
Conta de luz está com bandeira vermelha, taxa extra de  R$ 6,243 a ca da 100 kWh consumidos.
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Mercado privado não tem previsão de recebimento de vacinas contra covid
A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC) afirmou, por meio de nota, que não existe 
qualquer previsão a curto prazo de abastecimento de vacinas contra a covid-19 para o mercado 
privado. De acordo com a associação, toda a produção mundial do imunizante está dedicada ao 
pleno atendimento dos governos. “Não existe qualquer previsão a curto prazo, e não se pode falar 
em abastecimento para o setor privado de vacinação, antes do segundo semestre de 2021.” 

Semana tem aumento de energia e de pedágios 
Páginas 02 e 04

DORIA ANUNCIARÁ  
NA PRÓXIMA SEGUNDA 
PLANO DE VACINAÇÃO

 CONTRA A COVID
Páginas  05
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PIB cresce 7,7% do segundo para o terceiro trimestre, diz IBGE

Conta de energia elétrica está mais 
cara com volta da bandeira vermelha
Aneel aprovou retomada 
das bandeiras tarifárias, 
suspensas devido à 
pandemia de covid-19

A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica (Aneel) aprovou a 
retomada do sistema de bandei
ras tarifárias na conta de luz. O 
mecanismo havia sido suspenso 
em maio devido à pandemia do 
novo coronavírus, e a agência 
havia acionado a bandeira verde, 
sem cobrança de taxa extra, até o 
final deste ano.

Em maio, a agência regulado
ra havia decidido manter a ban
deira verde (sem cobrança extra) 
acionada até 31 de de zembro, 
mas a queda no nível de arma
zenamento nos reservatórios 
das hidrelétricas e a retomada 
do consumo de energia levaram 
à revisão da decisão tomada em 
reunião extraordinária na segun
dafeira (30).

A Aneel, no entanto, infor
mou que as condições atuais não 
permitem mais manter a ban
deira verde acionada. Por isso, 
desde de terça as tarifas têm ban
deira vermelha em seu segundo 

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, 
cresceu 7,7% no terceiro trimestre, em relação ao período anterior. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou, nesta quintafeira (3), os números das Contas 
Trimestrais, essa é a maior variação desde o início da série em 1996, mas ainda insuficiente para 
recuperar as perdas provocadas pela pandemia. O resultado indicou ainda que a economia do país 
se encontra no mesmo patamar de 2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro, 
em relação ao mesmo período de 2019.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2019, o PIB, apresentou recuo de 3,9% e, em va
lores correntes, chegou a R$ 1,891 trilhão. Desse valor, R$ 1,627 trilhão em Valor Adicionado a 
Preços Básicos e R$ 264,1 bilhões em Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. (ABr)

patamar, com taxa de R$ 6,243 a 
ca da 100 kWh consumidos.

O diretor da Aneel Efrain 
Pereira da Cruz mencionou 
“afluências críticas” nos princi
pais reservatórios do país, situa
dos no Sudeste e CentroOeste, 
além do Sul, e deterioração nos 
meses de outubro e novembro. 
Isso levou ao acio namento de 
termelétricas, o que pressionou 
o custo de ge ração de energia di
ante de uma “oferta adversa”.

O diretor mencionou que o 
preço da energia no mercado de 
curto prazo (PLD) está no teto 
em todos os submercados. Disse 
ainda que o Custo Marginal da 
Operação (CMO) da próxima 
semana operativa (de 28 de no
vembro a 4 de dezembro) foi es
tabelecido em R$ 744,43/MWh 
em todos os submercados do 
país, o maior do ano.

Ainda segundo Cruz, o con
sumo de energia retomou o 
pa tamar prépandemia em se
tembro, e o setor enfrenta no
vamente uma seca que há muito 
não se via. Por isso, a avaliação da 
Aneel é de que o sistema de ban
deiras precisa ser retomado ime
diatamente – e não apenas em 
janeiro de 2021, como indicava a 
nota técnica do órgão regulador.

“São indícios concretos de 
que o mecanismo das bandei
ras já merece ser restabelecido 
e a curto prazo, tendo em vista 
sua eficiência na sinalização de 
preços aos consumidores”, argu
mentou o diretor.

n ENTENDA
Criado pela Aneel, o sistema 

de bandeiras tarifárias funciona 
como uma sinalização para que o 
consumidor co nheça, mês a mês, 
as condi ções e os custos de ge

ração de energia elétrica no país. 
Na cor verde não há cobrança de 
taxa extra, indicando condições 
favoráveis de geração de energia 
no país. Na bandeira amarela, a 
taxa extra é de R$ 1,343 a cada 
100 kWh consumidos.

