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Walter Savage LandorEm São Caetano,  31.428 do grupo prioritário já foram vacinados com a primeira dose contra o coronavírus
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Muitas 
nuvens 

o dia todo, 
com aberturas 

de sol.

Mais de 9,1 milhões de doses de vaci-
nas contra a covid-19 começaram a ser 
distribuídas nesta quinta-feira (1º) pelo 
Ministério da Saúde aos 26 estados e ao 
Distrito Federal. Desse total 8,4 milhões 
são da CoronaVac, do Butantan, e 728 
mil da AstraZeneca/Oxford, produzidas 
pela Fiocruz. Essa é a maior distribuição 
de vacinas covid-19 de uma única vez 
feita pelo governo federal.

A Prefeitura de Diadema  voltou 
atrás nas alterações realizadas na Linha 
09D, que sai do Sítio Joaninha em di-
reção ao Terminal Diadema. No último 
sábado (27) tiveram início mudanças no 
trajeto, as quais geraram reclamações 
dos passageiros. Após reunião nesta 
quinta-feira (1º) com lideranças do 
Morro do Samba, a prefeitura decidiu 
suspender as mudanças.

Em três dias de evento e mais de 60 
horas de atividades e espetáculos cultu-
rais, o FestFIM – Festival de Artes do 
Fim do Mundo, chega na metade da pro-
gramação, que vem acontecendo no site 
da Cia. Apocalíptica  e nas mídias sociais. 
Neste domingo, a Cia de Danças de Di-
adema apresenta “Força Fluida” e a Cia. 
TecnoMágicas, de Santo André, o “Illu-
siOnLine - Mágica Virtual”.Página 3 Página 6 Página 5
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Ministério da Saúde 
distribui 9,1 milhões 

de doses contra a 
covid nesta quinta

Prefeitura suspende 
mudanças na linha 

9D após reunião 
com moradores

Grupos do ABC 
participam do 

Festival de Artes do 
Fim do Mundo

Prefeitura afirma 
que houve redução 

no número de 
casos de covid com 

novas restrições

braSil diadEma Cultura

ribEirão pirES

Ao completar um ano da chegada 
da pandemia de covid-19 ao Brasil, 
o mercado de trabalho do ABC está 
próximo de “zerar” as vagas com 
carteira assinada perdidas durante 
a primeira on  da da crise sanitária. Página 4

Mercado de trabalho do ABC ‘fecha as 
portas’ para mais velhos na pandemia

Com quase 13 mil vagas extintas, essa parcela da população da região foi a mais afetada nos últimos 12 meses 

Os satisfeitos nada mais 
fazem. Os insatisfeitos 
são os únicos propulsores 
do mundo

“

“

Sábado

27º

16º

Porém, a recuperação do emprego 
ain da não chegou aos trabalha-
do res que têm aci ma de 50 anos, 
justamen te a parcela que inclui o 
gru po de risco para a doença. Da-
dos do Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempre gados (Caged), do 
Ministério da Economia, revelam 
que, das 37,8 mil vagas fechadas en-
tre fevereiro e julho do ano passado 
na região, 30,8 mil foram reabertas 
nos sete meses seguintes. Porém, a 

retomada tem sido desigual. Prova 
disso é que, desde março do ano pas-
sado, fo ram fechadas quase 13 mil 
vagas anteriormente ocupadas por 
trabalhadores acima de 50 anos. No 
sentido contrário, na faixa até 24 

Em três dias de evento foram mais de 60 horas de atividades

Divulgação/PMSCS

anos, o saldo é positivo em 12,7 mil 
empregos formais criados. Os dados 
confirmam a tendência histórica do 
mercado de trabalho, que é historica-
mente avesso às fai xas etárias mais 
avançadas. 

O governo do Estado divulgou nesta 
quinta-feira (1º) ranking de vacinação em 
cada município em relação à população 
local. No ABC, São Bernardo e Santo An-
dré aparecem em terceiro e quarto, res-
pectivamente. Já São Caetano é o nono 
em ranking de vacinação com primeira Página 5

Ranking: São Caetano figura entre os dez 
municípios que mais vacinam no Estado

imunização Contra Covid

dose. Depois vem Ribeirão Pires em 
377º, com 10,1% de seus cidadãos vaci-
nados. Dos 645 municípios, Diadema 
está na posição 580, ao imunizar ape-
nas 7%, mas está a frente de Mauá, que 
figura no 595º lugar, com imunização 
de apenas  6,5%.
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Rosi de Marco: ‘a pandemia impôs desafios à Educação, 
mas também nos possibilitou repensar as prioridades’

Segundo a secretária de Educação, a pasta começou 2021 do zero, sem planejamento traçado e sem profissionais para liderar os processos de retomada 

n ENTRE ASPAS

Estamos buscando é o nível efetivo 
de aprendizado em 2020, quais são 
as maiores dificuldades e possível 
defasagens para cada um dos alunos

Rosi de Marco

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A Prefeitura de Ribeirão Pires 
decidiu postergar para 31 de 
maio o início das aulas presen
ciais devido ao alto número de in
ternações, casos e mortes decor
rentes da pandemia de covid. Em 
entrevista ao Diário Regional, 
a secretária de Educação do mu
nicípio, Rosi de Marco, afirmou 
que dentro do contexto de sobre
carga do sistema de saúde públi
ca no município e região do ABC 
e o cronograma previsto para o 
início da imunização de profis
sionais da Educação, o governo 
considerou prudente prorrogar 
o retorno das atividades presen
ciais na rede municipal. 

Ao assumir Educação, co
mo encontrou a pasta? 

A primeira medida tomada 
por nossa gestão, conduzida pelo 
prefeito Clóvis Volpi, foi o levan
tamento detalhado da situação 
da rede municipal de ensino. 
Realizamos vistorias técnicas 
nas escolas e a análise adminis
trativa e financeira da Secretaria 
de Educação. Os problemas de 
infraestrutura nas unidades es
colares estão entre os principais 
identificados. Considerando a 
retomada segura às aulas presen
ciais neste período de pandemia, 
quase 90% das 33 escolas mu
nicipais não tinham condições 
de receber alunos e profissio
nais. Além disso, a equipe ges
tora da Secretaria e das escolas 
foi exo nerada no final de 2020. 
Começamos 2021 literalmente 
do zero, sem planejamento traça
do, sem profissionais para liderar 
os processos de retomada e iní
cio deste ano letivo. Um cenário 
desafiador, que com muito tra
balho estamos revertendo.

Divulgação

Rosi: “pegamos cenário desafiador, que com muito trabalho estamos revertendo”

Você pode acreditar

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.

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

Quais avanços destaca 
nestes quase três meses de 
gestão? 

