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Brasil registra 1.274 mortes por covid-19 em 24h; média móvel de óbitos passa a 995
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Aulas no ABC só a partir de março.
Governo de S.Paulo pode ir à Justiça
Senado Noticias/Divulgação Prefeitura de Barueri

Estado alega que não há justificativa epidemiológica
para decisão dos prefeitos da região; Consórcio ABC
afirma que mantém datas e que não houve diálogo
O governo João Doria não descarta judicializar a decisão dos prefeitos
do ABC, anunciada nesta terça-feira,
de que as escolas públicas da região
só retomarão as aulas presenciais
a partir de março. O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares,
questionou a justificativa dada pelo
colegiado de que a decisão tem como
base o cronograma de vacinação contra a covid-19, previsto para iniciar
em São Paulo no próximo dia 25.
“Qual a justificativa de não autorizarem o retorno das escolas privadas
e públicas na mesma data? Qual a
justificativa epidemiológica?, questionou. Os prefeitos autorizaram as
instituições privadas a retomarem

as aulas a partir do dia 18 de fevereiro. O governo do Estado afirmou,
durante coletiva nesta quarta-feira
(13) que está aberto ao diálogo com
os prefeitos. Porém, o Consórcio ABC
emitiu nota na noite desta quarta na
qual afirma que “não se estabeleceu
diálogo ou debate com as cidades,
uma vez que não houve direto de
fala ou participação dos municípios”
na reunião entre os prefeitos e integrantes do governo estadual nesta
quarta-feira. “Diante deste cenário,
o planejamento deliberado pelos
prefeitos que integram o Consórcio
Intermunicipal está mantido, ratificando as datas já estabelecidas”, diz
a nota do Consórcio.
Página 5

Governo do estado diz que educação é prioridade e vai retomar as aulas nas escolas públicas em 1º de fevereiro
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coronavíruS

em 2020

Santo André
pretende vacinar
120 mil pessoas
na primeira fase

Repasse de ICMS
para o ABC cai 0,9%;
perda é menor
do que a prevista

A Prefeitura de Santo André afirmou
que o município está estruturado para
iniciar o protocolo de vacinação contra
o novo coronavírus. A administração
municipal informou que possui cerca de
500 mil kits para aplicação de vacinas,
compostos por seringas, agulhas, luvas
e equipamentos de proteção. Para armazenar os imunizantes, também há uma
moderna estrutura de freezer localizada
na Central de Imunização. Segundo a
prefeitura, nesta primeira fase, a previsão
é imunizar 120 mil pessoas do públicoalvo com duas doses, com expectativa de
iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro e
concluir no dia 21 de março. Página 2

A pandemia de coronavírus reduziu
os repasses do Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o
ABC, mas o impacto foi menor do que o
previsto pelos sete prefeitos no início da
crise sanitária, em março de 2020. Dados da Secretaria de Estado da Fazenda
revelam que, no ano passado, a região
recebeu repasses de R$ 1,92 bilhão, valor
apenas 0,9% inferior em termos nominais (sem considerar a inflação do período)
ao transferido em 2019 (R$ 1,94 bilhão).
Porém, quando é aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA,
4,52%), que mede a inflação oficial do
país, a queda vai para 5,2%. Página 4

município possui mais de 500 mil kits com seringas, agulhas e luvas para imunizar a população

Setor automotivo

diadema

‘Não queremos subsídios, queremos
competitividade’, diz presidente da Anfavea

Fundação Florestan Fernandes posterga
provas para dias 30 e 31 deste mês
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vacina contra covid

Brasil vai buscar 2 milhões
de doses na Índia
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Serra: ‘S.André está preparada para
iniciar a vacinação contra a covid’
Cidade tem mais de 500 mil kits com seringas, agulhas e luvas para imunizar a população
O prefeito Paulo Serra afirmou nesta quarta-feira (13)
que Santo André está estruturado para iniciar o protocolo
de vacinação contra o novo
coronavírus. A administração
municipal se antecipou e possui cerca de 500 mil kits para
aplicação de vacinas, compostos por seringas, agulhas, luvas
e equipamentos de proteção.
Para armazenar os imunizantes, também há moderna
estrutura de freezer localizada
na Central de Imunização.
Em live na semana passada, Serra afirmou que o
município está preparado,
inclusive, para receber outras
vacinas além da Coronavac,
como a da Pfizer, que necessita de um superfreezer.
Na manhã desta quarta,
o prefeito visitou o Centro de
Gestão de Suprimentos de
Saúde e a Central de Imunização, para vistoriar os locais
onde estão sendo armazenados os insumos e onde ficarão
as vacinas contra a Covid-19.
“Queremos compartilhar
com a nossa gente a tranquilidade que temos com o resultado do planejamento feito pela
gestão. Agora é aguardar que
as vacinas sejam enviadas para
o município o mais rápido possível. Nossa capacidade é muito eficiente. Temos insumos
para cinco meses de vacinação,
para imunizar praticamente a

Helber Aggio/PSA

Serra vistoriou o Centro de Gestão de Suprimentos de Saúde

cidade inteira. Recebendo as
vacinas por parte dos governos estadual e federal, vamos
iniciar a imunização com organização, estrutura e planejamento”, destacou Serra.
CONSÓRCIO
Durante a vistoria, Paulo
Serra, que atualmente é o
presidente do Consórcio Intermunicipal ABC, não descartou
a possibilidade de elaborar um
plano adicional de imunização
para a região, caso necessário.
“Se houver vacinas disponíveis
para a compra, o Consórcio Intermunicipal tem firmado pro-

tocolo para fazer um processo
de aquisição. Claro que tudo
depende da quantidade de
vacinas que estará disponível
no país e de como essas doses
serão distribuídas. No entanto, precisamos aguardar. Até
o dia 25 teremos novidades”,
ressaltou.
Segundo o secretário de
Saúde, Márcio Chaves, nesta
primeira fase, a previsão é
imunizar 120 mil pessoas do
público-alvo com duas doses,
com expectativa de iniciar a
vacinação no dia 25 de janeiro
e concluir no dia 21 de março.
“A vacina é extremamente se-

gura e eficaz para 100% dos
casos graves. Então, tem um
reflexo importante para todo o
sistema de saúde e para a promoção da qualidade de vida
das pessoas”, explicou.
Segundo Chaves, há 17
equipes volantes para imunizar pessoas acamadas, inclusive aos sábados e domingos.
“As casas de repouso e de retaguarda também receberão
essas equipes volantes. Há
mais de 1.200 profissionais de
saúde preparados para realizar
esse amplo programa de vacinação. Toda essa infraestrutura será utilizada à medida
que tivermos a disponibilidade
de vacina”, completou o secretário de Saúde.
n MAIS INSUMOS
Além dos 500 mil kits, a
Secretaria de Saúde de Santo André ainda aguarda a
chegada de 731 mil seringas
e 730 mil agulhas que fazem
parte do Plano Nacional de
Imunização e serão incrementadas ao estoque que o
município já possui.
Ao todo, cerca de 100 pontos entre unidades de saúde e
escolas poderão ser utilizados
como locais de vacinação. Além
disso, outros locais poderão
ser preparados com estrutura
drive-thru para imunizar o
maior número possível de pessoas. (Reportagem Local)