A bandeira vermelha pode 

Arquivo/Agência Brasil

Retomada do consumo e nova seca levaram a Aneel a retomar cobrança de taxa extra

ser acionada em dois níveis de 
cobrança, dependendo da quan
tidade de termelétricas em fun
cionamento. No pri mei ro nível, 
o adicional é de R$ 4,169 a cada 
100 kWh. No segundo, a cobran
ça extra é de R$ 6,243 a cada 100 
kWh. (AE)
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CURSOS LIVRES
Automação/ Eletroeletrônica/Telecomunicação
■ Cabeamento estruturado – Instalação e Manutenção
■ CLP Siemens - Step 7
■ CLP Siemens - Tia Portal
■ Comandos Elétricos
■ Conversores e Inversores
■ Eletricista Instalador
■ Instalação de Cerca Elétrica
■ Instalação de Circuito fechado de TV – CFTV
■ Instalação de Portão Automatizado
■ Instalação de Sistemas de Alarme Patrimonial
■ Instalação de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica
■ Microcontrolador Arduino
■ Robôs Industriais - Programação

Educação
■ LIBRAS – Comunicação com o surdo por meio de língua 
de sinais

Gestão / Logística / Qualidade
■ Auxiliar Administrativo
■ Auxiliar Financeiro
■ Analista da Qualidade
■ Analista de Recursos Humanos
■ Assistente de Controle da Qualidade
■ Assistente de Recursos Humanos
■ Auditor Interno IATF 16:949:2016
■ Auditor Interno NBR ISO 9001:2015
■ Excelência no atendimento ao cliente
■ Interpretação da Norma NBR ISO 9001:2015
■ Liderança
■ Operador de Logística
■ Planejamento e Controle da Produção (PCP)

Metalmecânica / Manutenção Mecânica
■ Ajustador Mecânico
■ AutoCAD 2D para mecânica
■ Desenho Técnico Mecânico
■ Ferramenteiro de Corte e Dobra
■ Hidráulica e Pneumática Industrial
■ Inventor
■ Inspetor de Qualidade
■ Mecânico de Manutenção de Equipamentos Industriais
■ Metrologia aplicada à mecânica
■ Operador de Máquinas de Usinagem Convencionais
■ Programador, Preparador e Operador de Centro de 
Usinagem CNC
■ Programador, Preparador e Operador de Torno CNC
■ Torneiro Mecânico

Metalurgia
■ Caldeireiro Industrial
■ Serralheiro em aço carbono
■ Soldador Eletrodo Revestido
■ Soldador MAG
■ Soldador TIG
■ Soldagem de Manutenção

Segurança no Trabalho
■ NR-10 – Segur. em instalações e Serv. em Eletricidade
■ NR-11 – Operação de Empilhadeira
■ NR-33 – Espaço Confinado
■ NR-35 – Trabalhos em Altura

Tecnologia da Informação
■ Excel completo
■ Informática Básica

Vestuário
■ Corte e Costura sob Medida
■ Costureiro de máquina reta e overloque
■ Mecânico de máquinas reta e overloque
■ Modelista de Roupas
■ Modelagem Industrial de Camisa
■ Modelagem Ind. de Moda Infantil
■ Modelagem Ind. de Moda Íntima
■ Modelagem Ind. de Moda Praia
■ Modelagem Ind. de Saia
■ Modelagem Industrial de Camiseta e agasalho

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

■ CLP e Programação em linguagem Ladder
■ Comandos Elétricos
■ Eletricista Instalador Residencial
■ LIBRAS - Língua Brasileira de sinais

ESCOLA SENAI “Manuel Garcia Filho”
Telefone (11) 4070-8950

Whatsapp 99540-4520

diadema.sp.senai.br
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Pedágios estão até 3,85% mais caros no ABC
Reajuste deveria ter entrado em vigor no dia 1º de julho, mas foi postergado para o dia 1º em razão da pandemia de covid-19

Os motoristas que utilizam 
as estradas estaduais paulis-
tas estão pagando mais caro 
pelos pedágios. A majora ção 
foi auto rizada pela Agência 
de Transportes do Estado de 
São Paulo (Artesp). No ABC, 
as tarifas foram reajus  ta das 
entre zero e 3,85%.

