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País registra 3.869 mortes por covid-19 em 24h; total de óbitos chega a 321.515, diz Conass

Marcelo Camargo/Agência Brasil 

Helber Aggio/PSA

Na primeira rodada, o au xílio beneficiou 702 mil na região, com transfe rên cias to tais de quase R$ 3 bi   lhões
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Não chove

A Justiça acatou ontem (31) manda
do de segurança impetrado pe lo Sin 
dicato e pela Associação das Em  presas 
de Hospe dagem e Ali mentação do ABC 
(Sehal/ Aethal) que autoriza a venda de 
bebidas alcoólicas nos ba res e restau

A Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop) enviou ao governo do 
Estado documento no qual alertam para 
a possibilidade de demissões em massa 
no setor “na próxima semana” caso a 
fase emergencial do Plano São Paulo se 
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Dentro da tendência 
“dark”, a série limitada 
Midnight do sedã Onix 
Plus investe na estética

Sindicato consegue na Justiça aval para vender 
bebida alcoólica em São Bernardo e S.André

Alshop prevê ‘demissões em massa’ 
se fase emergencial for estendida

Municípios do ABC antecipam para 
hoje vacinação de idosos com 68 anos

Diadema adia para 2 de maio 
volta às aulas presenciais

RestRições i

RestRições ii

coNtRa covid

educação

A nova rodada do auxílio emer gencial 
a ser pago a traba lha  do res informais, 
desem pre ga    dos, microempreendedo res 
in di  vi    du ais (MEIs) e benefi ci á rios do 
Bolsa Fa  mí lia prejudi cados pe  la pande
mia de covid19 de ve contemplar 470 
mil pessoas no ABC, com transferências 
to tais de R$ 470 milhões, o equi valente 
a 15,7% do valor con cedido no ano pas
sado. Segundo o governo federal, as 
novas parcelas começarão a ser pagas 
na próxima terçafeira (6). A nova esti
mativa feita pelo Diá  rio Regional con
sidera que a extensão será paga somente 
a 67% dos vulneráveis beneficiados na 
primeira rodada, uma vez que o Minis
tério da Economia estabeleceu critérios 
mais rígidos para a concessão do auxílio, Página 5
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Nova rodada de auxílio emergencial 
deve beneficiar 470 mil pessoas no ABC

Governo federal informou que 
pagamento do benefício terá início 

na próxima terça-feira

santo andré anunciou que inicia imunização da nova faixa etária

Um grande prazer 
na vida é fazer aquilo 
que dizem que você 
não é capaz de fazer

“

“
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e só 45,6 milhões serão contemplados, 
contra 68 milhões no ano passado. A 
projeção considera ainda a redução no 
valor do benefício. Serão quatro parce las 
mensais com valorbase de R$ 250 cada, 
exceto nos casos de famílias unipes
soais, que receberão R$ 150; e de mães 
que são as únicas provedoras do lar, que 
terão direito a R$ 375. Diferentemente 
do que ocorreu na primeira rodada, cada 
família terá direito a um único auxílio. 
Na primeira rodada, o au xílio beneficiou 
702 mil pes soas nos sete municípios, 
com transfe rên cias to tais de quase R$ 3 
bi   lhões, segundo dados publi ca  dos pelo 
Por tal da Transparência, da Con tro la  
do riaGeral da União, e com  pi lados pela 
repor ta gem.

rantes de San to André e São Bernardo 
por meio de delivery e drivethru. Pro
curada, a Prefeitura de São Bernardo 
informou que vai recorrer da decisão. 
Santo André não respondeu até o fe
chamento da edição.

esten da para além de 11 de abril. A en
tidade argumenta que 84% dos 40 mil 
associados já demitiram. No entanto, 
os empresários preveem au mentar o 
contingente de dis pensados se as me
didas se prolongarem.
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Fran Silva: Bolsonaro vive das crises que 
provoca porque seus seguidores querem isso
Vereador de São Bernardo afirma que o problema principal agora é olhar para a miséria que aumenta

Um dia após o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
demitir os comandantes das 
Forças Armadas, o vereador de 
São Bernardo Fran Silva (PSD) 
afirmou ao Diário Regional 
que o governo fede ral vive das 
crises que provoca porque seus 
seguidores querem isso. O par-
lamentar destacou que a atual 
crise é meramente palaciana. 

“Este governo já nasceu no 
meio de crises e provocando 
mais crises. Os militares não 
embarcarão nessa aventura bol-
sonarista. O presidente faz jogo 
para o seu público que diminui, 
mas ainda é fiel. Somente 
loucos, em plena pandemia, 
entrariam em uma aventura 
antidemocrática. Liberdade 
de imprensa se combate com 
mais liberdade de imprensa, 
e a democracia você também 
combate com mais democ-
racia. O problema principal 
agora é olhar para a miséria que 
aumenta e para o povo que está 
passando fome”, destacou.

Ao analisar a crise sanitária 
que o mundo vive, Fran Silva 
destacou que, enquanto no Bra-
sil vivemos a segunda onda da 
pandemia de covid-19, há aler-

tas na Europa, que já atravessa 
uma terceira fase, de que pode a 
vir enfrentar uma quarta onda 
de contaminação.

Segundo o vereador, o gover-
no federal demorou a tomar 
decisões e agora, por pressão 
do Congresso Nacional, depois 
de mais de um ano, que se for-
maliza um comitê de combate 
à covid-19. “Essa falta de dar 
importância e seriedade ao as-
sunto foi a grande premissa da 
crise sanitária. Podem discordar, 
chorar, mas o Brasil teve e tem 
vacina graças ao Governo de 
São Paulo. Em São Bernardo, a 
nossa infraestrutura na saúde se 
mostra eficaz. O problema é que 
temos muitas pessoas de outras 
cidades internadas aqui, normal, 
pelas regras do SUS”, pontuou.

n POLÍTICA ABC
Silva, que está no segundo 

mandato após ser o mais votado 
do PSD no ABC e o quinto mais 
bem votado na cidade, afirmou 
que apesar das especulações 
de que o prefeito Orlando Mo-
rando (PSDB) pode disputar as 
eleições de 2022 como vice-go-
vernador, o que colocaria Mar-
celo Lima (PSD) como sucessor 

Bolsonaro anuncia novos comandantes das Forças Armadas
O presidente Jair Bolsona-

ro escolheu o general Paulo Sér-
gio Nogueira de Oliveira como 
novo comandante do Exército, 
que substitui o general Edson 
Pujol, demitido com os coman-
dantes da Aeronáutica e da 
Marinha, que rejeitaram tenta-
tivas do presidente de politizar 
as Forças Armadas.

Ao escolher o general Paulo 
Sérgio no Exército, Bolsonaro 
repete a ex-presidente Dilma 
Rousseff ao quebrar a tradição 
de escolher o oficial mais an-
tigo para comandar a tropa. O 
nomeado era o terceiro pelo 
critério de antiguidade.

Uma entrevista do general, 
chefe do Departamento-Geral 
do Pessoal, foi apontada como 
uma das razões para Bolsona-
ro ter demitido o agora ex-
ministro da Defesa Fernando 
Azevedo e Silva. Ao Correio 

Braziliense, o militar apon-
tou a possibilidade de uma 3ª 
onda da covid-19 no país nos 
próximos meses e defendeu 
lockdown, contrariando o que 
prega o presidente, crítico a 
medidas de isolamento social.

Outros fatores também con-
tribuíram para a queda de Aze-
vedo: 1) ter mandado o general 
Eduardo Pazuello de volta para 
o quartel, quando Bolsonaro 
queria alocá-lo na Esplanada; 2) 
se recusou a confrontar decisões 
do Supremo Tribunal Federal, 
como queria o presidente; 3) se 
recusou a trocar o comandante 
do Exército, Edson Pujol, com 
quem Bolsonaro nunca teve 
boas relações.

