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Secretários estaduais decidem
Lula tem 44%, Bolsonaro
24% e Moro 9%, diz pesquisa encerrar congelamento de ICMS
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Diadema anuncia integração nas linhas
municipais e tarifa reduzida aos domingos
Passe Domingão reduz a tarifa para R$ 2 e o Cartão SOU Único permitirá conexão no transporte sem necessidade de uso dos terminais
O prefeito José de Filippi Júnior
anunciou nesta sexta-feira (14) os programas Passe Domingão e Cartão SOU
Único. O Passe Domingão permitirá
que o cidadão utilize o transporte coletivo aos domingos e feriados com a tarifa de R$ 2. Já o Cartão SOU Único pos-

sibilitará a integração dentro das linhas
municipais por prazo de uma hora. Os
dois programas começam a valer no dia
6 de fevereiro. Filippi anunciou, ainda,
que o próximo benefício será o Vale
Transporte Social, que vai atender principalmente as pessoas que estão procu-

rando emprego e que não usam o transporte coletivo por falta de condições. O
prefeito afirmou que os benefícios são
fruto de busca da melhoria constante do
sistema municipal, atualmente administrado pela concessionária Suzantur,
sem aumentar custos ao usuário. Para

Governo do Estado de SP

quem possui o Cartão SOU+ Diadema,
a tarifa está congelada a R$ 4,25 há
três anos. “O passageiro poderá pegar
quantos ônibus quiser no período de
uma hora, desde que seja no mesmo
sentido. Em algumas situações, ele não
precisará mais ir até o terminal para

fazer a integração física. O morador do
Eldorado que quiser ir ao Campanário
não precisará ir ao terminal para fazer
a integração. Pode descer no ponto
de ônibus que for mais conveniente
e pegar o coletivo com o Cartão SOU
Página 5
Único”, destacou.

COVID-19

Divulgação/PMSCS

Crianças com
comorbidade
têm prioridade na
vacinação em SP

João Doria acompanhou início da vacinação das crianças; Davi foi o primeiro a receber a dose em evento no HC

entre os DEZ mais

A primeira criança vacinada contra
Covid-19 no Brasil é um garoto indígena
de 8 anos. Davi Seremramiwe Xavante
vem periodicamente a São Paulo para
um tratamento de saúde no Hospital
das Clínicas da USP. O governador João
Doria acompanhou o início da campanha estadual para crianças de 5 a 11
anos na tarde desta sexta-feira (14). Na
primeira etapa de vacinação em São
Paulo terão prioridade crianças de 5 a
11 anos com comorbidades ou deficiências, indígenas e quilombolas. Estima-se
que sejam vacinadas no estado 850 mil
pessoas nessas condições. “Com esse
quantitativo que o Ministério da Saúde
sinaliza encaminhar, nossa projeção é
que a vacinação dessas 850 mil crianças
se dê no período de 14 de janeiro até de
10 fevereiro”, afirmou o secretário exe
cutivo da Secretaria Estadual da Saúde,
Eduardo Ribeiro.
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Utilitário esportivo Hyundai Creta terminou o ano em um inédito décimo lugar
Página 6
no ranking dos automóveis mais vendidos do mercado brasileiro
Fotos: Divulgação

Auxílio é de R$ 250

são caetano

Prefeitura lança
aplicativo para
entrega de
uniforme escolar
A Prefeitura de São Caetano
traz em 2022 mais uma inovação:
o aplicativo para a aquisição do
uniforme escolar. A partir deste
ano, bastará baixar o app no celular para ter acesso ao auxílio de R$
250. A plataforma terá conexão às
malharias cadastradas. Na hora da
compra, o valor será debitado diretamente do aplicativo. “Estamos
simplificando ainda mais o acesso
das famílias ao uniforme escolar,
com a segurança de que o valor será
utilizado apenas para o propósito
ao qual se destina e de que nenhum
aluno fique sem as peças ao longo
de 2022”, explica a secretária municipal de Educação, Minéa Fratelli.
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Moro desafia Lula para debate ‘a
qualquer hora sobre mensalão’
Ex-juiz fez o desafio ao petista em publicação nesta sexta-feira em suas mídias sociais
Estreante em uma campanha eleitoral, o pré-candidato à Presidência pelo
Podemos, Sérgio Moro, se
tornou alvo de desafios para
debates cara a cara e tem feito o mesmo com os rivais.
O ex-juiz da Lava Jato foi
provocado a debater a reforma
do Judiciário pelos integrantes
do grupo de advogados Prerrogativas e reagiu chamando
para um confronto direto o expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva “a qualquer hora, sobre
mensalão e petrolão”. Moro
fez o desafio ao petista em
publicação nesta sexta-feira
(14) em suas mídias sociais.
O desentendimento entre Moro e o Prerrogativas,
autodenominado grupo de
advogados “progressistas” e
“antilavajatistas”, esquentou
após o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador
do grupo, declarar que o plano
do candidato do Podemos de
fazer mudanças no Judiciário
causa “espanto”. Moro chamou o coletivo de “clube dos advogados pela impunidade” e de
“advogados corruptos”.
Após esse comentário de

Fotos: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Moro chamou para confronto direto Lula, mas tem trocado farpas com Ciro Gomes e Bolsonaro

Moro, integrantes do grupo
mantiveram o desafio por
meio de novas publicações em
rede social, e o ex-juiz recusou,
devolvendo o convite para debater com Lula.
O grupo Prerrogativas foi
responsável por organizar um
jantar em dezembro de 2021,
no qual o ex-presidente Lula e
o ex-governador de São Paulo
Geraldo Alckmin se encontraram pela primeira vez em
público após a revelação de
uma possível chapa com o extucano. Após deixar o PSDB,

Alckmin negocia sua filiação
principalmente com o PSB e o
Solidariedade.
Após lançar pré-candidatura pelo Podemos, Moro tem
trocado farpas com o também
pré-candidato à Presidência
Ciro Gomes (PDT) Em dezembro de 2021, durante entre
vista ao canal MyNews, Moro
disse que não participaria de
debates com Ciro sem que o
adversário mudasse sua “postura ofensiva e agressiva”.
Em live no canal do YouTube,
Ciro respondeu o comentário:

