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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

SP estuda aplicar 4ª dose contra covid-19 em grupo de transplantados
O governo de São Paulo estuda aplicar a quarta ou até a quinta dose de vacina contra covid-19 em 
pessoas transplantadas, grupo que responde menos à proteção dos imunizantes e é mais suscetível 
a desenvolver quadros graves da doença. A informação foi confirmada por integrantes do Comitê 
Científico nesta quarta-feira, 8, em anúncio sobre medidas contra a pandemia.

Cidades da região atraíram investimentos 
de R$ 1,14 bilhão no primeiro semestre

Página 04

Municípios do ABC intensificam vacinação 
contra a covid-19  no final de semana Página 06
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Anfavea teme que crise 
afugente investimentos

O presidente da Associa
ção Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automoto res (An 
favea), Luiz Carlos Mo raes, 
manifestou preocupação com 
a possibilidade de o setor au
tomotivo perder investimen
tos devido à cri se política e 
ins titucional do país, agravada 
pelas ma ni festações de 7 de 
setembro. 

“Toda vez que a gente dis
cute com a matriz qualquer 
projeto de investimento, seja de 
fábrica ou de produto, a primeira 
parte da reunião é a avaliação dos 
executivos locais sobre a situa
ção política e econômica do país, 
do ambiente de negócios, da 
capacida de de consumo da popu
lação. Nesse sentido, o atual am
biente de negócios brasileiro não 
é o mais propício para defender 
projetos”, afirmou Moraes.

O presidente da Anfavea 
ressaltou que a produção au
tomotiva global caiu de 92 mi

Escassez de chips derruba produção 
de veículos ao menor nível em 18 anos 

Falta de semicondutores interrompe total ou parcialmente as linhas de montagem de 11 fábricas 

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A produção de veículos no 
país caiu em agosto ao pata mar 
mais baixo para o mês desde 
2003, como reflexo da escassez 
global de semicondutores, que 
interrompeu total ou parcial
mente as linhas de montagem 
de 11 fábricas.

Foram produzidas 164 mil 
unidades no mês passado, to
tal 21,9% inferior ao apurado 
em agosto de 2020, segundo 
balanço divulgado ontem (8) 
pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Au
tomotores (Anfavea), que re
presenta as montadoras.

O resultado – que consi dera 
automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus  – é o mais 
baixo para o mês em 18 anos.

Apenas nas linhas de car
ros de passeio, as mais preju
dicadas pela escassez de chips, 
a produção caiu 29,6% ante o 
mesmo mês do ano passa do, 
para 119,1 mil unidades.

O presidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes, afirmou que o 
desempenho de agosto pode ser 
considerado “bastante ra zoável” 
tendo em vista o atual cenário en
frentado pelo setor. 

“As empresas têm feito ver
dadeira gi nástica para manter a 
produção e atender as conces
sionárias e o mercado de exporta
ção, tentando recuperar as para
das na produção com horas extras 
ou jornadas adocionais”, afirmou 
Moraes, que divulgou os dados 
de agosto em entre vis ta coletiva 
concedida online.

O presidente da Anfavea ci
tou dados de novo estudo feito 
pe lo Bos ton Consul ting Group 
(BCG), segundo o qual entre 240 
mil e 280 mil veículos deixarão de 
ser produzidos no Brasil – de um 
total de 7 mi  lhões a 9 milhões de 
unidades em todo o mun do – ao 

longo deste ano de  vido à crise glo
bal no fornecimento de chips. A 
primeira projeção da consultoria, 
divulgada em julho, previa per das 
entre 100 mil e 120 mil veí culos 
no primeiro semestre.

“Criouse uma tempestade 
perfeita no setor de semicondu
tores”, disse Moraes, ressaltando 
que ao descompasso na produção 
global de chips decorrente da 
pandemia somaramse outros 
problemas, como o incêndio em 
fábrica da Renesas Eletronics no 
Japão e nevasca em planta da 
Samsung nos EUA. O presidente 
da Anfavea entende que o for
necimento só deve se normalizar 
no segundo semestre de 2022.