Estabelecemos metas prio
ritárias e conquistamos impor
tantes avanços de janeiro para 
cá. Destaco a estruturação de 
equipe gestora da Secretaria de 
Educação e das unidades esco
lares, inclusive com a abertura 
de edital interno de seleção dos 
profissionais, que deu opor
tunidade e valoriza professo
res da rede municipal. A partir 
disso, fortalecemos o trabalho 
pedagógico, olhando especial
mente as demandas do ensino 
remoto, que também está sen
do aperfeiçoado. Com base nas 
vistorias técnicas, iniciamos o 
Programa de Recuperação das 
Escolas, que estabeleceu crono
grama de melhorias em todas 
as unidades, seguindo crono
grama de prioridades. 

A educação é fortemente 
impactada pela pandemia. 
Qual análise faz dos prejuízos 
causados aos alunos? 

 Os impactos da pandemia 
e do distanciamento dos alu
nos das salas de aula têm sido 
tema central dos debates de 
nossa equipe. Estudos em todo 
o mundo indicam que há de fato 
prejuízo ao aprendizado das cri
anças no atual cenário. A rede 
municipal de Ribeirão Pires está 
atuando com base nas pesquisas 
e dados disponíveis. Iniciamos 
em março, por exemplo, a son
dagem dos estudantes em fase 
de alfabetização, do 1º ao 3º ano 
do Ensino Fundamental. 

O que estamos buscando é 
o nível efetivo de aprendizado 
em 2020, quais são as maiores 
dificuldades e possível defasa
gens para cada um dos alunos. 
Esses indicadores nortearão 
ações pedagógicas para as tur
mas e individuais. Iniciamos 
também neste ano o processo de 
busca ativa dos alunos que têm 
menos frequência ou participa
ção nas atividades do ensino re
moto. Nenhum estudante deve 
ficar para trás e toda a adequação 
e adaptação necessária para ga
rantir o aprendizado das crianças 

estão sendo feitas. 
Como vê o impacto psi

cológico nos alunos por esta
rem  longe da escola? 

Retomamos as atividades 
do ensino remoto na rede mu
nicipal em fevereiro. As primei
ras semanas foram dedicadas 
ao aco lhimento dos alunos e de 
suas famílias. O foco principal 
foram as questões socioemocio
nais. Sabemos que muitos alu
nos enfrentaram e enfrentam 
de perto a covid19, seja por um 
familiar adoecido ou até a perda 
de uma pessoa próxima. 

Também há os impactos 
econômicos que mexem na es
trutura familiar, como o desem
prego, a queda da renda. Tudo 
isso é levado em consideração 
quando discutimos e planeja
mos as ações junto aos alunos 
e também aos profissionais da 
rede municipal. 

Estamos atuando para redu
zir os impactos da pandemia para 
toda a comunidade escolar, avali
ando, inclusive, os instrumentos 
garantidos pelo novo FUNDEB, 
como a contratação de assis
tentes sociais e psicólogos para 
nossa rede municipal de ensino. 

Há projetos para recupe
rar os prejuízos causados por 
esse período?

Todo o trabalho de sonda
gem e acompanhamento dos 
alunos será base para o plano de 
recuperação de possíveis defasa
gens de aprendizado. Não pou
pamos esforços para identificar 
as necessidades de cada aluno, 
observando a realidade de cada 
comunidade escolar. Estamos 
garantindo melhor estrutura 
para que este trabalho seja feito. 
A partir deste ano, por exemplo, 
ampliamos a carga horária re
munerada de 40h para 44h se
manais dos professores A, que 
atuam como titulares nos anos 
iniciais do Ensino Fundamen
tal. Essas horas são destinadas 
ao programa de recuperação 
escolar já realizado com os es
tudantes da rede municipal. 
Esse trabalho deverá ser apri
morado e fortalecido ao longo 
dos próximos meses. 

Os professores tiveram de 
se adaptar ao ensino online. 
Como o município apoiou os 
docentes nessa transição tan
to em 2020 quanto este ano? 

Com a reestruturação das 
equipes gestoras na Secretaria 
de Educação e nas escolas, inicia
mos em janeiro série de reuniões 
de trabalho com diretores, pro
fessores coordenadores e profes
sores assistentes para conhecer 

as dificuldades do ensino re
moto, quais foram as experiên
cias adquiridas em 2020 e como 
podemos avançar e melhorar 
as práticas pedagógicas. Desde 
então, realizamos formações e 
o acompanhamento dos profis
sionais de todas as escolas. O 
objetivo é garantir o suporte pe
dagógico e estrutural necessário 
para que os professores desen
volvam as atividades adotando 
novas dinâmicas, que sejam mais 
apropriadas ao ensino remoto, 
que atendam ao currículo escolar 
de cada ano/série, para que ten
hamos melhores resultados com 
nossas crianças. 

Qual impacto terá a vacina
ção dos professores? Acredita 
na efetividade da medida, já que 
os alunos não serão imunizados 
neste primeiro momento?

Nos primeiros dias desse 
ano, em janeiro, o prefeito Clóvis 
(Volpi) protocolou junto ao Insti
tuto Butantan o pedido de com
pra vacinas para imunizar pro
fissionais da Educação das redes 
pública e particular de Ribeirão 
Pires. Essa é uma das principais 
preocupações de professores, 
agentes escolares, diretores, 
coordenadores, equipes de lim
peza, entre outros funcionários 
que atuam dentro das unidades. 

Reconhecemos que é uma preo
cupação legítima e consideramos 
que os trabalhadores da educa
ção devem ser grupo prioritário 
da imunização. O anúncio feito 
pelo Estado, do início da vacina
ção da categoria em abril, atende 
os pleitos feitos pela prefeitura. 
Este é um grande avanço. A 
vacinação é um dos pontos fun
damentais para que possamos 
planejar, de fato, a retomada 
gradativa segura das atividades 
presenciais na Educação.

Por que postergaram a volta 
às aulas para o final de maio? 
Acredita que na data haverá 
possibilidade de retorno seguro? 

O governo do Estado estabe
lece diretrizes amplas que por 
vezes não consideram questões 
específicas de cada cidade. A pre
feitura trabalha desde o início do 
ano monitorando o cenário local 
da pandemia, que infelizmente 
se agravou em março, como foi 
amplamente comunicado, com 
antecedência, às autoridades 
do Estado e União. O prefeito 
(Clóvis Volpi) e a equipe da Secre
taria de Saúde, liderada pelo se
cretário Dr. Audrei (Rocha), não 
medem esforços para garantir a 
manutenção dos atendimentos 
para casos covid19 e solucionar 
problemas de ordem financeira 
para ampliação de leitos de in
ternação, por exemplo. Dentro 
do contexto de sobrecarga do 
sistema de saúde pública no mu
nicípio e região do ABC, obser
vando os problemas estruturais 
que ainda estão sendo solucio
nados dentro das unidades es
colares, e o cronograma previsto 
para o início da imunização de 
profissionais da Educação, con
sideramos prudente prorrogar 
o retorno das atividades pres
enciais na rede municipal. Essa 
medida prioriza a segurança e a 
saúde de alunos, profissionais e 
suas famílias. A Educação Mu
nicipal não parou. Estamos nos 
preparando e adotando todas as 
medidas para o retorno seguro, 
enquanto seguimos fortale
cemos o ensino remoto. (Entre
vista completa em nosso site www.
diarioregional.com.br)
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Governo distribui mais 11 milhões 
de doses de vacinas contra covid-19
Segundo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira começaram a ser distribuídas 9,1 milhões de doses

