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conta de luz

Aneel mantém bandeira
verde em agosto, sem
taxa adicional
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta
sexta-feira (29) que vai manter a bandeira verde para o consumo de
energia em agosto para todos os consumidores do país. Com a decisão,
as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês. Conforme indicam os dados atuais da agência reguladora, há maior probabilidade de manter o patamar ao longo de 2022.
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Puxado pelo setor de serviços,
ABC cria 3.188 vagas em junho
Saldo líquido apurado pelo Caged no mês passado é 38,5% inferior ao de maio e indica desaceleração do emprego formal
O ABC registrou criação de
3.188 vagas com carteira assinada em junho, segundo dados do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho
e Previdência. O resultado – o

quinto mensal positivo consecutivo – decorre de 31.527 admissões
e 28.339 desligamentos. O saldo,
porém, sugere desaceleração na geração de vagas formais. Prova disso
é que, na comparação com junho
de 2021, quando houve a criação

de 4.507 empregos com carteira
na região, o recuo é de 29,3%. Em
relação ao resultado de maio (abertura de 5.181 postos de trabalho), a
queda é ainda maior, de 38,5%. O
resultado de junho na região foi novamente puxado pelo desempenho

do setor de serviços, com a criação
de 1.226 postos formais, seguido
pela construção civil, que gerou 965
empregos. A indústria de transformação abriu 617 vagas em junho e
houve saldo líquido de 384 carteiras
assinadas no comércio. Página 4

são bernardo

Justiça suspende
lei que impedia
banheiros unissex
no município
O Tribunal de Justiça de São Paulo
acatou pedido do Ministério Público e
suspendeu a lei que proibia a instalação
de banheiros unissex em espaços públicos e privados de São Bernardo. A ação
foi proposta pela Procuradoria-Geral de
Justiça após pedido encaminhado por
Abner Castorino, promotor de Justiça
de Inclusão Social.
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Angelo Baima/PSA

Cleide Carvalho especial para o DR

Poit: “quero fazer a diferença”

eleições

Prefeitura já entregou 560 títulos de propriedade para residentes do local desde o início do ano

santo andré

Paulo Serra entrega 480 matrículas a famílias
do Conjunto Habitacional Prestes Maia
A Prefeitura de Santo André entregou, nesta sexta-feira (29), 480 matrículas
a moradores do Conjunto Habitacional Prestes Maia,, em cerimônia no Ginásio
Sacadura Cabral. O residencial tem um total de 812 apartamentos. A prefeitura
já entregou 80 matrículas no começo deste ano, chegando agora a 560 documentos entregues. A expectativa é realizar até o próximo ano a distribuição de

todas as 812 matrículas, dando fim à espera das famílias. “Antes não havia muita preocupação com a questão da regularização, as pessoas recebiam um teto,
do ponto de vista físico, e não a escritura. Essa é uma reparação histórica que estamos realizando depois de 30 anos de espera dessas famílias, proporcionando
tranquilidade e segurança para a nossa gente”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Candidato ao
governo de S. Paulo,
Poit defende gestão
enxuta e técnica
O candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Novo, deputado estadual Vinícius Poit, afirmou
que hoje é o Estado de São Paulo é
da insegurança, do desemprego e da
inflação. Poit esteve no Diário Regional na última quinta-feira (28),
e afirmou que, em eventual mandato, pretende reduzir o número
de secretarias e administrar ao lado
de pessoas técnicas, independentemente de partido político.
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Diadema

Covid-19

Prefeitura lança novos canais de
Pfizer pede autorização para
comunicação com a população vacinar crianças a partir de 6 meses
Página 5
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Poit: ‘não sou candidato de Lula, Bolsonaro,
Kassab ou Doria. Sou candidato de São Paulo’
O candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Novo, o deputado estadual Vinícius Poit, afirmou que o Estado de
São Paulo, São Paulo, que sempre foi da prosperidade e da esperança, hoje é o Estado da insegurança, do desemprego e
da inflação. Poit esteve no Diário Regional na última quinta-feira (28), acompanhado do candidato a deputado federal
pelo Novo Paulo Proieti. Segundo o candidato a governador, que nasceu São Bernardo, em eventual mandato pretende
reduzir o número de secretarias e administrar ao lado de pessoas técnicas, independentemente de partido político.
Cleide Carvalho especial para o DR

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O que o motivou a lançar
candidatura ao governo de
São Paulo, já que está finali
zando o primeiro mandato
como deputado estadual?
Primeiramente, sou contra aquela desculpa que os
políticos dão de que um mandato de quatro anos é muito
pouco, que não dá para fazer
nada. Quem quer dá um jeito; quem não quer, dá desculpa. Com muita humildade,
em quatro anos fizemos coisas que um deputado de dez
mandatos não fez. Recebi
reconhecimento como deputado mais transparente da
história; que prestou mais
contas e que inovou no jeito
de mandar emendas, escolhendo por critérios técnicos
e não políticos. Sou um dos
deputados mais econômicos.
Liderei a bancada paulista
inteira. Nunca um deputado
de primeiro mandato liderou
a bancada do Estado. Isso
prova que dá para fazer mais
com muito menos tempo e
menos recursos.
Além disso, tenho posicionamento pessoal, apesar
de meu partido permitir uma
reeleição para o Legislativo,
sou contra. Aí, a gente olha
para o Estado de São Paulo,
que sempre foi da prosperi-

n

ENTRE ASPAS

Fomos sendo esquentados
pelo PSDB por 30 anos e
temos um Estado inchado
e gordo, que não faz nada.
Vinícius Poit

dade e da esperança, hoje é
o Estado da insegurança, do
desemprego e da inflação.
Não podemos deixar São
Paulo desse jeito. Só entrei
na política para fazer a diferença. Para ajudar o próximo
e poder servir. Não vivo da
política e não acredito que
as pessoas devam viver da
política. Sou empreendedor.
Não acredito que o Estado
de São Paulo está bem representado. Temos um governo
que está aí há 30 anos. As
obras mais atrasadas, que
cansamos de escutar, são
Rodoanel, Tamoios. A ligação
do ABC a São Paulo, metrô.
É uma vergonha. Falo que é
igual a história do sapo, que
você coloca em uma panela
com água, liga o fogo baixinho e vai esquentando. Quando o sapo vê está cozido. Fomos sendo esquentados pelo
PSDB por 30 anos e temos
um Estado inchado e gordo,
que não faz nada.
Quais são as opções: ou
o candidato do (João) Doria
(Rodrigo Garcia,PSDB), ou o
do Lula (Fernando Haddad/
PT), ou o do (Jair) Bolsonaro
(Tarcísio Freitas/Republicanos).
Aí, fica tudo mais do mesmo.
Respeito a todos que citei, mas
chega dos mesmos. São Paulo
precisa de um empreendedor
liderando. De uma pessoa
como o (Romeu) Zema (governador de Minas/Novo).
Você afirma sempre que
se espelha no Zema.
Ele tem a mesma linha de
trabalho que eu. Temos de
trazer para São Paulo o estilo
Zema de governar. Diminuir
o número de secretarias.
Priorizar quem está gerando
empregos. Reforçar a Polícia

Poit: “São Paulo precisa de um empreendedor liderando. De uma pessoa como o Zema”

Militar para lutar contra o
crime organizado. Arrumar
a Saúde com transformação
digital. Incentivar o ensino
técnico para melhorar a mãode-obra e empregabilidade do
jovem. É isso que temos de
fazer em São Paulo. Não ficar
criando privilégios e governando só para políticos.
O que mudaria na ad
ministração do Estado?
O número de secretarias
dá para trazer de 27 para 17.
Em eventual mandato, vamos fechar os escritórios do
Palácio dos Bandeirantes e levar tudo para o Centro, a fim
de ajuntar com as secretarias
que estão lá. Acabar com a ala
residencial do Palácio e transformar o local em um museu.
Vamos privatizar a Sabesp,
que ao invés de levar saneamento para todo mundo, fica
gerando caixa para manter o
PSDB no poder. Vamos lotear
em consórcios de concessão,
com metas de saneamento.