De janeiro a agosto, a pro dução 
de veículos no país so ma 1,48 mi
lhão de unidades, com crescimento 
de 33% ante o apurado no mesmo 
período de 2020 – alta que a enti
dade credita à fraca base de compa
ração, já  que as empresas pratica
mente interromperam as linhas de 
montagem no segundo trimestre 
do ano passado devido à primeira 
onda da pandemia de covid19.

Em julho, a Anfavea projetou 
para o encerramento do ano au
mento de 22% na produção de 
veículos, mas Mo raes ressaltou 
que a crise dos se micondutores 
trouxe enorme imprevisibilidade 
para o desempenho da indústria 
no restante do ano. 

“Em um cenário normal, es
taríamos produzindo em ritmo 
acelerado nesta época do ano, 
quando as vendas geralmen te 
ficam mais aquecidas”, afirmou o 
presidente da Anfavea.

Com a falta de veículos nas 
lojas, as vendas caí ram 5,8% em 
agosto ante o mesmo período de 
2020, para 172,8 mil unida des. 
Tratase do pior resulta do para 
o mês em 16 anos. Contra julho 
houve retração de 1,5%.

O estoque de veículos nas con
cessionárias e montadoras caiu 
para 13 dias de vendas, o menor 

patamar desde 1999, quando a 
Anfavea começou a acompanhar 
o indicador. 

n SUVs
Apesar da queda na oferta, 

alguns  segmentos se destacam 
positivamente. Pela primeira vez 
na história, os SUVs supe raram 
a soma dos emplacamentos de 
hatches e sedãs no país. No acu
mulado do ano, as vendas de utili
tários esportivos cresceram 48%.

Os híbridos e elétricos tam
bém tiveram participação re
corde nas vendas, com 3.873 
unidades, 2,4% do mercado.

Outro resultado positivo veio 
do segmento de cami nhões. A 
produção de 15 mil unidades em 
agosto cresceu 1,1% sobre julho e 
111% em relação ao mesmo perío
do de 2020. Na mesma compara
ção, as vendas de 13 mil unidades 
avançaram 8,1% e 60,4%, respec
tivamente. 

As exportações reagiram em 
agosto, com alta de 23,9% so
bre julho. Foram enviados 29,4 
mil veículos, 5,5% a mais que em 
agosto de 2020. No ano, a alta é de 
43,5%, para 253,3 mil.

lhões de veículos em 2019 pa  ra 
77 mi  lhões no ano passa do, o 
que de ve aumentar a com
petição por novos projetos. “Há 
ociosidade em vá rias plantas ao 
redor do mundo, as quais têm 
custo mais aceitável, logística 
mais efici ente, não têm resíduos 
tributários e têm ambiente po
lítico mais tranquilo”, advertiu.

Moraes destacou ainda que 
a crise política tem impacto no 
câmbio, o que afeta o custo de 
produção da indústria. Parale
lamente, a escalada da inflação 
tem forçado o Banco Central 
(BC) a elevar a Selic (taxa bási
ca de juros) para conter a alta 
nos preços, o que pressiona 
os juros cobrados no financia
mento de veículos.

Segundo projeção da Anfa
vea, a taxa média do Crédito Di
reto ao Consu midor (CDC) para 
o setor deve chegar a 26% ao 
ano até dezembro, ante 20% co
brados no início de 2021.  (AA)
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Ingresso foi formalizado durante visita do prefeito Ricardo Nunes à sede do colegiado regional

O Consórcio Intermuni
cipal ABC formalizou a parti
cipação da Prefeitura de São 
Paulo no colegiado regional. 
Com o protocolo assinado 
du rante a assembleia men
sal realizada esta semana, a 
Capital passa a ter assento no 
Conselho Consultivo Político 
Permanente da entidade.

O prefeito da Capital, Ri car
do Nunes (MDB), partici pou da 
assembleia presencial e assinou 
o documento junta mente com 
o presidente do Consórcio e 
prefeito de Santo André, Paulo 
Serra (PSDB).