Com a decisão, porém, Bol-
sonaro tenta apaziguar os âni-
mos e passar para a tropa que 
vai manter a continuidade. O 
general Paulo Sérgio é próximo 

de Azevedo. Preterido na es-
colha, o general mais antigo 
na cúpula do Exército, general 
José Luiz Freitas, elogiou a es-
colha pelas redes sociais. “Es-
colhido o novo Comandante 
do Exército, Gen Paulo Sérgio, 
excepcional figura humana e 
profissional exemplar. Como 
não poderia deixar de ser, con-
tinuaremos unidos e coesos, 
trabalhando incansavelmente 
pelo Exército de Caxias e pelo 
Brasil!”, postou.

Na Marinha, o escolhido 
por Bolsonaro foi o almirante 
Almir Garnier. Neste caso, o 
presidente também ignorou a 
tradição e optou pelo segundo 
da lista de antiguidade. Na 
Aeronáutica, assumirá o bri-
gadeiro Carlos Almeida Bap-
tista Junior, que demonstra 
nas redes sociais ser afinado 
ao governo. (AE)

natural do Paço, ambos ainda 
não comentaram nada sobre o 
assunto e que o tema é discu-
tido na “rádio peão”

“Caso se concretize essa pos-
sibilidade será um grande salto 
de importância para o ABC e, 
por que não, para o Estado. No 

comando da cidade se mostra 
um grande admi nistrador. Sabe 
fazer mais com menos. Quanto 
ao Marcelo Lima assumir o co-
mando do Paço é tranquilidade, 
porque é o mesmo grupo e os 
mesmos objetivos.”

Sobre o fato de, dos cinco 

Divulgação

Fran Silva: “é um momento em que a união é a única saída”

Anuncie: 4057-9000
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300 mil mortes por  omissão e incompetência
Há um ano o Brasil lamentava 

a primeira morte por covid-19. 
Doze meses depois chegamos à 
triste marca de 300 mil brasileiros 
e brasileiras que perderam a vida 
por conta de uma das piores pan-
demias de nossa história. Hoje, 
o país tem mais mortes do que 
todos os 27 países da União Eu-
ropeia somados.

A tragédia, infelizmente, 
está longe de acabar. Enquanto 
o sistema de saúde está colapsa-
do, a vacinação avança a passos 
lentos em todos os cantos do 
país: apenas 6% da população 
recebeu ao menos uma dose.

Há preocupação com o es-
toque de oxigênio nos hospitais 
e até mesmo com a possível falta 
de “kit intubação”. Governa-
dores e prefeitos tentam conter 

vereadores mais bem votados 
na cidade, três serem muito 
ligados a Marcelo Lima, Silva 
reafirmou que todos formam 
um grupo político só, que quer 
o bem da cidade. “Não há di-
visão, tanto que o mais votado 
da cidade e do ABC, o vereador 
Danilo Lima é do PSDB, sendo 
primo do Marcelo Lima. Agora 
ser ligado ao grupo político 
liderado por Marcelo Lima é 
muito bom. Na política é isso, 
você precisa estar inserido em 
um grupo e fazer parte de um 
projeto”, pontuou.

Para o vereador, ter sido 
reeleito com expressiva votação 
se deve ao empenho no traba-
lho em prol da população. “É o 
reconhecimento da população a 
esse trabalho. Sai da 28ª posição 
em 2016 para ser o quinto mais 
votado em 2020. É um motivo 
de felicidade, mas proporciona-
lmente aumenta a nossa res-
ponsabilidade. O vereador é a 
autoridade com a qual a popu-
lação sempre tem o primeiro 
contato. Vamos continuar 
trabalhando com seriedade e 
buscando auxiliar nosso go-
verno sempre. É um momento 
em que a união é a única saída.” 

Causa animal 
ganha aliado no 

Legislativo de 
Diadema

Empresas que apoiam o 
bem-estar animal em Dia-
dema podem ganhar, a par-
tir de agora, selo atestando 
contribuição à causa. “A causa 
animal é um dos nichos mais 
simpáticos junto à popula-
ção. Empresas que atuam a 
esse favor conquistam grande 
prestígio para suas marcas, 
com resultado no volume de 
vendas”, destacou o vereador 
Eduardo Minas (PROS), au-
tor do projeto, aprovado na 
última semana.

O selo “Empresa Amiga 
dos Animais” tem como ob-
jetivo criar diferencial para as 
empresas que favoreçam o 
bem-estar animal e estimular 
a população a optar por essas 
empresas no momento de 
suas compras. Os empreen-
dimentos poderão utilizar o 
selo em embalagens de seus 
produtos, em propagandas e 
também nas redes sociais.

“Todas as empresas po-
dem contribuir com a causa 
animal. A simples instalação 
de bebedouros ou doação de 
abrigos ajudam na qualidade 
de vida dos animais. Pensa-
mos no projeto de forma que 
empresas de qualquer porte e 
com mínimos recursos tam-
bém possam participar”, diz o 
vereador. (RL)

o avanço do vírus com medidas 
mais duras de restrição, que são 
desrespeitadas em larga escala 
em todo o país.

Falta também presidente: 
Bolsonaro só abre a boca para 
falar besteiras e mentiras e se 
omite de suas responsabilidades. 
Pior: debochou diversas vezes de 
um vírus mortal e que já destru-
iu milhares de famílias: “Eu não 
sou coveiro”, “E daí, quer que eu 
faça o que?”, “País de maricas” 
e dezenas de outras frases in-
felizes marcaram sua (falta de) 
gestão na presidência.

Para piorar, a população pas-
sa por uma crise econômica sem 
precedentes e que já afeta as re-
feições diárias dos brasileiros. 
O fim do auxílio-emergencial, 
em dezembro, piorou a situa-

ção. Os comerciantes estão 
quebrados e a população sem 
poder de compra.

Segundo a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), o ano de 2021 
começou com 27 milhões de 
brasileiros (12,8% da popula-
ção) na miséria. Mais de 6,2 mil-
hões estão vivendo com menos 
de R$ 157 por mês e mais de 10 
milhões já não têm o que comer.

Bolsonaro e seus ministros 
precisam começar a trabalhar 
pelo país e agilizar a vacinação 
do nosso povo. O Brasil não 
tem mais espaço para ama-
dores e que brincam com a vida 
da população.

Luiz Fernando é deputado 
estadual (PT/SP) e primeiro secre-
tário da Mesa Diretora da Assem-

bleia Legislativa de São Paulo
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Variante da covid identificada em 
Sorocaba pode ter origem local

Segundo o governo de São Paulo, paciente na qual a mutação foi identificada não viajou à África do Sul

Governo do Estado de SP

Covas: “Precisamos determinar qual a real incidência da nova cepa”

Membros do Centro de 
Contingência da Covid, do 
governo de São Paulo, afirma-
ram durante coletiva nesta 
quarta-feira (31) que a nova 
variante do coronavírus iden-
tificada em uma paciente de 
Sorocaba, no interior paulista, 
ainda não representa um peri-
go alarmante. 

Na avaliação apresentada 
pela equipe, a mutação identi-
ficada seria similar à registrada 
na África do Sul, mas informa-
ções preliminares apontam 
para a possibilidade de que  
seja evolução natural da va-
riante brasileira P.1.