Cumpriu a meta, ótimo; não
cumpriu, a gente tira e coloca
outro. O Estado tem de andar.
Colocaremos pessoas téc
nicas, como a nossa candidata a vice-prefeita, Doris
Alves. Os quatro principais
problemas do Estado são:
primeiro, segurança; segundo, emprego; saúde e depois
educação. Os dois primeiros
dominamos. Eu domino emprego e renda. Minha prioridade e colocar ensino técnico e ensino integral; tirar
o governo do cangote do empreendedor, baixando imposto e desburocratizando, para
gerar mais emprego e colocar renda no bolso do povo,
porque renda também ajuda
a diminuir a insegurança
pública. Já a Doris trabalhou
na Segurança Pública por 31
anos na cidade de São Paulo.
Isso é totalmente diferente
do governo que está aí.
Não tenho padrinho po
lítico. Não sou candidato de
Lula, Bolsonaro, Kassab ou
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Doria. Sou candidato de São
Paulo. Fui deputado para
abrir mão de poder e devolver para o povo. Quero
ser governador para abrir
mão do poder e devolver
para as cidades. O único,
porque todo o resto é palanque eleitoral de alguém.

Romeu Zema e deu certo. Isso
é inovador na política. O que
não é inovador? Usar Fundão
Eleitoral. O que é inovador?
Fazer vaquinha online a partir
de PIX de R$1.
Inovador é colocar Boletim de Ocorrência Unificado entre as polícias. Chega
de rixas. Cada corporação é
mantida, mas a base de dados é compartilhada. Já me
contaram que, às vezes, o
ladrão é liberado antes do
policial militar, que tem de
ficar preenchendo papelada.
Então, os PMs vão subir os
dados por meio de tecnologia
para a nuvem (armazenamento de dados na Internet por
meio de um provedor) e a hora
que chegar para o escrivão já
está resolvido. Libera o policial militar para voltar às ruas
e o civil ganha tempo para focar nos crimes maiores, como
a banco, à carga, homicídios.
Quando reduzimos o
número de secretarias e o
custo da máquina, sobra dinheiro para investir em folha.
Fora a transformação digital
da Saúde, com prontuário eletrônico para o Estado inteiro.
Focar na medicina de família e
na atenção primária. O agente
de saúde anda com prancheta
e papel. Não tem um tablet. Quando a gente foca em
prevenção e na promoção da
saúde, não ocorre gargalo lá
na frente. Aquelas filas intermináveis para exames e
cirurgias, nas quais morrem
pessoas antes de serem atendidas. Vamos fazer coisas que
não vemos há 30 anos no Estado de São Paulo.

Assim como o candidato
à presidência pelo Novo,
Felipe D’Avila, você de
fende privatizações.
Encaro
privatizações
e PPPs (Parcerias PúblicoPrivadas) como meios e não
fim. Voltando à Sabesp,
como empresa, precisamos
vender as ações do Estado.
Agora, o saneamento é uma
concessão. Você deixa alguém para operar o saneamento por um tempo em
troca de investimentos e
de universalizar o esgoto.
Já construir uma linha de
metrô envolve muito investimento, pode ser uma
Parceria
Público-Privada.
Então, encaro essas ferramentas como meios. Até
porque, se tem tanta coisa
no Estado, que é necessário
escolher prioridades. Na
Saúde temos as OSSs (Organizações Sociaisde Saúde).
Identificado o problema, vamos ver qual se adequa mais.
No fim das contas, a população vai receber de volta o que
pagou de imposto.

Não preocupa concorrer
com candidatos com mais
experiência na política?
Busquei me aliar a pessoas que são melhores que
eu em cada área. A Doris
mesmo trabalha como servidora pública há muito tempo.
Então, vamos nos complementando. Ir para o debate,
vai ser um prazer enorme
enfrenta-los, porque vai ficar
evidente quem é o diferente
ali. Quem simboliza a mudança e quem é político de
carreira.

Sua agenda traz como
mote a Gestão Pública
Inovadora.
Gestão Pública Inovadora é colocar cabeça de empreendedor. O que é isso?
Existe um problema, vamos
resolver. Não interessa que
partido é, quantos votos teve.
Vamos resolver o problema.
Quem vai ser o secretário da
Saúde? O melhor homem ou
mulher que entende de Saúde
no Estado. Teremos processo
seletivo. E segurança e educação? A melhor pessoa do
Estado nas áreas, e não do
partido A ou B que eu devo algum favor. Será um governo
técnico. Isso já foi feito pelo

Como analisa o Novo no
cenário nacional?
Nosso candidato, o
D’Avila, brinca que a terceira via parece uma cadeira elétrica, quem sentou
foi fritado. Aconteceu com
(Sergio) Moro (União Brasil),
com o Doria e está acontecendo com a Simone (Tebet/MDB). Enquanto isso,
o D’Avila segue em frente e
se os outros não fugirem do
debate, como o Lula e o Bolsonaro, ele vai até o fim. É
uma pessoa que tem equilíbrio e propostas que param
em pé. Tem muita água para
passar por debaixo da ponte
até outubro.
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Aneel mantém em verde
bandeira tarifária de agosto
De setembro de 2021 a 15 de abril, consumidores pagaram adicional de R$ 14,20 por 100 quilowatt-hora
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 29, que
manterá a bandeira verde acionada em agosto para todos os
consumidores do país. Assim,
as contas de luz seguem sem
cobrança adicional no próximo mês. “Isso significa que as
condições de geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas continuam favoráveis,
não sendo necessário acionar
usinas mais caras”, afirma o
órgão regulador.
A bandeira verde está em
vigor desde 16 de abril. De
setembro de 2021 a 15 de abril,
os consumidores pagaram
adicional de R$ 14,20 por 100
quilowatt-hora (kWh) consumidos, referente à bandeira
escassez hídrica.
O sistema de bandeiras
tarifárias foi criado em 2015

n

NÚMEROS

O patamar mais caro,
a bandeira vermelha 2,
implica na cobrança de
um adicional de R$ 9,795
a cada 100 kWh.