Divulgação/Instituto Butatan

Parte da Coronavac será destinada às forças de segurança, Forças Armadas e idosos

Nesta quinta-feira (1º) mais 
de 9,1 milhões de doses de vaci-
nas contra a covid-19 começaram 
a ser distribuídas pelo Ministério 
da Saúde aos 26 estados e ao 
Distrito Federal. Desse total 8,4 
mi lhões são da CoronaVac, li-
beradas pelo Instituto Butantan, 
e 728 mil da AstraZeneca/Ox-
ford, produzidas pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os dois imunizantes são 
fabricados no Brasil com ma-
téria-prima importada. Essa é 
a maior distribuição de vacinas 
covid-19 de uma única vez feita 
pelo Programa Nacional de Imu-
nização. Além dessas doses, está 
prevista a chegada, neste sábado 
(3), de 2,1 milhões de vacinas da 
Fiocruz, totalizando mais de 11 
milhões de vacinas.

De acordo com o 9º informe 
técnico da Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde, as doses serão 
destinadas para trabalhadores 
da saúde e para idosos de 65 a 
79 anos. Também foi adiantada 
a vacinação de parte dos profis-
sionais da força de segurança e 
salvamento e Forças Armadas 
que atuam na linha de frente de 
combate à pandemia.

Nesta leva, a vacina da As-
traZeneca/Fiocruz será usada 
para aplicação da segunda dose 

em trabalhadores da saúde. 
Uma parte dos imunizantes do 
Butantan será destinado para 
primeira aplicação para o grupo 
prioritário das forças de segu-
rança e salvamento e Forças 
Armadas e idosos entre 65 e 69 
anos. A outra parcela deverá ser 
aplicada como segunda dose em 
trabalhadores da saúde e idosos 
entre 70 e 79 anos.

“A estratégia visa completar 
o esquema vacinal no tempo re-
comendado de cada imunizante 
e é revisada semanalmente em 

reuniões tripartites (governos 
federal, estaduais e municipais), 
observando as confirmações 
do cronograma de entregas 
por parte do Butantan e da 
Fiocruz, de forma a garantir 
a disponibilidade da segunda 
dose no intervalo máximo de 
quatro semanas e de 12 sema-
nas, respectivamente”, deta-
lhou o governo.

n BALANÇO
Segundo o Ministé-

rio da Saúde, a campanha 

de vacinação contra a co-
vid-19, iniciada no dia 18 
de janeiro, já destinou aos 
estados e ao DF, contando 
com esse novo lote, mais 
de 43 milhões de doses de 
imunizantes, com alcance 
de aproximadamente 24,4 
milhões de brasileiros.

Até o momento, mais de 
18,5 milhões de doses já foram 
aplicadas. O andamento da 
vacinação no país pode ser 
acompanhado pela plataforma 
LocalizaSUS. (Agência Brasil)

Em uma semana mortes por covid 
aumentam 14% e de infectados, 6%

Metade dos pacientes internados 
em UTI covid no SUS morre

Educadores e alunos apontam 
risco de ‘apagão educacional’

O número de mortes por 
covid-19 no Brasil aumentou 
14% na Semana Epidemiológi-
ca (SE) 12, de 21 a 27 de março. 
Nesse período foram registra-
dos 17.798 óbitos, enquanto na 
semana anterior foram confir-
mados 15.650. A média móvel 
de mortes, que é o número total 
de óbitos na semana dividido 
por sete, ficou em 2.543. As 
informações estão no Boletim 
Epidemiológico de número 56 
do Ministério da Saúde sobre o 
novo coronavírus.

A curva de mortes durante 
a pandemia mostra aumento 
intenso a partir do fim do mês 
de fevereiro. O resultado da 
SE 12 é mais do que o dobro 
de um mês atrás, quando na 
SE 8 foram registrados 8.244 
novos mortos.   

O número de novos casos 
registrados também teve uma 
alta, embora em menor ritmo. 
Na Semana Epidemiológica 12 
foram registrados 539.903 no-
vos diagnósticos, o equivalente 

Dados compilados pela As-
sociação de Medicina Intensiva 
Brasileira (Amib) apontam que 
um a cada três pacientes de 
coronavírus (36,6%) morreu 
após precisar ser internado na 
UTI durante a pandemia. Pro-
porcionalmente, a mortalidade 
é maior na rede pública, com 
taxa de 52,9%, conforme o le-
vantamento. Já nos hospitais 
privados, o índice de óbitos é 
de 29,7%. No Brasil, o número 
de mortos pela doença a cada 
24 horas já se aproxima de 4 
mil e redes de saúde em várias 
regiões já entraram em colapso, 
com falta de leitos ou remédios 
para intubação.

As informações sobre a mor-
talidade nos leitos de terapia in-
tensiva constam da plataforma 
UTIs Brasileiras, com objetivo 
de orientar gestores de saúde, 
que reúne dados de 652 hospi-
tais -- o equivalente a cerca de 
25% das unidades de terapias 
intensivas no país. São 403 uni-
dades da rede privada e 249 da 

Estudantes, educadores e 
pes quisadores lançaram nesta 
quinta-feira, (1º) documento que 
chama a atenção para o “risco de 
apagão educacional” no Brasil. 
A carta, assinada por mais de 3 
mil instituições e pessoas físicas, 
critica a queda de investimentos 
em educação, a falta de coorde-
nação do go verno federal para 
uma resposta aos impactos da 
pandemia e a “priorização de 
uma agenda estranha às urgên-
cias educacionais do país”.

Entre outros nomes, assi-
nam o documento dois ex-mi-
nistros da Educação, Cristóvam 
Buarque (2003-2004) e Renato 
Janine Ribeiro (2015); ex-secre-
tários e conselheiros de educa-
ção, além de pesquisadores da 
área. Instituições como o Centro 
de Estudos e Pesquisas em Edu-
cação, Cultura e Ação Comuni-
tária (Cenpec) - idea lizador do 
documento - e o Instituto Alana 
também participam. 

Segundo a carta, nos últimos 
anos o Brasil tem cami nhado na 

a um acréscimo de 6% em rela-
ção à semana anterior, quando o 
boletim marcou 510.901 novas 
notificações de pessoas infecta-
das com o novo coronavírus.