“Precisamos determinar 
qual a real incidência desta 
nova variante, porque até o 
momento é um caso no uni-
verso de pandemia da P.1. Se 
for só um (caso), são as medi-
das que estão em andamento. 
Fora isso, é o acompanhamen-
to genômico e sequenciamen-
to para acompanhar o surgi-
mento dessas novas variantes, 
o que é esperado para esse mo-
mento”, afirmou Dimas Covas, 
diretor do Instituto Butantan.

A paciente na qual a muta-
ção foi identificada não viajou 
à África do Sul ou teve contato 
com qualquer pessoa daquela 

região, o que fortaleceria a 
tese de que a variação é uma 
evolução da P.1. Também 
foram encontradas “assinatu-
ras” da cepa original do coro-
navírus, o que indicaria uma 
origem local da variante.

Ainda na semana passada, 
pesquisadores da Fiocruz aler-
taram para a circulação de no-
vas mutações da covid-19 no 
país, mas em uma quantidade 
pequena das amostras, o que 
não configuraria ainda o sur-
gimento de novas variantes. 
“Vale ressaltar que as novas 
mutações foram, até o mo-
mento, detectadas em baixa 
frequência, apesar de encon-
tradas em diferentes Estados”, 
afirmou a virologista Paola 
Cristina Resende.

De acordo com Covas, a 
situação da paciente de Soro-
caba e dos familiares tem sido 
acompanhada pela Secretaria de 
Saúde e pela Vigilância Sanitária. 
Ainda não se sabe qual seria o 
grau de contágio, transmissão e 
letalidade da nova variante.

n MAIS VACINAS
O governo do Estado li-

berou nesta quarta-feira mais 
3,4 milhões de doses da vacina 
do Instituto Butantan contra o 

coronavírus para uso em todo 
o país. Somente esta semana 
foram entregues 8,4 milhões 
ao Plano Nacional de Imuni-
zalção (PNI). Este mês, o mon-
tante chega a 22,7 milhões de 
doses, quantitativo maior do 
que o disponibilizado em ja-
neiro e fevereiro juntos.

“Hoje o Governo do Es-
tado de São Paulo e o Insti-
tuto Butantan têm a honra de 
entregar mais 3,4 milhões de 
doses da vacina do Butantan 
para todo Brasil. Até o final do 

mês de abril, vamos entregar 
46 milhões de doses da vacina 
do Butantan e, até 30 de agos-
to, 100 milhões de doses desta 
vacina que está salvando mil-
hões de brasileiros em todo o 
Brasil”, destacou  o governador 
João Doria.

Das 3,4 milhões de doses 
entregues nesta quarta-feira 
pelo Butantan, 898,4 mil doses 
ficam em São Paulo para que a 
Secretaria de Saúde faça a dis-
tribuição aos 645 municípios. 
(AE e Reportagem Local)

Anvisa aprova o uso emergencial 
da vacina da Janssen no Brasil
A Diretoria Colegiada da An-

visa aprovou nesta quarta-feira 
(31) o uso emergencial no Brasil 
da vacina da Janssen contra a co-
vid-19 durante a 5ª Reunião Ex-
traordinária Pública de 2021. O 
governo federal já havia fechado 
contrato para aquisição de 38 mi-
lhões de doses, que só vão chegar 
no último trimestre de 2021.

A vacina contra covid-19 da 
Janssen, subsidiária da John-
son & Johnson, registrou eficá-
cia global de 66%, sendo que se 
mostrou eficaz em 85% para 
casos graves. O imunizante é o 
quarto aprovado para uso no 
Brasil - os outros são da Pfizer, 
Oxford/AstraZeneca, ambos 
com registro oficial, e Coro-
navac, que tem parceria entre 
Sinovac e Instituto Butantan 
para utilização emergencial.

Na apresentação de Gustavo 
Mendes Lima Santos, gerente-
geral de Medicamentos e Produ-
tos Biológicos da Anvisa, ficou 
evidente que a vacina da Janssen 

mostrou-se eficaz para profilaxia 
em adultos acima de 18 anos em 
uma dose única de 0,5ml.  En-
tre as recomendações, Santos 
pontuou que a vacina não pode 
ser congelada, precisa ser prote-
gida da luz e depois de o frasco ser 
aber to, é necessário utilizar em 
até seis horas, conservando entre 
2ºC e 8ºC. “Temos dados de que a 
vacina produziu anticorpos neu-
tralizantes e induziu respostas ce-
lulares. Também tem respostas de 
neutralização do SARS-CoV-2 em 
14 dias após a única dose”, disse.

A empresa firmou termo de 
compromisso para complemen-
tação de estudos e novos dados 
com  a Anvisa. Entre as dúvidas 
deste imunizante estão o tempo 
de duração da proteção, a ex-
periência limitada em grávidas, 
a eficácia da vacina contra no-
vas variantes do coronavírus e 
a ausência de evidências de que 
o imunizante previna a trans-
missão do SARS-CoV-2 de pes-
soa para pessoa. (AE)

Consórcio ABC aprova auxílio a Rio Grande 
da Serra para controle da pandemia

Santo André terá primeira 
Árvore Solar conectada do ABC

Os prefeitos da região, em 
assembleia extraordinária do 
Consórcio Intermunicipal 
ABC nesta terça-feira (30), 
por videoconferência, apro-
varam a disponibilização 
de recursos para compra de 
insumos para Rio Grande da 
Serra em caráter emergen-
cial de vido à pandemia.  Por 
meio de contrato de Pro-
gramas e Projetos, serão dis-
ponibilizados ao muni cípio 
cerca de R$ 100 mil para a 
compra de insumos ao com-
bate ao novo coronavírus.

Santo André será nova-
mente referência em inovação 
para outras cidades, não só do 
ABC, como do Estado. Será 
inaugurada nos próximos 
dias, na rua Padre Manoel da 
Nóbrega, no bairro Jardim, 
a primeira Árvore Solar com 
conceito de conectividade da 
região, que trará diversas pos-
sibilidades tecnológicas e sus-
tentáveis para a cidade.

Com a montagem em 
fase de finalização, em frente 

O presidente do Consór-
cio ABC e prefeito de Santo 
André, Paulo Serra, ressaltou 
que a entidade regional tem 
atuado como órgão articula-
dor de estratégias conjuntas 
das sete prefeituras para o en-
frentamento do coronavírus.

“Neste momento de crise 
sanitária, o Consórcio ABC 
tem concentrado esforços 
para reforçar o sistema de 
saúde e garantir o atendimen-
to a toda a população das sete 
cidades”, afirmou Paulo Serra.
(Reportagem Local)

ao futuro edifício Serafina 
Corporate, da construtora 
Patriani, que será inaugurado 
em abril, a estrutura está 
relacionada a tecnologias 
para conectividade. A Árvore 
Solar e o conjunto de equipa-
mentos associados, além da 
produção des centralizada de 
energia solar, permitirá uma 
série de possibilidades de sen-
soriamento dinâmico, como 
medições climáticas e monito-
ramento de bueiros. (RL)

AINDA 
É NOTÍCIA

 S.Paulo compra 3 mil equipamentos para garantir o abastecimento de oxigênio nos munícipios
O governador João Doria 

anunciou nesta quarta-feira 
(31) a compra e o início da dis-
tribuição de 2 mil cilindros de 
oxigênio para os municípios 
de todas as regiões do estado. 
Além disso foram comprados 
mil concentradores de oxigênio, 
aparelhos utilizados de apoio 
para pacientes menos graves, o 
que permite que os respiradores 
possam ser utilizados nos casos 
mais graves.

“O governo do Estado de São 
Paulo adquiriu 2 mil cilindros de 
oxigênio e começa a distribuição 

naqueles municípios que pre-
cisam, pois não possuem usi-
nas de oxigênio e são unidades 
menores de atendimento de 
saúde”, afirmou Doria.

