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Estudo do Observatório de Políticas Públicas da USCS mostra que setor empregava 40,4 mil trabalhadores em agosto, contra 76,4 mil no início de 2011

Em dez anos, emprego no setor 
automotivo no ABC cai à metade

O setor automotivo ainda é o mais 
relevante do parque fa bril do ABC. 
Porém, em dez anos, caiu a pouco 
mais da metade o total de traba
lhadores empregados nas montado
ras e fábricas de au topeças situadas 
na região. É o que revela estu do publi

cado na 14ª carta de conjun tu ra do 
Observatório de Políticas Públicas e 
Empreen de  do ris   mo da Uni ver sidade 
Mu  ni ci  pal de São Cae tano (Conjuscs). 
Se gun  do o levantamento, a indústria 
automotiva empre gava 40,4 mil tra
balhadores na re  gião em agosto deste Página 4
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Estudo mostra que dos sete munícípios do ABC apenas São Caetano e Mauá têm Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana aprovados. Prazo para adequação à lei foi prorrogado para 2022/2023.

7 nA ESCAlA riChtEr

Terremoto no Mar Egeu é 
sentido na Turquia e na Grécia; 
há mortos e centenas de feridos

Arquivo/DR

O dólar  fechou outubro acumu
lando alta de 2,13%, o terceiro mês 
seguido de ganhos. Em 2020, a valo
rização chega a 43%. Os especialistas 
esperam mais valorização da divisa 
na semana que vem, por conta da 
proximidade das eleições america
nas e, no radar, o risco de o resultado 
ser contestado.  No Brasil, incerte
zas ficais devem ajudar a manter o 
câmbio pressionado no começo de 
novembro, até que o governo re
vele como pretende financiar seus 
programas sociais em 2021. O dólar 
encerrou a sextafeira (30) em queda 
de 0,50% no mercado à vista, cotado 
a R$ 5,7380.  

Boletim divulgado semanalmente 
pela Fiocruz  mostra que dez capi
tais brasileiras apresentam sinal de 
crescimento moderado, probabili
dade maior que 75%, ou forte, proba
bilidade maior que 95% na tendência 
de longo prazo de casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 
de covid19. O coordenador do Info
Gripe, pesquisador Marcelo Gomes, 
observou que 20 das 27 capitais 
apresentam sinal de estabilidade ou 
crescimento na tendência de longo 
prazo. Segundo o boletim, a capital 
paulista apresenta sinal de cresci
mento pela primeira vez desde o iní
cio do processo de queda.

O forte terremoto de magnitude 7 que atingiu o Mar Egeu nesta 
sextafeira (30) deixou mortos na Turquia e na Grécia, segundo au
toridades locais. Estimase que mais de 700 pessoas tenham ficado 
feridas. Houve desabamentos e inundações, segundo agências de notí
cias. Os danos foram ainda piores em Izmir, terceira maior cidade da 
Turquia. Com o tremor, as pessoas correram para as ruas para fugir 
dos desabamentos. Uma rede de televisão turca mostrou a queda de 
um prédio na região central da cidade. De acordo com o governador de 
Izmir, Yavuz Selim Kosger, mais de dez prédios desabaram na região. 
Ao menos 70 pessoas já foram resgatadas dos escombros.

Dólar fecha 
outubro com alta

 de 2,13% e de 
43% no ano

Dez capitais 
apresentam sinais 

de aumento de 
casos de covid

Semasa executa 
manutenção de 

drenagem na 
avenida Perimetral 
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Chuvoso durante o dia e à noite.

Manhã  Tarde  NoiteNoite

ano, con tingente 47,1% menor que o 
exis tente em 31 de dezembro de 2010. 
Do total de 40,4 mil postos de traba
lho existentes no setor em agosto, 
13,4 mil estavam nas montadoras de 
automóveis, 12,4 mil nas montadoras 
de ca minhões e ônibus e 15,8 mil na 

produção de autopeças. O setor auto
motivo foi o que mais sentiu o proces
so de de sindustrialização que, nesta 
dé cada, ceifou 91,3 mil em pre gos fa
bris no ABC. Além das sucessivas 
crises que acome te ram a economia 
do país, inclusive a provocada pelo 

novo coronavírus, a mo dernização 
e automatiza ção das linhas de 
monta ge m, a desconcentra çã o da 
produção de veículos e o aumento 
das importações de autopeças tam
bém explicam o derretimento de 
empregos. 

Nos últimos anos, os utilitários 
têm dominado a pauta de lançamen
tos do mercado automotivo nacional. 
Contudo, Nissan investe no nicho de 
sedãs compactos mais espaçosos e bem 
equipados. O Versa VDrive veio para 
encarar modelos como GM Onix Plus e 
Volkswagen Virtus.

Em tempos em que 
SUVs monopolizam 
lançamentos, Nissan 
aposta na evolução 

do sedã Versa 

vEíCUloS

versa adota o novo conceito de design da nissan, que se traduz em linhas simples, mas expressivasPágina 7

 Luiza Kreitlon/AutoMotrix



Política
jornalismo@diarioregional.com.br

Sábado a Terça-feira, 31 de outubro  a 3 de novembro de 2020  2

Doria: Recomendo ao presidente Bolsonaro parar de me atacar e começar a trabalhar

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

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.

O governador João Doria 
(PSDB), em resposta à investi-
da que tem sofrido do presiden-
te da Jair Bolsonaro (sem par-
tido), sugeriu que o presidente 
pare de atacá-lo e “comece a tra-
balhar”. Segundo o governador, 

“o povo não quer briga, quer 
emprego”. “O Brasil não quer 
divisão, quer compaixão. O Bra-
sil não quer um presidente que 
só pensa em reeleição”, comple-
tou.

A réplica foi dada ao Broad-

cast Político, após o presidente 
afirmar que Doria “só não que-
brou” o Estado por causa da aju-
da financeira dada pelo gover-
no federal. Bolsonaro também 
se referiu ao governador como 
“esse da vacina obrigatória” du-

rante discurso a apoiadores na 
quarta-feira (28).

Doria e Bolsonaro aumen-
taram a frequência das críticas 
entre si desde que o Ministério 
da Saúde suspendeu a intenção 
de compra das doses da vacina 

contra o novo coronavírus, 
em produção pelo paulista 
Instituto Butantã. Na última 
semana, em menos de 24h 
após a assinatura do acordo, o 
presidente disse que o imuni-
zante não seria comprado. São 

Paulo pleiteia junto ao governo 
federal o financiamento para a 
produção das doses e aplicação 
dentro do Plano Nacional de 
Imunização (PNI) sob respon-
sabilidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS). (AE)

Com carreata, Bruno Daniel faz primeira  
atividade de campanha fora das redes sociais
Pandemia e problema com gráfica levaram o candidato do PSOL à Prefeitura de Santo André a restringir ações

n ENTRE ASPAS

Houve uma onda  
contrá ria às posições de 
esquerda, mas é possível 
observar uma virada

Bruno Daniel

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A pouco mais de duas sema-
nas do primeiro turno das 
elei ções municipais, a candida-
tura do professor de Economia 
Bruno Daniel (PSOL) ao Paço 
de Santo André deve “ga nhar 
as ruas” hoje (31). Com uma 
carreata que começa às 9h na 
Estrada do Pedroso e deve ter-
minar na Praça do Carmo, o 
psolista fará sua primeira ati-
vidade fora das redes sociais.

“Tomei a decisão de fazer 
to da a campanha de casa, por 
meios virtuais. Só abriremos 
exceções neste e no próximo 
fim de semana, mas vou estar 
no caminhão. Quero preservar 
minha família e meus amigos, 

e não vou provocar aglome-
rações que possam colocar a 
vida de munícipes em risco”, 
disse Bruno Daniel, em en-
trevista ao Diário Regional.

Estreante nas urnas, o pso-
lista têm realizado reu niões 
vir tuais a fim de levar seu pro-
grama de governo à população. 
Além da preocupação com a 
pandemia, o partido teve pro-
blemas com a gráfica contrata-
da, o que atrasou a confecção 
do material de campanha.

“É um grande desafio tor-
nar minha candidatura co-
nhecida em poucas semanas, 
mas tenho certeza de que te-
re mos na militância, na chapa 
de can didatos a vereador e 
em seus grupos de apoio uma 
ponta de lança importante”, 
afirmou o prefeiturável.

Outro desafio de Bruno Da -
niel é vencer a rejeição de par-
te do eleitorado a políticos de 
esquerda, que se espa lhou com 
a derrocada da economia nos 
últimos anos de manda to da 
presidente Dilma Rousseff, foi 
amplificada por denúncias de 
corrupção apura das pela opera-
ção Lava Jato e levou à eleição 
de Jair Bolsonaro (sem partido) 

para o Palácio do Planalto.
“Houve uma onda contrá ria 

às posições de esquerda, mas é 
possível observar uma virada, 
inclusive no plano internacio-
nal – por exemplo, na eleição do 
candidato de Evo Morales (Luis 
Arce) na Bolívia e de Aberto Fer-
nandes na Argentina, apoiado 
por uma frente antiliberal. No 
Brasil, temos o avanço da can-

didatura (de Guilherme) Boulos 
(PSOL) na Capital. O voto é flui-
do, não existe esse peso ideo-
lógico tão forte”, argumentou.

Irmão de Celso Daniel, 
con  sidera do por boa parte da 
população o melhor prefeito 
da história de Santo André, o 
psolista disputa com outros 
dois candidatos da esquerda o 
legado deixado pelo petista, as-

Reprodução Facebook

Bruno Daniel: “É um grande desafio tornar minha candidatura conhecida em poucas semanas”

sassinado em 2002: a vereadora 
Bete Siraque (PT) e o ex-prefei-
to João Havamileno (Solidarie-
dade), que assumiu o Paço an-
dreense após a morte de Celso.