“Ele não quer debater comigo
porque eu vou dizer que ele é
um corrupto”, disse
As cutucadas sobre o tema
se estendem. O presidente
Jair Bolsonaro (PL), que participou apenas de dois debates
nas eleições de 2018, disse
a apoiadores que Moro “não
aguenta 10 segundos de debate”. Em resposta, o ex-juiz
disse que Bolsonaro está com
medo de não conseguir se
reeleger e, portanto, fica “desviando o foco das pessoas”
com ofensas. (AE)

Bolsonaro volta a colocar em
dúvida o resultado da eleição de 2018
Em ano eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL)
voltou a colocar em dúvida o
resultado do pleito de 2018,
quando foi eleito. Durante
evento em Macapá, o chefe
do Executivo disse, sem
apresentar provas, que deveria ter ganhado as eleições
em primeiro turno. Na capital do Amapá, participou do
lançamento de um cabo de
fibra óptica submerso em
rios, por meio do Programa
Norte Conectado, que tem o
objetivo de expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica.
“Estávamos à beira do
socialismo, um país mergu
lhado em corrupção. Um país
parecendo que não tinha um
norte. Quis Deus que eu, sobrevivendo a uma facada,
de um integrante do PSOL,
também conseguisse, sem
partido, sem marqueteiro e
sem televisão .. ganhamos
as eleições, que era para ter
ganho no primeiro turno, se
fossem umas eleições limpas
no primeiro turno”, declarou
o presidente no evento.
Na eleição de 2018, Bolsonaro obteve 46,03% dos votos válidos no primeiro turno.
Para que não houvesse segundo turno, o então candidato
precisaria ter alcançado mais
de 50%. O presidente já che-

gou a dizer que teria supostas provas de que teria vencido o pleito daquele ano no
primeiro turno, mas nunca as
apresentou. No ano passado,
o chefe do Executivo subiu
o tom ao colocar em dúvida
a integridade das urnas eletrônicas. Recentemente, vol
tou a dizer que foram identificadas “inconsistências” e
“vulnerabilidades” nas urnas.
n ANO ELEITORAL
O presidente estreou o
ano eleitoral com entrevistas
- a maioria para órgãos de imprensa alinhados ao governo
- participação em culto evangélico e a presença em partida
de futebol organizada por
cantores sertanejos.
Em uma semana, Bolsonaro voltou a criticar os mi
nistros Luís Roberto Barroso
e Alexandre de Moraes, e arranjou conflito com a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) em torno
da vacinação infantil contra
a covid-19. Para completar, deu nova declaração de
tom preconceituoso contra
o governador do Maranhão,
Flávio Dino (PSB), e usou a inflação de 10,67% de 2015, no
governo Dilma Rousseff, para
justificar o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
de 10,06% em 2021. (AE)

Eleições 2022: Lula tem 44%, Bolsonaro 24% e Moro 9%, diz pesquisa Ipespe
O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)
manteve a liderança de 20
pontos porcentuais sobre o
presidente Jair Bolsonaro
(PL) na pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira
(14). O petista aparece com
44% das intenções de voto,
ante 24% do atual mandatário - resultado idêntico ao
demonstrado no levantamento de dezembro.
Desconsiderando a margem de erro, que é de 3,2%
para mais ou para menos, o
ex-presidente tem a soma
exata de todos os seus adversários na pesquisa estimu

lada. São eles: Sérgio Moro
(9%), Ciro Gomes (7%), João
Doria (2%), Simone Tebet
(1%), Rodrigo Pacheco (1%)
e Luiz Felipe d’Ávila (1%),
além de Bolsonaro.
No cenário sem Sérgio
Moro, o petista aparece
com vantagem ligeiramente
maior e poderia, no limite da
margem de erro, vencer já no
primeiro turno. Excluindo o
ex-ministro da Justiça da lista de opções, Lula continua
com os mesmos 44%, mas a
soma de seus oponentes passa a 40%. Nesse recorte, Bolsonaro ganharia um ponto
porcentual, subindo a 25%.

Pela primeira vez, é maior
o número de eleitores que
dizem que votarão em Lula
com certeza (44%) do que
aqueles que dizem que com
certeza não votariam nele
(43%). O ex-presidente também ampliou para 25 pontos
a sua vantagem sobre Bolsonaro em um possível segundo
turno, aparecendo com 56%
das intenções de voto, contra
31% do chefe do Planalto.
n GOVERNO
A avaliação do governo
Bolsonaro se manteve a mesma da observada em dezembro de 2021: 54% consideram

a gestão do presidente ruim
ou péssima, enquanto 24% a
avaliam como boa ou ótima.
Caiu de 69% para 66%
o porcentual de eleitores
que consideram que a Economia está no caminho errado. Os que responderam
que a política econômica
está no caminho certo
eram 23% em dezembro e
passaram a 26% agora.
Contratado pela XP Investimentos, o instituto fez mil
entrevistas de abrangência
nacional nos dias 10, 11 e 12
de janeiro. A pesquisa está re
gistrada no TSE sob o protocolo BR-09080/2022. (AE)

José Cruz/Agência Brasil

Ciro Gomes aparece com 7% das intenções de voto

PUBLICIDADE LEGAL ON-LINE
É NO SITE DO DIARIO REGIONAL
Agora você poderá fazer suas
publicações legais com mais agilidade
- Editais
- Avisos
- Documentos extraviados
- Convocações
- Licenças Ambientais
e outros
Tudo isso em um só lugar. Consulte nosso
Departamento Comercial sem compromisso

(11) 4057-9000 -

9 9676-8526

email: atendimento@diarioregional.com.br

Anuncie
Diário Regional
Fone: 4057-9000
www.diarioregional.com.br

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio
Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