Mesmo com vacina, queda da transmissão
ocorrerá só no fim do ano, diz secretário
O secretário estadual da
Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou em coletiva de imprensa nesta quartafeira (13) que, mesmo que o
início da vacinação contra a
covid-19 no Brasil se confirme
para janeiro, o país só deve observar redução expressiva na
transmissão do coronavírus
no final deste ano.
Gorinchteyn e Dimas
Covas, diretor do Instituto
Butantan, explicaram que o
primeiro impacto da campanha de imunização será a
diminuição de óbitos e internações hospitalares pelo coronavírus, o que deverá ocorrer
a partir de abril. Somente meses depois, com a vacinação
de mais brasileiros além dos
grupos prioritários, será visto
o controle da pandemia.
“A vacina que temos hoje
disponível no Brasil, do Butantan, tem grande efeito
de diminuir o impacto na
doença na sua apresentação
moderada e grave e também
no comprometimento do
sistema de saúde. A população de idosos corresponde a
77% das mortes por covid,
mas somente a 12% da população. O resultado é que, daqui
a três meses, se conseguirmos
vacinar todo esse grupo, o
primeiro impacto será na
redução das formas graves,
internações
hospitalares
em UTI e, sequencialmente,
começaremos a vacinar outras populações. Dessa maneira, vamos ter um impacto na
transmissão de uma forma ainda muito tardia, muito possivelmente começando a ver
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a redução da contaminação
das pessoas possivelmente
no final do ano”, explicou
Gorinchteyn.
Covas, por sua vez, disse
que essas projeções são feitas
de acordo com fatores como
as doses previstas para o país
e a velocidade prevista da
vacinação. “Essa estimativa é
fruto de um estudo que nós
já fizemos comparando a disponibilidade de doses para o
Brasil, o ritmo da vacinação
previsto em função dos dados
que já foram apresentados
pelo PNI (Programa Nacional
de Imunizações) e o impacto
disso na população em risco.
De fato, começando agora em
janeiro a vacinação, esse efeito
só será sentido pelos índices
de óbitos e internações a partir de abril”, destacou.
n RECLASSIFICAÇÃO
Em meio a alta de casos e
mortes, a gestão João Doria
anunciou nesta quarta-feira, a
antecipação da reclassificação
do Plano São Paulo, que define
as regras da quarentena no
Estado, para a próxima sextafeira. A previsão anterior era
de anunciar as mudanças somente no dia 5 de fevereiro.
Conforme anunciado na
última segunda-feira, a média diária de mortes por covid
registradas na primeira semana epidemiológica do ano
(03/01 a 09/01) no Estado de
São Paulo foi 49% maior do
que a da última semana epidemiológica de 2020 (27/12
a 02/01). O índice é o maior
registrado desde o final de
agosto. (AE)
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Alesp: juíza suspende processo contra
Fernando Cury por assédio a Isa Penna

Defesa do deputado questionou a competência do Conselho de Ética Nacional do Cidadania para analisar o caso
A juíza Thaissa de Moura
Guimarães, da 20ª Vara Cível de
Brasília, deferiu liminar nesta
terça-feira, 12, determinando
a suspensão do processo éticodisciplinar que o Cidadania
abriu contra o deputado estadual paulista Fernando Cury por
assédio à deputada Isa Penna
(PSOL). A magistrada acolheu
parcialmente um pedido da
defesa do parlamentar, que
questionava a competência do
Conselho de Ética Nacional da
legenda para analisar o caso.
A decisão foi proferida após
o advogado de Cury, Roberto
Delmanto Junior, encaminhar
uma petição à Justiça Federal
de Brasília apontando que a deliberação do Diretório Nacional
do Cidadania sobre o processo
ético-disciplinar contra o deputado está prevista para esta
quarta-feira, 13. Nessa linha,
a defesa pediu reconsideração
de uma decisão anterior que
havia negado a suspensão do
processo.

n

ENTRE ASPAS

Há que se registrar que,
embora o vídeo aparentemente
deixe claro a conduta à qual se
refere o procedimento ético
Thaissa de Moura Guimarães

Ao analisar o pedido liminar novamente, Thaissa ponderou que após novas informações serem juntadas aos
autos, houve a comprovação
de algumas alegações da defesa de Cury: a de que o procedimento contra o parlamentar
teve início no Diretório Nacional do Partido e a de que não
houve na representação detalhamento da conduta praticada pelo deputado, “limitandose o ofício a mencionar termos
genéricos tais como ‘lamentáveis fatos’ e ‘conduta absolutamente incompatível com os
princípios do partido”.
“Há que se registrar que,
embora o vídeo aparentemente
deixe claro a conduta à qual se
refere o procedimento ético,
estando em causa a perda da
função de líder do partido na
Assembleia Legislativa de São
Paulo, deve haver pormenorização da conduta para ensejar oportunidade de defesa e
contraditório ao Requerente,
princípios constitucionais que
também devem ser observados
em procedimentos administrativos”, registra a decisão
n CÓDIGO
A Comissão de Ética do Cidadania havia informado ao
juízo que a representação contra Cury foi subscrita pelo presidente do Diretório Nacional,

Divulgação/Alesp

Cidadania pediu a expulsão de Fernando Cury

Roberto Freire e o presidente
Regional do Cidadania de São
Paulo, deputado federal, Arnaldo Jardim: “de ofício, ambos dirigentes determinaram a abertura do procedimento junto à
Comissão de Ética Nacional,
sendo assim, vencido o que reza
o Código de Ética Partidário”.
No entanto, a magistrada
considerou que o Código de
ética do Cidadania estabelece que a “competência para
receber a representação cabe à
Comissão Executiva Regional
se o denunciado for um dos
seus membros, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito,
secretário de Estado ou equiv-

alente, governador ou vicegovernador”.
Ao suspender o processo
ético-disciplinar contra Cury,
Thaissa registrou ainda que a
manutenção do procedimento
na Comissão Executiva Nacional “também repercutiria
no direito do parlamentar de
recorrer à Comissão hierarquicamente Superior, o que
poderá ensejar a nulidade do
procedimento pela afronta aos
princípios ampla defesa e do
duplo grau de jurisdição”. No
último domingo, o Conselho
de Ética do Cidadania emitiu
relatório recomendando a expulsão de Fernando Cury. (AE)

Internacional

Câmara aprova impeachment
do presidente Donald Trump
A Câmara dos Deputados
dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (13),
o impeachment do presidente Donald Trump. Trump foi
acusado formalmente de
incitar uma insurreição contra o governo dos Estados
Unidos. O impeachment na
Câmara desencadeia um julgamento no Senado.
O único artigo do impeachment foi aprovado
pela Câmara, de maioria
democrata, por 232 a 197.
Dez votos foram de republicanos, partido do presidente, que está nos últimos
dias de seu mandato.
A votação realizada com as

forças da Guarda Nacional e a
polícia protegendo o Capitólio,
que foi cercado por uma cerca
de segurança erguida após o
tumulto de 6 de janeiro.
O processo segue agora
para o Senado, atualmente
de maioria republicana. O
Senado retorna do recesso
em 19 de janeiro.
No dia 6, uma multidão
invadiu o Capitólio e interrompeu a certificação formal
da vitória do presidente eleito,
Joe Biden, na eleição de 3 de
novembro. Cinco pessoas
morreram durante a invasão,
inclusive um policial. Biden
deve assumir o cargo em 20
de janeiro. (Agência Brasil)

EUA vão exigir teste negativo
de covid para entrada no país
A entrada nos Estados
Unidos (EUA) só será permitida, a partir de 26 de
janeiro, a passageiros que
apresentem um teste de
covid-19 negativo, anunciaram as autoridades. De
acordo com o Centro para o
Controle de Doenças (CDC,
na sigla em inglês), o teste
só será aceito se tiver sido
realizado nos três dias anteriores à partida do voo para
os Estados Unidos.
As companhias aéreas
serão obrigadas a impedir o
embarque de passageiros que

não possuam teste negativo
ou, em alternativa, prova de
que tenham se recuperado de
infeção do novo coronavírus.
A determinação do CDC
vem na sequência de medidas
anteriores para passageiros
provenientes do Reino Unido,
depois de ter sido detectada
no país uma nova estirpe de
covid-19, mais infecciosa do
que a conhecida.
Até hoje, os Estados Unidos registravam mais de 22
milhões de casos de covid-19
e um total de mais de 375 mil
mortes. (ABr)