Divulgação/Consórcio ABC

Contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês

para indicar os custos da geração de energia no País aos
consumidores e atenuar os
reajustes das tarifas e o impacto nos orçamentos das
distribuidoras de energia.
Antes, o custo da energia em momentos de mais
dificuldade para geração era
repassado às tarifas apenas
no reajuste anual de cada
empresa, com incidência de
juros. No modelo atual, os recursos são cobrados e repas-

sados às distribuidoras mensalmente por meio da “conta
Bandeiras”.
n COBRANÇA
A bandeira verde, quando
não há cobrança adicional,
significa que o custo para
produzir energia está baixo.
Já as bandeiras amarela e
vermelha 1 e 2 representam
um aumento no custo da geração e a necessidade de acionamento de térmicas, o que

está ligado principalmente ao
volume dos reservatórios.
Quando acionada a bandeira amarela, a tarifa de
energia tem um adicional de
R$ 2,989 por cada 100 kWh
consumidos. Já a bandeira
vermelha 1 gera uma taxa
extra de R$ 6,500 a cada
100 kWh. O patamar mais
caro, a bandeira vermelha 2,
implica na cobrança de um
adicional de R$ 9,795 a cada
100 kWh. (AE)

Ministério da Saúde confirma primeira morte por varíola dos
macacos no Brasil; SP registra três primeiros casos em crianças
O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira (29) a
primeira morte por varíola dos
macacos registrada no Brasil.
Trata-se de um paciente do
sexo masculino, de 41 anos,
com “imunidade baixa” e “comorbidades, incluindo câncer
(linfoma)”, que levaram ao
agravamento do quadro, de
acordo com a pasta.
“Ficou hospitalizado em
hospital público em Belo

Pfizer pede à Anvisa
autorização para
vacinar crianças de
6 meses a 4 anos
A farmacêutica americana
Pfizer submeteu, nesta sextafeira (29) à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
um pedido de aprovação para o
uso da vacina contra a covid-19
em crianças de 6 meses a 4 anos
(4 anos, 11 meses e 29 dias). O
imunizante foi aprovado para
a faixa etária nos Estados Unidos em junho. No Brasil, a
farmacêutica já imuniza pessoas acima dos 5 anos de idade.
O pedido da Pfizer se apoia
em um estudo que incluiu 4.526
crianças de 6 meses a 4 anos de
idade. Na pesquisa, as crianças
receberam três doses. A formulação, segundo a Pfizer, é a mesma
da vacina administrada nas demais faixas. A mudança seria na
concentração, que é de 10 µg (mi
crograma) por dose na formulação
pediátrica para crianças entre 5 a
11 anos, e de 3 µg por dose para
crianças de 6 meses a 4 anos. (AE)

Horizonte, sendo depois
direcionado ao CTI (Cen
tro de Terapia Intensiva). A
causa de óbito foi choque
séptico (infecção genera
lizada), agravado pela monkeypox”, informou o ministério, em nota.
A Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais informou que o paciente residente de
Belo Horizonte evoluiu a óbito
na quinta-feira. Os outros casos

confirmados da Unidade Fe
derativa - homens entre 22 e 48
anos - estão “em boas condições
clínicas”, assegurou.
n CRIANÇA
A Prefeitura de São Paulo
confirmou o registro até o momento de três casos de varíola
dos macacos (monkeypox) em
crianças no município. São
as primeiras notificações no
público infantil. Conforme

informou a Secretaria Municipal da Saúde, todas estão em
monitoramento, sem sinais
de agravamento.
No último sábado, 23, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) decretou que a doença
é uma emergência de saúde
pública, de caráter global. A entidade levou em consideração
o cenário “extraordinário” da
doença, que já chegou a mais
de 70 países. (AE)

Josa Queiroz realiza encontro
com candidatos em S.André
O presidente da Câmara
de Diadema e candidato a
deputado estadual, vereador
Josa Queiroz (PT), realizará
encontro hoje (30), em Santo André, com candidatos à
Câmara Federal nas eleições
deste ano. Está confirmada
a presença de Paulo Teixeira,
Paulo Cayres, Marta Sobral;
Jilmar Tatto, Douglas Belchior, Kiko Celeguim; Symmy
Larat; Professor Douglas Izzo,
a Bancada Ecossistema de
Janaína Ferrato, Vicentinho,
entre outros. Também confirmou participação no encontro o prefeito de Diadema,
José de Filippi Jr.
Segundo Josa, conhecer
as ideias de cada um é um
processo democrático e de
cidadania. Com base nessa
premissa, em Santo André
está sendo construído um coletivo em torno das candidaturas que inclui ao menos 15
dobradas, no qual todos são
co-coordenadores e todas as
decisões são coletivas, instituindo um novo modelo de
coordenação.
O coletivo de apoio ao projeto de Josa é uma construção
que vem ocorrendo ao longo
do projeto de candidatura do
petista. “Hoje, na cidade de
Santo André, temos dobrada
com 15 candidatos a deputado federal, podendo ainda
ser ampliado. A construção
do coletivo é uma experiência
importante, haja vista não se
ter uma coordenação única,

mas sim uma co-coordenação,
em que todos e todas são importantes no processo e há respeito
mútuo entre as pré-candidatura
para federal”, destacou Josa.
“Dia 30 é a prova, pois o
encontro está sendo assumido
por todas e todos os envolvidos. É uma construção com
maturidade política e super
bem-vinda. Em um momento
que o Brasil atravessa pautado
no ódio, nós trabalhamos com
o respeito”, afirmou.
O evento, que ocorrerá no diretório municipal do PT - avenida Perimetral,158, Centro -, terá
início às 18h30, e contará performance e intervenções artísticas.
No local também haverá venda
de camisetas e material antirracista, bem como mesa de degustação de alimentos alternativos.
n CARTA COMPROMISSO
Na última semana, Josa e
a Bancada Ecossistema assinaram uma Carta Compromisso
em Defesa e Proteção dos Animais, entregue pela protetora
Bianca Margutti, representante
da Proteção Animal de Diadema. “Ficamos honrados de assumir este compromisso que,
aliás, já faz parte de nosso Plano
de Ação Parlamentar.”
Entre os compromissos assumidos pelos candidatos está
assegurar a implementação do
SUS e do Samu Animal, bem
como da Farmácia Popular Ve
terinária no Estado de São Paulo
e em âmbito nacional. (Angelica
Richter/Diário Regional)

Câmara de São Bernardo presta
homenagem a Silvio Braz Zanutto
A Câmara de São Bernardo concedeu Medalha
João Ramalho” a Silvio Braz
Zanutto. O projeto que prevê a homenagem é autoria
do vereador Netinho Rodrigues (PP). “Colaborando
com os mais necessitados e
com a geração de empregos,
o Sr. Silvio Braz Zanutto
contribui muito com a comunidade são bernardense
e com o desenvolvimento

da cidade”, diz Rodrigues na
justificativa do projeto.
Dentre as atividades que
executa, Zanutto atualmente
é membro do Conselho Superior Municipal da municipalidade de São Bernardo do Campo; Coordenador da Pastoral
de Comunicação da Paroquia
Santa Terezinha e outras Pastorais; Diretor da (SAB) Associação dos Amigos do Bairro
Nova Petrópolis. (RL)