Nacional

Sábado e Domingo, 15 e 16 de janeiro de 2022

3

jornalismo@diarioregional.com.br

covid-19

SP: crianças com comorbidade
têm prioridade na vacinação

Governo do Estado aguarda aprovação da Anvisa para uso da Coronavac em crianças
A vacinação de crianças
contra covid-19 teve início nesta sexta-feira (14) no estado de
São Paulo. O começo da campanha foi simbólico, com apenas oito crianças vacinadas na
capital paulista. Como os imunizante chegaram na quinta
(13) de manhã ao Brasil, só na
tarde desta sexta-feira as doses
começaram a ser distribuídas
aos 645 municípios paulistas.
Com isso, a vacinação infantil no estado só terá início, de
fato, na segunda-feira (17).
Do primeiro lote de vacinas da Pfizer foram enviadas
ao estado de São Paulo 234
mil doses. Na primeira etapa
de vacinação em São Paulo,
terão prioridade crianças de 5
a 11 anos com comorbidades
ou deficiências, indígenas e
quilombolas. Estima-se que
sejam vacinadas no estado 850
mil pessoas nessas condições.
“Com esse quantitativo que
o Ministério da Saúde sinaliza
encaminhar, nossa projeção é
que a vacinação dessas 850 mil
crianças se dê no período de 14
de janeiro até de 10 fevereiro.
Dependendo da quantidade
(de doses) que o ministério en-

caminhar, será possível a abertura por faixa etária a partir da
segunda semana de fevereiro”,
disse o secretário executivo da
Secretaria Estadual da Saúde
de São Paulo, Eduardo Ribeiro.
A projeção pode ser antecipada se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovar a vacina da
Coronavac para crianças, produzida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês
Sinovac. O governo paulista
já pediu autorização para uso
dessa vacina em crianças com
mais de 3 anos e espera que o
pedido seja aprovado na próxi
ma semana. Caso isso aconteça, São Paulo tem estoque
suficiente dessa vacina para
imunizar, em três semana, todas as crianças do estado.
n PRIMEIRO VACINADO
A primeira criança vacinada contra a covid-19 no
Brasil foi Davi Seremramiwe
Xavante, de 8 anos, morador
de Piracicaba, no interior
paulista. Davi vem periodicamente à capital para tratamento de saúde no Hospital
das Clínicas (HC).

Governo do Estado de SP

Da tribo xavante, Davi foi o primeiro vacinado

Nascido em uma tribo
Xavante no estado de Mato
Grosso, Davi tem problema
nas pernas e precisa de uma
órtese para andar. O caso
de Davi vem sendo estudado por especialistas que
tentam identificar o que
motivou a perda parcial de
movimentos do menino.
Como há outras crianças da
mesma tribo com sintomas
similares aos de Davi, os

cientistas da USP estão conduzindo um estudo genético
completo para apontar possíveis causas do problema.
Desde o início do ano passado, Davi passou a morar
com uma tutora na cidade
de Piracicaba, na região de
Campinas. Ela o acompanha
nas consultas rotineiras que
garoto faz no HC com médicos das áreas de reabilitação
e neurologia. (Agência Brasil)

Atestados por problemas
respiratórios em
dezembro superam em
8% pico de 2ª onda

Médicos da rede
municipal de São Paulo
decidem fazer
paralisação no dia 19

O número de afastamentos e entrega de atestados em
decorrência de problemas respiratórios cresceu em dezembro de 2021 em relação à média
mensal calculada no período de
março de 2020 a agosto de 2021,
aponta levantamento da Close
care, startup de gestão de atestados médicos. A porcentagem de
atestados entregues relacionados a problemas respiratórios ou
covid-19 superou em 8% o pico
da segunda onda, em março de
2021: enquanto naquele mês, a
cada 100 atestados, 36 tinham
relação com problemas respiratórios, no último mês de dezembro este número subiu para 39.
Os dados do último levantamento mostram que, de março
de 2020 a agosto de 2021, os
afastamentos tiveram impacto
de aproximadamente R$ 115 bi
lhões para as empresas brasileiras no período avaliado.
Segundo a Closecare, as
prévias dos dados de janeiro de
2022 indicam um crescimento
em relação a dezembro, na proporção de atestados relacionados a problemas respiratórios
ou covid. Enquanto no último
mês de dezembro 39,1% dos
atestados recebidos eram relacionados à pandemia, em janeiro de 2022 a previsão é que
51% dos atestados entregues
tenham relação. (AE)

Médicos da Atenção Primária
à Saúde (APS), que atendem pacientes nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) da cidade de São
Paulo, votaram pela paralisação
da categoria na próxima quartafeira (19). Os profissionais re
clamam das equipes desfalcadas,
diante do alto número de traba
lhadores afastados por causa de
sintomas gripais, e o não pagamento de horas extras
O grupo deu até segundafeira para que a prefeitura apresentasse plano de reposição dos
funcionários ausentes, de modo
que a paralisação pode ser reavaliada. Outra reivindicação da
categoria é a desobrigação do
comparecimento em fins de semana e feriados.
Segundo o Sindicato dos
Médicos de São Paulo (Simesp),
que representa cerca de 100 mil
médicos no Estado de São Paulo
(60 mil da capital paulista), havia
quase 150 presentes na assembleia que aprovou o movimento
nesta quinta-feira. Segundo o
Simesp, a categoria está há “mais
de dois anos com uma intensa
sobrecarga e sofrendo com adoecimento físico e psíquico”.
No dia 6, a prefeitura somava 1.585 profissionais afastados por covid-19 ou síndrome
gripal. A rede municipal conta,
atualmente, com 94.526 profissionais. (AE)
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Alta no varejo é mais ancorada
em supermercados, diz IBGE
Black Friday e inflação elevada impediram resultado mais favorável nas vendas em novembro
O desempenho menos favorável das vendas na campanha de promoções da Black
Friday e a inflação ainda elevada
no país impediram um resultado mais favorável nas vendas no
comércio varejista em novembro, afirmou Cristiano Santos,
gerente da Pesquisa Mensal de
Comércio (PMC) no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume vendido subiu 0,6% em novembro
ante outubro, mas apenas três
das oito atividades pesquisadas
registraram avanços.
“Se a gente reparar nesse
dado da margem (série com
ajuste sazonal), é um dado
sendo ancorado por uma atividade muito forte, que é supermercados”, destacou Cristiano Santos, ao afirmar que
os supermercados aderiram a
promoções de Black Friday e se
beneficiaram também de alta
no crédito. “Na verdade, cinco
das atividades pesquisadas
tiveram variação negativa no
volume”, frisou.
Os recuos foram registrados
em móveis e eletrodomésticos
(-2,3%), tecidos, vestuário e
calçados (-1,9%), combustíveis
e lubrificantes (-1,4%), livros,
jornais, revistas e papelaria
(-1,4%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-0,1%).
Na direção oposta, houve
avanços em hipermercados,
supermercados,
produtos
alimentícios, bebidas e fumo
(0,9%), artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de per-

Rovena Rosa/Agência Brasil

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Você sabe usar seu
Cartão de Crédito?