Também participaram da 
reu nião os prefeitos de Dia de
ma, José de Filippi Junior (PT); 
Ribeirão Pires, Clovis Vol pi 
(PL), e de Rio Grande da Serra, 
Claudinho da Geladeira (PSDB), 
além dos viceprefeitos de São 
Bernardo, Marcelo Lima (PSD), 
e de Mauá, Celma Dias (PT).

O presidente do Consórcio 
destacou que a maior aproxima
ção da região com a Capital vai 
facilitar a viabilização de inicia
tivas em conjunto. “Nosso ob
jetivo é ampliar a integração dos 
sete municípios com a Capital, 
consolidando o Consórcio como 

Prefeitura da Capital ganha assento 
no Consórcio Intermunicipal ABC

órgão de go  vernança regional. 
Com a participação de São Pau
lo, po  demos sintonizar políticas 
públicas para melhorar o dia a 
dia de nossa gente em temas 
comuns como transporte e dre
nagem”, afirmou Serra.

Serra entende que a apro
ximação será importante para 
que a Capital e o ABC evoluam 
em pautas comuns, como a 
construção do Pis cinão do Ja
boticabal (loca lizado na tríplice 
divisa de São Paulo, São Caetano 
e São Bernardo) e a implementa
ção do BRTABC, ônibus de alta 
velocidade que ligará a Capital a 

São Bernardo, passando por São 
Caetano e Santo André.

“A proximidade proposta 
pe lo Consórcio será fundamen
tal para garantir a qualidade 
de vi da da população e tirar do 
papel obras de grande impacto”, 
prosseguiu Serra.

n UNIÃO
O prefeito da Capital res

saltou que a formalização da 
parceria fortalece a união entre 
os municípios. “Vamos discutir 
políticas públicas tanto para o 
ABC  como para a cidade de São 
Paulo e compartilhar muitas 

experiências. Temos muito a 
contribuir, principalmente no 
póspandemia”, disse Ricardo 
Nunes, que assumiu o execu
tivo da Capital em maio, após a 
morte de Bruno Covas.

Nunes destacou que a Ca
pital faz divisa com cinco dos 
sete municípios e que vivem 
nessas divisas 4,5 milhões de 
pessoas, das quais 3 milhões 
no lado paulistano. “Podere
mos, juntos, discutir questões 
comuns para melhor integra
ção entre as políticas públicas 
adotadas nas diferentes áreas.” 
(Reportagem Local)
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ABC atraiu investimentos 
de R$ 1,14 bilhão no 
primeiro semestre

Valor é 186% superior ao apurado no mesmo período de 2020, 
que foi impactado pela 1ª onda da pandemia 

O ABC atraiu R$ 1,14 bilhão 
em investimentos no primeiro 
semestre deste ano, montan
te 186% superior ao apurado 
no mesmo período de 2020, 
quan do a retração econômica 
gerada pela primeira onda da 
pande mia de covid19 impac
tou ne gativamente os inves
timentos, devido ao cli ma de 
incerteza nos negócios.

Os dados integram a Pes
quisa de Investimentos Anun
ciados no Estado de São Paulo 
(Piesp), que é realizada pela 
Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade) desde 
1988, mas passou por revisão 
me todológica em 2012 para 
incluir os aportes confirma dos, 
mas sem valor divulgado.

Apesar do aumento expres
sivo, decorrente da fraca base 
de com paração, o resultado da 
primeira metade deste ano é 
82,3% inferior ao do mesmo 

período de 2019, quando a 
re gião atraiu R$ 6,5 bilhões – 
va lor recorde puxado, princi
pal men te, por investimentos 
anun ciados por Sabesp e Sca
nia (veja quadro acima).

O levantamento da Funda
ção Seade listou 22 projetos no 
ABC no primeiro semestre des 
te an o, dos quais nove ti ve  ram 
seu valor revelado. O transpor
te público tem o maior projeto, 
no valor de R$ 859 milhões.