Levantamento realizado 
pe la Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional e pelo Consel-
ho dos Secretários Municipais 
de Saúde (COSEMS) aponta 
que ao menos 120 munícipios 
estão em situação emergencial. 
Além disso, o Governo de SP 
entrou em contato com todas 
as universidades para verificar 
a disponibilidade de cilindros. 

O município de Registro já 
recebeu 16 equipamentos da 
Unicamp no final de semana. 
As demais cidades que tiverem 
demandas também poderão 
ser atendidas, conforme a dis-
ponibilidade.

n MOBILIZAÇÃO
As secretarias de Saúde, de 

Desenvolvimento Econômico e 
de Desenvolvimento Regional, 
InvestSP e Instituto Butantan 
estão trabalhando em conjun-
to nesta iniciativa. Na última 
semana, grandes empresas já 

aderiram ao chamamento para 
esforço conjunto no forneci-
mento de cilindros de oxigênio 
para os pacientes graves con-
taminados pelo coronavírus.

A AMBEV vai montar uma 
usina exclusivamente dedicada 
ao envase de oxigênio na região 
de Ribeirão Preto, para forneci-
mento gratuito ao setor público 
de saúde, em especial hospitais 
municipais.

A Copagaz e Ultragaz tam-
bém se comprometeram a reali-
zar a adaptação da frota, já uti-
lizada no transporte de botijões 

de gás, visando à distribuição 
dos cilindros que forem doados, 
assim como para a logística de 
abastecimento das unidades de 
saúde. O acordo de disponibili-
zação da frota também será re-
alizado sem custos para Estado 
e municípios.

O Governo de São Paulo  
está realizando campanha de 
doação de cilindros de oxigênio 
para empresas, laboratórios de 
pesquisa e organizações que 
puderem doar ou emprestar os 
equipamentos. 

Para mais informações, o 

contato deve ser realizado pelo 
e-mail doeO2@sp.gov.br.

n MAIS LEITOS
Doria também anunciou 

nesta quarta a instalação de 163 
novos leitos no complexo do 
Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da USP para 
atendimentos de casos de covid. 
Serão mais 58 vagas de UTI e 75 
de enfermaria no Instituto Cen-
tral (ICHC) e mais 10 de UTI e 
20 de enfermaria no Hospital 
Auxiliar de Suzano (HAS), em 
parceria com a prefeitura. (RL)

Anvisa rejeita 
pedido do Ministério 
para importação da 

vacina Covaxin
A Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) rejeitou nesta 
quarta-feira (31) a solicitação do 
Ministério da Saúde para auto-
rização excepcional para impor-
tação e distribuição da Covaxin/
BBV152, produzida pela Bharat 
Biotech, da Índia.

“Os dados apresentados não 
fornecem informações para sa-
bermos a qualidade e eficácia da 
vacina. Não conseguiu demons-
trar que o produto cumpriu o re-
quisito de lei. O importador não 
apresentou todos os documentos 
necessários”, explicou o relator 
Alex Machado Campos, diretor 
da Anvisa. Na terça-feira, a agên-
cia já havia indeferido o pedido de 
certificação das fábricas do labo-
ratório Bharat Biotech, na Índia. 
Os diretores reforçaram que a 
equipe da Anvisa enviada à Ìndia 
identificou inconformidades no 
processo de fabricação. (AE)

Brasil tem novo 
recorde, com 3.869 

mortes por covid-19 
em 24h, diz Conass

O Brasil registrou nesta 
quarta-feira (31) novo recorde 
de mortes em decorrência da 
covid-19 em um único dia, 
com cerca de 3.869 óbitos con-
tabilizados em 24 horas, se-
gundo levantamento do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) divulgado 
nesta quarta-feira (31).

O último pico havia sido 
registrado na terça-feira, com 
3.780 vidas perdidas em razão 
da doença. Com a nova marca, 
o País acumula 321.515 mortes 
desde o início da pandemia.

Os dados do Conass 
também indicam o registro 
de 90.638 novas infecções 
pelo coronavírus, totalizando 
12.748.747 casos confirmados.

O levantamento foi feito 
a partir da compilação de da-
dos das secretarias de Saúde 
dos 26 Estados e do Distrito 
Federal. (AE)
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Sehal consegue na Justiça aval para vender 
bebida alcoólica em S.Bernardo e S.André

Decisões permitem que bares e restaurantes comercializem o produto nos sistemas de delivery e drive-thru

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A Justiça acatou ontem 
(31) manda do de segurança 
impetrado pe lo Sin  dicato e 
pela Associação das Em  pre
sas de Hospe dagem e Ali
mentação do ABC (Sehal/ 
Aethal) que autoriza a venda 
de bebidas alcoólicas nos ba
res e restaurantes de San to 
André e São Bernardo por 
meio de delivery e drive-thru.

Procurada, a Prefeitura de 
São Bernardo informou que 
vai recorrer da decisão.

A comercialização desse 
ti   po de produto estava to
talmente proibida em cinco 
(Santo André, São Bernardo, 
São Caetano, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra) dos sete 
municípios da região durante 
o megaferiado (de 27 de março 
a 4 de abril) adotado pelas pre
feituras para conter o avanço 
da pandemia de covid19.

Nas demais cidades (Di-
adema e Mauá), a venda de be
bidas alcoólicas estava autori
zada a bares e restaurantes 
apenas no sistema delivery.

Até o fechamento desta 

edi ção, o mandado havia sido 
deferido pelos juízes Genil
son Rodri gues Carreiro, da 
1ª Vara da Fazenda Pública 
de Santo André; e Alexandre 
Jorge Carneiro da Cunha Fi
lho, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública de São Bernardo.

As ações foram assinadas 
pelos advogados do Sehal 
Deni ze Tonelotto e João Ma
noel Pinto Neto, que alegam 
a in constitucionalidade da 
proibição de venda de bebi
das alcoólicas, sob o argu
mento de que os decretos ex
trapolaram as leis esta duais 
e federais que permitem a 
venda desse tipo de produto. 
Além disso, argumentam que 
não há justificativa científica 
que ampare a proibição.

Na decisão, Carreiro  argu
menta que “a proibição com
pleta e absoluta da comer ci
a lização de bebida alcoólica 
revestese de evidente excesso, 
posto que, sem lastro em evi
dência empírica ou científica, 
parte da premissa (mera espe
culação) de que todo o comércio 
e consumo de álcool são fatores 
de fomento de aglomeração e 
propagação do coronavírus”.

“Evidente, portanto, a ir
razoabilidade da medida, por 
impor sacrifício à atividade eco
nômica (...) sem a cor res pon
dente demonstração da con
cre  ta utilidade ao fim a que se 
des   tina”, continua o magistrado.

n ‘SACRIFÍCIO’
O presidente do Sehal e da 

Aethal, Beto Moreira, criti
cou a proibição. “Entendo e 
reconheço a boa intenção dos 

prefeitos, mas o decreto não 
é razoável e impõe mais um 
grande sa crifício a um setor 
que já está sendo gravemente 
afetado pe la crise”, explicou.

Moreira ressaltou que as 
bebidas podem representar 
até 25% do tíquete de um bar 
ou restaurante, dependendo 
do tipo de estabelecimento. 
“Pa ra um restaurante com fo
co na venda de marmitas, a 
participação das bebidas al coó

Divulgação/Sehal

Restaurantes tiveram funcionamento restringido devido à covid

licas não é significativa. Porém, 
para quem foca no happy hour 
e vende pe tiscos, por exem
plo, pode chegar a um quarto 
do tíquete. Quem não gosta de 
tomar uma cai pirinha quando 
come  feijoada?”, questionou.