O reajuste deveria ter en-
trado em vigor no dia 1º de 
julho, mas foi postergado para 
a última terça-feira (1º) em 
razão da pandemia de cov-
id-19. Em nota, a agência reg-
uladora informou que a atual-
ização da tarifa segue critérios 
contratuais, com a correção 

de inflação pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) acumulado entre julho 
de 2019 e junho de 2020.

A Artesp informou ainda 
que, em razão dos arredonda-
mentos, 19 praças de várias 
rodovias não tiveram reajuste 
na tarifa. São os casos da co-
brança no acesso ao Centro 
de Diadema pela rodovia dos 
Imi  grantes, mantida em R$ 2, 
e do acesso da rodovia ao bair-
ro Eldorado, também em Dia-
de ma, mantido em R$ 3,80.

Na mesma rodovia, o 
acesso ao bairro Batistini, em 
São Bernardo, subiu 3,22%, 
de R$ 6,20 para R$ 6,40.

As praças das rodovias 
Anchieta e a Imigrantes pas-

saram a cobrar R$ 28 pela 
descida à Baixada Santista, 
ante os R$ 27,40 exigidos 
anteriormente – aumento de 
2,19%. O valor é o mais alto 
estabelecido no Estado.

n RODOANEL
A cobrança nas praças do 

trecho sul do Rodoanel Má-
rio Covas – administrado pe-
la SPMar – foi reajustada em 
2,86%, dos atuais R$ 3,50 
para R$ 3,60. Há praças nos 
acessos às rodovias Anchieta 
e Imigrantes, ambas em São 
Bernardo; no acesso à avenida 
Papa João XXIII, em Mauá, 
e nas saídas para os trechos 
leste e oeste do anel viário.

Por fim, a cobrança no 

ramo leste do rodoanel, tam -
bém administrado pe la SP-
Mar, foi reajustada em 3,85%, 
para R$ 2,70. Há praças nos 

acessos à avenida Papa João 
XXIII; às rodo vias Ayrton Sen-
na e Dutra, e na saída para o 
trecho sul do rodoanel.

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br
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Doria: ‘São Paulo apresentará programa 
estadual de imunização no próximo dia 7’

Doria disse estar 
“indignado” com a 
previsão do governo 
federal de que iniciaria a 
aplicação do imunizante 
apenas em março

O governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
disse que apresentará na pró xima 
segunda-feira (7) um programa 
de imunização no Estado para 
aplicação da Coronavac, vacina 
contra o coronavírus desenvolv-
ida pelo Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêutica Sino-

vac. Doria disse estar “indignado” 
com a previsão do governo federal 
de que iniciaria a aplicação do imu-
nizante apenas em março, uma 
vez que, segundo o governador, a 
vacina estaria pronta para uso já 
em janeiro.

“Não serei irresponsável co mo 
está sendo o governo federal ao 
colocar para março vacinação que 
deveria começar em janeiro. Um 
ato de absoluta irresponsabilidade 
do governo federal”, disse Doria.

Para o governador, um “atraso 
de 90 dias” equivale à morte evi-
tável de quase 60 mil brasileiros 
por “irresponsabilidade de um 
governo ideológico”.

“Se o governo federal incluir 
em plano de imunização, São 

Paulo, como é o seu dever e sua 
obrigação, e incluir a compra 
da vacina, como é seu dever e 
sua obrigação, nós seguiremos 
o Programa Nacional de Imuni-
zação (PNI), mas, se não o fizer, 
São Paulo começa a vacinar a 
partir de janeiro a totalidade da 
população com os recursos do 
Governo do Estado”, disse Doria 
durante entrevista coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes, sede 
do governo paulista.

n DOSES
O segundo lote de doses da 

Coronavac chegou a São Paulo 
na manhã desta quinta-feira. A 
remessa de 600 litros a granel do 
imunizante corresponde a 1 mi-

lhão de doses, que serão envasa-
dos pelo Butantã nos próximos 
dias. O Estado já havia recebido 
120 mil doses da Coronavac em 
novembro.

O acordo entre o governo 
do Estado, o Instituto Butantã 
e a Sinovac prevê 46 milhões de 
doses da vacina. Dessas, 6 mil-
hões vão chegar ao Brasil prontas 
para aplicação. A empresa chinesa 
deve enviar matéria-prima para 
produção, envase e rotulagem das 
outras 40 milhões de doses no In-
stituto Butantã.

Ao ser retirado do avião, o 
lote foi coberto por um banner 
escrito “A vacina do Brasil”. A 
Coronavac já foi chamada pelo 
presidente Jair Bolsonaro de 

“vacina chinesa de João Doria” 
e é centro de conflitos com o 
go vernador de São Paulo.