C

Black Friday mais fraca contribuiu para a queda nas vendas do setor em relação a novembro de 2020

fumaria e cosméticos (1,2%) e
outros artigos de uso pessoal e
doméstico (2,2%).
“Atividades que tem Black
Friday forte apresentaram queda no volume”, observou Santos, apontando como exem
plo os segmentos de móveis e
eletrodomésticos e de tecidos,
vestuário e calçados.
No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades
de veículos e material de construção, houve elevação de
0,5% em novembro ante outubro. O segmento de veículos,
motos, partes e peças registrou
alta de 0,7%, enquanto material de construção subiu 0,8%.
O resultado do mês anterior do varejo, outubro ante
setembro, foi revisto de um re-

cuo de 0,1% para uma elevação
de 0,2%. No varejo ampliado,
a taxa de outubro ante setembro foi revisada de um recuo de
0,9% para queda de 0,8%.
“As revisões são mais ajuste
mesmo. Teve entrada de informações novas, mas foi mais
ajuste (do modelo estatístico que
neutraliza impactos sazonais)”,
explicou Santos.
n ANO PASSADO
Na comparação com novembro de 2020, o comércio
varejista teve um recuo de
4,2% em novembro de 2021,
o mais acentuado para o mês
desde 2015, quando encolheu
7,8%. Sete das oito atividades
registraram perdas. No varejo
ampliado, as vendas caíram

2,9%. O segmento de veículos
cresceu 1,7%, mas material de
construção caiu 4,1%.
Santos lembra que a base de
comparação de novembro de
2020 era muito elevada, o que
também contribui para as vendas ficarem em patamar mais
baixo este ano. “Há também
um componente inflacionário
afetando bastante algumas
atividades”, acrescentou.
A Black Friday mais fraca
em 2021 contribuiu com -0,8
ponto porcentual para a queda
de 4,2% nas vendas do varejo
em relação a novembro de
2020. No varejo ampliado, essa
contribuição negativa foi de 0,7
ponto porcentual para o recuo
de 2,9% no volume vendido,
calculou o IBGE. (AE)

aro(a) Leitor(a), me lembro muito bem, quando recebi meu primeiro
cartão de crédito, parecia mágica, bastava escolher o que comprar,
passar o cartão, assinar o comprovante e pronto, sonho realizado!
Que bom seria se as coisas fossem desta forma, você assina,
coloca a senha ou apenas aproxima seu cartão e tudo resolvido.
Pena que sempre chega a fatura para ser paga e, neste exato momento,
começam muitos problemas nas finanças pessoais.
Pois bem, esta é a maior armadilha do cartão de crédito; Gerar o
impulso da compra, sem a preocupação imediata de ter ou não dinheiro
para pagar, além da sensação de segurança, afinal não há dinheiro em
espécie circulando.
Além disto, as administradoras oferecem inúmeros programas de
“vantagens”, como pontos que se transformam em milhas, cashback e
outras mais, estimulando e incentivando cada vez mais a concentração de
nossos gastos no cartão.
Perceba que tudo é montado para facilitar a decisão do consumo
imediato e impulsivo, além de gerar sensação de vantagem.
Quer cenário melhor para consumir? Duvido que exista.
Mas, como sempre digo nos artigos que escrevo, cuidado!
O cartão de crédito pode ser seu aliado, desde que você use-o com
responsabilidade, critério, respeitando seu planejamento financeiro e
principalmente sua condição financeira, ou seja, respeite o dinheiro que
você ganha. Não se empolgue diante das facilidades apresentadas.
Uma dica para bem utilizar o cartão de crédito e tirar proveito do programa
de pontos é, por exemplo, ir à padaria para comprar pão, pagar a conta com a
função crédito e, imediatamente, por meio do site ou aplicativo de seu banco,
pagar de forma avulsa sua fatura, exatamente no mesmo valor que gastou.
Assim, você continua acumulando pontos, porém, não acumula as despesas.
Outra dica, é fazer o máximo para não atrasar o pagamento da fatura
e também, dentro do possível, jamais pagar somente o valor mínimo. Os
juros por atraso do cartão de crédito são os mais altos do país.
Atente-se que o programa de pontos é mais interessante para pessoas
que costumam viajar, pois trocam seus pontos por passagens aéreas. Caso
esta não seja intenção inicial, busque outros programas de benefícios,
pois acumular pontos ou milhas para trocar por produtos ou serviços
apresentados por empresas parceiras da administradora do cartão,
literalmente, é fria, o preço em pontos, quando convertidos em Real, é
absurdamente mais caro do que comprar em uma loja comum.
Agora a decisão está com você. Use o cartão de crédito em seu
benefício, não em benefício do banco ou da administradora.
Ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail que explico. Meu e-mail é
falandofacil123@gmail.com e meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.
Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela
CEA-Anbima. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Secretários estaduais decidem encerrar congelamento de ICMS sobre combustíveis

O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda (Comsefaz) divulgou nesta sexta-feira
(14) que vai encerrar o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre os combustíveis
na data originalmente prevista
de 31 de janeiro.
O governador do Piauí e
coordenador do Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, divulgou nota com a
seguinte afirmação: “Fizemos a

nossa parte com o congelamento do preço de referência para
ICMS, mas não valorizaram este
gesto concreto, não respeitaram
o povo. A resposta foi aumento,
aumento mais aumento nos
preços dos combustíveis.”
Dias considerou, ainda, que
os aumentos da gasolina e do
diesel têm servido apenas para
“aumentar os lucros da Petrobras” e cobrou uma solução
definitiva para os combustíveis
por meio da reforma tributária.

“A maioria dos Estados votou
para manter a regra do congelamento somente até o fim de
janeiro, considerando o fechamento do governo federal para
o diálogo e os sucessivos aumentos dos combustíveis, sem
preocupação com o impacto
econômico e social”, completou.

n IMPASSE
Mais cedo, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do
Grupo Estado) mostrou que

havia um impasse entre os secretários estaduais de Fazenda
sobre a renovação ou não da
medida. Parte deles conside
rava que a medida já foi suficiente para mostrar que o presidente Jair Bolsonaro estava
errado em culpar os Estados
pela alta dos preços da gasolina e do diesel. Outra parte
avaliava que não seria ideal
reativar o cálculo do tributo
em pleno ano eleitoral.
Antes do congelamento,

o ICMS incidia sobre o preço
médio ponderado ao consumidor final, que é reajustado a cada 15 dias. Cada Estado tem competência para
definir a alíquota. Segundo
dados da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis (Fecombustíveis),
ela varia entre 25% e 34% na
gasolina, dependendo do Estado. Mesmo com o ICMS estagnado desde 1º de novembro, o preço dos combustíveis

nos sorteios

Mensais

continuou a subir nos postos
O preço final dos combustíveis é composto pelo valor cobrado pela Petrobras nas
refinarias (atrelado ao preço do
barril do petróleo no mercado internacional e ao câmbio), mais
tributos federais (PIS/Pasep,
Cofins e Cide) e estaduais
(ICMS), além das margens
de distribuição e revenda e
do custo do biodiesel, no caso
do óleo diesel, e do etanol, na
gasolina. (AE)

no sorteio

Final

Como participar:
A cada R$ 50,00 investidos em capital social

1 = 1 número da sorte

A cada R$ 500,00 em investimentos da Família Sicredinvest

2 = 1 número da sorte

Multiplique seus números da sorte, aumentando seu prazo de investimento.