Na terçafeira, a juíza Ida 
Inês Del Cid, da 1ª Vara da Fa
zenda Pública de São Bernar
do, deferiu liminar semelhante 
pedida pela Associação Paulis
ta de Supermercados (Apas), 
válida para estabe lecimentos 
do setor no município.

n OUTRO LADO
A Prefeitura de São Ber

nardo informou que somente 
os estabelecimentos associados 
à entidade receberam o aval da 
Justiça e que a fiscalização nos 
demais continuará sendo fei ta 
normalmente, com aplicação 
de sanções administrativas.

A Prefeitura de Santo An
dré informou que a proibição 
consta do decreto atual e se gue 
até domingo (4) e que, após 
esse período, haverá novo en
contro online do Consórcio 
Intermunicipal ABC para de
bater as próximas medidas a 
serem adotadas na região.

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

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.

INDICADORES
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-0,18%
116.634 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,628 R$ 5,629
Turismo R$ 5,66 R$ 5,79

Volume: R$ 32,13 bilhões
Maiores altas:  Equatorial ON 
(8,39%), CCR SA ON (6,34%)
Maiores baixas:   YDUQS Part ON 
(-4.74%), Gol PN (-3,67%) 
Variação em 2021: -2,00%
Variação no mês:  +6,00%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,598 R$ 6,600
Turismo R$ 6,66 R$ 6,81

Desemprego atinge recorde de 14,3 milhões de pessoas

O número de pessoas des
empregadas no Brasil foi esti
mado em 14,3 milhões no tri
mestre encerrado em janeiro, o 
maior contingente desde 2012, 
início da série histórica da Pes
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada ontem 
(31) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Embora a taxa de desocupação 
tenha ficado estável em 14,2% 
frente ao trimestre anterior, é 
a mais alta para um trimestre 
encerrado em janeiro. 

O contingente de pessoas 
ocupadas, por sua vez, aumen
tou 2% e chegou a 86 milhões. 
Isso representa 1,7 milhão de 
pessoas a mais no mercado de 
trabalho em relação ao trimes
tre encerrado em outubro.

“Apesar de perder força em 
relação ao crescimento obser
vado no trimestre encerrado 
em outubro, a expansão de 2% 

na população ocupada é a maior 
para um trimestre encerrado em 
janeiro. Esse crescimento ainda 
tem influência do fim de ano, 
já que novembro e dezembro 
foram meses de crescimentos 
importantes”, explica a analista 
da pesquisa, Adriana Beringuy.

Com o aumento no número 
de ocupados, o nível de ocupa
ção, que é a fatia de pessoas ocu

padas na população em idade de 
trabalhar, ficou em 48,7%.

A maior parte desse aumento 
na ocupação veio da população 
informal. O número de em
pregados sem carteira assinada 
no setor privado subiu 3,6% em 
relação ao trimestre anterior, o 
que representa um aumento de 
339 mil pessoas. Já o total de 
trabalhadores por conta própria 

sem CNPJ cresceu 4,8% no mes
mo período, totalizando 826 mil 
pessoas a mais. O contingente de 
trabalhadores domésticos sem 
car teira aumentou 5,2% frente 
ao trimestre anterior e soma 
3,6 milhões de pessoas.

“Em relação à posição na ocu
pação, o trabalhador por conta 
própria e o empregado no setor 
privado sem carteira seguem 
sendo aqueles que estão contri
buindo mais para o crescimento 
da ocupação no país”, diz a pes
quisadora. Com isso, a taxa de in
formalidade no trimestre encer
rado em janeiro foi de 39,7%. 

Os trabalhadores do setor 
privado com carteira assinada 
mantiveram estabilidade frente 
ao trimestre encerrado em outu
bro. Porém, na comparação com 
o mesmo período de 2020, o 
cenário é de queda. São 3,9 mil
hões de trabalhadores com car
teira assinada a menos no setor 
privado. (Reportagem Local)

Trata-se do maior número já registrado pela série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012

Segundo o IBGE, taxa de desemprego no país é de 14,2%

Alshop prevê ‘demissões em massa’ 
se fase emergencial for estendida

A Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping (Alshop) 
enviou ao governo do Estado de 
São Paulo documento no qual 
alertam para a possibilidade de 
demissões em massa no setor 
“na próxima semana” caso a fase 
emergencial do Plano São Paulo 
de combate à pandemia se esten
da para além de 11 de abril.

A entidade argumenta que 
84% de seus cerca de 40 mil 
associados já demitiram parte 
dos funcionários. No entanto, 
os empresários preveem au
mentar o contingente de dis
pensados se as medidas se pro
longarem novamente. 

A Alshop alega que, em ou
tros estados da Federação como 
Goiás, Santa Catarina, Distrito 
Federal, Pará, Amazonas, Paraná 
e Rio Grande do Sul, já há flexi
bilização do fun ci onamento do 
comércio, incluindo shoppings 
e lojas de rua, bares e restauran
tes. Todos se comprometeram 
com a aplicação dos protocolos 

já conhecidos como uso ob
rigatório de máscaras, mesas 
distanciadas, controle de tem
peratura dos frequentadores e 
limitação no número de clien
tes, além do horário reduzido 
de funcionamento, medidas que 
variam conforme o Estado. 

“A Alshop e mais de 40 en
tidades ligadas ao varejo estão 
insatisfeitas com a condução 
do governo em relação às ações 
de combate à pandemia (...) En
quanto os shoppings, que gasta
ram muito dinheiro para adequar 
os estabelecimentos visando a 
reabertura, estão fechados, as 
autoridades deixam o comércio 
informal trabalhar sem controle 
na periferia em um lockdown 
fajuto que penaliza a econo
mia, pois já está paralisando até 
mesmo a indústria. Lembro que 
70% das lojas de shopping são 
pequenos estabelecimentos com 
cinco a seis funcionários”, aler
tou Nabil Sahyoun, presidente 
da Alshop. (Reportagem Local)

Arquivo
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A nova rodada do auxílio 
emergencial, que começa a ser 
paga no próximo dia 6, deve 
beneficiar 470 mil traba lha  do
res informais, desem pre ga    dos, 
microempreendedo res in di 
vi    du ais (MEIs) e benefi ci á  rios 
do Bolsa Fa  mí lia prejudi cados 
pe  la pande mia de covid19 no 
ABC, com transferências to
tais de R$ 470 milhões, o equi
valente a 15,7% do valor con
cedido no ano passado.

A nova estimativa feita pelo 
Diá  rio Regional considera que 
a extensão será paga somente 
a 67% dos vulneráveis bene
ficiados na primeira rodada, 
uma vez que o Ministério da 
Economia estabeleceu critérios 
mais rígidos para a concessão 
do auxílio, e só 45,6 milhões 
serão contemplados, contra 68 
milhões no ano passado.

A projeção considera, ain da, 
a redução no valor do benefício. 
Serão quatro parce las mensais 
com valorbase de R$ 250 
cada, exceto nos casos de famí
lias unipessoais, que receberão 
R$ 150; e de mães que são as 
únicas provedoras do lar, que 
terão direito a R$ 375. Dife
rentemente do que ocorreu na 

primeira rodada, cada família 
terá direito a um único auxílio.

Na primeira rodada, o au
xílio beneficiou 702 mil pes
soas nos sete municípios, 
com transfe rên cias to tais de 
quase R$ 3 bi   lhões, segundo 
dados publi ca  dos pelo Por tal 
da Transparência, da Con tro
la   do riaGeral da União, e com 
pi lados pela repor ta gem. Um 
a cada quatro moradores da 
região recebeu a ajuda federal.