Conforme o boletim epi-
demiológico, 13 estados e o 
Distrito Federal tiveram au-
mento de casos na Semana 
Epidemiológica 12, enquanto 
nove ficaram estáveis e cinco 
tiveram redução. As maiores 
elevações se deram no Rio 
Grande do Norte (168%) e no 
Rio de Janeiro (51%). Já as 
quedas mais intensas ocorre-
ram em Alagoas (-30%) e no 
Rio Grande do Sul (-19%).

Quando consideradas as 
mortes, o número de estados 
com acréscimo das curvas foi 
de 17, seis ficaram estáveis e 
quatro tiveram diminuição. Os 
aumentos mais representativos 
foram registrados no Espírito 
Santo (72%) e no Rio de Janeiro 
(42%). As maiores quedas acon-
teceram em Roraima (-25%) e 
Maranhão (-9%). (ABr)

pública, que correspondem a 
20.865 leitos.

Membro do Conselho Con-
sultivo e ex-presidente da Amib, 
Ederlon Rezende é o coorde-
nador da plataforma. Para ele, 
o fato de a rede pública estar 
recebendo doentes em situação 
mais aguda ajuda a entender 
a diferença entre as taxas de 
mortalidade. “Quando a gente 
fala de UTI pública e privada, a 
primeira coisa a se observar é 
o porcentual de pacientes sob 
ventilação mecânica, ou seja, os 
casos mais graves”, afirma.

“Nos hospitais públicos, isso 
representa cerca de 65% das 
pessoas atendidas, enquanto 
que nas UTIs privadas é 40%. 
O dado, por si só, já explica por 
que a mortalidade é maior.” 
Pondera, no entanto, que há dis-
crepância quando se compara a 
letalidade apenas em pacientes 
entubados. Na rede pública, o 
índice é de 72,4%, segundo o 
UTIs Brasileiras. Na particular, 
fica em 63,6%.  (AE)

contramão de uma trajetória de 
conquistas, “promovendo o des-
monte das políticas cons truídas 
nos últimos 30 anos e bem avali-
adas pela comunidade educa-
tiva”. No contexto da pandemia, 
o grupo considera que o governo 
federal propôs ações tímidas 
para coordenar e apoiar redes 
públicas, “colocando o país sob 
ameaça de apagão educacional”.

O documento cita recentes 
mudanças em políticas nacionais, 
como o afastamento da equipe 
técnica para formulação de novas 
avaliações externas e mudanças 
no edital do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD), com 
exclusão da exigência de que as 
obras não promovam preconcei-
tos de raça, gênero, orientação 
sexual ou socioeconômicos. Des-
taca ainda o veto do presidente 
Jair Bolsonaro a um projeto de lei 
que buscava garantir acesso à in-
ternet por alunos e professores, 
enquanto o governo dá foco à 
proposta de aprovação do ensino 
domiciliar. (AE)

Anvisa impõe autorização prévia 
para exportação do ‘kit intubação’

Capital paulista ganha reforço 
na produção de oxigênio

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
determinou que medicamen-
tos do chamado ‘kit intuba-
ção’ só poderão ser exporta-
dos depois de “autorização 
prévia” concedida pela dire-
toria colegiada da agência. A 
exigência é temporária e “ces-
sará automaticamente” a par-
tir do reco nhecimento pelo 
Ministério da Saúde de que 
não mais se configura no país 
a situação de emergência em 
saúde pública decorrente da 
pandemia de covid-19.

Esses medicamentos são 
usados para intubar pacientes 

A Prefeitura de São Paulo 
entregou nesta quarta-feira 
(31) a primeira de 19 usinas 
geradoras de oxigênio em 
unidades de saúde da capital. 
A instalação inaugural foi no 
Hospital Municipal Capela do 
Socorro, zona sul. A expectati-
va é de que cada uma produza 
9 mil m³ de oxigênio por dia, 
o equivalente a 900 cilindros. 
O investimento total do mu-
nicípio será de R$ 9,5 milhões. 
Com explosão de casos de cov-

de covid-19 em estado grave. 
Vários Estados do Brasil re-
latam escassez dos produtos 
e vêm pedindo ajuda federal 
para repor os estoques e ga-
rantir os atendimentos. A 
obrigatoriedade do aval da 
Anvisa já alcançava oxigênio 
medicinal e vacinas contra 
covid-19 desde o início de 
março. Desde o ano passado, o 
chamado ‘kit covid’, que inclui 
cloroquina e ivermectina, por 
exemplo, e que embora não 
apresente eficácia contra a 
doença, consta da relação que 
precisa de aval preliminar da 
agência. (AE)

id-19 na cidade, houve deman-
da extra do insumo hospitalar.

A Secretaria Municipal da 
Saúde disse que a demanda 
por oxigênio cresceu 121% em 
março ante janeiro, mas não 
há falta. Informou também 
que as usinas serão perman-
entes, com volume suficiente 
para abastecer 596 leitos de 
enfermaria e 211 de UTI nos 
hospitais municipais, hospi-
tais dia e unidades de pronto 
atendimento (UPAs). (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA
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Na pandemia, mercado de trabalho do 
ABC ‘fecha as portas’ para mais velhos 
Com quase 13 mil vagas extintas, esse contingente foi o mais afetado nos últimos 12 meses

Um ano após a chegada da 
pandemia de covid-19 ao país, 
o mercado de trabalho do ABC 
está próximo de “zerar” as va-
gas com carteira assinada per-
didas durante a primeira on -
da da crise sanitária. Porém, a 
recuperação do emprego ain da 
não chegou aos trabalha do-
res que têm aci ma de 50 anos, 
justamen te a parcela que inclui 
o gru po de risco para a doença.

Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), do Ministério 
da Economia, revelam que, 
das 37,8 mil vagas fechadas 
entre fevereiro e julho do ano 
passado na região, 30,8 mil 
foram reabertas nos sete me-
ses seguintes. Porém, a reto-
mada tem sido desigual.

Prova disso é que, desde 
março do ano passado, fo-

ram fechadas quase 13 mil 
vagas anteriormente ocupa-
das por trabalhadores acima 
de 50 anos. No sentido con-
trário, na faixa até 24 anos, o 
saldo é positivo em 12,7 mil 
empregos formais criados.

Há perdas em outras fai-
xas etárias, mas a magnitude é 
menor: de 2,6 mil postos de tra-
balho no grupo de 30 a 39 anos 
e de 4 mil no de 40 a 49 anos.

Os dados confirmam ten-
dência do mercado de trabalho, 

que é historicamente avesso às 
fai xas etárias mais avançadas.