Covid -Ministério da Saúde diz que o Brasil vai Covid-19: Brasil acumula 205,9 mil
buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia mortos e 8,25 milhões de infectados
Missão coordenada pelo
Ministério da Saúde vai até
a Índia para buscar dois milhões de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida
pelo consórcio da farmacêutica britânica AstraZeneca e
da Universidade de Oxford.
O lote foi fabricado pelo laboratório indiano Serum.
A missão sai hoje (14) em
um avião que parte da cidade
do Recife e fará uma viagem
de 15 horas de duração até a
cidade indiana de Mumbai. A
aeronave deve retornar ao Brasil no sábado (16). A chegada
será no Aeroporto do Galeão,
no Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério da
Saúde, os documentos de
importação já estão prontos. O procedimento compreenderá apenas a chegada
ao país e o carregamento das
doses. A carga está estimada
em 15 toneladas.
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A distribuição da vacina,
contudo, só poderá ocorrer
após a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
dar a autorização em caráter
emergencial. O órgão avalia o
pedido feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que firmou parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford.
A Anvisa informou que a reunião para tomada da decisão
sobre a concessão ou não da
autorização em caráter emergencial está prevista para este
domingo (17). A agência tam-

bém decidirá sobre a solicitação
feita pelo Instituto Butantan.
Caso a Anvisa dê a autorização, a previsão do Ministério da
Saúde é que em até cinco dias
as vacinas sejam distribuídas
aos estados. Para além das duas
milhões de doses da vacina da
AstraZeneca, o governo informou que estariam disponíveis
também, caso a Anvisa permita, mais seis milhões de doses
da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan em parceria
com a farmacêutica chinesa
Sinovac. (Agência Brasil)

Os mortos em consequência do novo coronavírus
desde o início da pandemia
somam 205.964 pessoas. Em
24 horas, desde o boletim de
terça-feira (12) foram registradas 1.274 vidas perdidas
em decorrência da covid-19.
Ainda há 2.672 falecimentos
em investigação por equipes
de saúde, este último dado
relativo a esta terça-feira.
O número de pessoas infectadas desde o início da pandemia totalizou 8.256.536.
Entre terça e quarta-feira, as

autoridades de saúde registraram 60.899 novos diagnósticos positivos. Na terça, o
número de pessoas infectadas
desde o início da pandemia
subiu para 8.195.637.
Os dados foram divulgados em entrevista coletiva pela
equipe Ministério da Saúde no
fim da tarde desta quarta-feira.
O balanço é feito a partir de informações sobre casos e mortes
coletadas e enviadas pelas
secretarias estaduais de saúde.
Ainda há 733.628 pessoas
com casos ativos em acompa-

nhamento por profissionais
de saúde. Segundo a pasta, são
7.316.944 os que se recuperaram da doença.
n ESTADOS
Na lista de estados com mais
mortes o topo é ocupado por
São Paulo (48.985), Rio de Janeiro (27.241), Minas (12.894),
Ceará (10.189) e Pernambuco
(9.919). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (800), Acre (829), Amapá
(987), Tocantins (1.286) e
Rondônia (1.965). (ABr)
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Repasse de ICMS para o ABC cai 0,9% em
2020, mas perda é menor do que a prevista
No início da pandemia, em março, sete prefeituras haviam projetado redução de 20% nas receitas totais
A pandemia de covid-19
derrubou a atividade econômica e reduziu os repasses do
Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) para o ABC, mas o
impacto foi menor do que o
previsto pelos sete prefeitos
no início da crise sanitária,
em março do ano passado.
Dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-SP)
compilados pelo Diário Regional revelam que, em 2020,
a região recebeu repasses de
R$ 1,92 bilhão, valor apenas
0,9% inferior em termos nominais (sem considerar a infla
ção do período) ao transferido
em 2019 (R$ 1,94 bilhão).
Porém, quando é aplicado
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, 4,52%),
que mede a inflação oficial do
n

O NÚMERO

R$ 1,92 bilhão
é a soma dos repasses de
ICMS recebidos pelos sete
municípios em 2020

país, a queda vai para 5,2%.
Em março do ano passado,
as sete prefeituras haviam previsto redução de até 20% nas
receitas devido à pandemia,
em projeção que considerava
também outras fontes de recursos, como a arrecadação do
Imposto sobre Serviços (ISS).
Em abril, primeiro mês
cheio da quarentena adotada
pelo governo do Estado para
conter a disseminação do novo coronavírus, os repasses
caíram 31,2% na comparação
com o mesmo mês de 2019.
Porém, as perdas diminuíram
à medida que o isolamento
social foi flexibilizado e a atividade econômica, retomada.
Prova disso é que, em novembro e dezembro, os repasses
cresceram 2,59% e 2,12%, respectivamente, em comparação
aos mesmos meses de 2019.
Atualmente, os repasses
de ICMS representam, em
média, 20% dos orçamentos
dos sete municípios. Trata-se
de recurso “não carimbado”,
ou seja, não tem destinação
específica e, por isso, pode ser
usado livremente em áreas
como Saúde e educação.

ICMS

ABC

Repasses para os sete municípios em 2020 somaram R$ 1,92 bi

INDICADORES
DÓLAR MERCADO (R$)
5,504

5,417
5,399
7/1

5,323
8/1

5,311

11/1 12/1 13/1

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,310 R$ 5,311
Turismo
R$ 5,30 R$ 5,48

Transferências (em R$ bilhão)
EURO (R$)
6,691

6,624
6,615

7/1

8/1

6,495

6,456

11/1 12/1 13/1

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,454 R$ 6,456
Turismo
R$ 6,38 R$ 6,66

Anderson Amaral/Especial para o DR

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-SP)

No corte geográfico, Rio
Grande da Serra foi a cidade
do ABC que sofreu a maior
queda nos repasses de ICMS
na comparação entre 2020 e
o ano anterior (7,3%). Na sequência aparecem São Caetano (3,2%), Diadema (1,4%),
Santo André (-1,1%), Ribeirão
Pires (-1,0%) e São Bernardo
(-0,4%). No sentido contrário, Mauá registrou aumento
de 1,3% nas transferências.

ENTENDA
Segundo a legislação, as
prefeituras têm direito a 25%
do que é arrecadado com o
ICMS. Os repasses são proporcionais à “fatia” de cada cidade
no Índice de Participação dos
Municípios (IPM), apurado
anualmente pela Secretaria
de Estado da Fazenda.
O IPM é um cálculo complexo, que leva em consideração uma série de indicadores.

Porém, o de maior peso (75%)
na fórmula é o Valor Adicionado, que mede a riqueza gerada
pela cidade. O IPM é apurado
anualmente com base em dados do exercício anterior, para
aplicação no seguinte.
Assim, a participação de
cada município no ICMS a
ser arrecadado neste ano depende do índice calculado em
2020 com base em dados de
2019. (Reportagem Local)

n

IBOVESPA

-1,67%
121.933 pontos
Volume: R$ 35,56 bilhões
Maiores altas: MRV ON (4,39%),
PetroRio ON (3,90%)
Maiores baixas: Usiminas PN
(-6,07%), Brasil ON (-4,94%)
Variação em 2021: 2,45%
Variação no mês: 2,45%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

‘Não queremos subsídios, queremos competitividade’, diz presidente da Anfavea
Sem citar nome, Luiz Carlos Moraes rebateu o presidente Jair Bolsonaro, que atribuiu o fim da produção da Ford no Brasil à retirada de benefícios
Dois dias depois de a Ford
decretar o fim da produção no
Brasil, a Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras, cobrou
medidas que melhorem a competitividade do setor e rebateu,
embora sem citar nome, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido), que atribuiu o anúncio
da multinacional norte-americana à retirada de subsídios.
“Em nenhum momento falamos de subsídio. Todas as nossas propostas visam à redução

do custo-país. Não queremos
subsídios, queremos competitividade”, afirmou, durante entrevista a um pequeno grupo de
jornalistas, o presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes.
Após considerar que o debate
sobre o encerramento da produção da Ford tem sido politizado,
o executivo defendeu os incentivos fiscais que permitiram atualizar a tecnologia dos carros produzidos no Brasil. Referindo-se a
medidas estruturais necessárias
no país, em especial a reforma
tributária, pediu que o timing

político seja determinado pelas
prioridades econômicas, e não
pelo calendário eleitoral.
Segundo Moraes, o fim da
produção na Ford – incluindo a
operação de caminhões em São
Bernardo, encerrada em 2019
– e na fábrica de carros de luxo
da Mercedes-Benz reduzem de
5 milhões para algo em torno
de 4,5 milhões a 4,7 milhões de
veículos a capacidade técnica
anual da indústria automotiva.
A forma de evitar que mais
montadoras deixem o país, continuou, é estimular a economia