O anúncio da liberação das 
novas parcelas foi feito nesta 
quarta (31) pelo presidente 
Jair Bolsona ro, juntamente 
com ministro da Cidadania, 
João Roma, e dos presidentes 
da Caixa, Pedro Guimarães, e 
da Dataprev, Gustavo Canuto.

Segundo Roma, o bene
fício é um alento para o povo 
brasileiro. “O pagamento foi 
via bilizado pela PEC Emer
gencial com R$ 44 bilhões que 
servirão para quatro parcelas 
direcionadas aos brasileiros 
vulneráveis que estão passando 
muita dificuldade. São recursos 
públicos, para os quais precisa
mos ter o maior zelo”, afirmou. 
“A preocupação do presidente 
Jair Bolsonaro é válida, pre

cisamos estar perto da popula
ção que mais precisa. O auxílio 
emergencial é ferramenta para 
minimizar o sofrimento para 
conseguir superar essa pan
demia”, destacou.

n DEPÓSITOS
Pedro Guimarães, explicou 

que a partir do dia 6 o banco 
depositará o auxílio nas con
tas digitais  que todos os ben
eficiários já possuem  e depois 

será possibilitado o saque. 
“Teremos todo um calendário 
com todo o detalhamento, 
para minimizar aglomerações. 
Nossa expectativa é de que pelo 
menos metade das pessoas já 
paguem suas contas digital
mente. Vamos minimizar as fi
las de saques”, acrescentou. 

O governo estima que 45,6 
mi lhões de trabalhadores serão 
alcançados pela nova rodada.  
Na nova etapa do benefício 

Cidades do ABC começam a 
vacinar idosos com 68 anos hoje

Ao menos três cidades da 
região começam a vacinar hoje 
(1º) idosos com 68 anos contra 
a covid. Nesta quartafeira (31), 
durante coletiva, o go vernador 
João Doria anunciou a ante
cipação da imunização desse 
grupo em todo o Estado para 
esta sextafeira (2).

Em Diadema, que receberá 
hoje  mais um lote com doses 
da vacina Coronavac/Butan
tan, a imunização vai acontecer 
por livre demanda, ou seja, não 
será necessário realizar agenda
mento. Basta o idoso compa
recer a uma das 20 Unidades 
Básicas de Saúde, das 8h30 às 
16h, portando documento de 
identificação pessoal com foto 
e comprovante de residência 
de Diadema ou carteirinha da 
UBS onde é cadastrado. 

Na sextafeira (2), a vacina
ção não será realizada devido 
feriado de Sextafeira Santa. A 
vacinação contra a covid19 re
torna na segundafeira (5), nas 
UBS e nos postos volantes (con-
fira a lista em nosso site www.dia-
rioregional.com.br). 

A Secretaria orienta que 
não é necessário formação de 
fila antes da abertura da uni
dade e nem aglomeração, pois 
o município já recebeu 100% 
das doses necessárias para vaci
nar os idosos dessa faixa etária. 
Portanto, os munícipes podem 
se organizar para comparecer 
à unidade ao longo do dia para 
evitar aglomeração. 

Quem já está no prazo 
para tomar a segunda dose, 
pode procurar espontanea
mente a unidade onde tomou 
a primeira dose para garantir 
a imunização completa. Será 
necessário apresentar compro
vante de vacinação (1ª dose); 
Documento de Identificação; 

Comprovante de residência ou 
carteirinha da UBS.

Importante lembrar que as 
vacinas têm intervalo de aplica
ção da segunda dose diferentes: 
quem tomou a vacina Coro
navac/Butantan deve respeitar 
o intervalo de 28 dias e quem 
tomou a Covishild/Astrazen
eca/Oxford deve aguardar 12 
semanas. 

n SÃO BERNARDO
São Bernardo também an

tecipou para hoje a aplicação 
da primeira dose em idosos de 
68 anos. A imunização ocorre 
em cinco postos avançados 
da cidade, como forma de 
evitar aglomerações. O cadas
tro e o agendamento online 
são obri gatórios e estão dis
poníveis no site da Prefeitura 
(https://vacinacovid.saober
nardo.sp.gov.br).

A aplicação das doses será 
realizada das 8h às 12h e das 
13h às 17h, em cinco endereços: 
em sistema drivethru no Paço 
Municipal (Praça Samuel Sa-
batini, 50, Centro), no Ginásio 
Poliesportivo Adib Moysés 
Dib (Avenida Kennedy, 1.115, 
Parque Anchieta), na Igreja 
São João Batista (Praça São 
João Batista, 1, Rudge Ramos), 
no Ginásio Poliesportivo do 
Jardim das Orquídeas (Estrada 
do Poney Club, 90, Alvarenga) 
e no Ginásio Poliesportivo do 
Riacho Grande (Rua Marcílo 
Conrado, 210, Riacho Grande).

Ribeirão Pires também 
anunciou a antecipação da 
imunização de munícipes com 
68 anos para hoje. A vacina
ção ocorrerá das 8h às 16h, via 
Drive Thru no complexo Ayr
ton Senna, à Avenida Prefeito 
Valdírio Prisco, 183. (Reporta
gem Local))

Nova rodada do auxílio emergencial 
deve ter impacto de R$ 470 mi no ABC

Diadema prorroga  
para 2 de maio 
início das aulas 

presenciais
A Prefeitura de Diade

ma decidiu postegar para 
dia 2 de maio o início das 
aulas presenciais na ci
dade. Decreto com a pror
rogação da data  foi publi
cado hoje (1º), no Diário 
Oficial da cidade. 

Em fevereiro, Diadema, 
juntamente com Mauá, Ri
beirão Pires e Rio Grande 
da Serra, postergaram o re
torno das aulas presenciais 
para abril. Inicialmente, a 
volta gradativa estava pre
vista para 1º de março.

À época as prefeituras 
alegaram que dificuldades 
fi nanceiras e problemas es
truturais nas escolas que in
viabilizariam a retomada das 
atividades da rede municipal.

Ribeirão Pires anunciou, 
no último dia 26, que  a rede 
municipal tem data prevista 
para a volta às aulas presen
ciais no dia 30 de maio. Para 
a rede estadual e particular, 
as atividades com alunos 
dentro das unidades poderão 
ser retomadas a partir de 21 
de abril. A previsão anterior 
era 5 de abril para todas as 
redes de ensino. Entretanto, 
o decreto ressalta que a nova 
previsão está condicionada 
ao cenário da pandemia em 
Ribeirão Pires. (RL)
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AUXÍLIO EMERGENCIAL - PRIMEIRA RODADA
Benefício pago a vulneráveis do ABC somou quase R$ 3 bilhões

Fonte: Portal da Transparência/Controladoria-Geral da União (CGU)

Anderson Amaral/Especial para o DR

Município	 	 Beneficiários	 	 Valor	transferido
	 Total	 	%	da	população	 Total	(R$	mi)	 Participação	(%)
Diadema 125.132 29,32 542,42 18,12
Mauá 118.041 24,72 504,72 16,86
Ribeirão	Pires 29.924 24,10 126,55 4,23
Rio	Grande	da	Serra 14.374 27,95 61,93 2,07
Santo	André 179.739 24,92 758,70 25,35
São	Bernardo 206.391 24,44 878,83 29,36
São	Caetano 29.179 18,02 120,10 4,01
ABC	 702.780	 25,03	 2.993,25	 100,00

apenas poderá receber os va
lores quem já era beneficiário 
do programa em dezembro de 
2020. Em decreto editado na 
semana passada, o gover no re
forçou a proibição à realização 
de novos pedidos do benefício 
por quem estava empregado 
até julho de 2020, quando o 
cadastro foi encerrado, mas 
foi demitido depois disso, sem 
conseguir recolocação. (Re
portagem Local e AE)
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DANIEL DIAS
LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA

AutoMotrix

Em alta no universo automo
tivo há alguns anos, os modelos 
com carroceria e detalhes predo
minantemente pretos ganharam 
protagonismo no Brasil a partir 
de 2018, com o lançamento de 
uma versão da picape média  
S10 com o sugestivo nome de 
Mid night (meia-noite). Foi  um 
sucesso imediato. Na sequência, 
a General Motors apresentou as 
versões escurecidas dos SUVs 
Equinox e Tracker (na geração an-
terior, im portada do México) e do 
sedã médio Cruze Black Bow Tie. 