Acesse e saiba mais:
sicredi.com.br/promocao/razoesparainvestireganhar

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N.° 04.011771/2021. Período de Participação: 02/03/2021 até 31/12/2021.
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Filippi anuncia Passe Domingão e
integração nas linhas municipais
Cartão SOU Único permitirá conexão no transporte público sem necessidade de uso dos terminais pelo prazo de uma hora
Divulgação/PMD

O usuário do transporte
coletivo de Diadema contará
com novidades a partir de
fevereiro. O prefeito José de
Filippi Júnior anunciou nesta
sexta-feira (14) os programas
Passe Domingão e Cartão
SOU Único, que facilitarão a
vida dos passageiros do sistema de transporte municipal.
O Passe Domingão permitirá que o cidadão utilize
o transporte coletivo aos domingos e feriados com a tarifa de R$ 2. Já o Cartão SOU
Único possibilitará a integração dentro das linhas municipais pelo prazo de uma hora.
Os dois programas começam
a valer no dia 6 de fevereiro.
Filippi, juntamente com
o secretário de Transportes,
José Evaldo Gonçalo, afirmou

n

ENTRE ASPAS

Todas as nossas ações são
no sentido de melhorar a
qualidade do sistema sem
penalizar o usuário
José de Filippi Jr.

que os benefícios são fruto de
busca da melhoria constante
do sistema municipal, atualmente administrado pela concessionária Suzantur, sem aumentar custos ao usuário. Para
quem possui o Cartão SOU+
Diadema, a tarifa está congelada em R$ 4,25 há três anos.
Em relação ao Cartão SOU
Único, prefeito e secretário
explicaram que o projeto funcionará nos moldes do Bilhete
Único de São Paulo. “Vai valer
para todas as linhas. O passageiro poderá pegar quantos
ônibus quiser no período de
uma hora, desde que seja no
mesmo sentido. Em algumas
situações, não precisará mais ir
até o terminal para fazer a integração física”, destacou Filippi.
“O morador do Eldorado
que quiser ir ao Campanário
não precisará seguir até o terminal para fazer a integração.
Pode descer no ponto de ônibus que for mais conveniente e
pegar o coletivo com o Cartão
SOU Único”, complementou.
A outra novidade anunciada pelo prefeito é a criação do
Passe Domingão, com tarifa de
R$ 2 nos domingos e nos feria-

Filippi e Evaldo Gonçalo: “benefícios melhoram sistema sem aumentar custos ao usuário”

dos. Com o Passe Domingão, o
usuário terá uma hora e meia
para fazer a integração gratuita. “É para os moradores terem
condições de curtir a cidade.
Podem ir ao Parque do Paço,
ao parque do Eldorado, ir ao
Teatro Clara Nunes ou levar as
crianças para passear na Praça
da Moça”, pontuou Filippi.
n SOCIAL
Além do Passe Domingão

e o Cartão SOU Único, Filippi
anunciou que o próximo benefício será o Vale Transporte
Social, que vai atender, principalmente, as pessoas que
estão procurando emprego e
que não usam o transporte
coletivo por falta de condições.
“Vamos fazer um plano junto
como Emprega Diadema. Faltam apenas os últimos ajustes
para a gente não cometer injustiça e que todos possam

usufruir”, pontuou.
O prefeito destacou que
todas as gratuidades vão continuar e que mais ônibus serão
incorporados à frota para reduzir o tempo de espera. Em
Diadema, pessoas com 60
anos ou mais têm direito à
gratuidade. “Todas as nossas
ações são no sentido de melhorar a qualidade do sistema sem
penalizar o usuário”, concluiu
Filippi. (Reportagem Local)

Ribeirão Pires
inaugura traslado
para Torre Miroku
neste domingo
O traslado para a Torre Mi
roku de Ribeirão Pires será inaugurado neste domingo (16).
O acesso à maior torre japonesa
do Brasil é feito por uma embarcação estilizada em uma viagem
pelas águas da Billings. O barco
partirá da marina do Parque
Oriental em diversos momentos do dia e é necessário agendar
horário no site tamatur.com.br.
A taxa para o passeio é de R$40.
A visitação à torre é dividida
em duas etapas: a primeira, um
tour monitorado em que os visitantes são introduzidos à história
do local, à cultura japonesa, e à
iconografia religiosa. Após isso,
o passeio pelo complexo é livre,
e os visitantes poderão conferir
vários outros locais dispostos no
Complexo, como a Rota Sagrada,
a Praça Ecumênica, o Lago de
Carpas e o Jardim Zen.
A partir do próximo final de
semana, dias 22 e 23, o passeio
poderá ser feito aos sábados
e domingos. O tempo de permanência no complexo é de 1h
e 40 minutos.
Inspirada no templo Horyu,
localizado na cidade de Nara,
Japão, a Torre Miroku possui
mais de 30 metros de altura, 13
mil telhas douradas, e levou 12
anos para ser construída. A torre
foi idealizada para ser um espaço
de contemplação à paz, ao belo e
à arte. (Reportagem Local)