Tratase do montante a 
ser investido pela Metra para 
a construção do sistema de 
ônibus BRTABC, que vai co
nectar os terminais Sacomã, 
na Capital, a São Bernardo, 
passando por Santo André e 
São Caetano. O corredor terá 
18 km de extensão de frota 
de 82 ônibus articulados elé
tricos, com capacidade para 
transportar 115 mil pas
sageiros por dia. 

No setor imobiliário, desta
case o aporte de R$ 150 mi
lhões anunciado pela Sanca na 
instalação de centro logístico 
em São Bernardo em área de 
221 mil metros quadrados com 
acesso ao Rodoanel e às rodo
vias Anchieta e Imigrantes.

Outro aporte expressivo 
foi o anunciado pela Patriani, 
de R$ 50 milhões, pa ra erguer 
em Mauá uma fábrica de ma
teriais usados nos apartamen
tos que a empresa constrói.

No comércio, o anúncio de 
maior destaque foi o da rede 
de supermercados Joanin, que 
vai desembolsar R$ 35 mi  lhões 
para erguer um centro de dis
tribui ção no km 17,5 da Via 
Anchieta, em São Bernardo.

Nos serviços, a Plena Saúde 
anunciou, ao custo de R$ 25 mi
lhões, a construção de clínicas 
24h em Mauá, São Bernar do e 
Dia dema. (Reportagem Local)
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ABC Investimentos anunciados no 1º semestre de cada ano

Em R$ milhões

Pomar contribui na educação 
de alunos da EJA de Santo André

O Centro Público de For
mação Profissional Governa
dor Miguel Arraes, no Jardim 
Cristiane, conta com um 
projeto de plantio de árvores 
frutíferas e uma pequena 
horta de temperos. A inicia
tiva, que tem como foco a 
educação e a preservação am
biental, surgiu da proposta de 
professores em parceria com a 
equipe gestora da instituição e 
o Parque Escola.

Durante o período de en
sino remoto, por conta da 
pandemia, o objetivo maior 
foi manter o vínculo e des
pertar no aluno o interesse 
pelas aulas a distância, o que 
foi um desafio. Os professores 
então começaram a trabalhar 
nas aulas receitas culinárias 
de memórias, ou seja, aquelas 
que os alunos guardam em 
suas memórias afetivas.

A ideia, celebrada pelos 
professores, surtiu efeito posi
tivo e as receitas de memória 
afetiva foram compartilhadas 
pelos alunos. “Já compartilhei 
minhas receitas que aprendi 
com familiares e amigos e pe
guei dicas dos colegas de classe. 
Essa troca é muito impor
tante”, destaca o aluno João 
Rodrigues Batista, de 58 anos.

Com o retorno presen
cial, contando com a ajuda de 
um biólogo do Parque Escola, 
foram realizadas atividades 
para a criação de composteiras 
e o plantio de mudas frutíferas 
e temperos para que os alunos 
da Educação de Jovens e Adul
tos (EJA) do Centro Público de 
Formação Profissional Gover
nador Miguel Arraes pudessem 
utilizar nas aulas de culinária.

No espaço destinado ao 
pomar do Centro Público de 
Formação é possível encon
trar araçádocerrado, amei
xeira, abacateiro, cerejeira, 
pitangueira, limoeiro (cravo) 
e também uma muda de uru
cum. Os professores, junta
mente com os funcionários e 
alunos, plantaram as mudas, 
identificaram e dataram de 
acordo com o plantio.

