aspirado 1.0 Fire Evo
Flex com 74 cavalos e 9,7
kgfm com etanol, o “carrinho”

não chega a empolgar em termos de esportividade, porém,
se mostra ágil na maioria das
situações no trânsito urbano.
Nas subidas íngremes, principalmente se o carro estiver
cheio, é necessário reduzir
marchas e acelerar forte para
manter o embalo.
A direção é suave, apesar de
ser hidráulica – os compactos
mais recentes contam com assistência elétrica. A leveza do

Mobi permite que o volante
seja movimentado sem maior
esforço nas manobras lentas
e na hora de estacionar. Seus
3,56 metros de comprimento
fazem que caiba com folga
em qualquer vaga e consiga se
deslocar nas eventuais frestas
dos engarrafamentos. O câmbio manual de cinco marchas
até tem engates macios, mas
são pouco precisos e o curso é
um tanto longo. (LHM)
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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

Sede Própria

CRECI J 14371

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

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

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Aluga-se
Apto. de 2 dormi.,
sala, cozi., e WC:
s/garagem no
Centro do Serraria
Aluguel
R$ 1.000,00
com 2 meses
de deposito

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

Aluga-se

Casa de 2 dormi.,
sala cozinha e WC.,
com 1 vaga
de garagem
compartilhada
Aluguel
R$ 1.000,00,
no Jd. das Nações
em Diadema

www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 / 9-6191-5038
EDCULA COBERTA
B.TABOÃO
TERRENO
5,15 X 28,00= 139,00 M2
R$ 270.000,00
ACEITA FINANC.CEF
COD.2244

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

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

Roteiro do Bom Apetite

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

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

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

( Não Estamos Fazendo Entrega)

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Cel:11- 97361-2113
Vende-se

Aluga-se

Apto. de 2 dormi., sala,
cozi., e WC., com
1 vaga de garagem
descoberta
Aluguel
R$ 1.200,00, com
condomínio e IPTU
Vila Conceição Diadema

Aluga -se
Casa de 3 cômodos
e WC., sem garagem
independente
Centro do
Serraria - Diadema
Aluguel
R$ 800,00
2

Um terreno de 215 M,2 com
5 casas 1 casa 2 dormi.,
sala cozi,
2
e WC., com [are ade serviço e gag.
de garagem p/ 2 carros Nos fundos
tem 4 casas de 3 cômodos
e WC, sem garagem Com
escritura em Diadema.
Valor total á vista R$ 640.000,000
aceita c/parte de pagamento carro
ou imóvel na praia ou na localidade
mais tem que ser comercial.

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

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

Nº 4696

TERÇA-fEiRA

www.diarioregional.com.br
Paulo Lopes/ Especial para o MS

2

2

8 Classificados

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

Serviços Gerais

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

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

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
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.
Página 5

Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado

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.
Página 3

aBC

Vereadores implementam Frente
Parlamentar de Proteção Animal
Página 2
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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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CLIMA
H
je

28º

Manhã

Tarde

Noite

21º

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

Cadú Bazilevski/PMD

eduCação

diadema

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

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

Anuncie: 4057-9000

Você pode acreditar
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

@diarioregionaloficial /

@Dregional01