Em outubro do ano passado, 
a bola da vez passou a ser o Onix 
Plus, surgido em 2019 como a 
configuração sedã do Onix. Sua 
edição limitada Midnight teve 
co mo base a configuração top de 
linha do três volumes, a Premier.

Equipado com motor 1.0 tur
bo de 116 cv e câmbio automáti

co de seis marchas, o Onix Plus 
Midnight tem preço sugerido de 
R$ 85.620. Não há opcionais.

Na versão Midnight, o sedã 
compacto da GM ganha diversos 
detalhes enegrecidos, passando 
pelas “gravatinhas” tradicionais 
da marca Chevrolet em uma 
versão “blacktie”, que aparece na 
grade frontal, na tampa do por
tamalas e no centro do volante 
multifuncional com assis tência 
elétrica progressiva e base reta. 

Embora a Midnight tenha co
mo base a top de linha Premier, 
não conta com a conectividade 
wifi da versão de base. Apesar 
disso, a série especial não deixa 

de oferecer bons equipamentos 
de interatividade. O multimídia 
MyLink com tela de oito pole
gadas sensível ao toque conta 
com projeção sem cabo e carre
gamento do celular por indução. 
O acabamento interno mantém 
o estilo “50 tons de preto”, com 
revestimentos em tom Jet Black 
com detalhes em High Gloss. 

O painel do Onix Plus Mid
night é todo negro, assim como 
as portas, tendo ainda detalhes 
em cinza no túnel, nas maçane
tas, na alavanca de câmbio e no 
volante, também em preto bri
lhante. Como a versão nasce na 
Premier, o painel perdeu parte 

do acabamento soft, sendo subs 
tituído por textura escura, apli
cada ainda às portas, que re
cebem  material mais macio. 

A versão Midnight é bem 
equi pada e traz arcondicionado, 
acabamento interno premium, 
chave com sensor de aproxima
ção e botão de partida, coluna 
de direção com regulagem em 
altura e profundidade, painel de 
instrumentos de 3,5 polegadas 
digital TFT, controlador de limite 
de velocidade, vidro elétrico nas 
portas dianteiras e traseiras com 
acionamento por um toque.

Oferece ainda entradas USB 
também para os ocupantes do 

banco traseiro, lanternas em 
LED, rodas de liga leve de 16 po
legadas pintadas em preto bri
lhante com bonitas saliências na 
extremidade de cada raio junto 
à roda, seis airbags (duplo fron-
tal, laterais e de cortina), alerta de 
ponto cego, controle eletrônico 
de estabilidade e tração, faróis di
anteiros tipo projetor com acen
dimento automático por meio 
de sensor crepuscular, assistente 
de partida em aclive, luz de con
dução diurna em LED, sensores 
de estacionamento dianteiro, la
teral e traseiro e câmera de ré.

Em temos de vendas, mesmo 
com a pandemia de covid19, o 

Onix Plus não faz feio. Pelo con
trário. O sedã compacto – que usa 
a plataforma chinesa GEM, de
senvolvida para países emergen
tes – tornouse o mais emplacado 
do Brasil desde o mês em que foi 
lançado. No primeiro bimes tre 
deste ano, teve 13.640 unida des 
vendidas, com boa média men
sal de 6,8 mil exemplares. 

Como, no mês passado, a 
crise na produção causada pelo 
desabastecimento de peças se 
agravou e a fábrica de Gravataí 
(RS) paralisou suas atividades, as 
vendas do modelo devem ficar 
perto das 5 mil unidades. 

Um dos fatores de atrativi
dade do modelo é a economia. 
Segundo os testes do Inmetro, 
em ciclo urbano, o Onix Plus fez 
12 km/l com gasolina e 8,6 km/l 
com etanol. Na estrada, atingiu 
15,7 km/l com gasolina e 10,9 
km/l com etanol. A previsão é 
de que a série especial Midnight  
seja oferecida até setembro.

Motor 1.0 turbo de três cilindros gera 116 cv de potência; interior é agradável e oferece bom leque de equipamentos

no EMBALO da noite
Dentro da tendência “dark”, a série limitada Midnight do sedã Onix Plus investe na estética

Motor transmite confiabilidade ao motorista, e interior garante boa ergonomia
O Onix Plus Midnight é 

equipado com o bom motor 
1.0 turbo de 116 cavalos de 
potência a 5.500 rpm e 16,3 
kgfm de torque na gasolina ou 
16,8 kgfm no etanol, ambos a 
duas mil rotações por minuto, 
além do câmbio automático de 
seis marchas. Como resultado, 
res ponde qua se de imediato 
às pressões no pedal do acele
rador, apesar de apresentar 
pequena defasagem para a en
trada da turbina nas marchas 
de força. O torque máximo 
está disponível desde os giros 
mais baixos, o que passa ao 
motorista reconfortante con
fiabilidade. Também reforça 
a sensação agradável a bordo 
do sedã – elegante mente 
tra jado na sua configura ção 
“dark” – o fato de a vibração 
do motor de três cilindros ser 
baixa e o bom ajuste da as
sistência elétrica da direção. 

A transmissão não é do 
tipo “inteligente”, como os 
fa bricantes de veículos pre-
mium costumam ostentar. En
tretanto, parece “adivinhar” o 

que o mo   torista quer fazer em 
de ter  minadas situações, mais 
es  pecificamente em ultrapas
sagens em pistas duplas ou em 
reduções necessárias com a 
ajuda do freiomotor. 

O modelo não tem “borbo
letas” no volante e quem quiser 
mudar as marchas manual
mente tem de recorrer à mano
pla do câmbio. Nas subidas 
de serra, com muitas curvas 
fechadas, o Onix Plus Mid

night mostra comportamento 
dinâmico e de estabilidade ab
solutamente confiáveis, sem dar 
sustos em nenhum momento e 
“agarrando” as curvas como se 
estivesse “em casa” – nesse as
pecto, o funcionamento preciso 
do controle de tração e dos freios 
ABS tem papel fundamental. 

Igualmente tranquilizadora 
é a informação de que o Onix 
Plus foi submetido ao teste de 
impacto pelo Latin NCAP e 

recebeu cinco estrelas na pro
teção para adultos e crianças e 
conquistou o Advanced Award 
por proteção a pedestres. 

n A BORDO 
Com posição de dirigir mais 

elevada que a do hatch, o Onix 
Plus tem boa ergonomia, aju
dado pela facilidade de acesso 
aos principais comandos do 
carro e de infoentretenimen
to. O arcondicionado digital 

não é automático, mas cumpre 
bem seu papel para um sedã 
compacto que não tem a pri
mazia de maiores luxos. 

O volante multifuncional 
com base reta da série Midnight 
tem agradável revestimento de 
couro com costura bem em
pregada no local da empunha
dura das mãos, substituindo 
aqueles sulcos que as direções 
dos carros mais antigos ti
nham. O motorista conta ainda 

com a ajuda do computador de 
bordo, dos sensores de esta
cionamento traseiro, lateral e 
dianteiro e com a bem defini
da câmera de ré com guias de 
sinalização e aviso sonoro.