“Tentamos construir uma 
fren te ampla de esquerda, por que 
entendemos que a demo cracia 
está sob ataque, até pensando 
em 2022. O pro blema é que as 
conversas não avançaram e só 

conseguimos construir a coli-
gação com a Rede (Sustentabi-
lidade), o que para nós é motivo 
de muito orgulho, porque o par-
tido tem quadros de muita qua-
lidade, inclusive ambientalistas, 
que nos ajudaram a aperfeiçoar 
o plano de governo”, afirmou.

O psolista não descarta o 
apoio o PT em um eventual 
segundo turno contra o pre-
feito Paulo Serra (PSDB), que 
disputa a reeleição. “Preservar  
a democracia pressupõe cons-
truir alianças, e aliança só se 
faz com pessoas que pensam 
diferente – desde que em cima 
de bases programáticas.”

n INOVAÇÃO
Bruno disse que não usa rá 

a imagem do irmão como mu-
leta e que respeitar o legado do 
petista significa ino var. “Celso 
estava à frente do seu tempo, 
inovava o tempo inteiro. As 
coisas mudaram muito desde 
2002, mas a inovação permeia 
todo nosso plano de governo.”

No campo econômico, por 
exemplo, o prefeiturável defen-
de modelo baseado na susten-
tabilidade. Uma das propostas 
é o incentivo à produção de 
ener gia solar fotovoltaica. 

“Vemos hoje o declínio da 
ati vidade industrial em favor 
dos serviços e do comércio, que 
pagam salários mais baixos. 
Por isso, é necessário agregar 
à indústria novas frentes de 
expansão de investimentos. A  
ener gia solar fotovoltaica ge-
raria uma cadeia de produção 
e de empregos na cidade”, 
propôs Bruno Daniel.
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Dez capitais apresentam sinais de 
crescimento de covid-19, diz Fiocruz
São Paulo sinaliza estabilização na tendência de curto prazo, mostra levantamento

Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Análise  refere-se à semana epidemiológica de 18 a 24 deste mês

O boletim InfoGripe, di
vulgado semanalmente pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio
cruz),  mostra que dez capitais 
brasileiras apresentam sinal de 
crescimento moderado, pro
babilidade maior que 75%, ou 
forte, probabilidade maior que 
95% na tendência de longo 
prazo (seis semanas) de casos de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) e de covid19. 

Os casos notificados e óbitos 
no país apresentam ocorrência 
muito alta, segundo o boletim. 
O coordenador do InfoGripe, 
pesquisador Marcelo Gomes, 
observou que 20 das 27 capitais 
apresentam sinal de estabili
dade ou crescimento na tendên
cia de longo prazo.

Em Aracaju, Florianópolis, 
Fortaleza, João Pessoa, Macapá, 
Maceió  e Salvador há sinal forte 
de crescimento no longo prazo. 
Nas capitais, Belém, São Luís  e 
São Paulo, observase sinal mo
derado de crescimento do núme
ro de infectados para a tendência 
de longo prazo, acompanhado de 
sinal de estabilização na tendên
cia de curto prazo.

As capitais, Belém, Floria
nópolis, Fortaleza, João Pessoa, 
Macapá, Salvador e São Luís já 
completam ao menos um mês 

com manutenção do sinal de 
crescimento na tendência de lon
go prazo em todas as semanas.

Já a capital paulista apresen
ta sinal de crescimento a longo 
prazo pela primeira vez desde 
o início do processo de queda, 
embora já venha dando sinais de 
possível interrupção da tendên
cia de redução. Porto Alegre 
apresentou sinal de estabiliza
ção tanto na tendência de curto 
quanto de longo prazo.

n FLEXIBILIZAÇÃO
Marcelo Gomes destacou a 

necessidade de cautela em rela
ção às próximas semanas, espe
cialmente em relação a eventuais 
avanços nas ações de flexibiliza
ção das medidas para diminuição 
do contágio na capital gaúcha.

Campo Grande, no Mato 
Grosso do Sul, não confirmou 
sinal de estabilização na tendên
cia de longo prazo, retornando 
ao sinal de queda nesse indica
dor. Segundo o coordenador do 
InfoGripe, embora a tendência 
de curto prazo tenha mantido 
sinal de estabilização, ainda é 
preciso cautela em relação a 
ações de flexibilização.

“Como já relatado em bole
tins anteriores, identificamos 
diferença significativa entre as 

notificações de síndrome res
piratória aguda grave (SRAG) 
no estado do Mato Grosso reg
istradas no sistema nacional 
SivepGripe e os registros apre
sentados no sistema próprio do 
estado. Tal diferença se manteve 
até a presente atualização.”

n MACRORREGIÕES
Em 12 das 27 unidades 

fede rativas observase tendên
cia de longo prazo com sinal de 
queda ou estabilização em todas 
as respectivas macrorregiões 

de saúde. Nos demais 15 esta
dos, Amapá, Pará e Tocantins 
(Norte), Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, e Ser gipe 
(Nordeste), Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo (Sudeste), 
Rio Grande do Sul e Santa Ca
tarina (Sul), e Mato Grosso do 
Sul (CentroOeste) há ao menos 
uma ma crorregião estadual com 
tendência de curto e/ou longo 
prazo com sinal moderado ou 
forte de crescimento. Análise  
referese à semana epidemiológi
ca de 18 a 24 de outubro (ABr)

Internacional

Um forte terremoto de 
magnitude 7 na escala Rich
ter sacudiu o oeste da Turquia 
nesta sextafeira (30) e causou 
o colapso de vários prédios, 
relatou o Núcleo de Gestão 
de Desastres e Emergências 
da Turquia e a mídia turca. 
O tremor, que foi sentido em 
Istambul e Atenas, ocorreu 
no Mar Egeu, a sudoeste de 
Izmir, a terceira maior cidade 
da Turquia, e perto da ilha 
grega de Samos.

O tremos matou pelo me
nos seis pessoas na Turquia e 
provocou o desabamento de 
prédios, além de criar mare
motos nas regiões costeiras e 
os arredores das ilhas gregas.

Pessoas lotaram as ruas 
da cidade costeira de Izmir, 
na Turquia. Alguns bairros 
foram inundados com o avan
ço da água do mar, que varreu 
uma enxurrada de detritos 
para o interior e deixou os 
peixes encalhados à medida 
que as ondas recuavam.

A presidência do Geren
ciamento de Emergências 
e Desastres (Afad) disse 
que seis pessoas morre
ram, uma delas por afoga
mento, enquanto 202 pes
soas ficaram feridas.

Há relatos de prédios que 
desabaram com pessoas pre
sas nos escombros em alguns 
distritos de Izmir, uma das 

principais regiões turísticas 
da Turquia, além de danos 
a propriedades em outras 
províncias, disseram autori
dades turcas.

O prefeito de Izmir, Tunc 
Soyer, disse que 20 prédios 
desabaram na província. O 
governo de Izmir informou 
que 70 pessoas foram resgata
dos dos escombros.

Ilke Cide, um estudante 
de doutorado que estava 
em Izmir no momento do 
terremoto, disse que foi 
para terra firme enquanto 
a maré subia por causa do 
terremoto. “Estou acos
tumado com terremotos, 
então não levei muito a 
sério a princípio, mas des
sa vez foi realmente assus
tador”, contou.

Moradores da ilha grega 
de Samos, que tem uma 
população de 45 mil habi
tantes, receberam apelos 
para se manterem distantes 
das áreas costeiras, disse 
Eftyhmios Lekkas, chefe 
da organização grega para 
planejamento antisísmico.

Avisos de ondas altas es
tavam em vigor em Samos, 
onde oito pessoas ficaram 
feridas. “Nunca experimenta
mos nada parecido”, disse 
George Dionysiou, o vicepre
feito local. “As pessoas estão 
em pânico.” (Agências)

Terremoto no Mar Egeu é 
sentido na Turquia e na Grécia

Estado de São Paulo 
vacinou 1,5 milhão 
contra o sarampo, 

7,7% do público-alvo
São Paulo vacinou, até o mo

mento, 1,5 milhão de pessoas 
contra o sarampo na faixa etária 
de 20 a 49 anos, o que correspon
de a 7,7% do públicoalvo, que é 
de 20,2 milhões de pessoas em 
todo o Estado. Dados prelimi
nares das secretarias estaduais 
de saúde apontam que, desde o 
início da ação (16) até o dia 29 de 
outubro, foram vacinadas 11,7 
milhões de pessoas nessa faixa 
etária em todo o país, o que cor
responde a 13% do públicoalvo.

A vacinação é a principal 
medida de prevenção e controle 
do sarampo. Para viabilizar a 
estratégia de vacinação, foram 
enviadas 4,3 milhões de doses 
da vacina, além do quantitativo 
para atendimento de rotina. O 
Ministério da Saúde tem alerta
do a população quanto à im
portância da vacinação, respei
tando as diretrizes e orientações 
de segurança para evitar o risco 
de transmissão da covid19. 

O sarampo é uma doença 
grave e de alta transmissibi
lidade. Uma pessoa pode trans
mitir para até 18 outras pessoas. 
A disseminação do vírus ocorre 
por via aérea ao tossir, espirrar, 
falar ou respirar.

De acordo com o último Bo
letim Epidemiológico do Minis
tério da Saúde, neste ano, até 3 
de outubro, foram notificados 
16.104 casos de sarampo em 
21 estados. Metade desses ca
sos foram confirmados (8.187). 
Neste período foram registrados 
sete óbitos pela doença, sendo 
um no Estado de São Paulo, que 
prorrogou  campanha de multi
vacinação e poliomielite até dia 
13 de novembro.(Agência Saúde)

Mais de um milhão 
de pessoas viajarão 
pelo país durante 

feriado de Finados
O final de semana pro

longado, em decorrência do 
Dia de Finados, na próxima 
segundafeira (2), deve movi
mentar mais de um milhão 
de viajantes em todo o país. O 
número é 40% maior do que o 
registrado em 12 de outubro. 
O levantamento foi realizado 
pelo Ministério do Turismo, a 
partir de informações coleta
das junto aos principais aero
portos do Brasil. Os terminais 
de Viracopos (134 mil), Brasí
lia (127 mil) e o de Congonhas 
(96,6 mil) serão um dos mais 
movimentados no período. 