Prefeitura de São Caetano lança aplicativo
para entregar uniforme escolar
A Prefeitura de São Caetano
traz como novidade em 2022 o
aplicativo para a aquisição do
uniforme escolar. A partir deste
ano bastará baixar o app no celular para ter acesso ao auxílio
de R$ 250 (reajustado para este
ano). A plataforma terá cone
xão às malharias cadastradas.
Na hora da compra, o valor
será debitado diretamente do
aplicativo, dispensando a necessidade de apresentação da
nota fiscal de compra na secretaria da escola.
O novo sistema aprimora
ainda mais o Auxílio-Uniforme
Escolar, criado em 2017. Nos
anos anteriores, o valor do
benefício foi depositado na
conta bancária do pai ou responsável. “Estamos simplifi-

cando ainda mais o acesso das
famílias ao uniforme escolar,
com a segurança de que o valor
será utilizado apenas para o
propósito ao qual se destina
e de que nenhum aluno fique
sem as peças ao longo de 2022”,
explica a secretária municipal
de Educação, Minéa Fratelli.
n INSCRIÇÃO
Podem se inscrever no
sistema qualquer malharia,
de São Caetano ou de outras
cidades da região, que se proponham a fornecer uniforme
escolar no padrão estabelecido
pela Secretaria de Educação.
A prefeitura informou que já
está fazendo contato com confecções credenciadas nos anos
anteriores, e permite a ins

crição de novos fornecedores.
Os interessados podem entrar
em contato com a Seeduc pelo
telefone (11) 4224-0670.
Na hora da compra, as
famílias podem adquirir o
kit completo ou peças avulsas, desde que dentro do valor do benefício. Famílias que
não tiverem acesso a um celular não serão prejudicadas:
receberão um cartão que
poderá ser utilizado apenas
nas malharias credenciadas.
Orientações para o
download do aplicativo e forma de uso serão dadas para
todos os alunos matriculados
na rede municipal até o início
do ano letivo, previsto para o
dia 9 de fevereiro. (Reportagem Local)

Escola Livre de Teatro de Santo André reabre
inscrições para os Núcleos de Pesquisa
Quem não conseguiu se
inscrever no primeiro processo seletivo para os Núcleos
de Pesquisa da Escola Livre
de Teatro (ELT) , entre 11 de
novembro e 17 de dezembro
de 2021, tem mais uma oportunidade. Os interessados em
participar têm agora até o dia
25 de janeiro para se inscrever
no novo processo seletivo da
ELT para as turmas de 2022.
Os selecionados para a segunda etapa do processo iniciado no ano passado, cujos
nomes já foram publicados,
não precisam se inscrever
novamente.
Há vagas disponíveis para
os dez Núcleos de Pesquisa

da ELT: musicalização - tambores como forma de expressão;
iniciação ao teatro e indumentárias; sonoridades; corpos
livres; dramaturgia; mulheres
e movimento - teatro e sociedade; máscaras - seres inadaptados, sua histórias e potências;
direção teatral - orientação
de processos criativos; circo e
teatro físico e teatro de rua - o
mundo como cena.
n ENCONTROS
Cada Núcleo será orientado por uma mestra ou mestre
da Escola, com encontros uma
vez por semana, presenciais e
de quatro horas, durante um
ano. Para participar, é preciso

ter 18 anos completados até
a data prevista para o início
das aulas, dia 14 de fevereiro,
com exceção do Núcleo de
Iniciação ao Teatro e Indumentárias, que pede idade
mínima de 16 anos.
O texto original da convocatória, do qual consta a
data do primeiro período de
inscrições, está disponível no
link
https://bit.ly/ConvocatoriaELTNucleos2022. As
informações sobre procedimentos para a inscrição, critérios e detalhes permanecem
as mesmas. As inscrições devem ser realizadas por meio
do link https://bit.ly/NucleosELT2022. (RL)
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Novo Creta não é
unanimidade em termos
estéticos, mas chama
atenção por onde
o SUV passa

DEZ mais

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

O Hyundai Creta foi lançado
no Brasil em 2016, com produção
na cidade paulista de Piracicaba,
na mesma fábrica de onde saem
as versões hatch e sedã do compacto HB20. A segunda geração
foi apresentada nacionalmente
em agosto do ano passado, com
visual completamente renovado
e inspirado na evolução do atual
design da marca sul-coreana, cha
mado “Esportividade Sensual”.
Ao longo do ano passado, o
utilitário esportivo compacto tra
vou árdua batalha no mercado
nacional com os rivais Jeep Renegade e Volkswagen T-Cross. A sutil evolução nas vendas mensais
após o lançamento da segunda
geração ajudou o Creta a totalizar
64.759 emplacamentos em 2021.
O Creta ficou atrás do Renegade,
que teve 73.913 unidades vendidas e liderou o segmento, mas
fechou o ano na décima posição
no ranking geral de vendas de carros e comerciais leves no Brasil –
um feito inédito para o modelo da

Hyundai. De quebra, o embalo da
nova geração ajudou o SUV a superar outro rival direto, o T-Cross,
que totalizou 62.307 e ficou na
11ª posição no ranking.
O Creta 2022 foi apresentado com duas opções de motor:
uma evolução do antigo 2.0 aspirado – restrito à versão top de
linha Ultimate – e um 1.0 turbo,
o mesmo que move as configurações mais caras do HB20. As
boas vendas do SUV são puxadas justamente pelas versões
com motor 1.0 turbo, das quais
a Platinum é a mais equipada.
O novo Creta ficou poucos
centímetros maior em todas as
dimensões e passou a ter 4,30
metros de comprimento, 1,79 m
de largura, 1,62 m de altura e
2,61 m de distância entre-eixos.
O SUV da Hyundai pode não ser
unanimidade em termos estéti
cos, mas tem personalidade e
chama a atenção por onde passa.
O destaque frontal é a nova grade
em formato hexagonal e em cascata, desenvolvida exclusivamente
para o Brasil – a que havia sido
originalmente apresentada na

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Utilitário esportivo Hyundai Creta terminou o
ano em um inédito décimo lugar no ranking dos
automóveis mais vendidos do mercado brasileiro

Coreia do Sul, com estilo similar
à do HB20, não teve boa aceitação quando as primeiras imagens
do SUV chegaram por aqui. Na
versão Platinum, uma moldura
cromada e detalhes no interior
na cor prata deram à grade aspecto mais tridimensional e imponente. De resto, o carro segue
as linhas do original sul-corea
no, com seu capô alongado, vin
cos laterais bem delineados e ar
cos de roda proeminentes.
Divididos em duas partes,
os faróis halógenos e as luzes de
circulação diurna (DLR) em LED

compõem forma trapezoidal. As
luzes de seta ficam posicionadas
abaixo, junto ao farol de neblina.
As maçanetas contam com deta
lhe cromado e, na versão Platinum, as rodas em liga leve têm
17 polegadas com acabamento
diamantado e duas cores.
Uma moldura prateada na
coluna “C” complementa o layout dinâmico, que é reforçado
pela antena do tipo barbatana
de tubarão. Atrás, destacam-se
as avantajadas lanternas assimétricas, também parcialmente em
LEDs e divididas em duas seções.