Nos canteiros internos há 
plantio de cebolinha, salsinha, 
coentro, manjericão, orégano 
e alecrim. Após o plantio, 
tanto dos canteiros como das 
árvores frutíferas, os alunos 
acompanham o processo de 
crescimento e aprendem que 
é possível dispor de alguns 
ingredientes para consumo, 
cultivados em vasos ou em 
pequenos espaços. (RL)
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Após dois anos e meio, 14 profissionais receberam o certificado de evolução de classe
Divulgação/PMETRP

Segundo a prefeitura, a evolução foi possível graças ao bom desempenho profissional do grupo

A Guarda Civil Municipal  
(GCM) de Ribeirão Pires cele-
brou avanço profissional im-
portante na manhã de quarta-
feira (8). Após mais de dois 
anos e meio aguardando, 14 
profissionais receberam o cer-
tificado de evolução de classe, 
possibilitando o aumento na 
patente, o que impacta di-
retamente no salário e na 
valorização destes integran-
tes da corporação. Segundo a 
prefeitura, a evolução foi pos-
sível graças ao bom desem-
penho profissional do grupo.

Os 14 agentes certifica-
dos aguardavam há mais de 
dois anos e meio que o Exec-
utivo realizasse esse trâmite, 
que foi iniciado em março 
de 2021. “Fico muito feliz 
de estar possibilitando essa 
progressão. Fico pensando o 
que levou outros governos a 
não faze rem isso antes: não 
havia di nheiro ou boa von-
tade? É algo que faz muita 
diferença ao profissional e 
que deve entrar na lista de 
prioridades”, declarou o pre-
feito Clóvis Volpi, a quem 

os guardas recorreram no 
início do ano para viabilizar a 
evolução de classe.

Segundo o Comandante 
da GCM, Sandro Torres, 
com a nova patente, os pro-
fissionais se sentem mais 
valorizados e isso impacta 
diretamente no trabalho. 
“Diariamente, estamos li-
dando com situações nas 
ruas que são estressantes 

a qualquer ser humano. Ao 
se perceber valorizado, o 
Guarda Civil entende seu 
papel de importância para 
a sociedade e cumpre com 
seus deveres muito mais 
motivado”, destacou Torres.

Os profissionais que 
receberam a evolução de 
classe foram: Clayton Alis-
ton da Silva; Fabio Freitas; 
Cristiano de Souza da Silva; 

Brunos dos Santos; Isabelle 
Cristina Ribeiro Cruz; Jose 
Claudio Pereira Santos; Mar-
celo Donisete Santos; Maria 
Elivania Gomes de Moura; 
Miriam Berbel Medeiros 
Santos; Nanci Moraes Mon-
teiro; Regina Conceição Pic-
cirillo; Sérgio Ricardo da 
Silva; Thiago Araujo Silva; e 
Moacir da Silva Nascimento. 
(Reportagem Local)

GCMs de R.Pires recebem 
progressão profissional

Região prorroga 
restrições à abertura 

do comércio até 
30 de setembro
Em assembleia realizada 

no Consórcio Intermunicipal, 
os pre feitos dos sete muni cí-
pios de   cidiram manter as res-
tri ções de horário e ocupação 
das atividades de comércio e 
prestação de serviços no ABC.

No dia 17 de agosto, o gov-
erno do Estado liberou o fun-
cionamento do comércio, que 
pode operar sem restrições, 
com ho rá rio integral e 100% 
da capacidade de público.

Porém, o ABC havia op-
tado por manter as restrições 
ao menos até 15 de setembro. 
Na reunião de ontem, o Con-
sórcio decidiu prorrogá-las até 
o próximo dia 30.

Assim, Santo André, Dia-
dema, Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra man-
têm a ocupação dos esta be-
lecimentos limitada a 80% e 
o horário de funcionamento 
das 6h até 0h. 

São Bernardo seguirá com 
medidas um pouco mais ri-
gorosas: o comércio da cidade 
funciona das 6h às 23h, com 
60% da capacidade de público. 
Única exceção no ABC, São 
Caetano seguiu o entendimen-
to do governo do Estado, e seu 
comércio opera sem restrições. 
(Reportagem Local)
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Ao menos duas cidades do 
ABC vão intensificar a imuniza-
ção contra a covid-19 neste final 
de semana. No sábado (11), Mauá 
promoverá novo mutirão de vaci-
nação. A ação será aberta ao pú-
blico em geral, mas voltado prin-
cipalmente a quem participou do 
‘Arraiá da Vacinação’, ocorrido em 
26 de junho. Os munícipes imu-
nizados no evento poderão ante-
cipar a aplicação da segunda dose.