Doria esteve no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos 
para acompanhar a chegada do 
material com o secretário da 
Saúde do Estado, Jean Gorin-
chteyn, e Dimas Covas, presi-
dente do Butantan. “Viemos 
receber aqui mais um lote da 
vacina Coronavac, a vacina que 
vai salvar vidas de milhões de 
brasileiros”, disse o governador.

Segundo o governo, a vacina 
foi transportada no avião em 
equipamento refrigerado a tem-
peraturas de 2 ºC a 8 ºC. O pro-
cesso de envase pode levar de 
quatro a sete dias. (AE)

Pós-Graduação
Automação Industrial

Início previsto: 23/02/2021

Dia(s) da semana: Terça e Quinta-feira

Horário: das 19h às 22h

Carga horária: 360 horas 

Investimento: 24x de R$ 600,00

Curso realizado 
em parceria com 
a Faculdade SENAI 
de Tecnologia Mecatrônica

ESCOLA SENAI “Manuel Garcia Filho”
Telefone (11) 4070-8950

Whatsapp 99540-4520

diadema.sp.senai.br

Requisito mínimo

Ter concluído a 1ª Série do Ensino Médio

Investimento

26x R$155,00

ESCOLA SENAI “Manuel Garcia Filho”

Telefone (11) 4070-8950

Whatsapp 99540-4520

diadema.sp.senai.br

1500 horas (18 meses)

C U R S O  T É C N I C O

ELETROELETRÔNICA

SEMI-

PRESENCIAL
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Anvisa pode liberar uso emergencial de vacina em testes
COVID-19

Segundo a agência, 
fabricante terá de 

obter posteriormente 
o registro do produto

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) pode autori-
zar o uso emergencial e temporário 
de vacinas contra a covid-19 no 
país. A medida permite acelerar 
a entrada de um imunizante em 
território brasileiro mesmo que 
os estudos ainda não estejam 
concluídos. A agência divulgou 
nesta quarta-feira (2) um guia 
sobre os requisitos mínimos para 
se obter essa autorização, que só 
valerá para aplicação em públicos 
restritos, como idosos ou profis-
sionais de saúde.

“Se observarmos, pelos dados 
do momento, que para população 
específica, como idosos ou pro-
fissionais de saúde, existe risco-
benefício claro, que seja positivo, a 
autorização de uso emergencial se 
justifica”, disse o gerente-geral de 
Medicamentos e Produtos Biológi-
cos da Anvisa, Gustavo Mendes.

A agência pondera que essa au-
torização emergencial não substi-
tuirá a necessidade de a fabricante 
obter posteriormente o registro 
do produto. Só após este aval, 
que exige estudos clínicos fi-
nalizados, a vacina poderá ser 
entregue a toda a população ou 
vendida para a rede privada. 
Com a permissão temporária, 
o imunizante só poderá ser dis-
tribuído via rede pública, com 
foco específico: imunizar médi-

cos que atuam em UTIs de paci-
entes de covid-19, por exemplo.

“É importante ressaltar que a 
autorização de uso emergencial e 
temporária de uma vacina experi-
mental contra a covid-19 é restrita 
a um público previamente defini-
do. Essa autorização não substi-
tui o registro sanitário no Brasil. 
Somente as vacinas com registro 
sanitário concedido pela Anvisa 
poderão ser disponibilizadas e co-
mercializadas para toda a popula-
ção”, afirma nota da agência.

n ‘USO EMERGENCIAL’
Mendes afirmou ainda que 

o rótulo da vacina liberada desta 
forma deverá indicar que a desti-
nação é para “uso emergencial”. A 
autorização, segundo ele, “pode ser 
interrompida e retirada a qualquer 

momento”. De sua parte, o gerente 
de Medicamentos explicou que a 
autorização excepcional para uso 
de produtos já é prevista em res-
oluções da Anvisa. Agora, no en-
tanto, a agência acouh convenien-
te definir regras mais claras sobre a 
vacina contra a covid-19.

A Anvisa deve decidir sobre 
cada pedido durante reuniões da 
Diretoria Colegiada, que é formada 
por cinco integrantes. A solicitação 
de uso emergencial pode ser feito à 
agência por empresas desenvolve-
doras de vacina contra a covid-19 
e, segundo as regras definidas pela 
agência, ensaios clínicos da fase 3 
da vacina - a última etapa - devem 
estar em andamento no Brasil.