PRÉ-ESTREIAS A PARTIR DE 29 DE JULHO
11 DE AGOSTO EXCLUSIVO NOS CINEMAS
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ABC cria 3.188 vagas em junho, mas Família &
emprego com carteira desacelera Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Saldo líquido apurado pelo Caged no mês passado é 38,5% inferior ao de maio
O mercado de trabalho formal do ABC registrou saldo
positivo de 3.188 carteiras
assinadas em junho, segundo
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na
última quinta-feira (28), pelo
Ministério do Trabalho e Pre
vidência. O resultado – o quinto mensal positivo consecutivo
– decorre de 31.527 admissões
e 28.339 desligamentos.
O saldo, porém, sugere desaceleração na geração de vagas formais. Prova disso é que,
na comparação com junho de
2021, quando houve a criação
de 4.507 empregos com carteira na região, o recuo é de
29,3%. Em relação ao resultado de maio (abertura de 5.181
postos de trabalho), a queda
é ainda maior, de 38,5%.
Também sinaliza perda de
ritmo a redução de 5,3% no
total de vagas com carteira
geradas no primeiro semestre deste ano (16.304) ante o
apurado no mesmo período de

n

O NÚMERO

746.053
é o estoque de empregos com
carteira assinada no ABC no dia
30 de junho deste ano

C
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2021 (17.207) – movimento já
esperado, devido à expectati
va de desaceleração da ativida
de econômica neste segundo
semestre e em 2023.
Os dados do Caged reve
lam ainda que, das 31,5 mil
admissões feitas nos sete
municípios em junho, 11,8%
do total (3.712) empregaram
contratos intermitentes ou
temporários. Quando se considera o saldo líquido do mês
passado, que é positivo em
quase 3,2 mil vagas criadas,
a participação das duas modalidades de contratação sobe
para 24,5% do total, ou 780.

O resultado de junho na
região foi novamente puxado
pelo desempenho do setor
de serviços, com a criação de
1.226 postos formais, seguido
pela construção civil, que ge
rou 965 empregos. A indústria de transformação abriu
617 vagas em junho e houve
saldo líquido de 384 carteiras
assinadas no comércio.
Entre os serviços, as atividades que mais geraram postos
de trabalho em junho foram
as de locação de mão de obra
(424), escritório e apoio administrativo (320) e serviços para
edifícios (318). Na índústria, o

resultado foi puxado pelo setor
de produtos alimentícios, com
a criação de 272 vagas.
n MUNICÍPIOS

No corte geográfico, seis
dos sete municípios tiveram re
sultado positivo em junho. Em
termos absolutos, o maior saldo foi o de São Bernardo, com
a abertura de 1.424 vagas. Em
termos relativos, o melhor de
sempenho foi o de São Caetano,
com avanço de 1,16% no estoque de vagas. Com os 3.188
postos criados em junho, o ABC
passa a ter 746.053 empregos
formais. (Reportagem Local)

Taxa de desemprego cai para 9,3% no segundo trimestre

Trata-se do menor patamar do indicador da Pnad Contínua para o período desde 2015, quando foi de 8,4%
cupação no segundo trimestre
segue movimento já observado
em outros anos. Em 2022, contudo, a queda mais acentuada
foi provocada pelo avanço signi
ficativo da população ocupada”,
destacou a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy.
A população ocupada é a
maior desde o início da série
histórica da pesquisa, em 2012.
Esse contingente foi estimado
em 98,3 milhões, o que representa alta de 3,1% frente ao trimestre anterior. São 3,0 milhões
de pessoas a mais no mercado
de trabalho, sendo 1,1 milhão na
informalidade. Ante o mesmo

período do ano passado, o aumento é de 8,9 milhões de tra
balhadores. Com o crescimento,
o nível da ocupação (porcentual
de ocupados na população em idade
de trabalhar) foi estimado em
56,8%, 1,6 ponto porcentual acima do trimestre anterior.
O número de informais, estimado em 39,3 milhões de trabalhadores, também foi o maior
da série histórica do indicador,
iniciada em 2015. Na compara
ção com o trimestre anterior,
houve crescimento de 2,8%, o
que representa mais 1,1 milhão
de pessoas. Fazem parte dessa
população os trabalhadores sem
carteira assinada, empregadores

sicredi.com.br

A taxa de desemprego ficou
em 9,3% no trimestre encerrado em junho, com queda de
1,8 ponto porcentual na comparação com o trimestre anterior. É
o menor patamar para o período
desde 2015, quando foi de 8,4%.
O total de desempregados recuou 15,6% no trimestre, para
10,1 milhões de pessoas. Isso
representa 1,9 milhão de pessoas
a menos em busca de trabalho.
Os dados integram a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) Contí
nua, divulgada ontem (29) pe
lo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE).
“A retração da taxa de deso-

‘Carnezinho gostoso’ é fria

e conta própria sem CNPJ.
O número de trabalhadores
por conta própria, somados
formais e informais, foi estima
do em 25,7 milhões, o maior
contingente para um trimestre
encerrado em junho desde 2012.
Houve crescimento de 1,7% (431
mil pessoas) frente ao trimestre
anterior e de 4,3% (1,1 milhão)
ante o mesmo período de 2021.
Entre os empregados sem carteira assinada no setor privado, o
aumento foi de 6,8% (ou 827 mil
pessoas a mais) frente ao último trimestre. Com isso, o contingente
também foi o maior da série, ao
ser estimado em 13 milhões de
pessoas. (Reportagem Local)

aro(a) leitor (a), recentemente você deve ter
visto ou mesmo tomado conhecimento de
um vídeo que virilizou e repercutiu em todo
Brasil, no qual a presidente do conselho de
administração de uma grande rede de varejo “apela”
a seus clientes para que compareçam o mais rápido
possível a uma de suas lojas, pois já teriam crédito
pré-aprovado para comprar. A empresária ainda
deixa muito claro na ação que o parcelamento será
realizado no “carnezinho gostoso” e “em prestações
que você pode pagar”.
Em minha posição de educador financeiro, tenho
a obrigação de informar que a exibição desse vídeo
prestou um grande desserviço à educação financeira
dos brasileiros, com poder de gerar enorme impacto
negativo no bolso e no planejamento do consumidor,
além de desequilibrar ainda mais as finanças
familiares, já bastante comprometidas pelo aumento
global do custo de vida.
Quem acompanha minha coluna semanal sabe que
já escrevi algumas vezes sobre o quanto custa, em
termos de juros, fazer uma compra parcelada nessas
lojas. Dependendo do prazo do carnê, você compra
uma geladeira, mas paga quase três.
Vídeos como o dessa empresária e propagandas
que estimulam compras parceladas só existem – e,
infelizmente, dão retorno para as lojas – no Brasil
porque as pessoas não conhecem os conceitos básicos
de educação financeira.
Propagandas e ações de marketing do tipo
induzem o consumidor a avaliar apenas se o valor
da parcela “cabe” no orçamento doméstico, não
importando o prazo, muito menos quanto será
desembolsado ao final. Não caia nessa, por favor.
Independentemente do que esteja sendo
comprado, calcule o montante final que será pago
antes de assumir determinado parcelamento.
Por exemplo: uma televisão com preço à vista de
R$ 3.500 custará, parcelada no carnê, 12 prestações de
R$ 488,77, sem contar a cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF), da taxa de abertura de
crédito e de outros encargos que se juntam ao preço.
Agora, caro (a) leitor (a), multiplique por 12 os
R$ 488,77 do valor da parcela. Assustou-se com o
resultado? Pois é, a TV que à vista sai por R$ 3.500
custará ao final de um ano a bagatela de R$ 5.865,32.
Ou seja, você leva para sua casa uma TV, mas paga à
loja aproximadamente 1,67 TV. Percebeu que ótimo
negócio você proporcionou ao dono da loja?
Portanto, mesmo que haja enorme vontade de
trocar de TV ou mesmo comprar qualquer bem, faça
um esforço e guarde o dinheiro até conseguir adquiri-lo
à vista ou, em último caso, compre parceladamente
no cartão de crédito, sempre calculando quanto
realmente será pago no final e qual será o impacto da
parcela em seu orçamento mensal.
Fica mais uma vez a dica: “carnezinho gostoso”
não existe. Não embarque nessa.
Boa sorte!
Se você ficou com alguma dúvida, manda uma
mensagem que eu te explico. Meu e-mail é o
falandofacil123@gmail.com e meu site é o www.
sergiobiagioni.com.br.
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.
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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.
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S.André entrega 480 matrículas no
Conjunto Habitacional Prestes Maia
Prefeitura já entregou 560 títulos de propriedade para residentes do local desde o início do ano
Helber Aggio/PSA

A sexta-feira (29) foi marcada por sorrisos e muita
emoção para centenas de famílias do Conjunto Habitacional
Prestes Maia, em Santo André,
que depois de uma espera de
décadas pelo título de propriedade, hoje podem ter um lar
para chamar de seu. A prefeitura realizou a entrega de 480
matrículas a moradores do local, em cerimônia no Ginásio
Sacadura Cabral.
“Antes, não havia muita
preocupação com a questão da
regularização, as pessoas recebiam um teto, do ponto de vista
físico, e não a escritura. Essa é
uma reparação histórica que estamos realizando depois de 30
anos de espera dessas famílias,
proporcionando tranquilidade
e segurança para a nossa gente”,
destacou o prefeito Paulo Serra.
O Conjunto Habitacional
Prestes Maia tem total de
812 apartamentos. A prefeitura já entregou 80 matrículas
no começo deste ano, chegando
agora a 560 documentos entre
gues. A expectativa é realizar até
o próximo ano a distribuição de
todas as 812 matrículas, dando
fim à espera destas famílias.

A expectativa é realizar até o próximo ano a distribuição de todas as 812 matrículas

A dona de casa Deise Vieira
Silva de Paula, uma das moradoras que recebeu seu título
de propriedade, comemorou
nesta sexta-feira 51 anos.
“Moro no bairro há 20 anos e
hoje me sinto feliz por receber
minha escritura, pois sei que
essa espera acabou, criei meus
filhos aqui e hoje ter essa tranquilidade é motivo de muita

alegria”, destacou Deise
n HISTÓRICO
As primeiras torres do
Conjunto Habitacional Prestes
Maia foram construídas em
1992 pela Emhap (Empresa
Municipal Habitacional de Habi
tação Popular) para atender as
associações de moradias da
cidade e famílias inscritas no

programa habitacional.
Os demais prédios foram
executados pela própria Prefeitura entre 1996 e 2008. As
unidades habitacionais foram
destinadas a funcionários
públicos e principalmente a
famílias removidas de alguns
núcleos precários na época,
como o Sacadura Cabral. (Reportagem Local)

S.André é destaque em estudo da
FGV sobre atuação na pandemia
O trabalho realizado pela
Prefeitura de Santo André no
combate ao coronavírus tem
repercutido positivamente.
A cidade, que nos momentos
mais severos da pandemia
contou com três hospitais
de campanha e conseguiu
atender mais de 1.100 pessoas simultaneamente, foi
escolhida por pesquisadores
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) para estudo que analisou a mobilização de tecnologias aplicadas às políticas
públicas para o enfrentamento e mitigação da crise sanitária e econômica provocada
pela covid-19. O município
de Araraquara, no interior de
São Paulo, também fez parte
do estudo.
A pesquisa foi publicada
pela Escola de Administração
de Empresas de São Paulo
(EAESP) da FGV no dia 19 de
julho durante o XXVIII Seminário de Iniciação Científica.
O estudo ganhou destaque
na seção Gestão Pública e
foi elaborado pelos pesquisadores Isabella de Oliveira
Monteiro e Luis Paulo Bresciani, que contam porque escolheram Santo André e Araraquara como modelo.
“Lendo as notícias sobre
as iniciativas de cada cidade,
achei as políticas implementadas pelas duas muito inte
ressantes e inovadoras e,

Feira Noturna de Diadema terá posto
Novos canais de comunicação vão
aproximar morador e Prefeitura de Diadema de vacinação contra a covid em agosto
Dino Santos/PMD

A partir de terça-feira (2), o
morador de Diadema terá à disposição ferramentas para ajudar
na administração da cidade.
Será lançado o projeto Fala, Dia
dema, que vai englobar serviços
que vão facilitar a comunicação
entre munícipes e Prefeitura.
Nesta primeira etapa projeto
serão implementados o Colab e
a nova Central de Atendimento
- 156. O primeiro é um aplicativo que permite ao cidadão
indicar demandas, alertar necessidade de melhorias e acompanhar a resolução dos pedidos,
como ações de zeladoria, podas
de árvore e limpeza urbana. O
segundo é o tridígito, no qual o
morador poderá ligar para solicitar e acompanhar os serviços.
“Vamos usar a tecnologia
para agilizar a solução das demandas dos nossos cidadãos.
Nossa gestão sempre teve o
caráter participativo, ouvindo
de fato os moradores de Diade-

Aplicativo permite ao cidadão indicar demandas

ma. A plataforma Fala, Diadema
é mais uma ferramenta para que
o morador ajude a gente a administrar a nossa cidade”, disse
o prefeito José de Filippi Júnior.
A apresentação do Fala,
Diadema será na terça-feira,
às 10h, no anfiteatro do Quarteirão da Saúde (Avenida Antônio
Piranga, 700, Centro).
O Colab já está disponível
para celulares com sistema ope

racional Android e iOS. Para
fazer o download do aplicativo,
o morador poderá acessar os
endereços abaixo:
Google Play
h t t p s : / / p l a y. g o o g l e .
com/store/apps/
details?id=thirtyideas.colab_
android&hl=pt_BR
Apple Store
https://apps.apple.com/br/
app/colab/id609666061 (RL)