A recuperação do empre go 
também não chegou àqueles 
que têm menor ní vel de esco-
laridade. Desde março do 
ano passado, foram fecha-
das no ABC 12,2 mil vagas 
anteriormen te ocupadas por 
traba lha  dores com ensino mé-
dio in  com  pleto ou abaixo. Em 
contrapartida, o saldo entre 
os traba lhadores com nível 
médio é positivo em 6,5 mil 

Multa para empresa que paga menos a mulheres vai a sanção

Um projeto de lei que visa 
ampliar a multa a empresas que 
praticam discriminação salarial 
contra mulheres aguarda sanção 
do presidente Jair Bolsonaro. O 
Congresso levou mais de 11 anos 
para aprovar a proposta, que pre-
vê o pagamento de indenização à 
empre  gada prejudicada, no valor 
de até cinco vezes a diferença de 
remu ne ra ção em relação ao ho-
mem que ocupa a mesma função.

Protocolado em novembro 
de 2009 na Câmara, o texto tra-
mitou por dois anos até ser apro-
vado na Casa em dezembro de 

2011. Desde então, projeto “dor-
mia” nas gavetas do Senado.

Após tentativas de reavivar a 
discussão em 2018 e 2019, o re-
lator do projeto no Senado, Paulo 
Paim (PT-RS), e a bancada femi-
nina, liderada por Simone Tebet 
(MDB-MS), conseguiram levar o 
projeto ao plenário na terça-feira 
(30), quando foi aprovado e enca-
minhado à sanção presidencial.

Desde 1999, a Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT) tem 
dispositivos que condenam a 
dis criminação nas con tratações 
e políticas de remuneração e as-

censão profissional. A pu nição, 
porém, é branda: as multas vari-
am de R$ 547,45 a R$ 805,07. 
Além disso, o pagamento é devi-
do ao governo, não à trabalhado-
ra lesada pela prática da empresa.

As evidências sobre diferen-
ças salariais entre homens e mu-
lheres são vastas. Uma pesquisa 
publicada no ano passado pelos 
economistas Beatriz Caroline Ri-
beiro, Bruno Kawaoka Ko matsu 
e Naercio Menezes Filho, do Ins-
per, mostrou que um homem 
branco que concluiu o ensino su-
perior em instituição pública teve 

empregos criados.
Também há perda entre 

aqueles com superior completo, 
de 3 mil de postos de trabalho.

n SEXO
Os dados do Caged também 

revelam que o fechamento de 
postos de trabalho foi maior 
entre as mulheres. Desde mar-
ço do ano passado, esse público 
teve 5,4 mil vagas fechadas, 
contra 1,6 mil entre os ho-
mens. (Reportagem Local)

média salarial de R$ 7.892 entre 
2016 e 2019, contra R$ 4.740 
no caso de mulheres brancas na 
mesma situação, R$ 4.751 de ho-
mens pretos e pardos e R$ 3.047 
de mulheres pretas e pardas.

“Não tem sentido homens e 
mulheres receberem diferentes 
salários. É como se todo mês, no 
contracheque, a mulher pagasse, 
além dos encargos previdenciári-
os e descontos tributários, uma 
contribuição discriminatória pelo 
fato de ser mulher”, criticou Sim-
one Tebet, uma das articuladoras 
da votação da proposta. (AE)

Projeto , que tramitou por 11 anos no Congresso, prevê pagamento de indenização à empregada prejudicada

Mulher, com ensino médio incompleto e acima de 50: esse é o perfil de quem perdeu emprego na pandemia

Caro(a) leitor(a), imediatamente depois de 
receber a notícia da demissão, inúmeros 
pensamentos e preocupações começam a 
passar por nossa cabeça, entre as quais como 

conseguir manter o sustento de nossa família com o 
dinheiro da rescisão contratual.

Entre esses pensamentos, podem surgir as ideias 
de se tornar day trader (operador de compra e venda de 
ações em um único dia), de investir em bolsa de valores 
ou mesmo de usar o dinheiro para abrir um negócio 
próprio. Esqueça-as. Também não se desfaça ou “queime” 
a qualquer preço seus ativos, como seu carro. 

Pise no freio!
A primeira atitude neste momento é deixar o 

valor da rescisão investido em uma aplicação segura, 
sem riscos e que esteja disponível para resgates 
imediatos e aos poucos.

Feito isso e tendo em vista que um novo emprego 
deve se tornar realidade somente entre seis meses 
a um ano depois da demissão, pegue seu extrato 
bancário e a fatura de seu cartão de crédito e 
verifique-a item por item, identificando o que pode 
ser reduzido ou mesmo cortado, inclusive a tarifa de 
manutenção de conta corrente.

Se você utiliza o cheque especial, procure seu 
banco e veja as condições de parcelamento. Neste 
momento, a melhor saída não é quitar a dívida, 
uma vez que, como você ficou sem renda mensal, 
ter dinheiro em caixa é muito importante. Assim, 
negocie e também procure reduzir todas as taxas de 
empréstimo que possui.

Uma atitude que pode ajudar a dividir 
responsabilidades é apresentar à família a atual 
situação financeira e explicar que, nos meses 
seguintes, será necessário reduzir gastos e consumo, 
com o objetivo de fazer o dinheiro da rescisão durar 
mais, até que o novo emprego ou a nova forma de 
renda chegue.

Se você acompanha esta coluna, sabe que sempre 
reafirmo a importância de se ter uma reserva 
financeira de segurança, suficiente para manter você 
e sua família, minimamente, pelo período de seis a 
12 meses, justamente para fazer frente a situações 
imprevistas como o desemprego.

Ficou com alguma dúvida? Envie uma 
mensagem que eu esclareço. Meu e-mail é: 
falandofacil123@gmail.com.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na 
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em  
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

O desemprego bateu à porta?
Saiba como otimizar sua rescisão

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n O NÚMERO

7 mil
vagas faltam ao ABC para 
retomar o patamar de emprego 
formal anterior à pandemia

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

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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No município, 31.428 pessoas do grupo prioritário já foram vacinadas como primeira dose contra a covid
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O Governo de São Paulo 
passou a divulgar o porcen
tual de vacinação em cada mu
nicípio do Estado de São Paulo 
em relação à população local. 
A cidade de São Paulo aparece 
em primeiro lugar com 1,8 mi
lhão de doses recebidas e 1.330 
milhão primeiras doses já apli
cadas. Total geral, 6.213.667 
foram imunizados no Estado. 
Com a primeiro dose somam 
4.645.674e com a segunda 
1.567.993. Nesse levantamen
to, a região do Grande ABC está 
bem atrás de cidades com po
pulações parecidas. 

Passados pouco mais de dois 
meses do início da vacinação no 
país, a aplicação continua em rit
mo lento na região. No ranking 
geral da vacinação, São Caetano 
aparece em 9º, com 19,7% da 
população  vacinada. Santo An
dré aparece na posição 221, com 
11,7% da população imunizada.  
São Bernardo está em 362º e 
imunizou 10,2% dos sãober
nardenses. Depois vem Ribeirão 
Pires em 377º, com 10,1% de 
seus cidadãos vacinados. 