Há quatro vacinas com tes-
tes de fase 3 em andamento no 
país: o modelo desenvolvido pela 

farmacêutica AstraZeneca em par-
ceria com a Universidade Oxford, 
a da chinesa Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantã, a das 
americanas Pfizer e BioNTech e, 
completando, a vacina da Janssen-
Cilag (Johnson & Johnson).

Até agora, segundo Mendes, 
nenhuma empresa requisitou a 
autorização emergencial. “Quando 
recebermos o pedido poderemos 
dizer quanto tempo será preciso 
para fazer essa análise”, ponderou.

O Reino Unido foi o primeiro 
país a autorizar o uso de uma 
vacina - no caso, a da Pfizer. A ex-
pectativa é entregar 800 mil doses 
à população já nas próximas sema-
nas. Segundo fontes da Anvisa, a 
nova forma de autorização emer-
gencial da agência segue moldes 
internacionais.  (AE)
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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? 

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019

Sobre a loja Sobre anúncios

Loja Ju Andrade

À venda PausadosVendidos

Chuteira Futsal P...

R$ 85,75

12

Moletom Rosa C...

R$ 299,00

Camiseta Dry Ox...

R$ 24,99

12

Camiseta Regata...

R$ 24,99
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12
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M.,B%4+"/,0)%N5

67%>@O:>?
P02,0+$%Q0R,%(,5

67%;@:@@

ContaVenderHome Mensagens

Baixe agora

Conheça o  
Sicredi Conecta.
O app que coopera  
com a economia local

Anúncio Folha do Trolebus_246mm x 290mm_Sicredi_Conecta_20 Maio 2020.indd   1 20/05/20   19:56
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Ação de higienização de espaços públicos é um dos principais 
aliados da prefeitura para reduzir taxa de transmissão da doença

Ricardo Cassin/PMSBC

Ação de esterilização foi lançada no dia 23 de março

Lançado em março deste ano, 
o programa Jato de Combate ao 
Coronavírus segue ativo em São 
Bernardo, ajudando a esterilizar 
e desinfetar espaços públicos e 
a frear o avanço da pandemia 
na cidade. Para isso, estão sen-
do destacados caminhões-pipa 
com capacidade para armazenar 
7.000 m³ de produtos reagen-
tes químicos de nível hospitalar, 
usado para controle microbio-
lógico, além de equipamentos 
pulverizadores para limpeza de 
locais de difícil acesso como vie-
las, passagens e escadões.

Nesta quinta-feira (3), os 
caminhões percorreram os 
bairros Planalto e Fei Mizuho, 
especialmente em pontos de 
maior fluxo, como Avenida 
Piraporinha e Rua Francisco 
Joaquim de Souza. Durante 
a semana, a força-tarefa tam-
bém atuou na higienização 

das principais vias dos bairros 
Assunção, Montanhão, Alves 
Dias e Ferrazópolis.

“É um trabalho compro-
vadamente eficaz, que ajuda 
a combater o vírus, além de 
outros microorganismos, como 
fungos e bactérias. Esta hi-
gienização tem se tornado cada 
vez mais fundamental. Infeliz-
mente, há uma falsa sensação 
de que a pandemia está super-
ada e as pessoas vem relaxando 
nos cuidados, o que não pode 
acontecer. Temos observado 
um aumento alarmante da 
ocupação de leitos e da taxa de 
transmissão e esta ação é uma 
importante aliada”, destacou o 
prefeito Orlando Morando.

Paralelamente à higieniza-
ção, a Prefeitura anunciou o 
endurecimento das regras para 
funcionamento de comércios e 
estabelecimentos prestadores 

S.Bernardo segue no controle da pandemia 
com programa Jato de Combate ao Coronavírus

de serviços, enquanto ampliou a 
fiscalização sobre o cumprimen-
to das regras sanitárias e do uso 
de máscara de proteção facial 
em locais públicos. Além disso, 
a cidade investe na compra de 
testes e exames para detecção 
da Covid-19 e mantém 437 lei-
tos municipais exclusivos para o 
tratamento da doença.

n MUTIRÃO DA LIMPEZA 
A ação de esterilização foi lan-

çada no dia 23 de março e, desde 
então, já sanitizou locais como 
UPAs, UBSs, hospitais, abrigos 
de ônibus, bases policiais, uni-
dades do Bom Prato, cemitérios, 
praças, entre outros. O crono-
grama da ação é estipulado pela 
secretaria de Serviços Urbanos e 
tem como critério espaços como 
alta circulação de pessoas e po-
tencial de transmissão da doen-
ça.(Reportagem Local)

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão