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

e a competitividade, de modo a
permitir a retomada do mercado
e a inserção brasileira no mercado internacional – hoje restrita,
sobretudo, a negócios com vizinhos da América do Sul.
“Uma chance de resolver é estimular a economia reduzindo o
custo. Outra alternativa é fechar
fabricas”, disse o principal portavoz da indústria de veículos.
Considerada urgente, a reforma tributária – com simplificação do sistema e devolução
de créditos tributários represados – está entre as prioridades

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

presença de representantes do
setor privado e da Secretaria
Especial de Produtividade, do
Ministério da Economia.
Ontem, o presidente da Anfavea – sem mencionar o nome
do presidente, mas numa resposta clara a ele – afirmou que
os subsídios não seriam necessários se a carga tributária no
Brasil estivesse em linha com a
de outros países. Citando estudo
encomendado em 2019 pela Anfavea, Moraes frisou que produzir carros no Brasil é 18% mais
caro do que no México. (AE)

Loja Ju Andrade

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

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

elencadas na agenda de competitividade reivindicada pelas
montadoras. Moraes citou ainda a restituição de impostos
residuais nas exportações, o
corte de taxas da marinha mercante e outras medidas que
vão desde pequenas ações, que
dependem apenas de portarias,
a propostas complexas que passam pela aprovação de maioria
qualificada no Congresso.
Segundo o presidente da
Anfavea, as sugestões vêm sendo encaminhadas ao governo
nas reuniões quinzenais com a

À venda
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Anúncio Diário Regional_297mm x 150mm_Sicredi_Conecta_20 Maio 2020.indd 1

20/05/20 19:45

Minha Cidade

Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

5

jornalismo@diarioregional.com.br

Estado não descarta judicializar decisão
do ABC de volta às aulas a partir de março

Prefeitos anunciaram nesta terça que as escolas da rede pública não vão seguir cronograma estadual
Governo do Estado de SP

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Em coletiva nesta quarta-feira
(13), o governo do Estado não
descartou judicializar a decisão
dos prefeitos do ABC, anunciada
nesta terça-feira, de que as escolas
públicas da região só retomarão
as aulas presenciais a partir de
março. Após reunião no Consórcio ABC, os prefeitos dos sete municípios afirmaram que a decisão
tem como base o cronograma de
vacinação contra a covid-19, previsto para iniciar em São Paulo no
próximo dia 25.
O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, questionou
a justificativa dada pelo colegiado.
“Primeiramente, precisa ter um
decreto municipal dizendo que
vai fechar (as escolas). Dizer que
vai esperar a vacinação não é justificativa epidemiológica, porque,
do contrário, teríamos de fechar
todos os demais setores, o que
não acontece. Todos os outros
setores estão funcionado e são
essenciais estarem abertos para
a sociedade. Em segundo lugar,
estamos fazendo a construção,
obviamente, após eventual
negativa (de retorno às aulas em
1º de fevereiro) e publicação de
estudo do porque ficarão fechadas (as escolas do ABC) de ques-

tionar na Justiça essa decisão”,
pontuou Rossieli.
Outro ponto questionado
pelo secretário de Educação é o
motivo de as instituições de ensino privadas estarem autorizadas
a funcionar a partir de 18 de fevereiro e as públicas não. “Qual a
justificativa de não autorizarem
o retorno das escolas privadas e
públicas na mesma data? Qual
a justificativa epidemiológica?
Se vai esperar a vacina para um,
por que não vai esperar para o
outro? Me parece, ainda que não
estão tão prontos assim quanto
nós estamos (para o retorno às
aulas presenciais).”
O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi,
afirmou que já procurou o Consórcio ABC, para dialogar sobre a
importância do retorno às aulas.
“Confiamos no poder desse convencimento para fazer a educação prioridade também no ABC”,
disse Vinholi.
n CRONOGRAMA
O governador João Doria,
Rossieli Soares e Marco Vinholi
apresentaram, nesta quartafeira, aos 645 prefeitos do Estado os detalhes da volta às aulas
presenciais a partir de 1º de fevereiro na rede pública estadual.

S.André passa a disponibilizar
IPTU em formato online
Com o objetivo de evitar
desperdício de papel e economizar recursos públicos, os
carnês do IPTU 2021 em Santo
André estão com novidades
para quem for pagar o tributo
de forma parcelada em dez
vezes. A prefeitura está enviando para os munícipes
apenas as duas primeiras parcelas do imposto.
Quem optar pelo pagamento parcelado deve obter
as demais parcelas pela internet, por meio do link https://
tinyurl.com/y3frnhno
ou
pelo aplicativo Telegram, no
endereço https://t.me/SantoAndrebot. Outra opção é
solicitar os boletos na Praça
de Atendimento, por meio
de horário agendado.
Para quem for quitar o
tributo à vista ou em duas
parcelas, os boletos impressos
estão sendo enviados normalmente. As tradicionais três op-

ções de pagamento do imposto
também seguem as mesmas:
à vista, com desconto de 10%;
em duas parcelas, com desconto de 5%; ou em até dez vezes.
“Queremos uma Santo André cada vez mais moderna,
sustentável, eficiente e com respeito ao dinheiro público. Não
vamos medir esforços para que
possamos evoluir nestes quesitos cada vez mais”, destacou o
prefeito Paulo Serra.
As mudanças nos carnês do
IPTU 2021 vão resultar na economia de 270 mil folhas de papel, além de redução do custo
de postagem.
Assim como aconteceu no
ano passado, o IPTU de Santo
André não sofreu aumento
real neste ano. O tributo passou apenas por reposição inflacionária, baseada no IPCA
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo). (Reportagem Local)

Rossieli: “precisa ter justificativa epidemiológica”

“A Educação é fundamental para
todos nós que somos pais. Temos filhos que há mais de 12
meses estão distante de suas aulas, do ensino, de seus professores e que precisam, com critério,
com planejamento retomarem
suas aulas”, disse João Doria.
Para este ano foi autorizada
pelo governo do Estado a abertura das escolas em todas as fases
do Plano São Paulo. “Estamos
seguindo a ciência e, junto com as
prefeituras, vamos avançar para
priorizar cada vez mais a educação”, disse Rossieli.
Em nota, o Consórcio ABC
afirmou que na reunião desta
quarta-feira “não se estabeleceu
diálogo ou debate com as ci-

dades, uma vez que não houve
direto de fala ou participação
dos municípios. Diante deste
cenário, o planejamento deliberado pelos prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal está mantido, ratificando as
datas já estabelecidas. O colegiado está aberto ao diálogo e se
coloca à disposição para o debate
(...) Com as datas estabelecidas
pelo colegiado, contemos o pico
de contágio, fazemos a retomada de forma organizada, com a
população sendo vacinada e com
as redes municipais adequadas à
nova realidade, para que não tenhamos que voltar atrás e fechar
novamente as escolas por conta
da escalada de casos”.

Fundação Florestan Fernandes
muda provas para dias 30 e 31
A Escola Profissionalizante Florestan Fernandes,
mantida pela Prefeitura de
Diadema, adiou suas provas
seletivas, que seriam nos
próximos dias 16 e 17, para
o último final de semana
deste mês: 30 e 31. Aos candidatos, a entidade informa
que os locais e horários
serão os mesmos. O prazo
para inscrições terminou
nesta terça-feira (12), e não
será reaberto.
Gratuitamente, a Fundação Florestan Fernandes
oferece, exclusivamente a
moradores do município,
1.496 vagas divididas em
35 cursos de áreas como administração, beleza, gastronomia, juventude, terapias
naturais, setor automotivo,
eventos e festas, informáti-

ca, serviços e construção
civil. Dessas vagas, 113
são reservadas a pessoas
com deficiência e, caso não
sejam preenchidas, serão
ocupadas a partir de encaminhamentos feitos pela
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Os cursos são oferecidos tanto em suas duas
unidades próprias quanto
em polos distribuídos pelo
município. Novidade para
2021, o polo Nova Iguaçu
atenderá à população da
região do Eldorado com o
curso de Auxiliar Administrativo.
As demais informações
do processo seletivo podem
ser encontradas no site
www.florestan.org.br. (Reportagem Local)

AINDA

É NOTÍCIA
Eficácia geral da Coronavac é de 50,4%
de acordo com análise do Butantan
Após pressão de cientistas
e jornalistas, o governo de São
Paulo e o Instituto Butantan
anunciam nesta terça-feira
(12) a taxa de eficácia geral
da Coronavac, vacina contra
o coronavírus desenvolvida
pela farmacêutica chinesa
Sinovac e produzida no Brasil pelo Butantan. A taxa que
considera a análise de todos
os voluntários infectados pela
covid é de 50,4%.
O número é inferior ao
apresentado na semana passada pelo governo paulista,
de 78%, pois, como o Estadão
revelou, a taxa referia-se so-

mente a um recorte do estudo: ao grupo de voluntários
que manifestaram casos leves
de covid, mas com necessidade de atendimento médico.
A taxa de eficácia geral é
o principal indicador medido
pelo estudo da Coronavac (o
chamado desfecho primário),
segundo protocolo da pesquisa. Embora inferior à primeira
taxa divulgada, o índice de
50,4% não deve impedir a
aprovação do imunizante pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que
exige eficácia mínima de 50%.
(Reportagem Local)
Divulgação/Instituto Butantan

Índice da vacina do Butantan não impede aprovação da Anvisa

Sindicatos falam em 50 mil empregos afetados
com a Ford e culpam governo Bolsonaro
Três das principais entidades sindicais se pronunciaram sobre a decisão da
Ford de encerrar a produção
de veículos no Brasil com a
previsão de que a medida terá
impacto sobre 50 mil empregos na cadeia produtiva
em torno das três fábricas desativadas.
A IndustriAll Brasil, a Central Única dos Trabalhadores
(CUT) e a Força Sindical afir-

mam, em nota, que a saída da
montadora seria consequência da ausência de um projeto
de reindustrialização do país
por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro.
Na segunda-feira, a Ford
anunciou o fechamento das
fábricas de Camaçari (BA),
Horizonte (CE) e Taubaté (SP).
A empresa emprega cerca de
5,3 mil trabalhadores nos três
parques industriais. (AE)

Benefícios do INSS acima do mínimo têm
reajuste de 5,45%, e teto vai a R$ 6.433
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem
acima de um salário mínimo
terão reajuste de 5,45% neste
ano. O aumento corresponde
ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), cujos dados de 2020 foram divulgados
nesta terça-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
De acordo com o docu-

mento, a correção tem efeito
a partir de 1º de janeiro deste
ano e permite que o teto do
INSS passe de R$ 6.101,06 para
R$ 6.433,57. A portaria ainda
mantém o salário mínimo em
R$ 1.100,00, que não cobre a inflação do ano passado. O valor
representa aumento de apenas
5,26%. Isso significa que a alta
no piso não repõe o poder de
compra, como assegurado pela
Constituição. (AE)

R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

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

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

Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.
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Versão traz itens inspirados em
modelos de competição, como spoilers
e aerofólio em Black Piano

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

O Onix é líder de vendas no
mercado brasileiro desde 2015.
Em 2020, apesar da retração ge
ral das vendas de veículos cau
sada pela pandemia do coronaví
rus, o modelo da General Motors
garantiu a liderança pelo sexto
ano seguido, com 135.351 em
placamentos. Porém, esse total
representou expressiva queda de
43,9% em relação as 241.214 uni
dades vendidas em 2019 – bem
superior à redução de 26,6%
que o mercado registrou como
um todo no mesmo período.
No ano passado, o hatch che
gou a perder a liderança em dois
meses para modelos de segmen
tos diferentes – em julho, para o
utilitário esportivo VW TCross;
e em setembro, para a picape
Fiat Strada. Como ninguém quer
abrir mão de liderança, a GM re
solveu ampliar o leque de ofertas
de seu hatch. Em outubro, lançou
a versão RS, com roupagem mais
esportiva. Posicionada entre a in
termediária LTZ e a top de linha

Premier, adota o mesmo con
junto motorcâmbio de ambas
– 1.0 turbo com transmissão au
tomática de seis velocidades.
Para tornar a estética do Onix
mais esportiva, a GM recorreu à
sigla RS – de Rallye Sport – ado
tada globalmente pela marca em
produtos com visual mais dinâmi
co, sem alterações mecânicas. Em
relação aos equipamentos, a con
figuração acrescenta à versão LTZ
itens inspirados nos modelos de
competição, quase todos em vari
ações de preto, como a grade tipo
colmeia, os spoilers mais pronun
ciados esculpidos nas extremi
dades do parachoque, os faróis
tipo projetor com máscara negra
e luz DRL com moldura em pre
to brilhante, além do emblema
RS e da gravata black bow tie.
Os retrovisores ganharam
tom Black Piano. O teto e as ro
das são pintados com tinta negra
metalizada, enquanto as más
caras dos faróis e os adesivos de
coluna são foscos. Na traseira,
o Onix RS traz spoiler em preto
metálico integrado ao paracho
que, aerofólio em Black Piano e o

reforço de

STATUS

emblema “RS” em vermelho.
No interior, o RS reforça a
“fantasia esportiva” do Onix,
mas a cor escolhida é o vermelho.
Está presente nas costuras pes
pontadas da forração do volante
esportivo de base reta, iguais às
que decoram os bancos envolven
tes. As saídas de ar têm molduras
com toque vermelho acetinado
que combina com o grafismo do
quadro de instrumentos.
A versão RS é a única da linha
a trazer cabine com revestimento
de teto e colunas escurecidos. De
resto, repete os itens da LTZ, que
incluem sistema de infoentreteni
mento MyLink, compatível com
Android Auto e Apple Car Play,
com tela de oito polegadas e seis
altofalantes, arcondicionado, di
reção com assistência elétrica,

sensor de estacionamento trasei
ro, computador de bordo, assis
tente de partida em aclive e con
trole de estabilidade e tração.
Ao contrário da top Premier, a
RS não oferece sistema start/stop,
que desliga automaticamente o
motor em paradas, nem o car
regador sem fio para celulares.
O serviço de concierge OnStar
e o WiFi 4G nativo – destaques
da Premier – também não estão
disponíveis. Outra ausência é a da
câmera de ré – a RS traz apenas
sensor de estacionamento, com
alerta sonoro e visual no painel.
Em uma versão esportiva se
ria de esperar um câmbio manu
al, que oferecesse ao motorista
maior controle sobre a motor
ização. Porém, as pesquisas da
GM apontam que os brasileiros

Versão RS do
GM Onix investe em
dar visual esportivo
ao automóvel mais
vendido do Brasil
priorizam cada vez mais a prati
cidade e preferem a transmissão
automática, tornando mais con
fortável o uso urbano. Assim, o
câmbio automático de seis velo
cidades foi mantido, sem modo
Sport ou borboletas no volante.
O câmbio trabalha junto ao
motor 1.0 turbo flex com três ci
lindros e 12 válvulas, o mesmo
que move as versões LT, LTZ e
Premier. Gera potência de 116
cv (com gasolina e etanol) a 5.500
rpm e torque máximo de 16,3
kgfm com gasolina e 16,8 kgfm
com etanol, sempre a 2 mil rpm.
Se não traz recursos mecâni
cos diferenciados e capazes de
transformar o hatch em um ver
dadeiro esportivo – como os con
correntes VW Polo GTS e Renault
Sandero RS, ambos com motores

de 150 cv –, a estética da versão
RS cumpre sua função de ampliar
a percepção de esportividade em
toda a linha. Uma alternativa di
namicamente mais instigante
seria instalar no Onix RS o motor
1.2 turbo usado no Tracker, com
133 cv. Porém, essa decisão en
careceria o preço e tornaria a RS
uma versão de nicho. Não era um
produto assim que a GM queria.
O preço do Onix RS começa
em R$ 78.090, se vier na cor me
tálica Preto Ouro Negro – valor
dentro da atual faixa de preços do
hatch, que vai dos R$ 60.790 da
versão básica MT aos R$ 85.190
da top Premier Turbo 2. A cor só
lida Branco Summit sobe o valor
a pagar em R$ 850 e a metálica
Vermelho Carmim (a do modelo testado) acrescenta R$ 1.600
à fatura, que atinge R$ 79.690.
A mais nova versão do Onix não
oferece opcionais. Porém, é pos
sível incorporar acessórios como
tapetes de carpete com borda
vermelha e logo “RS”, pedaleiras
esportivas, ponteira do escapa
mento cromada com dupla saída
e antena de teto mais curta.

Detalhes em vermelho no interior ampliam sensação de esportividade
O habitáculo do Onix RS é
coerente com a estética que a
versão propõe. Como em toda
a linha do hatch, ainda pre
dominam os plásticos duros,
mas as texturas com formas
geométricas no painel, imitan
do fibra de carbono, ampliam a
sensação de esportividade, re
forçada pelos detalhes verme
lhos. O painel de instrumentos
também recebe grafismos com
detalhes rubros. O volante re
vestido em couro com costuras
vermelhas da versão conta com
ajuste de altura e distância.
Em termos de conforto e
equipamentos, a versão RS re
pete o que já se conhece das
configurações intermediárias
do Onix. Os bancos dianteiros
dão razoável suporte às costas,
mas os assentos são um tanto
curtos. Quem anda atrás tem
mais espaço para as pernas e
para os ombros, mas não há
saída de arcondicionado.
Com suas oito polegadas,

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Motor 1.0 turbo garante ao Onix RS desempenho decente, mas nada que empolgue; interior é coerente com a estética da versão

a tela do multimídia MyLink
oferece boa visibilidade e é ne
cessário “espelhar” o celular para
desfrutar de maiores recursos. A
câmera de ré, que é de série na
versão Premier, faz falta na RS.
n IMPRESSÕES

O motor 1.0 turbo Ecotec,
com três cilindros e 12 vál

vulas, viabiliza retomadas de
velocidade decentes e confere
ao Onix habilidade para cir
cular com desembaraço tanto
na cidade quanto na estrada.
Porém, nada que permita à
versão ser chamada de espor
tiva, como os adereços e a apa
rência do modelo insinuam.
Disponível já na faixa de 2 mil

giros, o torque máximo de 16,3
kgfm dá ao motor a capacidade
de reagir rapidamente. Porém,
quando o motorista pisa fundo
no acelerador, a reação não é
tão imediata por que a injeção
não é direta. Quando o turbo
entra em ação, o carro ganha
velocidade rapidamente.
Se o RS não chega a ser em

polgante como se espera de
um automóvel que ostenta um
aerofólio na traseira, também
não pode ser classificado como
enfadonho. Responde bem
ao acelerador e permite que
retomadas e ultrapassagens
surjam feitas sem estresse.
O câmbio automático de seis
marchas é bem escalonado e

não apresenta trancos. O Onix
não traz borboletas atrás do vo
lante para as trocas de marchas
manuais, mas é possível mudar
sequencialmente as seis mar
chas, colocando a alavanca na
posição “L” e acionando o pou
co ergonômico botão na lateral.
A suspensão é a mesma
adotada nas outras configu
rações do hatch. É um tanto
rígida e transfere parte das
irregularidades do solo para
dentro do carro. Embora a car
roceria incline nas curvas mais
fechadas, o carro oferece um
bom nível de estabilidade em
trechos sinuosos percorridos
em altas velocidades – os pneus
Continental PowerContact 2
de perfil 55 também cooperam
na tarefa. Quando o Onix RS
começa a escapar, os controles
de estabilidade e tração atuam
providencialmente para que a
coisa não fique perigosa. A di
reção elétrica bem ajustada tam
bém facilita o controle. (LHMP)
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

Av. Presidente Kennedy, nº 334 Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

CRECI 8242-J

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

VENDAS

Roteiro do Bom Apetite

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.

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

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS
280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00
REF.: CA000449

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA
04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA
R$ 1.800,00
REF.: CA000614

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA
03 DORMS , 54 MTS
C/ 01 VAGA
R$ 1.100,00
REF.: AP000700

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

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL 140M²,
COM WC
R$ 5.000,00
REF.: SL-000258

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

LOCAÇÃO

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

( Não Estamos Fazendo Entrega)

Serviços Gerais

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

PROMOÇÃO
JANTAR

‘‘

Um bom
anuncio faz
você vender
mais

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

Quem anuncia no Diário Regional
não precisa contar com a sorte
para conseguir vender mais.
Anuncie: 4057-9000

Acesse: www.diarioregional.com.br

“

’’

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

”

Não confie na sorte

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
Para vender é preciso anunciar.

Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000
/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Indicador de Saúde
INFORME

GRUPO BIOMÉDIC
FIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER.

O que é fibromialgia ?
Fibromialgia não chega a ser uma doença. Se você fizer uma biopsia
das partes que doem, enviar para análise, fazer cultura, olhar no
microscópio (…), nada vai surgir. O tecido não está doente. Não há
nenhum vírus ou bactéria. e a boa notícia, ninguém morre disso. No
entanto, quem sofre de fibromialgia não tem a menor dúvida de que
alguma coisa está errada.
Que nome dar ?
Diz-se “síndrome”, “distúrbio”, “patologia”. Seja lá qual for o nome,
existe, e causa imensa morbidade para os acometidos.
Quem tem fibromialgia?
Fibromialgia pode acometer homens e até crianças, mas isso é
bastante raro. Mais de 95% das pessoas que sofrem deste mal são
mulheres, geralmente com idade superior a 20 anos.
Quais os sintomas de fibromialgia ?
Dor no corpo todo. Dor “na carne”, não nas juntas. Dói o dia inteiro,
mas a dor é particularmente maior ao acordar (parece que se “levou
uma surra” na noite anterior”), sente-se uma discreta melhora ao longo
do dia, mas no final da tarde a dor volta com toda sua intensidade.
Dorme-se mal nesta síndrome. A cabeça “não para”. Todos os
problemas da humanidade passam na cabeça da fibromiálgica, mas
em especial os dos parentes próximos. O sono é descrito como “não
reparador”, ou seja, a pessoa não descansa. Tem-se a sensação
de cansaço e sonolência por todo o dia. Em muitas pessoas as
mãos estão inchadas, principalmente pela manhã, algumas vezes
formigam, ou ficam dormentes. Para outras, por momentos, a
respiração pode ficar difícil, como se houvesse um grande peso sobre
o peito. Essa sensação passa sozinha após minutos ou horas mas
tende a voltar ao longo do dia. Dores de cabeça são comuns. Causa
ou conseqüência, a depressão é muito freqüentemente associada à
fibromialgia.
Como ter certeza de que eu tenho fibromialgia ?
Não há exame diagnóstico específico. É muito comum a pessoa
passar de médico em médico, realizar milhões de exames, de
sangue à ressonância magnética, sem encontrar nada de errado.
O diagnóstico de fibromialgia é baseado em exames laboratoriais
normais, que excluem outras doenças que possam imitar a
fibromialgia, e no quadro clínico típico. Os famosos “pontos em
gatilho” da fibromialgia (pontos bastante dolorosos à palpação) são
indicativos mas com maior valor para trabalhos clínicos do que para