Dos 645 municípios, Dia
dema está na posição 580, isto 
porque imunizou apenas 7%. 
Mas está a frente de Mauá, que 
figura no 595º lugar, com imu
nização de apenas  6,5% dos 
mauaenses.  Já Rio Grande da 
Serra  está em 639º lugar, com 
5,1% da população vacinada.

Outro critério utilizado 
pelo governo para classificar 
a eficiência das cidades para 
definir o ranking é a  vacinação 
com a primeira dose. Neste cri
tério Santo André aparece em 
terceiro no geral, pois imuni
zou 89. 492 pessoas do grupo 
prioritário com a primeira 
dose das 118.791 vacinas 
encami nhadas ao município. 
As 29.299 restantes foram 
usadas nas segundas doses.

Já São Bernardo recebeu  
119.554  vacinas e utilizou 
87.255 em seu grupo priori
tário e 32.329 para imunização 
total. Para São Caetano do Sul 
foram encaminhadas  43.069 
doses, das quais  31.428 já 
foram aplicadas  como primeira 
dose e 11.641 para a  
imunização completa. Mauá 
até recebeu mais doses, mas 
vacinou menos pessoas. Foram 

WILSON DE SÁ ESPECIAL PARA
O DIÁRIO REGIONAL

44.336 vacinas e foram uti
lizadas na primeira aplicação 
31.214 doses.

Em Diadema, 29.604 das 
38.788 vacinas recebidas já 
foram utilizadas e 9.184 foram 
aplicadas no grupo prioritário 
como segunda dose. Ribeirão 
Pires aplicou 12.465 vacinas das 
17.275 enviadas ao município. 
Lá, 4.810 foram exclusivas 
para a imunização completa. 
Por fim, Rio Grande da Serra 
aplicou a primeira dose em 2.587 

pessoas, e a segunda em 1.016 
pessoas. Para a cidade foram 
encaminhadas 3.603 vacinas. 

n FERRAMENTA DIGITAL
O Vacinômetro ((www.vaci

naja.sp.gov.br/vacinometro), 
ferramenta digital desenvolv
ida em parceria entre as secre
tarias estaduais de Comunica
ção, Saúde, Desenvolvi mento 
Regional e a Prodesp, permite 
a qualquer pessoa acompanhar 
em tempo real o número de 

Em ranking, São Caetano está entre as 
10 cidades que mais vacinam no Estado

Cias de Diadema e Santo André participam neste 
domingo do 2° Festival de Artes do Fim do Mundo

Prefeitura de Ribeirão Pires afirma que número 
de infectados por covid começa a diminuir

Em três dias de evento e 
mais de 60 horas de atividades 
e espetáculos culturais, o Fest
FIM – Festival de Artes do Fim 
do Mundo, chega na metade da 
programação, que vem aconte
cendo no site da Cia. Apocalíp
tica (www.ciaapocaliptica.com/) 
e nas mídias sociais YouTube, 
Facebook e Instagram (@cia.
apocaliptica) desde segunda
feira (29)

“O início do 2º FestFIM foi 
eletrizante com apresentações 
de três países diferentes, uma 
feira de teatro lambelambe 
online além das estreias que 
foram um sucesso total inclu
indo a prata da casa (o coletivo 
Nós por Nós), agora começam as 
lives que sempre instiga mais a 
plateia” Lawrence Garcia, dire
tor geral do Festival e da Cia. 
Apocalíptica. 

Hoje (2), o Festival apresen

As medidas mais rig
orosas de restrição deter
minadas pelo Governo no 
Plano São Paulo somadas à 
antecipação de feriados mu
nicipais já começam a surtir 
efeitos e desafogar, ainda 
que timidamente, o sistema 
de saúde em de Ribeirão 
Pires, segundo a prefeitura.

Na primeira semana do 
mês, por exemplo, entre 1 
e 6 de março, a média de 
infectados pela Covid no 
município foi de 41 pessoas 
por dia. Nessa semana (en
tre 28 e 21 de março) esse 
índice baixou quase que a 

ta três lives, às 17h, o grupo Ca
taVento apresenta o “CantaVen-
to 20 anos!”,  o Barracão Teatro, 
ambos de Campinas, apresenta 
o “Daimonia”, às 19h, que abor
da de uma maneira cômica a 
transição do Politeísmo para o 
Monoteísmo. 

Já o Pandêmica Coletivo 
Temporário de Criação de São 
Paulo apresenta a estreia do 
“De Passagem ou Que Ano Louco 
2020”, às 21h. A apresentação 
internacional San Román, da 
Bolívia, será transmitida às 20h.

No sábado (3) o destaque 
fica com Flávia Piquera e Kauê 
de Oliveira, que apresentam o 
espetáculo “Percutería Flamen-
ca”, às 19h. Após, às 20h, o Gru
po de Teatro Girassol, apresenta 
a peça “Mar me quer”, que conta 
a história de amor e conquista 
à beira do mar, com segredos e 
confissões, entre Luarmina e o 

metade, registrando 22 in
fectados/dia. 

Segundo a prefeitura, a 
fila por leitos na Central de 
Regulação de Vagas do Gov
erno do Estado  (CROSS) 
chegou a ter 23 pessoas no 
dia 15 de março. Nesta quin
tafeira (1º), a cidade regis
trou apenas três pessoas 
aguardando por vagas nesse 
sistema. 

“Estamos longe de ter 
uma situação confortável, 
mas esses números mostram 
que as medidas adotadas 
pelo poder público e a con
scientização da população 

despreocupado Zeca Perpétuo. 
O artista Duo Passarim realiza 
a estreia do seu solo “Versos de 
Quarentena ou o Sarau do Fim 
do Mundo” e às 22h, o Grupo 
AL Borde apresenta “Vaca”, que 
tem como ponto de partida o 
universo das amantes.

Fechando a programação 
no domingo, a Cia Cornucópia 
de Teatro, de Ribeirão Preto, 
apresenta às 17h “Um Golinho 
Só”, que traz uma visão a cerca 
da água, esse elemento natural 
tão utilizado. Já a Companhia 
de Danças de Diadema realiza o 
premiado “Força Fluida” e a Cia. 
TecnoMágicas de Santo André, 
encantará os telespectadores 
às 21h com o “IllusiOnLine - 
Mágica Virtual”. 