O plantão de vacinação contra a covid-19 na Feira Noturna
da Praça da Moça, na região
central de Diadema, vacinou
167 pessoas nesta quinta-feira
(28). De acordo com a Secreta
ria Municipal da Saúde (SMS),
a ação foi positiva e será rea
lizada em mais três datas: dias
4, 11 e 18 de agosto, sempre
das 17h às 20h.
Essa é uma das medidas
para ampliar o acesso à imunização de pessoas que não conseguem comparecer no horário
de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
“Essa ação tem como objetivo
oportunizar a presença dos jovens e dos trabalhadores (as),
que muitas vezes não conse
guem ter acesso à imunização
nos horários ofertados pelas
unidades. É uma forma de reafirmar nossa crença que é necessário que todos estejamos
protegidos contra esse vírus o

5

quanto antes. A vacinação já
mostrou que é fundamental
para evitar a covid-19”, afirma
Maria Luiza Malatesta, coordenadora da Atenção Básica.
As UBSs aplicam o imunizante
das 8h30 às 16h, de segunda a
sexta, por livre demanda.
Segundo dados do Vacivida
atualizados até 20 de julho,
Diadema tem 382.657 residentes vacinados, ou seja,
97% da população acima de 5
anos de idade recebeu ao menos uma dose da vacina. Das
382.657 pessoas que receberam
a primeira dose, 364.484 estão
com esquema completo, e isto
corresponde a uma cobertura
de 92% da população-alvo. Dia
dema também já realizou a aplicação de 243.293 terceiras doses
e 83.861 quartas doses (pessoas
com 30 anos ou mais, profissionais
de saúde, gestantes e puérperas
acima de 12 anos e adultos imu
nossuprimidos). (RL)

por isso, decidi estudá-las. Na
época, os números da Covid
estavam nas alturas e as duas
cidades adotaram políticas
muito maduras tanto no campo
da saúde, quanto na economia
e seguridade social. Achei isso
um ótimo exemplo, um case
de sucesso mesmo. O professor
Bresciani já havia trabalhado
com alguns gestores de Araraquara e Santo André e me ajudou na ponte e conexões com
ambos”, disse Isabella.
A pesquisadora destaca os
acertos nas tomadas de decisão
da administração andreense. “O
que mais me surpreendeu durante foi o comprometimento
dos gestores com quem conversei e o potencial de inovação que
as secretarias e departamentos
de Santo André tiveram durante momento tão delicado.,
afirmou Isabella.
O material destaca que tanto
Santo André como Araraquara
se prepararam para a pandemia
muito antes de a crise se agravar.
“Foi possível observar uma série
de semelhanças entre as abordagens das duas cidades. Em
termos de semelhanças, ambos
os municípios caminham desde
antes do primeiro caso para a
mesma lógica de prevenção: capacitação de equipes, montagem
de leitos, organização orçamentária e planos de comunicação
com a população”, cita trecho do
documento. (Reportagem Local)

Volume do
Cantareira está
em 36,6%,
informa Sabesp
O volume de água do
Cantareira, a principal
fonte de abastecimento
de água de São Paulo, está
em 36,6%, segundo dados divulgados pela Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp). A taxa é
a menor para o mês de
julho dos últimos 7 anos.
Segundo os dados, em
2015 o nível do Canta
reira chegou a 10,4%. Em
2014, o sistema zerou a
foi necessário bombear
água do volume morto,
que é uma reserva abaixo
das comportas das represas do Sistema Canta
reira. (Agência Brasil)
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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
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.
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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Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Cadú Bazilevski/PMD
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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

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

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
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Varíola dos macacos: especialista explica
sobre sintomas e transmissão da doença
Professora da Faculdade Anhanguera aponta as diferenças entre a varíola e varíola dos macacos
Freepik

Com a redução do número
de casos e internações por covid-19, as pessoas puderam
respirar um pouco mais aliviadas, até que começaram a surgir no noticiário informações
sobre casos de Varíola dos Macacos. Segundo a coordenadora do curso de Biomedicina
da Universidade Anhanguera,
Alessandra Furtado Nicoleti, a
varíola foi erradicada (ou seja,
não existe mais entre a população)
na década de 1980, depois de
uma grande campanha internacional de vacinação promovida pela Organização Mundial
da Saúde (OMS).
“Os registros apontam que
a varíola vitimou mais de 300
milhões de pessoas pelo mundo antes de ser declarada erradicada. É considerada umas das
mais devastadoras moléstias
que a humanidade já enfrentou, matando mais até do que
as duas grandes guerras mundiais somadas e do que a gripe espanhola”, destaca a especialista.
A varíola é causada pelo
vírus Orthopoxvirus variolae
e a transmissão ocorria de
pessoa para pessoa, a partir
da inalação de gotículas contendo o vírus, eliminadas ao
tossir, espirar ou falar, ou contato direto. Os sintomas eram
similares aos de uma gripe comum, mas quando o vírus se

Sintomas da varíola dos macacos são semelhantes aos da varíola, mas com menor gravidade

instalava no organismo pelo
sistema linfático, começavam a aparecer manchas,
que evoluíam para pústulas
e bolhas de líquido e pus. Ao
estourarem, as bolhas podiam
deixar marcas na pele para o
resto da vida do paciente.
Na época do surto de
varíola, como não havia cura,
a recomendação era esperar o
organismo do paciente reagir
e combater o vírus. Havia dois
tipos de varíola: a varíola major, tipo mais radical da doença, que levava 30% dos doen-

tes à óbito; e a varíola minor,
um tipo mais leve que levava a
óbito apenas 1% dos doentes.
“Como a doença foi erradicada, o Brasil não oferece
mais a vacina em seu calendário do SUS desde a década
de 1970. Porém, quem tomou
a dose naquela época ainda
tem algum tipo de proteção
contra as Varíola dos Macacos”, explica a especialista.
n MONKEYPOX
A varíola dos macacos é
uma zoonose silvestre viral

(transmitida aos seres humanos a partir dos animais) que
ocorre em regiões como as
florestas da África Central e
Ocidental. A doença é causada pelo vírus Monkeypox,
que pertence ao gênero Orthopoxvirus, e foi observada
inicialmente em macacos em
um laboratório em 1958, na
Dinamarca.
Os sintomas da varíola dos
macacos são semelhantes aos
da Varíola, mas com menor
gravidade: febre, dores de cabeça, musculares e nas costas,

linfonodos inchados, calafrios e exaustão, além de lesões
na pele que se desenvolvem
primeiramente no rosto e
depois se espalham para o
corpo. Essas lesões se assemelham à catapora ou à sífilis
até formarem uma espécie de
crosta, que depois cai.
A transmissão da doença
se dá a partir do contato com
lesões, fluidos corporais,
gotículas respiratórias e objetos e materiais contaminados,
como roupas de cama.
O possível surto foi identificado primeiro em pacientes do
Reino Unido que não tinham
viajado para regiões endêmicas,
e a OMS ainda não identificou
a fonte de transmissão desses
novos casos. Como surgiram
casos em outros países, isso
pode significar que está havendo transmissão comunitárias
em tais nações.
“As transmissões atuais têm
acontecido por meio de contato
físico entre pessoas sintomáticas, então, ficam valendo as recomendações de, identificados
sintomas que possam indicar a
doença, o paciente deve procurar imediatamente o serviço de
saúde para receber tratamento
adequado e cumprir as medidas
sanitárias necessárias para
evitar a propagação”, destaca Alessandra.

‘Domingou em
Mauá’ tem nova
edição neste fim
de semana
O projeto ‘Domingou
em Mauá’ tem uma nova
edição confirmada para
este fim de semana (31/07).
O evento traz ao estacionamento de funcionários da
prefeitura diversas atrações
gratuitas de esporte e lazer.
Uma das atividades
mais concorridas e queridas do público é a ‘bike
família’, na qual duas pessoas pedalam a mesma
bicicleta por um circuito
pré-determinado. No local
também estarão montadas
miniquadras para crianças
e adultos praticarem esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei. A criançada
ainda poderá se divertir em
brinquedos como tobogã
inflável e cama elástica.
No local também haverá
feira de artesanato e venda
de alimentos e bebidas,
além de serviços como informações sobre o EJA
(Educação de Jovens e
Adultos), cadastro no CPTR
Móvel e vacinação contra a
Covid e a gripe.
A entrada de pedestres é pela Rua Vitorino
Dell’Antonia (entrada do
estacionamento de funcionários da Prefeitura).
Quem vier de carro, poderá
utilizar o estacionamento
de munícipes do Paço (Avenida João Ramalho, 205),
que estará aberto e será
gratuito. (RL)

Justiça suspende lei que impedia
banheiros unissex em São Bernardo
O Tribunal de Justiça de
São Paulo acatou pedido do
Ministério Público e suspendeu a lei que proibia a instalação de banheiros unissex em
espaços públicos e privados
de São Bernardo do Campo.
A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela
Procuradoria-Geral de Justiça
após pedido encaminhado por
Abner Castorino, promotor de
Justiça de Inclusão Social com
atuação naquele município.
Nos autos, o procuradorgeral de Justiça, Mario Sarrubbo, sustenta que a lei mu-

nicipal questionada representa
ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e
à liberdade de orientação de
gênero. Ainda na petição inicial, o chefe do MPSP alega
que, para diversas pessoas,
não há coincidência entre o
sexo biológico e a identidade
de gênero, acrescentando que
o Supremo Tribunal Federal
vem atuando na proteção das
minorias que sofrem qualquer
tipo de discriminação, entre
elas a dos transgêneros.
“Tal restrição exprime discriminação que não se coa-

duna com os princípios que
norteiam a República. A vedação conduz à desigualdade na
medida em que a identidade de
gênero somente é respeitada e
acolhida, se for concordante
com o sexo biológico. Não há,
contudo, espaço para tal discrepância em uma sociedade
multicultural que, conforme
mandamentos constitucionais
federais (arts. 1º, III, 3º, IV, e 5º),
aplicáveis para a declaração
de inconstitucionalidade por
força do art. 144 da Constituição Estadual”, diz Sarrubbo na
petição inicial. (RL)

Prefeitura de SBC autoriza muro de contenção na Vila São Pedro
Os moradores do Alto da
Boa Vista, na Vila São Pedro,
em São Bernardo, receberam
uma boa notícia esta semana.
Nesta semana, o prefeito
Orlando Morando assinou
a ordem de serviço para a
construção de muro de retenção na rua da Bica com
a rua Alto da Bela Vista. A
obra era solicitação antiga
dos moradoress, preoucpados por conta da possibilidade de deslizamento local.

Morador da Vila São Pedro, o vereador Josias João
da Paz, o Gordo da Adega, comemorou a assinatura da ordem de serviço.
“Agradeço ao governo Orlando Morando-Marcelo Lima
por ater atendido a essa demanda do nosso gabinete,
que é tão importante para
todos os moradores da região.
É mais segurança e tranquilidade para o nosso povo”, des
tacou o parlamentar. (RL)

Ordem de serviço foi
assinada esta semana

Sindicatos discutem sobre a campanha salarial do setor moveleiro
Divulgação

O setor moveleiro da região do ABC começou a discussão sobre a campanha salarial
2022/2023. A primeira reunião sobre o
assunto, que contou com representantes
de três sindicatos, ocorreu nesta semana.
Cleiton Ricardo da Silva, direitor de Segurança e Saúde do Construmob; Mauro
Coelho, secretário-geral do ConstruMob de
Santo André; Cláudio Bernardo, presidente
do Sintracom São Bernardo e Diadema;
Edson Bernardes, presidente Sindicato da
Construção Civil de São Caetano do Sul, e
Romulo Fernandes assistente jurídico do
sindicato são-caetanense. “Com o INPC
em alta os diretores dos sindicatos avaliam
que será uma campanha difícil e prometem
muita luta e organização na campanha
salarial em defesa dos trabalhadores”, diz
nota conjunta. (RL)

Você pode acreditar
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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

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

“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

Rua Orense n°293 - Diadema - SP

Classificados por
Telefone do
Diário
Regional
Você pode acreditar
Anunci
e
:
4057-9000
4057-9000

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

Vende-se

Um terreno de 215 M, com
5 casas 1 casa 2 dormi., sala cozi,
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!

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

Aluga-se
Salas comerciais no
Centro de Diadema
Com 18M² - 22M²
- 30 M² - com W,C
dentro de cada sala
Aluguel a partir de
R$ 900,00 até R$ 1.200,00
Salas totalmente
reformadas

ÁREA COMERCIAL
C/2FRENTE
UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL
OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00
COD. 2243

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

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

TERRENO COM.
GALPÕES INDUSTRIAIS
Atrás do Prédio
VENDA E LOCAÇÃO
DIADEMA E SÃO BERNARDO da Camara dos vereadores
de Diadema.
CODIGOS: 2253-2255-2251
Área de 268,00m2
2250-2252-2257-2258
Valor R$ 670.000,00
CONSULTE
COD. 2289 no Site.
NOSSO SITE

ÁREA INDUSTRIAL
Zoneamento ZPI
Formato esquina
VENDO PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS
Av. Casa Grande 1.300m2
C/2 Frentes- 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

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

VENDAS

www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 / 9-6191-5038

2

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

Dwww.diarioregional.com.br
IARIO REGIONAL

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

@diarioregionaloficial /

@Dregional01

Serviços Gerais
PUBLICIDADE LEGAL ON-LINE
É NO SITE DO DIARIO REGIONAL
Agora você poderá fazer suas
publicações legais com mais agilidade
- 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

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

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

@diarioregionaloficial /

@Dregional01

8 Classificados

Sábado e Domingo, 30 e 31 de julho de 2022

Indicador de Saúde

ä

Publicidade Legal
avisos

INFORME

A IMPORTÂNCIA DA QUANTIFICAÇÃO QUÍMICA AMBIENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO
Do ponto de vista ocupacional, a saúde do trabalhador é um bem de valor inestimá-

de técnicas de coleta e análise adequadas aos fins pretendidos. No Brasil, existem

vel e, sendo assim, uma avaliação consistente dos riscos presentes no ambiente de

informações que são usadas como orientação e fornecem limites de concentração

trabalho adquire importância digna de atenção.

dos agentes químicos presentes no ar, a partir dos quais se pode avaliar a inten-