A nova geração do Creta oferece em todas as configurações
seis airbags, freios a disco nas
quatro rodas, sistema ABS (antitravamento) com EBD (controle
eletrônico de frenagem), controles
de estabilidade eletrônico e de
tração, assistente de partida em
rampa, sinalização de frenagem
de emergência e monitoramento
de pressão dos pneus.
A versão Platinum agrega
recursos de segurança como a
Smart Câmera 360 Graus, com
visão panorâmica e oito visuali
zações diferentes; e câmera
para monitoramento de ponto
cego, que exibe no display central a visão “escondida do motorista” após ser acionado o sinal de mudança de faixa.
O Bluelink, sistema de conectividade da Hyundai, oferece
navegação de bordo e outras funções: Smart Câmera 360 Graus
no app, comando de voz, busca de
pontos de interesse, modo guia

de destino, busca de localidades e
informações de tráfego em tempo
real e ajuste de climatização.
Gratuito pelo período de seis
meses – depois gera mensalidade
de R$ 49,90 –, o Bluelink disponibiliza recursos com foco em
segurança e assistência ao moto
rista, prevenção ao roubo e conveniências. Na área de segurança,
o Bluelink oferece rastreamento,
imobilização e notificação de
veículo roubado. O motorista
também pode definir a veloci
dade máxima e os dias da semana em que o veículo não deva
circular. Porém, os dispositivos
mais sofisticados de assistência à
condução da linha Creta – como
sistema de frenagem autônoma,
assistente de permanência em
faixa, detector de fadiga e controle de velocidade e farol alto adaptativos, assim como os faróis e
lanternas full-LED – são restritos
à configuração Ultimate 2.0.
O motor tricilíndrico 1.0 Tur
bo GDI flex de injeção direta de
combustível trabalha acoplado à
transmissão automática de seis
marchas, com opção de trocas
sequenciais em abas atrás do volante e sistema Stop&Go. Entrega
potência de 120 cavalos, com
torque máximo de 17,5 kgfm de
1.500 a 3.500 rpm. Na maioria
dos Estados brasileiros, o Creta
Platinum 1.0 TGDI AT parte de
R$ 144.490 na cor Preto Onix
– em São Paulo, onde o ICMS é
mais elevado, o preço começa em
R$ 149.490. Atinge R$ 146.090
(R$ 151.090 em SP) nas metálicas Prata Sand (a do modelo testado), Prata Brisk e Cinza Silk e
na perolizada Azul Sapphire.

Conjunto ótico traseiro dividido em seções causou polêmica; motor 1.0 Turbo de 120 cv é o mesmo das versões superiores do HB20; interior imponente remete a segmento superior

nas rodas da

EFICIÊNCIA
No Creta Platinum, o motor
1.0 turbo com três cilindros e
injeção direta libera até 120 ca
valos de potência e 17,5 kgfm de
torque com gasolina ou etanol. O
propulsor faz boa parceria com o
câmbio automático de seis marchas, oferecendo desempenho
convincente para um carro com
proposta familiar, embora sem
nada demasiadamente excepcional em termos dinâmicos.

Pelo peso do veículo (1.270 kg),
talvez um torque um pouco
mais elevado ajudasse a entregar
desempenho mais esportivo.
Pelo menos o fato de o torque
máximo estar disponível desde
os 1.500 giros colabora, pois está
disponível quase sempre que é
necessário se ganhar velocidade.
A curva de torque é bem plana
e garante elasticidade. As opções
Eco, Normal e Sport, que atuam

no acelerador, peso da direção e
nas trocas de marchas, ajudam
a adotar um modo de condução
mais econômico ou mais esportivo. Pode-se optar pelo modo ma
nual para mudar as marchas – na
alavanca ou nas abas do volante.
O acerto da suspensão do Creta merece elogios. Filtra bem as irregularidades do piso que chegariam aos ocupantes e tem rolagem
de carroceria contida, apesar de
ser mais voltada ao conforto do
que à esportividade. A carroceria
inclina pouco em curva, apesar
da altura típica dos SUVs e dos 19
centímetros de vão livre do solo.
Os bons ângulos de ataque
e saída ajudam a transpor eventuais obstáculos – embora as

trilhas não sejam a proposta
do Creta, SUV com personali
dade de carro de passeio e que
fica mais à vontade no asfalto.
A direção elétrica oferece boa
interatividade e os freios com
discos ventilados na dianteira e
na traseira param o carro com
precisão, embora pareçam um
tanto sensíveis demais em bai
xas velocidades. O Start&Stop
economiza combustível ao desativar o motor nas paradas – algo
que incomoda alguns motoristas, mas pode ser desligado.
n A BORDO

A versão Platinum do Creta
exibe visual imponente que re
mete a um segmento superior,

dos SUVs médios. A vistosa central multimídia BlueNAV de
10,25 polegadas é voltada ergonomicamente ao motorista. As
saídas de ar verticalizadas e o
estiloso volante de quatro raios
com base achatada reforçam a
esportividade. Atrás dele, uma
tela de sete polegadas abriga os
instrumentos. Superfícies macias aparecem apenas onde os
braços se apoiam, nas portas e
no console central. Em todo o
resto, imperam os plásticos rígidos, que têm texturas agradáveis
e aparentam boa qualidade.
O console central abriga o
freio de estacionamento eletrônico, o controle de ventilação dos bancos, o seletor de

modos de condução, o acionamento das câmeras 360 graus,
o carregador por indução, uma
tomada USB de comunicação e
outra para recarga rápida. Com
revestimento sintético que si
mula couro e na cor marrom,
os bancos dianteiros são bastante cômodos e, nos traseiros,
há bom espaço para as pernas,
com piso quase plano. Quem
viaja atrás também conta com
saída de ar-condicionado e portas USB. O teto solar panorâmico da versão Platinum se estende ao banco traseiro e amplia a
percepção de espaço. A ausência
de iluminação nos botões dos
vidros elétricos torna difícil sua
visualização noturna. (LHMP)
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VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