Mais informações sobre a 2ª 
FestFIM estão disponíveis no 
link www.ciaapocaliptica.com/
festfim2. (Reportagem Local)

estão sendo importantes na 
luta contra a disseminação 
do vírus”, observou o pre
feito Clóvis Volpi.

n PESQUISA 
Na última terçafeira 

(30), o Instituto ABC Dados 
publicou pesquisa sobre a 
percepção da população em 
relação ao desempenho dos 
prefeitos frente à pandemia. 
A prefeitura destacou que 
Clóvis Volpi teve um dos 
melhores índices o levanta
mento, com 45% de bom e 
ótimo e 43% de regular. (Re
portagem Local)

Equipe do 6° Baep 
encontra 214 tijolos de 
maconha em imóvel 

no Jd. das Nações
Denúncia anônima levou 

policiais militares do 6º Ba
talhão de Ações Especiais de 
Polícia (BAEP) a uma casa no 
Jardim das. Nações, em Diade
ma. Lá, os policiais encontra
ram 214 tijolos de maconha. 
A droga estava distribuída em 
quatro sacos de lixo  e no total 
somavam 140 kg de drogas. 
Ocorrência registrada no   no 
3° DP de Diadema

De acordo com o Sargento 
PM Barreto, no local, a equipe 
foi recebido por um indivíduo 
que  informou que todas  a ca
sas do imóveis eram alugadas, 
e a casa onde foram encontra
das as drogas, havia sido aluga
do fazia poucos dias. Quando 
os policiais foram autorizados 
pelo homem a entrar no quin
tal, sentiram um forte odor 
de drogas vindo da porta e 
ao olhar pela janela foi  visu
alizado um tampo de madeira 
aberto com alguns tijolos de 
maconha, segundo Barreto  

A droga foi apreendida, 
mas ninguém havia sido  preso 
até o fechamento desta maté
ria. (Reportagem Local)

vacinados em seu cidade e em 
todo o Estado.

 O sistema Vacivida per
mite todo o acompanhamento 
individualizado e em tempo 
real dos registros de pessoas 
imunizadas contra o coro
navírus. O banco de dados 
também conta com relatórios 
atualizados de doses aplicadas 
e a cobertura vacinal atualizada 
dos 645 municípios paulistas.  
Os dados estão atualizados até 
as 17h30 desta quintafeira (1º). 

VACINAÇÃO NOS SETE MUNICÍPIOS DO ABC
Primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus

Fonte: Vacinômetro/Governo do Estado de SP

Arte: Anderson Amaral

Município   Aplicadas  Recebidas
Diadema  29.604  38.788
Mauá  31.169  44.241
Ribeirão Pires  12.465  17.275
Rio Grande da Serra  2.587  3.603
Santo André  89.343  118.717
São Bernardo  86.173  118.325
São Caetano    31.428  43.069
ABC  282.769  384.018 

Divulgação/Baep
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Em tempos de pandemia, imobiliárias 
do ABC inovam com Tour Virtual 360º 

Ferramenta possibilita visitar o imóvel sem a necessidade de deslocamento até o local

Ferramenta idealizada por dois 
irmãos, Keyla e Evandro Muta, 
proprietários de imobiliárias em 
São Bernardo, a Nova Petrópolis 
e a Ogaki Imóveis, tem ajudado 
na venda de casas e apartamentos 
usados na cidade. Trata-se do Tour 
Virtual 360°, por meio do qual é 
possível visitar e conhecer deta-
lhes do imóvel desejado de onde o 
cliente estiver, sem a necessidade 
de deslocamento até o local.

A plataforma, antes só uti-
lizada para venda de imóveis de 
alto padrão, passou a ser solução 
para a grande maioria de visitas 
durante a pandemia do novo 
coronavírus, garantindo segu-
rança, sem perder a qualidade 
no atendimento ao cliente. Além 
disso, a plataforma também re-
duziu em 35% o número de visi-
tas não produtivas, aquelas em 
que o imóvel visitado não atende 
aos requisitos indicados pelos po-
tenciais compradores.

Evandro Muta, proprietário 
da Ogaki Imóveis, há 14 anos 
em atividade, afirma que a 
nova ferramenta oferece mais 
benefícios que as fotos e vídeos 
contidos nos anúncios de venda 
tradicionais, devido ao nível 
de riqueza nos detalhes. Atual-
mente, cerca de 1.500 imóveis 

disponíveis na imobiliária já es-
tão cadastrados na plataforma.

“O Tour Virtual é uma visita ao 
imóvel realmente. É como entrar 
e ver todos os detalhes, o tipo de 
acabamento, os móveis que exis-
tem, movimentar a imagem e ver 
o tipo de gesso, a luminária e o 
piso. É isso que buscamos: facilitar 
a vida das duas partes”, explica.

Ainda segundo Evandro 
Muta, o Tour Virtual 360°, que 
necessita de equipamentos e equi-
pes qualificadas para ope ração, 
contribuiu para que a empresa 
fosse na contramão do mercado, 
contratando mais funcionários 
mesmo em meio à pandemia.

Proprietária da imobiliária 
Nova Petrópolis, Keyla Muta Ya-

magishita afirma que a principal 
vantagem do Tour Virtual 360° é 
poder mostrar o imóvel em de-
talhes para o cliente, com econo-
mia real de tempo.

“A mágica no Tour acontece 
porque o cliente faz um percurso, 
anda dentro do imóvel e consegue 
ver toda a distribuição. É uma tec-
nologia que vem para facilitar e 
ganhar tempo”, destaca.

Evandro Muta ressalta 
que a ferramenta também se 
mostrou eficaz para outros 
profissionais. “Após o negócio 
fechado, os decoradores e ar-
quitetos, por meio do Tour, po-
dem fazer os projetos, também 
sem a necessidade da visita 
física ao imóvel.”

n MEDALHA
Com a eficácia da ferramenta, 

que na pandemia contribui de 
forma decisiva para a manutenção 
dos negócios, a preservação dos 
empregos e o fomento da cadeia 
comercial em São Bernardo, os 
irmãos Muta serão homenagea-
dos com a Medalha João Ra-
malho pela Câmara.

A trajetória dos Muta é ligada à 
cidade. Apostando sempre em São 
Bernardo, Muta, além das imo-
biliárias fundou o jornal “Imóvel 
Certo ABC”, periódico que ficou 
com a família até 2016. Evandro 
Muta balizou sua atuação profis-
sional em um ensinamento de seu 
pai:  “dinheiro bem investido é di-
nheiro investido em imóveis”.

Divulgação

Evandro e Keyla Muta seguem ensinamento do pai: dinheiro bem investido é dinheiro investido em imóveis
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Diadema suspende mudanças 
na linha 9D após reclamações

Após pressão dos mora-
dores, a Prefeitura de Diadema 
decidiu suspender a mudança 
da linha na linha 09D, que sai 
do Sítio Joaninha em direção ao 
Terminal Diadema, a qual en-
trou em vigor no último dia 27. 
Segundo a prefeitura, “a decisão 
foi adotada em reunião virtual, 
intermediada pelo presidente 
da Câmara, vereador Josa 
Queiroz, entre a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Trans-
portes, moradores e lideranças 
do Morro do Samba na manhã 
desta quinta-feira (1º)”. 