Realizado nos estaciona-
mentos da Prefeitura para 
imunizar os indivíduos com 40 
anos ou mais, o ‘Arraiá’ atraiu 
10.439 pessoas em 12 horas 
de vacinação.

Hoje, as 23 Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs) de Mauá 
abrirão as portas das 9h às 

Cidades do ABC intensificam 
vacinação neste final de semana

A Prefeitura de Diadema  realiza no sábado mais um Dia D de vacinação contra a covid-19, das 8h30 às 16h

16h para antecipar a segunda 
dose a este público e vacinar as 
pessoas com 12 anos ou mais 
(primeira ou segunda doses).

O ‘carro da vacina’ vai 
voltar a circular pelos bairros, 
no mesmo horário de funcio-
namento das UBSs. O serviço 
itinerante estreou na última 
segunda-feira (6). 

A Prefeitura de Diadema  
rea lizará sábado mais um Dia D 
de vacinação contra a covid-19, 
das 8h30 às 16h, nas 18 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) e 
no Teatro Clara Nunes (para os 
munícipes que moram nas regiões 
das UBSs Centro e Real).

Poderão ser vacinados com 
a primeira dose os jovens de 
12 anos ou mais, além dos de-

Governo do Estado de SP

mais contemplados nos grupos 
anteriores e que por algum mo-
tivo ainda não foram vacinados; 
pessoas aptas a tomarem a se-
gunda dose (D2), seja aquelas 
que estão no prazo ou as que 
estão com a dose em atraso; e 
os idosos com idade igual ou 
superior a 85 anos e que foram 
imunizados há seis meses com 
a segunda dose de Coronavac. 

“A Coordenação da Atenção 
Básica convoca novamente os 
usuários de Diadema para mais 
um sábado de vacinação. Nossas 
unidades e equipes estão prontas 
e motivadas para vacinar o maior 
número possível de pessoas”, des-
tacou a coordenadora da Atenção 
Básica, Maria Luiza Malatesta. 
(Reportagem Local) Poderão ser vacinados com a primeira dose os jovens de 12 anos ou mais

Feirantes de Diadema têm até 30 de 
setembro para fazer renovação da licença

A Prefeitura de Diadema 
abriu chamamento para renova-
ção de Licença de Feira 2021. Os 
feirantes da cidade têm até 30 
de setembro para fazer  a atua-
lização que garante a legalidade 
do trabalho nos pontos de ven-
das, como rege a Lei Municipal 
Complementar 455\18.

A renovação é anual e será 
realizada de forma online, por 
meio do endereço www.diade-
ma.sp.gov.br/renovafeirante. 
Conforme estabelece a legisla-
ção municipal quem tiver débi-
tos de tributos em atrasos não 
pode fazer o processo.  Para re-

solver essa questão, no próprio 
site em que se faz a renovação, 
tem o link  www.diadema.
sp.gov.br/consulta-e-parcela-
mento-de-debito-refis que per-
mite a negociação da dívida.

Outro ponto que também 
impede a revalidação da licença 
é a não apresentação do certi-
ficado do curso “Manipulação 
de Alimentos” pelos   permis-
sionários que vendem produ-
tos que precisam de manuseio. 
São os casos das bancas que 
comercializam pescados, aves 
abatidas, pastéis, caldo de 
cana, comidas típicas, doces e 

salgados, massas alimentícias e 
lanches, entre outras.  

n CURSO GRATUITO
A Secretaria de Segurança 

Alimentar oferece o curso 
Manipulação de Alimentos.  
No próximo dia 20, novo 
grupo de feirantes vai fazer o 
curso, que é online e que  está 
com inscrições aber tas. Os 
interessados devem ligar no 
telefone 4057-8003 para mais 
informações. Ou tra forma 
de obter informações é via o 
e-mail comercio.popular@di-
adema.sp.gov.br. (RL)