Segundo o ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro An
tônio, “pesquisas anteriores 
já mostravam o interesse 
do brasileiro em aproveitar 
estas datas para viajar pelo 
Brasil, e esses dados só com
provam que, com respon
sabilidade e respeitando os 
protocolos sanitários, é pos
sível gerar entretenimento, 
emprego e renda para toda a 
nossa população”. 

Alguns aeroportos estão 
aguardando aumento con
siderável de viajantes para o 
período. O de Florianópolis 
(SC), por exemplo, espera 
movimento 11% superior 
ao feriado de Nossa Senhora 
Aparecida. O terminal do 
Galeão, no Rio de Janeiro, está 
aguardando alta de 14%. Já 
os aeroportos administrados 
pela rede Infraero, registram 
aumento de 50%, comparado 
à última data festiva.  (Minis
tério do Turismo)
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Emprego no setor automotivo  
cai à metade em dez anos no ABC
Ramo empregava 40,4 mil trabalhadores em agosto, contra 76,4 mil no início de 2011

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

O setor automotivo ainda 
é o mais relevante do parque 
fa bril do ABC, mas a outro ra 
“galinha dos ovos de ouro” da 
economia regional já não é tão 
poedeira como antes. Pro va 
disso é que, em dez anos, caiu 
a pouco mais da metade o total 
de traba lhadores empregados 
nas montadoras e fábricas de 
au topeças situadas na região.

É o que revela estu do publi
cado na 14ª carta de conjun tu
ra do Observatório de Políticas 
Públicas e Empreen de  do ris   mo 
da Uni ver sidade Mu  ni ci  pal de 
São Cae tano (Conjuscs). Se gun 
do o levantamento, que se ba
seia em dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais) e 
do Cadastro Geral de Emprega
dos e Desempregados (Caged), 
a indústria automotiva empre
gava 40,4 mil trabalhadores na 
re  gião em agosto deste ano, 
con tingente 47,1% menor que 
o exis tente em 31 de dezembro 
de 2010 (veja tabela acima).

Do total de 40,4 mil postos 
de trabalho existentes no setor 
em agosto, 13,4 mil estavam 
nas montadoras de automóveis, 
12,4 mil nas montadoras de ca
minhões e ônibus e 15,8 mil 
na produção de autopeças.

O setor automotivo foi o 
que mais sentiu o processo de 
de sindustrialização que, nesta 
dé cada, ceifou 91,3 mil em
pre gos fabris no ABC. Entre as 
“vítimas” recentes estão a fábri

ca da Ford, que fechou as por
tas no ano passado após mais 
de meio século de produção 
em São Bernardo; e a se de ad
ministrativa da Toyo ta, trans
ferida neste ano do mesmo 
município para Sorocaba. 

Além das sucessivas crises 
que acome te ram a economia 
do país, inclusive a provoca
da pelo novo coronavírus, a 
mo dernização e automatiza
ção das linhas de monta
ge m, a desconcentra çã o da 
produção de veículos e o au
mento das importações de 
autopeças também explicam 
o derretimento de empregos.

Luis Paulo Bresciani, coor
denador da subseção do De

partamento Intersindical de 
Es    tatística e Estudos Socioeco
nô micos (Dieese) no Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC e um 
dos autores do estudo, tam
bém atribui a perda de vagas à 
queda na demanda interna, a 
partir de 2015, e à inexistên
cia de políticas públicas volta
das para o setor produtivo.

“Tínhamos um movimento 
de expansão das capacida des 
instaladas no ABC, mas esse 
processo sofre um efeito cavalo 
de pau a partir de 2015, devido 
à queda na demanda interna”, 
lembrou Bresciani. “Além dis so, 
falta um projeto nacional volta
do ao fortalecimento da indús
tria. Nos setores au to motivo e 

de petróleo e gás, por exemplo, 
tínhamos políticas de conteú
do local que acabaram reverti
das”, prosseguiu, referindose 
ao programa Inovar Auto.

n METALMECÂNICO
A situação é ainda mais dra

mática quando se analisa a in
dústria metalmecânica co mo 
um todo – que, além da ca deia 
automotiva, inclui os setores 
mecânico, de metalur gia, elé
trico e de minerais não me
tálicos. Somadas, essas ati vi
da  des per deram quase 63 mil 
pos tos nos últimos dez anos.

O estudo destaca que a 
indústria remunera os traba
lhadores em patamar supe
rior aos demais setores e, por 
isso, é determinante para a 
manutenção do mercado con
sumidor. Enquanto as fábricas 
pagam em média R$ 4.617 a 
seus trabalhadores, atividades 
como comércio, serviços e 
cons trução pagam salários 
mé dios na casa de R$ 2.870.

Bresciani destacou a ne
cessidade de diversificação da 
ati vidade fabril no ABC como 
forma de reduzir a dependên
cia das montadoras. “O setor 
automotivo deve continuar re
levante por muito tempo, mas é 
preciso agregar inovação a nos 
sa produção e co nectála a de
mandas de infraestrutura nas 
áreas de sanea mento básico e 
energia limpa. Mesmo no setor 
automotivo há oportunidades 
a serem exploradas, como no 
campo da eletromobilidade.”

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

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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E stamos acostumados a ouvir e ler que 
planejamento financeiro está muito mais 
ligado ao dia dia de empresas, por meio dos 
chamados planos de negócios, de planilhas e 

fluxos de caixa, nos quais se apontam entradas e saídas 
de recursos, bem como da clara definição de metas de 
curto, médio e longo prazos, sempre buscando manter 
as finanças em ordem e o crescimento financeiro 
sustentável.

Meu objetivo na coluna desta semana, caro(a) leitor(a), 
é mostrar que nós, pessoas físicas e nossas famílias – 
referindose à parte financeira e respeitadas as devidas 
proporções – também funcionamos como uma empresa.

Afinal, mensalmente, temos entradas de recursos e 
pagamentos e despesas diversas, bem como objetivos 
(metas) de curto, médio e longo prazos, buscando 
crescimento financeiro, que necessitam ser observados e 
controlados.

Ora, então por que mais 70% dos brasileiros não 
possuem planejamento financeiro?

Respondo: porque não nos ensinaram uma matéria 
chamada Educação Financeira, ou seja, ninguém – leia
se, nossos governantes – nunca se preocupou em ensinar 
conceitos, funcionamento do mercado financeiro e, 
principalmente, a importância de poupar e organizar 
gastos e despesas.

Apenas como informação, o Brasil, comparativamente 
aos Estados Unidos, está atrasado em mais de 30 anos 
quando o assunto é planejamento financeiro pessoal e 
familiar. 

Na terra do Tio Sam, a presença de um planejador 
financeiro familiar é tão clara e necessária quanto a 
figura de um médico de família. 

Portanto, planejarse financeiramente é fundamental 
para direcionar e significar suas decisões, permitindo 
visão ampla e antecipada dos movimentos financeiros 
de sua vida, bem como criar disciplinas necessárias para 
atingir os objetivos (metas) propostos.

Conseguiu visualizar como o planejamento financeiro 
está diretamente ligado às finanças pessoais e familiares, 
não se limitando apenas às empresas?

Ficou com alguma dúvida? Envie um email que eu 
esclareço. Meu email é falandofacil123@gmail.com.

Boa sorte!

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
financeiro, é formado em Adminitração de Empresas, pósgraduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pósgraduação na 
PUCRS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em  
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Planejamento financeiro 
pessoal e familiar: você já 
ouviu falar sobre isto?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Dólar fecha outubro com alta de 2,13% e de 43% no ano
O dólar caiu ontem (30), mas 

fechou outubro acumulando alta 
de 2,13%, o terceiro mês seguido 
de ganhos. Em 2020, a valoriza
ção chega a 43%. Os especialistas 
esperam mais valorização da divi
sa na semana que vem, por conta 
da proximidade das eleições 
americanas e, no radar, o risco de 

o resultado ser contestado. 
No Brasil, incertezas ficais 

devem ajudar a manter o câmbio 
pressionado no começo de no
vembro, até que o governo revele 
como pretende financiar seus 
programas sociais em 2021.

O dólar encerrou o dia em 
queda de 0,50% no mercado à 

vista, cotado a R$ 5,7380.  Mes
mo com a disputa do refe rencial 
Ptax, usado em contratos cam
biais, o Banco Central fez novo 
leilão no mercado de dólares à 
vista, quando a divisa encostou 
em R$ 5,81. Somen te nesta se
mana, o BC injetou no mercado 
US$ 1,8 bilhão, níveis semelhan

tes ao começo de março.
Os estrategistas do banco 

NatWest destacam os pontos que 
têm feito os investidores busca
rem refúgio no dólar: preocupa
ções com a piora da economia 
mundial em meio ao crescimen
to da panemia e proximidade 
das eleições americanas. (AE)

* Dia 31 de dezembro
** Até agosto

EMPREGO INDUSTRIAL NO ABC
Região perdeu 91,3 mil vagas na última década

Setor Estoque Saldo Variação
 2010* 2020**  (%)
Calçados  179   137  -42  -23,5
Alimentos e bebidas  17.743   17.494  -249  -1,4
Têxtil  9.977   6.555  -3.422  -34,3
Química  42.357   34.439  -7.918  -18,7
Borracha e couro 19.905  10.076  -9.829  -49,4
Papel e Gráfico 11.143  6.592  -4.551  -40,8
Madeira e Mobiliário 7.328  4.676  -2.652  -36,2
Veículos/autopeças 76.436  40.441  -35.995  -47,1
Elétrico/comunicações 9.612  5.267  -4.345  -45,2
Mecânica 20.539  17.947  -2.592  -12,6
Metalúrgica 39.102  21.892  -17.210  -44,0
Minerais não metálicos 7.481  4.999  -2.482  -33,2
Total  261.802   170.515  -91.287  -34,9

Fonte: Universidade Municipal de São Caetano (USCS), com
base em dados da Rais e do Caged, do Ministério da Economia



Governo federal adiou obrigatoriedade da aprovação dos PMUs para 2022 e 2023, dependendo do número de habitantes das cidades

Minha Cidade
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n ENTRE ASPAS

O desafio que se apresenta 
aos gestores públicos 
municipais é o de pensar
e realizar cidades para 
todas as pessoas 

Discussão da mobilidade urbana passa pelo debate do envelhecimento da população

No ABC, apenas São Caeta
no e Mauá possuem Planos 
Municipais de Mobilidade 
Urbana (PMUs) aprovados. A 
informação consta em estudo 
publicado na 14ª carta de con
juntura do Observatório de 
Políticas Públicas e Empreende
dorismo da Universidade Mu
nicipal de São Caetano (Con
juscs), lançada esta semana. O 
levantamento apresenta crité
rios de adaptação das cidades 
contemporâneas ao processo 
de envelhecimento da popu
lação a partir da adoção de 
princípios de planejamento da 
mobilidade urbana, com ên
fase na acessibilidade universal 
sob a ótica das discussões que 
envolvem questões de agenda 
urbana internacional.

Em maio deste ano, o pre
sidente Jair Bolsonaro san

cionou lei que prorroga os 
prazos para que as prefeituras 
elaborem os PMUs. Os planos 
deverão entre 2022 e 2023 
dependendo o número de ha
bitantes das cidades. O prazo 
venceu em abril de 2019. 

Segundo o estudo, além do 
olhar regional sobre a questão 
pelo Consórcio Intermunicipal 
ABC, a mobilidade urbana está 
dispersa nos Planos Diretores 
dos municípios ou em leis es
pecíficas, como, por exemplo, 
Diadema, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.  

Já Santo André, conforme a 
nota técnica, contratou consulto
ria especializada e está na fase das 
escutas setoriais para elaboração 
do plano. São Bernardo consoli
dou o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano para 
discussão e encaminhamentos 
do Plano de Mobilidade, entre 
outros temas urbanos. 

Somente São Caetano 
(Lei 5.452/2016) e Mauá (Lei 
5250/2017) possuem planos 
aprovados, orientando ações 
no que se refere aos modos, 
serviços e à infraestrutura 
viária e de transporte que ga
rantam os deslocamentos de 

pessoas e cargas em seu ter
ritório atendendo às necessi
dades atuais e futuras.

n ENVELHECIMENTO
Segundo o estudo, assi

nado por Helena Degreas e 
Enio Moro Junior, a discussão 
da mobilidade traz também o 
processo de envelhecimento 
da população. “Fazer compras, 
utilizar transporte público ou 
privado, movimentarse pelo 

bairro onde mora, caminhar, 
dirigir e 86 andar de bicicleta 
são praticadas em áreas públi
cas e, por esta razão, devem 
estar previstas nos planos di
retores municipais. A diminu
ição do nível de atividade do 
idoso pode levar a fragilidade 
e dependência familiar ou es
tatal”, afirmam os autores.

As principais mudanças 
do envelhecimento atingem 
o sistema locomotor e podem 

No ABC, apenas São Caetano e  Mauá têm 
Planos Municipais de Mobilidade aprovados

Semasa executa manutenção de drenagem 
na av. Perimetral rebaixada neste feriado

Banco de Diadema distribui alimentos
para pessoas em situação de risco social

O Serviço Municipal de Sa
neamento Ambiental de Santo 
André (Semasa) realizará nos 
dias 1º e 2 de novembro (do-
mingo e segunda-feira) serviços 
de limpeza e manutenção das 
canaletas centrais da parte 
rebaixada da avenida Edson 
Danilo Dotto (Perimetral). 

As intervenções realizadas 
pela autarquia têm como obje
tivo garantir melhor fluidez das 
águas das chuvas e evitar pos
síveis alagamentos nas vias, que 
compõem importante corredor 

Criado para combater o des
perdício, o programa Banco de 
Alimentos de Diadema distri
buiu de janeiro a setembro, deste 
ano, 385 toneladas de comida. 
A maior parte dos comestíveis, 
304 toneladas, foi repassada du
rante a pandemia, contribuindo 
para que famílias em situação de 
vulnerabilidade social pudessem 
tem uma alimentação melhor.

Maria Tereza Borges Gui
marães, moradora do Jardim 
Tijuco, Taboão, é uma das as
sistidas pelo programa munici

de tráfego da cidade.
A equipe de drenagem do 

Semasa possui um cronograma 
de limpeza e manutenção de 
todos os sistemas de águas plu
viais do município, como gale
rias, ralos, canaletas e bocas de 
lobo. Na última quinzena, por 
exemplo, teve início a limpeza e 
remoção de detritos do interior 
das “piscininhas”, microrreser
vatórios instalados sob as ruas, 
na região da Vila Pires.

Em função dos trabalhos na 
Perimetral, que estão previstos 

pal que atende 14.772 pessoas. 
“Estou cadastrada no Banco há 
oito anos. Sou pensionista e vivo 
com um salário mínimo. Nessa 
pandemia, com os preços dos 
alimentos nas alturas, receber a 
ajuda da prefeitura me garantiu 
comida na mesa ”, afirma.

Cristiana conta, que além de 
comida, o Banco também pro
move palestras que ensinam 
as pessoas a prepararem os ali
mentos de forma correta e sem 
desperdício. “Eu aprendi com as 
nutricionistas como higienizar 

para serem realizados entre 
7h e 17h, o Departamento de 
Engenharia de Tráfego (DET) 
interditará totalmente a pista 
sentido centro/bairro. Durante 
a manutenção, o motorista terá 
como opção a via elevada para ir 
em direção ao bairro. No sentido 
oposto, o bloqueio acontecerá 
na faixa da esquerda, sendo 
liberada para circulação a faixa 
da direita. Os planos semafóri
cos serão reprogramados para 
atender a demanda provocada 
pelo desvio.   (RL)     

frutas e verduras, com fazer 
molhos, e tudo isso foi muito 
importante para mim”, diz.

Dos produtos doados ao 
Banco, parte vem de 15 par
ceiros  supermercados e in
dústrias alimentícias  e a outra 
parte, resultado da compra de 
frutas, verduras e legumes que 
a rrefeitura realiza diretamente 
da agricultura familiar. 

Para mais informações e 
como doar, os telefones são: 
40578008 e 40578025. (Re
portagem Local)
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Venha conhecer o novo espaço para 
tratamento estético em Diadema.

A Clínica Dra. Daniella Maia Estética Avançada foi idealizada  
para atender de forma eficiente e individualizada  

os seus clientes, proporcionando 

Saúde, Bem Estar e Beleza

Fone: 3996-9755
Whats: 9-6072-2521

R. Moacyr Goulart Cunha 
Caldas, 111 - Conceição

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

causar limitações às atividades 
da vida diária comprometendo 
a qualidade de vida da pessoa 
que envelhece.

São os governos municipais 
os responsáveis por pro ver in
fraestrutura básica e uma série 
de serviços para atingir um 
público que tende a crescer. 
De acordo com a Organiza
ção Mundial da Saúde (OMS), 
idoso é todo indivíduo com 
60 anos ou mais. O Brasil tem 

mais de 28 milhões de pessoas 
nessa faixa etária, número 
que representa 13% da popu
lação do país. Esse porcentual 
tende a dobrar nas próximas 
décadas, segundo a Projeção 
da População, divulgada em 
2018 pelo IBGE. Ou seja, em 
2050 a população com idade 
acima dos 60 anos será supe
rior ao grupo de pessoas com 
até 29 anos ou ainda, cerca de 
30% da população.

A projeção da população 
com 60 anos ou mais realizada 
pela Fundação Seade (2020) 
aponta que este ano São Caeta
no alcançou a marca de 30% 
da população, ou seja, cerca de 
um terço da população local é 
considerada idosa a partir dos 
critérios adotados pela Orga
nização Mundial da Saúde. 

“O desafio que se apre
senta aos gestores públicos 
municipais é o de pensar e 
realizar cidades para todas as 
pessoas a partir dos princípios 
de acessibilidade universal 
com ênfase na mobilidade ur
bana protegendo e acolhendo 
a população mais vulnerável”, 
destacam os autores do estu
do. (Reportagem Local)



Arte e Lazer
jornalismo@diarioregional.com.br
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Museu das Ilusões é atração para 
feriados de novembro em S.Paulo

A exposição Museu das Ilusões abriu ao público em São Paulo depois de quase sete meses fechada. A 
mostra estava em fase de montagem quando começou a pandemia. Programação bacana para fazer 
com as crianças nos próximos feriados –  dias 2, 15 e 20 de novembro. Com fluxo único, 12 ambientes 

separados em espaços bem amplos e peças distantes uma das outras, é possível caminhar pela 
exposição sem aglomeração e curtir a programação em família. Com entradas a cada meia hora, o 

museu controla a capacidade de público circulando, de forma bem fracionada.

Você sabia que o seu cérebro pode ser 
enganado pelos seus próprios olhos? As 
ilusões óticas mostram que nossa mente 
tende a fazer suposições sobre o mundo 
e na busca de ajustar as imagens a partir 
de um sentido ou de informações pré-
adquiridas, pode visualizar o que não é 
real. O que você pensa que vê, muitas 
vezes não é a verdade.

Para explicar como isso acontece na 
prática, o Museu das Ilusões, único do gêne-
ro na América Latina, chega pela primeira 
vez em São Paulo, no Shopping Eldorado, 
que já tem tradição em ineditismo de even-
tos de qualidade. A expectativa é que mil-
hares de pessoas visitem o Museu ao longo 
dos próximos meses, já que a atividade 
marca a reabertura desse tipo de evento, 
cumprindo todos os protocolos recomen-
dados pelos órgãos públicos.

Instalada em espaço de aproximada-
mente 1.300 m², a exposição conta com 
mais de 70 atra ções com experiências di-
vertidas e ilusões de ótica, que brincam 
com o cérebro e a razão. 

“Sediar essa mostra é uma maneira 
de nos reencontrarmos presencialmente 
com nosso público, que pode visitar as 
instalações com toda a segurança e hi-
gienização. É uma maneira de oferecer-
mos entretenimento exclusivo, inédito e 
de qualidade para todos os que desejarem 
viver essa experiência imperdível”, afir-
mou Lilian Piva, ge rente de Marketing do 
Shopping Eldorado. 

Segundo Paulo Zimmermann, dire-
tor executivo do Museu das Ilusões, a ex-
posição foi preparada com todo cuidado 
durante a pandemia para poder abrir assim 
que fosse permitido.

Inspirado nos principais museus de ciên-
cias e de ilusão de ótica do mundo, museus 
com temática similar são o maior sucesso 
na Europa e EUA, o Museu das Ilusões traz 
pela primeira vez a São Paulo,o maior acer-
vo do mundo em ilusão ótica do mundo, 
com experiências divertidas, que intrigam 
o público e a lógica.

Além de entreter o público com momen-
tos fora da realidade, de forma lúdica e in-
terativa, o museu traz conhecimentos sobre 
ilusões visuais, mensagens subliminares e a 
relação entre tempo, espaço e consciência.

A atração é uma ótima pedida para a 
programação em família e amigos, com 12 
ambientes diferentes, independentes, que 
atendem perfeitamente a uma circulação 
com distanciamento entre pessoas e de-
mais cuidados recomendados pelo proto-
colo de reabertura das exposições e eventos 
na cidade de São Paulo. Com experiências 
exclusivas e com espaços instagramáveis, 
ambientes incríveis para fotografar e filmar 
e situações que parecem impossíveis.
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ANO 2

Ministério do Turismo e Visa apresentam

realizaçãopatrocínio

#compredopequeno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 de novembro  |  quarta-feira, às 20h  |  http://bit.ly/QPSA-DIADEMA-0411
5 de novembro  |  quinta-feira, às 20h  |  http://bit.ly/QPSA-SBC-0511
6 de novembro  |  sexta-feira, às 20h  |  http://bit.ly/QPSA-SA-0611

Transmissões pelo 

grátis e
online

@quemprosperaCOM INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS

anuncio146x260.indd   2 10/22/20   3:16 PMn ILUSÕES DE ÓTICA
As ilusões têm uma longa história, 

indo até os antigos gregos. Em 350 AC, 

Aristóteles observou que “nossos senti-
dos podem ser confiáveis, mas podem ser 
facilmente enganados”. A partir de um ex-

Fotos: Divulgação

perimento simples, ele notou que, ao ob-
servamos uma cachoeira e desviar o olhar 
para rochas estáticas, as rochas parecerão 
se mover na direção oposta do fluxo de 
água, um efeito que agora chamamos de 
“efeitos posteriores do movimento”.

O sistema visual humano pode ser di-
vidido em duas partes: fisiológico e cogni-
tivo. Não vemos o mundo apenas com nos-
sos olhos, mas também com o cérebro, que 
é o responsável por captar as informações 
ao nosso redor e dar algum sentido a elas.

Uma escola de pensamento sugere que 
algumas ilusões destacam a maneira como 
o cérebro tenta constantemente e de forma 
rápida prever o que vai acontecer. Tentamos 
prever o futuro para compensar o pequeno 
atraso entre um evento e nossa percepção 
consciente dele. A luz dessas palavras que 
você está lendo tem que chegar ao seu olho, 
antes que um sinal viaje para o cérebro para 
ser processado - isso leva tempo, o que sig-
nifica que o mundo que você percebe é ligeira-
mente no passado. Acredita-se que o cérebro 
pode fazer previsões sobre o ambiente ao seu 
redor para tentar perceber o presente.

A curadoria do Museu das Ilusões é do 
físico e professor Julio Abdalla, curador 
da maior exposição científica itinerante do 
Brasil: ExperCiência e diretor de uma rede 
de escolas. Interessado em museus de ciên-
cias e o despertar do conhecimento através 
da forma lúdica e como estes espaços in-
teragem, tem por hábito visitar museus do 
gênero em todo o mundo.

O projeto tem consultoria e desenvolvi-
mento de Paulo Zimmermann, ex-executivo 
de Mídia, atualmente consultor e assessor 
em projetos de entretenimento. Interessado 
em museus interativos e em entretenimen-
to, também pesquisa e viaja em busca de ex-
periências interessantes pelo país e exterior.

Foi da união do conhecimento des-
tes dois especialistas que nasceu o 
projeto.“Desde sempre fui apaixonado pela 
física e pela mente e sempre senti falta 
de oportunidades de vivência experimen-
tal aos estudantes do Brasil. Viajando por 
alguns museus de ciências pelo mundo, 
sempre questionei o porquê não oferecer 
experiências similares às pessoas de meu 
país: aí nasceu o Museu das Ilusões, que 
ficou incrível e agora para o Shopping Eldo-
rado, já soma a maior coleção de ilusão de 
óptica do mundo”, diz Julio Abdalla.

“Conheci o Julio em uma instalação 
da ExperCiência, que se tornou a maior 
exposição itinerante de ciências do país. 
Foi amor à primeira vista, pela exposição 
e pela paixão que ele tinha pelo assunto. 
Juntos levamos a ExperCiência as princi-
pais cidades do país e há quase cinco anos 
iniciamos o projeto do Museu das Ilusões. 
Viajamos por vários museus dos EUA e Eu-
ropa em busca de inspiração para o melhor 
acervo...a exposição do Shopping Eldorado 
está incrível, tenho certeza de que as pes-
soas vão se surpreender e se divertir”, diz 
Paulo Zimmermann.

Serviço - Museu das Ilusões, Shopping 
Eldorado - Avenida Rebouças, 3970 - Bair-
ro Pinheiros.

De terça-feira a domingo, das 12h às 
20h, com entrada até às 19h, com grupos 
reduzidos a cada meia hora. 

Valor dos ingressos: R$ 50 inteira e R$ 
25  meia entrada. Descontos promocionais 
para grupos e famílias com três pessoas ou 
mais. Pontos de Venda:

Na bilheteria do Museu e online pela 
Eventim: www.eventim.com.br/artist/mu-
seu-das-ilusoes 

Informações para escolas e excursões – 
Fechamento de grupos maiores de 20 pes-
soas: projetoescola@museudasilusoes.com.
br ou pelo telefone (19) 99981-4198.

contato@museudasilusoes.com.br
www.facebook.com/museudasilusoes
www.museudasilusoes.com.br  (Repor-

tagem Local)                
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Em tempos em que 
SUVs monopolizam 

lançamentos no  
Brasil, Nissan aposta 
na evolução do sedã 

Versa, agora importado

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix além do

ÓBVIO
Nos últimos anos, os utilitári-

os esportivos e “versões aventu-
reiras” têm dominado a pauta de 
lançamentos do mercado auto-
motivo nacional. Contudo, ape-
sar da monótona predominância 
de “estética off-road”, de vez em 
quando surgem novidades em 
outros segmentos. É o caso da 
Nissan, que investe no nicho de 
sedãs compactos mais espaçosos 
e bem equipados. Nos últimos 
anos, o representante da marca 
japonesa nessa briga era o Versa 
produzido na fábrica de Resende 
(RJ). O modelo continua a ser 
produzido na cidade fluminense, 
mas mudou de nome e pas-
sou a se chamar Versa V-Drive, 
remanejado para a função de 
sedã “de entrada” da linha. A no-
va geração do Versa passa a ser 
importada da fábrica de Aguas-
calientes (México), pa ra encarar 
modelos como GM Onix Plus, 
Volkswagen Virtus, Fiat Cronos, 
Honda City e Toyota Yaris.

Apesar de ter se tornado o 
Nissan mais vendido no Brasil, o 

Versa anterior tinha uma questão 
a resolver: o visual controverso e 
datado, principalmente na trasei-
ra. Isso ficou no passado quando 
o novo Versa foi apresentado há 
um ano, no México. Além da es-
tética bem mais contemporânea, 
o sedã incorpora inovações em 
segurança, conforto e tecnologia. 

A venda começa em novem-
bro em quatro versões. Na top de 
linha agrega equipamentos de se-
gurança e tecnologias usuais so-
mente em veículos de segmentos 
superiores, dentro da estratégia 
global de renovação do portfólio 
de sedãs da Nissan, que pretende 
reforçar a presença no segmento 
com oferta mais tecnológica. O 
motor é o mesmo do Kicks, um 
1.6 quatro cilindros flex de 114 
cv e 15,5 kgfm. Os câmbios tam-
bém vêm do SUV – manual de 
cinco marchas ou Xtronic CVT.

Em termos estéticos, o novo 
Versa adota o conceito “geome-
tria emocional”, que se traduz 
em linhas simples, mas expressi-
vas. O sedã ficou sutilmente mais 
baixo, mais largo e mais longo em 
comparação à versão anterior, ao 
mesmo tempo em que preservou  

seu interior espaçoso. A frente 
é marcada pela vistosa grade 
V-motion característica dos mo-
delos da marca e pelos faróis em 
LED de alta potência em forma 
de asa. Na traseira, o desenho 
das lanternas em LED lembra 
uma ponta de flecha e o teto tem  
estilo “flutuante”, acentuando a 
silhueta aerodinâmica, com flu-
idez semelhante à dos cupês. Os 
espelhos externos têm a cor da 
carroceria e trazem as luzes de 
mudança de direção integradas.

Por dentro, a linguagem de 
design da marca oriental se re-
vela no painel de instrumentos 
estilo “asa deslizante”, que am-
plia a sensação de espaço, e nos 
novos materiais com “soft touch” 

na versão top de linha Exclusive. 
O acabamento dos bancos e as in-
serções de materiais em dois tons 
nas portas e nos bancos confer-
em estilo refinado. O habitáculo 
possui mais de 20 compartimen-
tos para acomodar objetos e três 
entradas USB. O porta-malas 
acomoda até 482 litros de carga, 
22 a mais do que o antecessor. 

O Versa vem equipado de sé-
rie desde a versão de entrada com 
seis airbags, controles de estabi-
lidade e tração, auxílio de partida 
em rampa, chave presencial com 
botão de partida e sistema Isofix 
de cadeirinhas infantis. Os itens 
mais sofisticados foram reserva-
dos à versão top Exclusive, como  
acabamento premium nos ban-

cos, ar-condicionado automático 
digital, apoio de braço central tra-
seiro, volante com soft touch, an-
tena estilo barbatana de tubarão, 
faróis em LED, rodas de alimínio 
aro 17, alerta de colisão frontal 
com assistente de drenagem, 
visão 360º inteligente com ima-
gem integrada à tela do rádio, 
detector de objetos em movi-
mento, alerta de tráfego cruza-
do traseiro, monitoramento de 
pon to cego, espelho com aque-
cimento e GPS integrado.

A nova geração do sedã conta 
com o sistema multimídia Nis-
san Connect, disponível de série 
a partir da configuração Advance. 
Com tela sensível ao toque de 
sete polegadas, inclui aplicativos 

Android Auto e Apple CarPlay, 
assistência de voz para ler mensa-
gens e atualizações de software e 
do GPS via Wi-Fi. Com o sistema, 
é possível fazer a conexão simul-
tânea de dois aparelhos via Blue-
tooth com uso de um deles para 
condução com as mãos livres e de 
outro para ouvir o app de música 
por streaming, por exem plo. 

O Versa 2021 estará dis-
ponível no Brasil em quatro 
versões: a básica Sense (com 
câmbio manual ou CVT), a inter-
mediária Advance e a Exclusive. 
São oito opções de cores – a do 
modelo avaliado é a Vermelho 
Scarlet, disponível somente para 
a Exclusive. A versão top de linha 
conta ainda com acabamento em 
duas cores para o interior: painel 
e detalhes dos bancos em cinza 
com o restante em preto (como 
no modelo testado) ou totalmente 
preto no painel e detalhes dos 
bancos com cinza no restante. 

Os preços do Versa 2021 
partem de R$ 72.990 na versão 
Sense manual e de R$ 77.990 
na Sense CVT, passam pelos 
R$ 83.490 na Advance a atin-
gem R$ 92.990 na Exclusive.

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Versa adota o novo conceito de  
design da Nissan, que se traduz em 

linhas simples, mas expressivas

Versão top de linha Exclusive oferece conforto com privilégios
A segunda geração do Versa 

aproveita muito do Kicks na 
mecânica e no conteúdo. Como o 
sedã é em média 40 kg mais leve 
que o SUV em versões equivalen-
tes, além de ser mais baixo e ter 
melhor aerodinâmica, o motor 
1.6 16V acaba entregando ao 
Versa um desempenho dinâmico 
mais interessante. O CVT atual 
do Versa é de uma geração mais 
nova que a do modelo anterior 
e agora simula seis marchas. A 
caixa de transmissão tem o modo 
Sport – que, acionado por um 
botão no câmbio, eleva as rota-
ções para proporcionar respostas 
rápidas ao pedal do acelerador. 

O nível do isolamento acústi-
co evoluiu em relação ao Versa 
antecessor, graças aos vidros das 
portas dianteiras mais grossos, 
assim como as borrachas de ve-
dação das portas e os carpetes. 
Segundo a Nissan, calibrações 
a dequadas ao tipo de uso dos 
sedãs permitiram melhora no 
controle do carro no momento 
da desaceleração. É difícil perce-

ber tantas sutilezas em um rá-
pido teste de rua, mas é notável 
que o sedã está mais agradável 
de  dirigir e transmite sensações 
de consistência e de estabilidade 
inatingíveis pelo Versa anterior. 

Item de série na configuração 
Exclusive, o Nissan Intelligent 
Safety Shield – apresentado no 
elétrico Leaf – é composto de vá-
rios sistemas integrados que aju-
dam a monitorar o movimento 

no entorno, responder a ações 
ines peradas (como a aproximação 
desatenta a um veículo à frente) e 
a proteger o carro (frenagem de 
emergência e segurança passiva). O 
alerta de colisão frontal detecta 
objetos e avisa ao motorista no 
painel. Caso não acione o freio, 
o assistente inteligente de frena-
gem atua para parar o carro. O 
alerta de tráfego cruzado traseiro 
previne colisões involuntárias 

Acabamento interno do novo Versa impressiona, com revestimentos de boa qualidade; motor 1.6 16V gera 114 cv de potência

nas manobras de ré, pois emite 
sinais ao motorista quando há a 
aproximação de outro veículo.

n INTERIOR
O acabamento interno da 

versão Exclusive do Versa im-
pressiona bem, com superfícies 
acolchoadas no painel, costu-
ras aparentes de alto padrão e 
revestimento que aparentam boa 
qualidade. O espaço interno, que 

sempre foi um ponto forte do 
modelo, continua amplo, equiva-
lente ao de alguns sedãs médios. 

O conforto a bordo foi subs-
tancialmente ampliado, mas as 
características mais impressio-
nantes do novo Versa são pro-
porcionadas pela tecnologia. As 
imagens geradas pelas quatro 
câmeras localizadas na frente, 
traseira e laterais do sistema de 
visão 360º fornecem visibilidade 

total do entorno, como se o carro 
estivesse sendo filmado de cima. 
Também atuam com o detector 
de objetos para que o sedã iden-
tifique obstáculos, animais e cri-
anças em locais com visibilidade 
reduzida nas manobras.

Herdado do Kicks, o painel 
de instrumentos com display 
colorido traz mostradores con-
figuráveis e oferece informações 
como as dos alertas de colisão 
frontal, do detector de objetos 
em movimento, do monitora-
mento de ponto cego, dos sen-
sores de estacionamento e de 
afivelamento dos cintos de segu-
rança traseiros. As telas mostram 
ainda informações sobre o alerta 
de objetos no banco traseiro, do 
tacômetro, da temperatura ex-
terna, do GPS, do áudio e do tele-
fone conectado. Ainda no painel, 
o motorista pode ver as direções 
indicadas pelo GPS sem precisar 
desviar o olhar para o  multimí-
dia, no centro do painel. O novo 
Nissan Connect, por sinal, é mui-
to intuitivo e eficiente. (LHMP)
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Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

DE DIADEMA
Tradição em negócios 

imobiliários desde 1969

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

VENDAS

LOCAÇÃO

Fone: 4056 -5677
2ª a 6ª das 8h15 às 12h das 13 às 18h - Sábado das 8h às 14h

Temos outras opções. Assessoria gratuita para S.F.H. Visite-nos!
Sr. Proprietário: temos 
cadastro de clientes para 
locação e venda imediata. 

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 
Centro - Diadema

Sala Coml -Centro-Diadema
01 vaga, 01 Wc
 Área 33.94m² 
R$ 213.000,00 
Ref.: SA000295

Terreno – Centro 
Diadema

Área 632m²
R$ 850.000,00 
Ref.: TE000277

Apartamento -Centro -Diadema 
03 dorm., 02 vagas,
 02 Wcs, Área 132m² 

R$ 425.000,00 
Ref.: AP000205

Casa 
Taboão -Diadema

03 dorm., 02 vagas, 02 Wcs
R$ 480.000,00 
Ref.: CA000358

Apartamento 
Nova Petrópolis SBC 
03 dorm., 02 vagas, 
02 WCs, Área 113m²

R$ 470.000,00 - Ref.: AP000851

Apartamento 
Jd. Arcoiris -Diadema

02 dorm., 01 vaga, 
01 Wc - Área 48.79m²

R$ 195.000,00 - Ref.: AP000780

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

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

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

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

C
R

EC
I: 

02
06

1-
J

Casa 
Centro -Diadema 

02 dorm.,01 Wc,02 vagas 
R$ 500.000,00 
Ref.: CA000156

Casa -Centro- Diadema 
04 dorm.,03 banheiro,

02 vagas, Área 227.05m² 
R$ 750.000,00 
Ref.: CA000269

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: 11 4075-2248/11 4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

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

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

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br
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Indicador de Saúde Veículos

Serviços Gerais

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo 
é uma empresa  de telecomunicações que fornece

 a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
 em telefonia e segurança eletrônica.

Câmeras de monitoramaneto Automatização de portões
TEL:  11 2805-1730 / 2805-2088 

RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA  
DIADEMA /SP  - CEP: 09950-110 

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

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

GRUPO BIOMÉDIC
INFORME

GRUPO  
BIOMÉDIC

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

Medicina Ocupacional e Engenharia de 
Segurança do Trabalho

- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico-
Sanitarista responsável pelo departamento 

de PCHS do Grupo Biomédic.

ESTOCAGEM DE ALIMENTOS
As áreas de inspeção, pesagem, higienização e estocagem de mercadorias é um 

local que deve constituir-se num prolongamento da plataforma de descarga evitando-

se as áreas de circulação. Deve dispor de espaço suficiente para acomodar a 

mercadoria no momento do controle e ser aparelhada com balança tipo plataforma, 

carros para transporte, tanques ou calhas para pré-higienização de verduras e frutas 

antes de seu armazenamento.

A existência de um esguicho de pressão é importante para auxiliar nestes 

procedimentos. O esguicho deve ser dotado de suporte adequado para guardar a 

mangueira longe do piso quando não for usar.

Armazenamento a temperatura ambiente

Para esta área, são importantes as seguintes condições e características:

· Porta única, com molas, larga e alta, simples ou em secções;

· Borracha de vedação na parte inferior das portas (protetores contra insetos e 

roedores);

· Piso em material lavável e resistente;

· Ausência de ralos para o escoamento da água;

· Boa iluminação;

· Ventilação, cruzada ou mecânica, que permita ampla circulação de ar entre as 

mercadorias;

· Janelas e aberturas teladas;

· Temperatura não superior a 26ºC;

· Umidade relativa do ar em torno de 50 a 60%;

· Inexistência de tubulação de água e de vapor;

· Prateleiras localizadas a 25 cm do piso, com profundidade não superior a 45 cm,

preferencialmente moduladas para permitir flexibilidade de novos arranjos;

· Estrados fenestrados para sacarias, com pés protegidos com canoplas, elevados do 

piso no mínimo 25 cm para os fixos e 10 cm para os moveis;

· Locais distintos para armazenagem de produtos de limpeza descartáveis.

Nesta área não deve existir equipamentos (refrigeradores, frízeres, aquecedores, 

tabulação de água e vapor, etc.) que possam alterar as condições térmicas 

ambientais ou umidade relativa do ar.

A mesa para o estoquista pode permanecer nesta área desde que interfira no controle 

de qualidade dos alimentos, nem no fluxo de armazenamento.

Armazenamento a temperatura controlada

Esta área destina-se à estocagem de gêneros perecíveis ou rapidamente 

deterioráveis em temperatura ambiente.

Devido à diversificação das características dos alimentos utilizados, recomenda-se 

a instalação de câmaras frigoríficas ou refrigeradores em número suficiente para 

atender a conservação de:

· Carnes: ate 4ºC

· Sobremesas, massas, produtos prontos: ate 4ºC.

· Frios e laticínios: ate 8ºC.

· Hortifrutigranjeiros: ate 10ºC

É importante ressaltar que o ideal é que estes gêneros sejam armazenados 

separadamente. 

Entretanto, no caso de possuir apenas 1 câmara ou refrigerador, a temperatura deve 

ser regulada para o alimento que requeira menor temperatura.

A necessidade da instalação de frízeres e câmaras de congelamento (-18ºC) variam 

em função das facilidades de abastecimento, freqüência de utilização e quantidade 

do produto adquirido.

É importante que as câmaras apresentem as seguintes características:

· Antecâmara para proteção térmica;

· Revestimento de material lavável e resistente;

· Nível do piso igual a área externa, para facilitar o transporte de mercadorias por 

carrinhos;

· Inexistência de ralos internos, mesmo quando sifonados;

· Termômetro tipo mostrador, permitindo a leitura pelo lado externo;

· Interruptor de segurança localizado na parte externa da unidade refrigerada, com 

Lâmpada-piloto indicadora de condição "ligado-desligado";

· Prateleiras em aço inox, ou outro material apropriado, moduladas, para permitir 

flexibilidade de novos arranjos;

· Porta hermética, revestida em aço inox ou outro material adequado, com ferragens 

cromadas e dispositivos de segurança que permitam abertura por dentro.

Lembramos que a estocagem é tão importante quanto a própria manipulação!

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

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

Saúde e Segurança para sua Empresa

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
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Anuncie: 4057-9000

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

Até hoje não 
inventaram 
um remédio 
melhor para 
você vender 
mais
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Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
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LEGAL 

ATAS
BALANÇOS
EDITAIS
CLASSIFICADOS DE EMPREGOS
EXTRAVIOS
ABANDONO DE EMPREGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pregão Eletrônico:167/2020 - PC:257/2020.
Objeto: Registro de Preços para Fornecimento 
de Flores Naturais para uso do Serviço Funerário 
Municipal. Agendado para:13/11/2020 às 09h00. 
Pregão Eletrônico:168/2020 - PC:254/2020.Objeto: 
Aquisição de Eletrodo e Pás P/DEA - Entrega Única. 
Agendado para:16/11/2020 às 09h00. 
Pregão Eletrônico:104/20 – PC:186/20. Objeto: 
Fornecimento de Material de Enfermagem. 
Resumo das Atas RP entre Município Diadema e as 
empresas: Ata RP 244/2020 MEDICOM EIRELI; Ata 
RP 245/2020 RAYON INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECCOES EIRELI; Ata RP 246/2020 
MEDI HOUSE IND.E COM.DE PRODS. CIR. HOSP 
EIRELI; Ata RP 247/2020 CRISMED COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA; Ata RP 248/2020: DISPPACK 
PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA; Itens 
homologados na publicação DOM dia 22/10/2020.  
Pzo entrega: 10 dias úteis. Vigência: 12 meses a 
partir desta publicação. 
Pregão Eletrônico: 131/2020 - PC: 232/2020. Objeto: 
Fornecimento de Reagentes para Realização de 
Exames de Hemograma. Resumo Ata RP 238/2020 
entre Município Diadema e SG Tecnologia Clinica 
Ltda. Itens homologados na publicação do Diário 
Regional dia 08/10/2020. Prazo entrega: 05 
dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação. Resumo Comodato 238-A/2020 entre 
Município Diadema e SG Tecnologia Clinica Ltda p/ 
ceder, gratuitamente, ao COMODATÁRIO, 03 (três)
Equipamentos para realização das hemolcuturas 
conforme as especificações do termo de comodato.
ERRATA
Pregão Eletrônico: 127/20 – PC:221/20. Objeto: 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AÇÃO 
JUDICIAL. Na publicação do dia 10 a 13 de 
Outubro de 2020 onde se lê: PARTNER FARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-EIRELI, 
leia-se: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA.
DECRETO Nº 7824 DE 29 DE OUTUBRO DE 
2020 DISPÕE sobre a continuidade da suspensão 
das atividades presenciais em escolas na forma 
do Decreto Municipal nº 7.786, de 31 de agosto 
de 2020, na forma que especifica, e dá outras 
providências, para a continuidade do enfrentamento 
da emergência e calamidade públicas decorrentes 
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19). LAURO MICHELS SOBRINHO, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 
Constituição da República; CONSIDERANDO a 
classificação pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia de 11 de março, como pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, com as alterações advindas da Medida 
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e no 
Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 
bem como na Portaria nº 356, de 11 de março de 
2020, do Ministério da Saúde; CONSIDERANDO 
que o Congresso Nacional, por meio do Decreto 
Legislativo nº 06, de 2020, reconhece a existência 
de calamidade pública para fins do artigo 65 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 
maio de 2000; CONSIDERANDO a Portaria nº 
454, de 20 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que declara, em todo o território nacional, 
o estado de transmissão comunitária do novo 
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o 
disposto no Decreto Estadual n° 64.879, de 20 
de março de 2020, que reconhece o estado de 
calamidade pública, decorrente da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de 
São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto 
Municipal n° 7.715, de 24 de março de 2020, 
que declara o estado de calamidade pública no 
Município, diante da crise provocada pela pandemia 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa, por 
meio do Decreto Legislativo nº 2.495, 31 de março 
de 2020, reconhece a existência de calamidade 
pública nos Municípios do Estado de São Paulo, 
para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO 
os termos da Decisão oriunda do julgamento da 
ADI 6341, no dia 15 de abril de 2020, bem como 
da R. Decisão Monocrática na Medida Cautelar 
na ADPF 672, no dia 08 de abril de 2020, ambas 
proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, 
assegurando a competência municipal a respeito 
da matéria ora versada; CONSIDERANDO que, nos 
termos do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de 
maio de 2020, que institui o plano de reabertura das 
atividades econômicas, no Estado de São Paulo, 
a Região da Grande São Paulo, a que pertence 
Diadema, foi classificada na fase 4, “Verde”, a partir 
de 10 de outubro de 2020, tendo em conta, ainda, 
que já estava na fase 3, “Amarela”, desde 26 de 
junho de 2020; CONSIDERANDO o disposto no 
Decreto Estadual nº 65.061, de 13 de julho de 2020, 
que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades 
presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19, 
e dá providências correlatas, com as alterações 
promovidas pelo Decreto Estadual nº 65.140, de 
19 de agosto de 2020; CONSIDERANDO, ainda, 
o que consta dos autos do Processo Administrativo 
Eletrônico nº 7849/2020; DECRETA: Art. 1º Na 
forma do artigo 3º, do Decreto Municipal nº 7.786, 
de 31 de agosto de 2020, as atividades presenciais 
com os alunos, nas instituições de ensino, 
permanecem suspensas até o dia 06 de novembro 
de 2020, quando a questão será reavaliada, ou 
antes em caso de decisão do Poder Executivo do 
Município em sentido diverso. Art. 2º As despesas 
com a execução deste Decreto, correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas 
no orçamento, suplementadas se necessárias. Art. 
3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de outubro 
de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema, 29 de outubro de 2020 LAURO MICHELS 
SOBRINHO Prefeito do Município de Diadema 
FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de 
Assuntos Jurídicos CARLOS AUGUSTO MANOEL 
VIANNA Secretário de Educação

EDITAL Nº. 02/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº. 01/2020 PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 
15597/2020 - EM CUMPRIMENTO AO INCISO 
III, ART. 2º DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº. 
14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Objeto: 
SELEÇÃO de 172 projetos artísticos culturais e 
formação técnico-cultural, sendo 90 projetos no 
valor individual de R$ 5.022,42 (cinco mil, vinte e 
dois reais e quarenta e dois centavos) e 82 projetos 
no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
e a PREMIAÇÃO de 50 (cinquenta) pessoas físicas 
ou jurídicas com iniciativas culturais, já realizadas ou 
em curso como forma de reconhecimento e visando 
o fortalecimento do setor cultural no município de 
Diadema, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), cujas atividades foram prejudicadas 
pelo estado de calamidade pública reconhecida 
pelo Decreto Legislativo nº. 06, de 20 de março 
de 2020, decorrente da Pandemia COVID-19. 25 a 
30 de novembro de 2020, a partir das 09h00 (SC). 
Retirada do Edital completo no site www.diadema.
sp.gov.br(http://www.diadema.sp.gov.br/editais-
chamadas-publicas). Mais informações no tel. 4072-
9321, por email: secultdiadema@diadema.sp.gov.
br ou na Secretaria Municipal de Cultura, localizada 
na Avenida Alda, nº. 255 - Centro de Diadema/
SP, CEP 09910-170. Atendimento de segunda a 
sexta-feira das 10h às 12h e das 14h às 16h - Será 
necessário o uso de máscara de proteção individual 
para acesso ao local.  Lei Federal nº. 14.017/2020,  
Decreto Federal nº. 10.464/2020, alterado pelo 
Decreto Federal nº. 10.489/2020,  Decreto Municipal 
nº 7789/2020, Decreto Municipal nº. 7800/2020, 
Decreto Municipal nº. 7813/2020, Decreto Municipal 
nº. 7819/2020.
 EDITAL Nº. 01/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº. 01/2020 PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 
15597/2020 - EM CUMPRIMENTO AO INCISO II, 
ART. 2º DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº. 14.017, 
DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Objeto: Seleção 
de120 (cento e vinte) espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais 
comunitárias, grupos e coletivos que desenvolvam 
manifestações ou atividades artísticas e culturais, 
validadas no cadastro municipal, cujas atividades 
foram prejudicadas pelo estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº. 06, 
de 20 de março de 2020, decorrente da Pandemia 
COVID-19, para receber o subsídio do Governo 
Federal (Lei Aldir Blanc), em parcela única, no valor 
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Agendado para os 
dias 23 a 25 de novembro de 2020, a partir das 
09h00 (SC). Retirada do Edital completo no site 
www.diadema.sp.gov.br(http://www.diadema.sp.gov.
br/editais-chamadas-publicas). Mais informações 
no tel. 4072-9321, por email: secultdiadema@
diadema.sp.gov.br ou na Secretaria Municipal de 
Cultura, localizada na Avenida Alda, nº. 255 - Centro 
de Diadema/SP, CEP 09910-170. Atendimento de 
segunda a sexta-feira das 10h às 12h e das 14h às 
16h - Será necessário o uso de máscara de proteção 
individual para acesso ao local.  Lei Federal nº. 
14.017/2020, Decreto Federal nº. 10.464/2020, 
alterado pelo Decreto Federal nº. 10.489/2020, 
Decreto Municipal nº 7789/2020, Decreto Municipal 
nº. 7800/2020, Decreto Municipal nº. 7813/2020, 
Decreto Municipal nº. 7819/2020.

DECRETO Nº 7825 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 
DISPÕE sobre regras para a retomada gradual, 
controlada e consciente de funcionamento das 
atividades desenvolvidas pelos seguintes setores 
culturais: Cinemas; Teatros, casas de espetáculo e 
similares; Museus, galerias e similares; Bibliotecas; 
Eventos, exceto festas; e Equipamentos culturais 
multifuncionais, no Município, na forma que 
especifica, e dá outras providências, para a 
continuidade do enfrentamento da emergência 
e calamidade públicas decorrentes da pandemia 
provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição 
da República; CONSIDERANDO a classificação 
pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 
de março, como pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19); CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com 
as alterações advindas da Medida Provisória nº 926, 
de 20 de março de 2020, e no Decreto Federal nº 
10.282, de 20 de março de 2020, bem como na 
Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério 
da Saúde; CONSIDERANDO que o Congresso 
Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 06, de 
2020, reconhece a existência de calamidade pública 
para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO 
a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde, que declara, em todo o território 
nacional, o estado de transmissão comunitária do 
novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO 
o disposto no Decreto Estadual n° 64.879, de 20 
de março de 2020, que reconhece o estado de 
calamidade pública, decorrente da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de 
São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto 
Municipal n° 7.715, de 24 de março de 2020, 
que declara o estado de calamidade pública no 
Município, diante da crise provocada pela pandemia 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa, por 
meio do Decreto Legislativo nº 2.495, 31 de março de 
2020, reconhece a existência de calamidade pública 
nos Municípios do Estado de São Paulo, para fins do 
artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
04 de maio de 2000; CONSIDERANDO os termos 
da Decisão oriunda do julgamento da ADI 6341, no 
dia 15 de abril de 2020, bem como da R. Decisão 
Monocrática na Medida Cautelar na ADPF 672, 
no dia 08 de abril de 2020, ambas proferidas pelo 
Excelso Supremo Tribunal Federal, assegurando 
a competência municipal a respeito da matéria ora 
versada; CONSIDERANDO que, nos termos do 
Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, 
que institui o plano de reabertura das atividades 
econômicas, no Estado de São Paulo, a Região 
da Grande São Paulo, a que pertence Diadema, 
foi classificada na fase 4, “Verde”, a partir de 10 
de outubro de 2020, tendo em conta, ainda, que 
já estava na fase 3, “Amarela”, desde 26 de junho 
de 2020; CONSIDERANDO, ainda, o que consta 
dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 
7849/2020; DECRETA: Art. 1º Este decreto dispõe 
sobre a retomada gradual, controlada e consciente, 
com regras, ações e medidas estratégicas de 
enfrentamento à pandemia decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19), conforme os Protocolos 
sanitários constantes dos Anexos, nos moldes de 
que trata o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de 
maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo, da 
presença de público nas atividades desenvolvidas 
pelos seguintes setores culturais: I - Cinemas; 
II - Teatros; III - Museus, galerias e similares; 
IV - Bibliotecas; V - Eventos, exceto festas; VI - 
Equipamentos culturais multifuncionais. Art. 2º Fica 
autorizada a retomada das atividades listadas no 
artigo 1º, deste Decreto, desde que observadas as 
regras a seguir, bem como os protocolos referidos 
no § 3º: I - funcionamento diário de 08 (oito) horas, 
contínuas ou fracionadas, no máximo, em período 
a ser estipulado a critério de cada estabelecimento, 
com horário limite até as 22h00; II – funcionamento 
limitado a 40% (quarenta por cento) da capacidade 
total de ocupação do estabelecimento, segundo 
o declarado ao Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB), com controle de acesso de 
pessoas; III – se mantido o Município na fase 
4, Verde, do Plano São Paulo, a contar de 07 de 
novembro de 2020, funcionamento limitado a 
60% (sessenta por cento) da capacidade total de 
ocupação do estabelecimento, segundo o declarado 
ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), 
com controle de acesso de pessoas; IV - utilização 
obrigatória de máscaras de proteção facial para 
os clientes, colaboradores e funcionários, bem 
como para toda e qualquer pessoa nos espaços 
e interiores dos estabelecimentos em questão; 
V - adaptação de áreas de uso comum para evitar 
aglomeração; VI - manter ventilação natural, 
evitando o uso do ar-condicionado, sempre que 
possível. VII - limpeza e higienização dos locais e 
objetos de uso comum; VIII – disponibilizar álcool 
em gel aos clientes, colaboradores e funcionários; 
IX - divulgação de informações acerca da prevenção 
e enfrentamento da pandemia decorrente do 
Coronavírus; X - implementar nos corredores ou 
passagens, sempre que possível, sentido único de 
direção, para organizar a circulação de pessoas; 
XI – proibir a entrada de clientes, nos respectivos 
estabelecimentos comerciais, sem o uso de 
máscaras de proteção facial, de uso obrigatório 
nesse caso. § 1º Além das medidas previstas neste 
artigo, e dos Protocolos sanitários constantes dos 
Anexos deste Decreto, deverão ser cumpridos e 
observados as restrições e os protocolos sanitários, 
padrões e setoriais, estabelecidos pelo Estado de 
São Paulo, mediante a exata e total obediência a 
todas as normas do Plano São Paulo (Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020), cujas 
regras estão contidas no sítio eletrônico https://
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/. § 2º O 
cumprimento dos protocolos sanitários constantes 
dos Anexos, deste Decreto, é obrigatório e a 
quantidade de público por eles autorizada fica 
limitada por eventual norma mais restritiva, imposta 
pelo Governo do Estado de São Paulo ou neste 
artigo. § 3º Serão publicados e disponibilizados no 
Portal da Transparência, no site oficial da Prefeitura 
do Município de Diadema (www.diadema.sp.gov.br), 
os Anexos deste Decreto, quais sejam: Anexo I - 
PROTOCOLO DE REABERTURA SETOR: CINEMA; 
Anexo II - PROTOCOLO DE REABERTURA 
SETOR: TEATRO; Anexo III - PROTOCOLO DE 
REABERTURA SETOR: MUSEUS, EXPOSIÇÕES 
E GALERIAS; Anexo IV - PROTOCOLO DE 
REABERTURA SETOR: BIBLIOTECAS; 
Anexo V - PROTOCOLO DE REABERTURA 
SETOR: EVENTOS; Anexo VI - PROTOCOLO 
DE REABERTURA SETOR: EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS MULTIFUNCIONAIS. § 4º Na retomada 
do funcionamento permitido na forma deste Decreto, 
ficam proibidas as seguintes atividades: I – eventos 
com pessoas em pé; II – atividades em geral que 
possam gerar aglomerações de qualquer natureza. 
Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto, 
correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento, suplementadas 
se necessárias. Art. 4º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Diadema, 29 de outubro 
de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito 
do Município de Diadema FERNANDO MOREIRA 
MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos 
VALQUIRIA PESSOA DOS SANTOS Secretária de 
Cultura