“Essa linha foi uma con-
quista para os moradores do 
Sítio Joaninha, Núcleo Inver-
no Verão, Morro do Samba, 
entre outros da região. A linha 
facilitava o acesso aos serviços 
mais procurados pela popu-
lação, como o Poupatempo, o 
Pronto Socorro Central, a ao 
Centro de Diadema. Quando 
foi agora, a prefeitura decidiu 
retirar a linha sem nem mes-
mo consultar a população que 
necessita desse transporte. 
A vida ficou difícil”, afirmou 
o líder comunitário Erivaldo 
Rodrigues de Souza, o Barriga, 
morador do Morro do Samba. 

O secretário de Transportes 
da cidade, José Evaldo Gonçalo, 
reconheceu que é necessário fa-
zer um debate mais amplo com 
os moradores para entender os 
principais problemas e propor 
soluções. “Deste modo, decidi-
mos que a linha 09D vai voltar 
a operar como era antes das 

mudanças realizadas no último 
sábado”, afirmou. 

Entre as alterações imple-
mentadas pela prefeitura es-
tavam   mudança de nomencla-
tura para linha 30D, integração 
gratuita com as linhas, 31D, 32D, 
32ED, 33ED, 34ED, 11EP, 21DP 
e 24DP, por meio do cartão 
SOU+, além de novo trajeto. “As 
alterações que estamos fazendo 
têm o objetivo de reduzir os tem-
pos de intervalos, ter uma oferta 
maior de ônibus em intervalos 
menores para que as pessoas 
consigam se deslocar mais rapi-
damente”, afirmou o secretário.

Gonçalo afirmou que a re-
união foi muito positiva e que 
proximidade com a população 
é uma marca da gestão José de 
Filippi. A declaração foi aval i-
zada por Josa. “Vocês podem 
ficar sossegados. Confiamos no 
secretário e na equipe que está 
junto com ele. Evidentemente 
que quando se propõe alguma 
mudança há grande chance 
de se acertar, como de errar. 
Porém, o que não vai faltar é 
diálogo, o que não tínhamos na 
administração anterior. Vocês 
mesmos são testemunhas de 
que tudo que aconteceu nos úl-
timos anos em relação ao Morro 
do Samba tivemos de fazer en-
frentamento. Fomos expulsos 
de reunião porque não queriam 
dialogar com uma parcela do 
Morro do Samba. Então, se tem 
algo que está administração, do 
prefeito Filippi, não vai deixar 
de ter é diálogo”, afirmou. (AR)
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Roteiro do Bom Apetite

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

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

Imóveis

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)

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

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘
’’
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Indicador de Saúde Serviços Gerais

Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio  de diadeMa

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

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

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

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

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

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

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.

DECRETO Nº 7904, DE 01 DE ABRIL DE 2021 DIS-
PÕE sobre a implementação de medidas restritivas 
complementares às previstas no decreto munici-
pal 7875 de 05 de fevereiro de 2021 e estende a 
vigência das medidas emergenciais estabelecidas 
pelo Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março 
de 2021 no âmbito do território do município de Dia-
dema; JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de ou-
tros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação, na forma do artigo 196 da Constituição 
da República; CONSIDERANDO que a Organização 
Mundial de Saúde classificou como pandemia a dis-
seminação da COVID- 19 no dia de 11 de março de 
2020; CONSIDERANDO as disposições do Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dis-
põe 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 calami-
dade pública no Município para enfrentamento da 
pandemia decorrente do Coronavírus, reconhecida 
pela Assembleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo conforme Decreto Legislativo nº 2.495, de 31 de 
março de 2020; CONSIDERANDO o agravamento 
da pandemia na região da Grande São Paulo ocor-
rido no mês de março de 2021 e a necessidade de 
conter a disseminação da COVID-19 para evitar o 
colapso dos serviços de saúde e garantir o seu fun-
cionamento satisfatório, CONSIDERANDO, ainda, 
o que consta nos autos do Processo Administrativo 
Eletrônico nº 7849/2020; Decreta: Art. 1º Ficam im-
plementadas no território do Município de Diadema 
as restrições impostas às atividades, circulação de 
pessoas, bens e serviços instituídas pelo Decreto 
Estadual n º 65.596 de 26 de março de 2021 que es-
tendeu a vigência das medidas emergenciais esta-
belecidas pelo Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de 
março de 2021 (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/20210311_Fase-emergen-
cial.pdf) , criando a Fase Vermelha Emergencial no 
âmbito do Plano São Paulo - estratégia estabelecida 
pelo Governo do Estado de São Paulo para o com-
bate à COVID-19 por meio do decreto estadual de nº 
64.994 de 28 de maio de 2020. Art. 2º As medidas de 
restrição estabelecidas nos decretos mencionados 
no artigo 1º deste decreto vigorarão no âmbito do 
Município de Diadema no período compreendido en-
tre as 00:00 horas do dia 05 de abril às 24:00 horas 
do dia 11 de abril de 2021, durante o qual, ainda: 
§ 1º Fica proibido o funcionamento de atividades 
não essenciais. § 2º As atividades essenciais, tais 
como definidas no §1º do artigo 3º Decreto Federal 
nº 10.282, de 20 de março de 2020, obedecerão às 
regras de funcionamento estabelecidas nos artigos 
2º e 3º do decreto estadual nº 65.563, de 11 de mar-
ço de 2021, inclusive no que diz respeito à adoção 
dos protocolos sanitários gerais e específicos. § 3º 
Os templos, salões e demais estabelecimentos vol-

tados às práticas religiosas permanecerão fechados 
ao público, permitida exclusivamente a presença de 
pessoas em número suficiente para transmissão 
“on line” dos eventos religiosos. § 4º Excepcionam-
se das restrições mencionadas neste artigo: I – A 
venda de produtos por meio de entrega (delivery) e 
retirada dentro de veículos automotores (drive trhu), 
proibida a retirada presencial direta de produtos 
nos estabelecimentos atingidos; II – As atividades 
industriais; III - Os hospitais, farmácias, hospitais e 
clínicas veterinárias e serviços de apoio ao atendi-
mento à saúde. Art. 3º O funcionamento dos órgãos 
públicos municipais seguirá as normas dos regula-
mentos expedidos na forma do artigo 3º do decreto 
municipal nº 7894, de 12 de março de 2021. Art. 4º 
O atendimento no transporte público no âmbito do 
Município de Diadema será suspenso no período 
compreendido entre as 22:00 e as 04:00 horas. Art. 
5º Em caso de constatação de descumprimento do 
presente decreto haverá aplicação de multas e im-
plementação das demais medidas cabíveis, como a 
interdição e o fechamento pelos órgãos municipais 
de vigilância sanitária ou pelas autoridades policiais, 
inclusive a Guarda Civil Municipal, na forma da lei. 
Art.6º Este decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições que lhe 
são contrárias. Diadema, 01 de abril de 2021 JOSÉ 
DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Dia-
dema DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete 
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos BENEDITO DOMINGOS MA-
RIANO Secretário de Defesa Social JOSÉ EVALDO 
GONÇALO Secretário de Transportes REJANE CA-
LIXTO GONÇALVES Secretária de Saúde
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