Determinadas atividades produtivas relacionadas ao ambiente de trabalho podem

sidade da exposição. Estes valores são estabelecidos por órgãos nacionais, tais

expor o trabalhador a uma variedade considerável de agentes físicos, químicos e

como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e internacionais, como a American

biológicos. Cada um destes agentes é passível de representar um risco à saúde e

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

ao bem estar do trabalhador; contudo, no que se refere aos possíveis riscos quí-

O MTE apresenta uma norma regulamentadora, a NR-15, que integra a Portaria

micos, é necessária uma visão adequada da situação específica, que objetiva ca-

3.214 de 8 de junho de 1978, e apresenta informações com relação aos riscos que

racterizar os fatores intrínsecos da exposição, tais como: o estado físico e a forma

podem ser encontrados no ambiente de trabalho, bem como os valores limites para

química do agente; o tempo e a freqüência da exposição. Estes fatores constituem

alguns dos agentes químicos mundialmente conhecidos.

informação basal que pode enquadrar satisfatoriamente o risco como possível risco

O Grupo Biomédic realiza o trabalho de Quantificação Química Ambiental para as

à saúde.

empresas que buscam avaliar os níveis de concentração dos agentes químicos

Ambientes caracterizados por processos de produção, manuseio e transformação

presentes no ambiente de trabalho. De posse destas informações, é possível pla-

de matéria prima apresentam frequentemente uma série de riscos químicos que po-

nejar a monitoração biológica dos trabalhadores e dimensionar a proteção de forma

dem representar conseqüências adversas à saúde dos trabalhadores, dependendo,

mais precisa.

em grande parte, da intensidade do contato com a referida substância – podendo

Ilustração representativa da exposição a riscos químicos no ambiente de trabalho

mesmo ser uma mistura de substâncias – a que está exposto o trabalhador. O meio
de contato com o agente também é fator preponderante porque influencia a via de
absorção do agente pelo organismo.
A dinâmica de cada agente químico no corpo humano é característica e pode manifestar-se por meio de sintomas variados. Uma vez que é absorvido, este pode
ser transportado pela corrente sanguínea e fixar-se em determinadas regiões do
organismo, de modo que os efeitos bioquímicos produzidos levam à manifestação
dos sintomas, cuja gravidade pode variar conforme o agente a quantidade absorvida deste.

Cemitério Jardim Vale da Paz
Edital de Convocação
Ficam os concessionários ou sucessores
de jazigos do Cemitério Jardim Vale da
Paz, abaixo relacionados, notificados à
comparecerem à administração situada à
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 06º andar
– Pinheiros – SP de segunda a sexta sextafeira das 08 às 17hs, no prazo Máximo de
05 (Cinco) dias úteis contados da data da
presente publicação para fins de interesse
pessoal:
EVERALDO SILVA JUNIOR
ANDRE LUCIANO ALVES
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
ANDREA LUCIANA BATISTA MOURA E OU
JOSE GERALDO TEOTONIO
VICENTINA VAZ DE ASSIS E OU
CLEUSA APARECIDA DA SILVA
ELAINE PEREIRA DA SILVA
ROSA DORINI CARNIETTO E OU
CELSO ALDIANO
SHIGUEYUKI TAKASHIMA
CAMILA MARTINS PEREIRA
ANA KAROLINE MORAES DE OLIVEIRA
PEDRO MOREIRA GONÇALVES
MARIA LUCIA DA SILVA PACCO
VICENTE OLIVEIRA E OU
TIAGO LUIZ DA SILVA
MARIA DAS DORES COSTA DOS SANTOS
TEREZA SILVEIRA AYRES DE OLIVEIRA
DALVANI VIANA FERREIRA
CAROLINE VEIGA SCARANO
MARLENE CUSTODIO
MARIA DE LOURDES BEZERRA
MIRELLA APARECIDA FIGUEIREDO
CLEUZA YOSHIKO KURATOMI E OU
CATARINA MAQUEIA DA SILVA
RODRIGO DE CAMPOS LAZARINI
LUZIA DE LOURDES DOS S. SILVA E/OU
JULIANA DE CARVALHO DIAMANTE
GISLANE GRAZIELLA PUCCINELLI ARAUJO
MARIA AVANIRA DOS SANTOS SILVA
EDESIO ANDRE DE SOUZA
ANTONIO LOPES DA SILVA

POLAR RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO
LTDA. ME, torna público que recebeu da
Secretaria de Meio Ambiente de Mauá a Licença Previa e de Instalação nº 2022036 e
solicitou a Licença de Operação para Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial– CNAE
28.23-2-00, sito à RUA DELFINO RIBEIRO
GUIMARÃES, 74 – CAPUAVA – MAUÁ - SP,
conforme consta no Processo Administrativo nº 9395/2021

Para uma avaliação consistente do grau de risco decorrente da exposição ocupacional aos agentes químicos, torna-se indispensável uma análise ambiental numérica,
conhecida como Quantificação Química Ambiental. Esta análise baseia-se numa
avaliação da quantidade ou da concentração em que os agentes estão presentes,
tomando-se como referência as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Para
tanto, é necessário entender que estes agentes podem estar presentes no ambiente
de trabalho, mas não dispostos de modo a representar uma exposição de risco.
A Quantificação Química Ambiental é realizada por meio da coleta de amostras
dos agentes de risco para posterior análise laboratorial. Utiliza-se, para este fim,

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

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO N° 2/2022
UNIDADE DE ATENDIMENTO DIADEMA
O Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Governo, e este pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
– DETRAN-SP, em conformidade com o
disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 e alterações, Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994
e Portaria DETRAN nº 1.215 de 24 de junho
de 2014, torna público que será realizado o
leilão de veículos apreendidos por infração
de trânsito no Município de Diadema sendo
o evento regido pela Lei Federal nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e alterações e Portaria
DETRAN nº 938 de 24 de maio de 2006
e alterações, o qual se realizará no dia
10/12/16/18/24/26 de agosto de 2022 ás
10h00 hs Cópias deste Edital poderão ser
acessadas e copiadas pelos interessados
por meio do Portal eletrônico do DETRAN.
DENTE DA COMISSÃO DE LEILÃO
Superintendência Regional de Trânsito
da Região Metropolitana
QUALIFERR QUALIDADE EM FERRAMENTAS LTDA, torna público que solicitou
da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá a
Renovação da Licença de Operação, para
Serviços de usinagem, tornearia e solda –
CNAE 25.39-0-01, sito à RUA LOTUS, 56
– LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL –
MAUÁ - SP, conforme consta no Processo
Administrativo nº 11326/2016
USI-QUALITY USINAGEM DE PRECISÃO
E RECUPERACÃO DE PEÇAS EM GERAL
EIRELI - ME, torna público que solicitou da
Secretaria de Meio Ambiente de Mauá a
Renovação da Licença de Operação, para
Serviços de usinagem, tornearia e solda –
CNAE 25.39-0-01, sito à RUA LOTUS, 42
– LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL –
MAUÁ - SP, conforme consta no Processo
Administrativo nº 11325/2016
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inventaram
um remédio
melhor para
você vender
mais

’’

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam
nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br

@diarioregionaloficial

@Dregional01

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele que
seu cliente
vê!

’’

Você pode acreditar

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

@diarioregionaloficial

@Dregional01