Parte I

o diagnóstico em indivíduos.
O que causa fibromialgia ?
Para ir direto ao ponto, o que causa a fibromialgia é o sono ruim.
Quem não descansa por um período contínuo e duradouro fica
com dores no corpo todo. É o que acontece na fibromialgia e em
outras patologias do sono. Em outra doença, a apnéia do sono, por
exemplo, o indivíduo não dorme por uma razão bem diferente: se ele
aprofunda no sono engasga e sufoca. Mas o resultado é o mesmo:
dores no corpo, dores de cabeça, cansaço e sonolência. Uma mãe
que não consegue dormir porque o bebê acorda a noite toda também
sente dores semelhantes. Mas, na fibromialgia, o que causa o sono
ruim? Como já mencionado, a fibromiálgica não dorme porque “a
cabeça não desliga”. Porque então “a cabeça não desliga”? Aí entra
o próximo tópico.
A personalidade fibromiálgica
Fibromiálgicas carregam o mundo nas costas. Preocupam-se com
tudo e com todos. Porque o filho vai mal na escola, porque a filha
perdeu o emprego, porque o genro não dá bola para os problemas,
porque o marido não se envolve… Trabalha e preocupa-se com e
para todos. E freqüentemente aflige-a o fato de que ninguém se
preocupa com estes problemas como ela. Bem, se uma pessoa toma
conta do mundo sozinha, como é que ela vai conseguir dormir? Quem
vai tomar conta do mundo enquanto ela estiver “desligada”? Os
problemas são enormes, e após um vem logo outro. E a fibromiálgica
passa a vida esperando as coisas melhorarem para ela começar a se
cuidar, para começar a ser feliz. Mas as coisas nunca
melhoram o bastante.
Fibromialgia tem cura ?
Tem. Mas depende muito mais da paciente do que do médico. Ao
médico cabe apenas orientar e passar algumas medicações. As
medicações na fibromialgia não são mágicas. Elas se baseiam em
relaxantes musculares, que melhoram o sono e “desligam” um pouco
a pessoa, e antidepressivos. Alguns antidepressivos também dão
sono, outros apenas combatem a depressão associada, e diminuem
a ansiedade. Muitas fibromiálgicas ficam dependentes de remédios
para dormir e ansiolíticos, que resolvem muito parcialmente os
problemas.

M rodriGues usinaGeM torna público
que requereu, à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Licença Prévia e de Instalação para o CNAE 25.39.0/01 – Serviços
de Usinagem, Tornearia e Solda situado(a)
à Rua Alexandre Spinoza, 38, Bairro Capuava, Mauá-SP, conforme consta no Processo
Administrativo nº 11752/2020.

aBandono de eMPreGo
Solicitamos o comparecimento do Sr.
Rodrigo da Silva, portador da CTPS nº:
16480/232-SP. No prazo de 24 horas na
empresa MM DELIVERY TRANSPORTES.
O seu não comparecimento caracterizará
abandono de emprego conforme art. 482 L
da CLT.

3d edGe indÚstria e coMÉrcio Ltda
- EPP , torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá a Licença
de Operação nº 2020072, para CNAE 22293/99 – Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não especificados,
sito à RUA CARMEM MIRANDA , 89 – JD.
SONIA MARIA – MAUÁ - SP, conforme consta no Processo Administrativo nº 5803/2020

Dra Maristela Duarte Gomes, é gerente comercial do Grupo
Biomédic, graduada em fisioterapia e pos graduada
em Ergonomia e Marketing.

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

GRUPO
BIOMÉDIC

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

Medicina Ocupacional e Engenharia de
Segurança do Trabalho
- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade
Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Publicidade Legal
Prefeitura do MunicíPio
de diadeMa

DESPACHO DO PREFEITO: DE 12 DE JANEIRO
DE 2021: COLOCAR À DISPOSIÇÃO DA Câmara
Municipal de Diadema, no período de 04.01.2021 a
31.12.2021: Portaria 132, Licio Gonzaga Lobo Junior, prontuário 101228, SEHAB; Portaria 133, Rogerio Moreira Carvalho, pront. 116737, SE.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE
PESSOAS, DE 12 DE JANEIRO DE 2021: PORTARIA: 001, REVERTE APOSENTADORIA a pedido a contar de 18.01.2021 MICHILENE ANTUNES
DOS SANTOS MEIRA, Prontuário 111.701, R.G.
nº 25.965.139-4, Enfermeiro, SS. PORTARIA 002
REVERTE APOSENTADORIA a pedido a contar de
18.01.2021 CRISTINA APARECIDA AQUINO, Prontuário 112.085, R.G. nº 27.172.421-3, Assistente de

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 024/2020 - PC: 287/19. Objeto: Forn.
de Medicamentos. Ata RP 100/20 entre Município
Diadema e Coml. Cirúrgica Rioclarense Ltda. Ata
RP 101/20 entre Município Diadema e Dupatri Hosp.
Com. Imp. e Exp. Ltda Ata RP 102/20 entre Município Diadema e Medical Chizzolini Ltda. Ata RP
103/20 entre Município Diadema e Quality Medical
Com. e Distrib. de Med. Ltda. Ata RP 104/20 entre
Município Diadema e Biofac Ind., Com. e Repres.
Ltda. Ata RP 105/20 entre Município Diadema e Portal Ltda. Ata RP 106/20 entre Município Diadema e
Partner Farma Distrib. de Med. - Eireli. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e
valores registrados e publicados no Diário Regional
de 14/04/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 013/2020 - PC: 298/19. Objeto: Forn.
De Coletes Balísticos E Capas De Placas Balísticas
Neces. P/O Desempenho Das Atividades Dos Agentes Da Guarda Civil Municipal. Ata RP 107/2020
entre Município Diadema e Coplatex Indústria e
Comércio de Tecidos Ltda. Ata RP 108/2020 entre
Município Diadema e RD David Produtos Promocionais. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de 14/04/2020 ref. as atas
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 096/2020 - PC: 176/2020. Objeto:
Forn. de Mat. de Enfermagem. Ata RP 215/2020
entre Município Diadema e Deltamed-H Comércio
e Serviços Ltda, Ata RP 216/2020 entre Município
Diadema e Vital Hospitalar Comercial Ltda, Ata RP
217/2020 entre Município Diadema e Polar Fix Ind. e
Com. Produtos Hospitalares Ltda, Ata RP 218/2020
entre Município Diadema e SC Comércio de Produtos Hospitalares Eireli, Ata RP 219/2020 entre Município Diadema e Medlevensohn Com. Rep. Produtos
Hospitalares Ltda, Ata RP 220/2020 entre Município Diadema e Mogami Importação e Exportação
Ltda, Ata RP 221/2020 entre Município Diadema e
Ciscre Imp. e Distr. de Produtos Médicos Ltda, Ata
RP 222/2020 entre Município Diadema e Cubomed
- Comércio Atacadista de Prod. p/ Saúde Eireli e Ata
RP 223/2020 entre Município Diadema e Soma/SP
Produtos Hospitalares Ltda. Tornamos público que
permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de
15/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
DECRETO Nº 7865 DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE sobre a instituição da modalidade de policiamento preventivo e comunitário denominada
RONDA CIDADÃ. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR,
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que o Município de Diadema
dará prioridade para as políticas de prevenção a
violência e o crime, atuando de maneira integrada com os órgãos de políticas sociais do governo
e com as policiais estaduais; CONSIDERANDO
que o fortalecimento da segurança cidadã passa
necessariamente por projetos, programas e ações
práticas preventivas, comunitárias e antirracistas;
CONSIDERANDO a prioridade de segurança escolar envolvendo o corpo discente, docente e o entorno das Unidades da Rede Municipal de Educação,
a segurança de Praças Públicas, comércio e locais
de grande circulação de pessoas; CONSIDERANDO que a lei federal nº 13.022, de 8 de agosto de
2014, conhecida como “Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais”, estabelece que as Guardas
Civis Municipais têm como princípios de atuação: a
proteção dos direitos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas; a preservação
da vida e diminuição do sofrimento; o patrulhamento
preventivo; o compromisso com a evolução social da
comunidade e o uso progressivo da força; CONSI-

DERANDO que entre as competências especificas
das Guardas Civis Municipais previstas na lei federal
n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, estão: atuar,
preventiva e permanentemente no território do Município, para proteção sistêmica da população que
utiliza os bens, serviços e instalações municipais;
colaborar com a pacificação de conflitos que seus
integrantes presenciarem, atentando para o respeito
aos direitos fundamentais das pessoas; articular-se
com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município; colaborar com a implantação
da cultura de paz e garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou presta-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; CONSIDERANDO ainda o que consta no processo administrativo
interno eletrônico de nº 727/2021. DECRETA. Artigo
1º Fica instituída a RONDA CIDADÃ, modalidade
de policiamento preventivo e comunitário no âmbito
da Guarda Civil Municipal de Diadema. Artigo 2º A
RONDA CIDADÃ se constituirá numa modalidade
de policiamento eminentemente preventivo e comunitário a ser realizado por equipes das Unidades da
Guarda Civil Municipal, seja motorizada, de motocicletas, bicicletas e ou a pé. Artigo 3º O policiamento
preventivo e comunitário da RONDA CIDADÃ será
pautado no respeito à dignidade das pessoas, sem
preconceitos quanto a raça, cor e condição social.
Artigo 4º O policiamento ostensivo preventivo e comunitário da RONDA CIDADÃ não tem caráter de
policiamento ostensivo repressivo. Artigo 5º Como
a RONDA CIDADÃ se enquadra de maneira mais
objetiva nos princípios e competências especificas
da lei federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014,
todo o policiamento ostensivo preventivo realizado
pela Guarda Civil Municipal passa a ser denominado
Ronda Cidadã. Artigo 6º As despesas relativas com
a execução deste Decreto correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias vinculadas à Secretaria de Defesa Social. Artigo 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario e em especial o artigo
15 do Decreto Municipal nº 6.798, de 12 de dezembro de 2012. Diadema, 13 de Janeiro de 2021. JOSÉ
DE FILIPPI JÚNIOR/ Prefeito Municipal; DÉBORA
DE CARVALHO BAPTISTA/ Secretária de Assuntos
Jurídicos; BENEDITO DOMINGOS MARIANO/ SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL

ä

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA: DE 12 DE
JANEIRO DE 2021: PORTARIAS: 134, Cessar os
efeitos a partir de 12.01.21 da Portaria 39/2021, que
designou Maria de Fatima Queiroz, RG: 18.777.6131, que designou para responder interinamente pelas
atribuições de Secretaria da Gestão de Pessoas;
135, Nomear a contar 12.01.2021, Odair Cabrera,
RG: 8466746, Secretário de Gestão de Pessoas;
136, Revogar a Portaria 020/21, que nomeou Antonio Rodrigues, RG: 8.529.587-5, Assistente de
Secretaria/GP; 137, Nomear a contar 01.01.2021,
Antonio Rodrigues, RG: 8.529.587-5, Assistente
de Secretaria de Serviços e Obras; 138, Nomear a
contar 11.01.21, Francisco Alexandre da Costa, RG:
7289677-2, Chefe de Divisão de Vias Públicas; 139,
Nomear a contar 11.01.21, Valdecir Lino dos Santos,
RG: 12760186-6, Chefe de Divisão de Limpeza Urbana; 140, Nomear a contar 07.01.21, Daniel Coelho
da Silva, RG: 28062106-1, Assistente de Gabinete,
GP; 141, Nomear a contar 07.01.21, Ellen Cristine
Custódio da Mata, RG; 27283558-4, Oficial de Gabinete II, GP; 142, Nomear a contar 07.01.21, Paulo
Henrique Barbosa da Silva, RG: 44293266-2, Diretor
de Depto de Articulação e Desenvolvimento Empresarial, SEDET; 143, Comissionar a contar 07.01.21,
Luci Aparecida Uliana Serra, pront. 111330, Assistente de Secretaria da Segurança Alimentar; 144,
Comissionar a contar 07.01.21, Maria José Lima
de Aragão Silva, pront. 111328, Diretor de Depto
de Gestão de Programas de Abastecimento/SESA;
145, Nomear a contar 07.01.21, Edna Veronica Mendes da Cunha Alencar, RG: 14264420-1, Chefe de
Serviço de Apoio a Produção e Comercialização de
Alimentos/SESA; 146, Nomear a contar 07.01.21,
Maria Dilma de Lima Martins, RG: 57263172-8,
Chefe de Serviço de Assistencia Alimentar/SESA;
147, Nomear a contar 11.01.21, Marta Cirera, RG:
17933590-X, Diretor de Depto de Assistencia Social e Cidadania; 148, Nomear a contar 11.01.21,
Chefe de Serviço de Radio e Televisão/SECOM;
149, Nomear a contar 07.01.21, Francisco de Assis
Cardoso, RG: 13223540-7, Assistente de Secretaria
de Cultura; 150, Nomear a contar 11.01.21, Silvana
Moura de Moraes, RG: 18866208, Diretor de Dpto
de Cultura; 151, Nomear a contar 11.01.21, Jean Batista Campos, RG: 36113463, Chefe de Divisão de
Nucleos de Projetos Especiais, SC. 152, Comissionar a contar 11.01.21, Adilson Fernandes de Souza,
pront. 103696, Assistente de Secretaria de Esporte
e Lazer; 153, Comissionar a contar 11.01.21, José
Alexandre Pena Devesa, pront. 104454, Diretor de
Depto de Esporte; 154, Nomear a contar 11.01.21,
Renata Aparecida Chaves, RG: 28162690-X, Diretor
de Depto de Planejamento e Modernização da Gestão/SEPLAGE.
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE: 13
DE JANEIRO DE 2021: PORTARIAS: 155, Cessa
os efeitos da Portaria GP nº 4.744 de 21.12.2020
que colocou à disposição do IAMSPE, CLOVIS
SILVEIRA JÚNIOR, Prontuário nº.101.513, R.G. nº
11.393.163, Médico. 156, Revoga a Portaria GP nº
114, de 08.01.2021 que nomeou MARCIO GREIK
FRANCA OLIVEIRA, RG nº 18.859.653-7, para
o cargo de Chefe de Serviço, SDS. 157, Nomeia
a contar de 07.01.2021 MARCIO GREIK FRANCA
OLIVEIRA, RG nº 18.859.653-7, para o cargo de
Chefe de Serviço, SDS.158, Comissionar a contar
de 12.01.2021 SERGIO MARCELO SOARES GOMES JÚNIOR, Prontuário nº 116427. Chefe de Serviço, SDS.

Enfermagem – Nível II, SS.
DESPACHOS
DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, DE
13 DE JANEIRO DE 2021: PORTARIA: 003, EXONERA a pedido a contar de 05.01.2021 BRUNO
BARBOSA MOURA, Prontuário 112.718, R.G. nº
12.463.019-5, do cargo de Enfermeiro, SS. PORTARIA 004, EXONERA a pedido a contar de 05.01.2021
LUANA MAIA DE ALMEIDA, Prontuário 114.151,
R.G. nº 29.447.491-2, do cargo de Enfermeiro,
SS. PORTARIA 005, EXONERA a pedido a contar
de 07.01.2021 JOSEKELI CRISTIANA PIMENTEL
JESUS, Prontuário 115.619, R.G. nº 34.306.107-7,
Assistente de Enfermagem – Nível II, SS.

avisos

LiGa de futeBoL de saLÃo de
sÃo Bernardo do caMPo
asseMBLÉia GeraL eXtraordinÁria
edital de convocação
Convocamos os clubes filiados com direito a
voto para a assembleia geral extraordinária a
ser realizada no dia 04 de Fevereiro de 2021,
em primeira chamada com a presença da
maioria absoluta dos filiados as 14h e em segunda após 60 minutos, com a presença de
1/3 de filiados, conforme determina o Estatuto
social, na sede da Liga na Av. Armando Ítalo
Setti, n° 901, Baeta Neves. Com a seguinte
ordem do dia:
I – Alteração do Estatuto
II – Eleição e posse da Diretoria Executiva
e do Conselho Fiscal.
São Bernardo do Campo, 13 Janeiro de 2021
João vitor Melegaro dantas - Presidente
r & M sPLine recuPeradora de Perfis Ltda-Me, torna publico que recebeu
da Secretaria do Meio Ambiente de Mauá
as Licenças Prévia e de Instalação numero 2020075,para o CNAE 2869-1/00-Fabricação de Maquinas e Equipamentos para
uso industrial especifico, não especificados
anteriormente, peças e acessórios, situado
á Av. Comendador Wolthers,353-CapuavaMauá,conforme consta no processo administrativo número 717/2020.

‘‘

Quem não
é visto, não é
lembrado

’’
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