Com 4,47 metros de com
primento, 1,73 m de largura, 
1,47 m de altura e bons 2,60 
m de distância entreeixos, 
o Onix Plus tem bom espaço 
para cinco adultos que não te
nham porte muito avantajado. 
O acesso e a saída do veículo 
são facilitados pelos bons ân
gulos das aberturas das por
tas. A comodidade e o entre
tenimento são garantidos pelo 
bom tamanho da tela de mul
timídia e pelas saídas USB na 
parte traseira, além do espaço 
confortável para as pernas do 
pessoal do banco traseiro. 

O sedã tem peso em ordem 
de marcha de 1.117 quilos e 
pode transportar até 469 litros 
no compartimento de carga, 
com ganho devido ao fato de 
a traseira do carro ser elevada, 
ajudando na colocação de obje
tos mais altos. (DD/LHMP)

Na versão Midnight, o Onix Plus ganha 
diversos detalhes enegrecidos, como 

as “gravatinhas” tradicionais da marca 
Chevrolet em versão “black-tie”, que aparece 
na grade frontal e na tampa do por ta-malas

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (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)

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 54m²
R$ 280.000,00 
Ref.: AP000347

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

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

01 vaga, 02 dormitórios, 54.78m²
R$ 260.000,00
Ref.: AP001047

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

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

Anuncie: 4057-9000

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
‘‘ Você pode acreditar

/diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Você pode acreditar
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Publicidade Legal

Indicador de Saúde

ä

avisos

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

INFORME

Dra. Adriana Nunes Lima, Farmacêutica-Bioquímica 
responsável pelo Laboratório 

de Análises Clínicas do Grupo Biomédic.

ELETROCARDIOGRAMA  OCUPACIONAL

INFORME

Os batimentos do coração são originados à partir de 
estímulos elétricos, que surgem em uma das câmaras 
cardíacas, denominada átrio direito. O estímulo elétrico 
gerado neste local passa a percorrer um tecido de condução 
especializado, que funciona como uma verdadeira "rede 
elétrica", e que percorre todas as câmaras cardíacas.
À medida que o estímulo elétrico segue por esta rede, ele 
atua de modo a produzir as contrações cardíacas. Estas 
contrações bombeiam o sangue por todo o organismo.
O eletrocardiograma é o exame , onde é feito o registro da 
variação dos potenciais elétricos, gerados pela atividade 
elétrica do coração. Estes sinais elétricos podem ser 
detectados na superfície do corpo e registrados através 
da utilização de um aparelho chamado eletrocardiógrafo.
O ECG indica a freqüência e o ritmo dos batimentos 
cardíacos (regular ou irregular). Também indica a posição 
das câmaras cardíacas, e se existe aumento de uma ou 
de mais de uma delas. Através do ECG, o médico poderá 
avaliar o padrão dos sinais elétricos cardíacos, que se 
alteram em presença de muitas doenças.
No exame ECG pode mostrar:
• Batimentos e ritmos cardíacos anormais (arritmias 
cardíacas) 
• Bloqueios no sistema de condução dos impulsos elétricos 
do coração (congênitos ou causados por doenças) 
• Dilatação do músculo cardíaco, devido à hipertensão 
arterial ou a outras doenças. 
• Alterações sugestivas de doenças das artérias 

coronárias, tais como angina ou infarto do miocárdio 
(ataque cardíaco), com diminuição do fluxo de sangue 
para as células cardíacas. 
• Alterações ou modificações dos eletrólitos do organismo, 
tais como aumento ou a diminuição das taxas de potássio 
Também pode ajudar a diagnosticar as doenças do coração 
ou quando está lesionada as Válvulas do Coração.
Este exame não exige preparo especial. O paciente tem 
que estar calmo, antes de proceder o exame é aferido a 
Pressão Arterial do paciente, caso a mesma, estiver fora 
dos padrões normais, o paciente fica em repouso por 
20 minutos deitado, decorrido esse período a Pressão 
Arterial é aferida novamente e procedemos com o exame 
em questão.
Decorrido a interpretação do médico cardiologista, caso 
apresentem quaisquer alterações, a medica do trabalho 
para poder fazer a liberação do paciente como Apto. 
Solicita que o funcionário passe com médico cardiologista 
para que o avalie, e faça relatório médico das condições 
clínicas do paciente, para poder liberar o mesmo para 
trabalhar em altura e dirigir, pois não podemos colocar 
a vida do funcionário ou até mesmo de outras pessoas 
no caso de motorista para trabalhar com quaisquer 
alterações.

Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa

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

a cav – centro de assistÊncia a 
vida, com sede na Rua da Ocupação, nº 180 
Jardim Gazuza  Diadema –SP. vem através 
do Vice Presidente Sr. Marcelo Burgos e 
Secretária Sra. Olímpia Pereira Magalhães, 
representando 1/5 dos associados, conforme 
inciso 4º do artigo 23 e artigo 32 do estatuto 
convoca através do presente Edital, todos 
os associados, para Assembleia Geral Ex-
traordinária, que será realizada na Rua Ida 
Espagiari Martins, 295 – Centro – Diadema 
– SP – CEP: 09910-130, local cedido por ser 
amplo para acolher os associados devido a 
pandemia e manter o distanciamento social. A 
assembleia será realizada no dia 25/04/2021 
sendo a primeira chamada às 19:00 horas e 
não havendo quórum, a segunda chamada 
será ás 19:30, onde será discutida a seguin-
te pauta: 1-Pedido de esclarecimento ao 
Presidente, sobre a falta de representação 
e ausência junto à frente da CAV Centro de 
Assistência a Vida; 2 -Prestação de Contas. 

diadema, 01 de abril de 2021.

Até hoje não 
inventaram 
um remédio 
melhor para 
você vender 
mais

‘‘
’’

www.diarioregional.com.br

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

você pode acreditar

/diarioregionaloficial
/diarioregionaloficial

DECRETO Nº 7903 DE 31 DE MARÇO DE 2021 
DISPÕE a organização das Unidades Educacionais 
e atividades escolares durante o período da pan-
demia de COVID-19. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, 
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 so-
ciais 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 que 
a Organização Mundial de Saúde classificou como 
pandemia a disseminação da COVID- 19 no dia de 
11 de março de 2020; CONSIDERANDO as disposi-
ções do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio 
de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena 
de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 
2020 e institui o Plano São Paulo; CONSIDERANDO 
os Decretos Municipais, que declararam o estado de 
calamidade pública no Município para enfrentamen-
to da pandemia decorrente do Coronavírus, reco-
nhecida pela Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo conforme Decreto Legislativo nº 2.495, 
de 31 de março de 2020 e especialmente as dispo-
sições do decreto municipal nº 7871, de 27 de ja-
neiro de 2021; CONSIDERANDO o que consta dos 
pareceres CNE de nºs 05, 11 e 19, respectivamente 
de 28 de abril de 2020, 07 de julho de 2020 e 08 
de dezembro de 2020; CONSIDERANDO, ainda, o 
que consta dos autos dos Processos Administrativos 
Eletrônicos nºs 7849/2020 e 446/2021; Decreta: Art. 
1º - As aulas presenciais no âmbito do território do 
Município de Diadema ficam suspensas até o próxi-
mo dia 2 de maio de 2021, na forma prevista no arti-
go 3º do Decreto Municipal nº 7871, de 27 de janeiro 
de 2021. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Diadema, 31 de março de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RE-
NAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CAR-

VALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos 
ANA LÚCIA SANCHES Secretária de Educação

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

Um bom anuncio  
dá vida e 
sobrevida ao  
seu negócio

‘‘
’’

Você pode acreditar
Anuncie: 4057-9000