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

CRECI 8242-J

Roteiro do Bom Apetite

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

VENDAS

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
Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
JOÃO MODESTO Av. AntonioE-mail:
jmodestoimoveis@yahoo.com.br
“Orgulho de ser de Diadema”

“Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

OPORTUNIDADE ÚNICA:

Aluga-se ponto
comercial no coração
de Diadema 307,30
M2 de salão 155,92
M2 de masanino
Aluguel
R$ 34.000,00
com luvas, contr.
de 5 anos

Aluga-se
Aluga-se Apto.
salas
ao lado da Coop
comerciais
Diadema 38,00M 2
no Centro
c/ 2 dormitóris e
30,00 M2
1 vg. de gragem
c/ W.C
demarcada e coberta
independente
Aluguel
Alugel - R$ 1.700,00
c/ condomínio
s/ condomínio

incluso R$ 1.300,00

Alugo Salão
no Centro
de Serraria
35,00M 2
c/ 2 W.C em
frente ao
mercado Joanim
Aluguel
R$ 1.900,00

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Cel:11- 97361-2113
Vende-se Terreno
Centro de Diadema
250,00 - M c/ uma
construção antiga
Todo quitado e tem toda
documentação em dia
Valor á Vista
R$ 350.000,00
aceita contra proposta

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.
( Não Estamos Fazendo Entrega)
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TEMOS OUTROS IMÓVEIS PARA
LOCAÇÕES E VENDAS. CONSULTE-NOS!

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

Serviços Gerais

‘‘
Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Oferta
nunca
sai de
moda

’’

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br
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Sábado e Domingo, 15 e 16 de janeiro de 2022

Roteiro do Bom Apetite

Indicador de Saúde

Serviços Gerais
INFORME
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.

SÍNDROME DE BURNOUT - BURNOUT: ALTO ÍNDICE DE ESTRESSE
de concentração, falta de apetite, depressão e perda de iniciativa.
Essa soma de mal-estares pode levar ao alcoolismo, ao uso de
drogas e até mesmo ao suicídio. No dia-a-dia, a pessoa fica ainda
arredia, isolada, passa a ser irônica, cínica e a produtividade cai.
Muitas vezes, o profissional acredita que a melhor opção seja tirar
férias; entretanto, quando volta, descansado, retoma a postura
anterior.
Há casos de pessoas que saíram de férias, descansaram e estavam bem, mas, ao voltar ao trabalho, apresentaram os sintomas
novamente
“A pessoa tende a adoecer mais porque o sistema imunológico
está comprometido. Há casos de pessoas que saíram de férias,
descansaram e estavam bem, mas, ao voltar ao trabalho, apresentaram os sintomas novamente”, explica Ana Maria Teresa
Benevides-Pereira, psicóloga e autora do livro Burnout: Quando o
trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador (Casa do Psicólogo).
Caminhos para o bem-estar
Para detectar a síndrome, deve-se fazer um exame minucioso e
analisar se os problemas enfrentados estão relacionados ao ambiente de trabalho ou à profissão. O ideal é procurar um especialista no tema e fazer exames psicológicos. É necessário avaliar
se é o ambiente profissional que causa o estresse ou se são as
atitudes da própria pessoa que passam a ser o estopim.
Existem três focos durante o tratamento psicoterápico: a relação
com a profissão, o ambiente de trabalho e o trabalho com foco nos
sintomas – por exemplo, a dificuldade de concentração.
Junto à terapia, os especialistas aconselham melhorar a qualidade de vida, prevenir o estresse, garantir boa saúde física, dormir
e alimentar-se bem, praticar atividades físicas e manter hobbies e
interesse pela vida social.

Dra Maristela Duarte Gomes, graduada
em Fisioterapia e Ergonomia e Marketing,
atuando no setor Comercial do Grupo Biomedic.

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

Automatização de portões
Câmeras de monitoramaneto
TEL: 11 2805-1730 / 2805-2088
RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA
DIADEMA /SP - CEP: 09950-110
Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br
11 97127-7306 / 96752-2327

novomundo.telecom

Publicidade Legal
ä

Com o mercado competitivo, ter estresse é normal e até nos ajuda a tomar decisões no trabalho e na vida pessoal. “Em certa
quantidade pode ser positivo e mesmo necessário”, avalia Marine
Meyer Trinca, psicóloga da Medicina Preventiva do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Entretanto, se isso é uma constante, principalmente quando chega a hora de entrar na empresa, a
questão pode ser um pouco mais séria. No fim da década de 60,
estudiosos previram a nova doença, classificada como síndrome
de burnout.
Caracterizada por ser o ponto máximo do estresse profissional,
pode ser encontrada em qualquer profissão, mas em especial nos
trabalhos em que há impacto direto na vida de outras pessoas. É
o que acontece, por exemplo, com profissionais da saúde em geral, jornalistas, advogados, professores e até mesmo voluntários.
O termo burnout significa que o desgaste emocional danifica os
aspectos físicos e emocionais da pessoa, pois, traduzindo do inglês, burn quer dizer queima e out exterior. Embora já se venha
falando sobre o assunto há décadas, no Brasil as discussões em
torno da síndrome tornaram-se mais fortes nos últimos anos.
De olho nos sintomas
Problemas de relacionamento com colegas, clientes e chefes, a
falta de cooperação entre os colegas de trabalho, de equilíbrio
entre a vida profissional e a pessoal e também de autonomia são
grandes causadores do nível máximo de estresse. Fortes candidatos são aqueles conhecidos como workaholics, que se identificam bastante com o trabalho, vivem para ele e têm níveis de
exigência muito altos.
Pessoas com a síndrome apresentam sintomas como fadiga, cansaço constante, distúrbios do sono, dores musculares e de cabeça, irritabilidade, alterações de humor e de memória, dificuldade
de concentração, falta de apetite, depressão e perda de iniciativa.
Pessoas com a síndrome apresentam sintomas como fadiga, cansaço constante, distúrbios do sono, dores musculares e de cabeça, irritabilidade, alterações de humor e de memória, dificuldade

AVISOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE
DIADEMA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (P.S.B.), através de seu Presidente,
CONVOCA todos os filiados em dia com suas
obrigações partidárias a comparecerem no
CONGRESSO MUNICIPAL DE DIADEMA,
no dia 12 de Fevereiro de 2.022, às 9:00
horas e término às 16:00 horas, no Plenário
da Câmara Municipal de Diadema, sito à
Av. Antônio Piranga n.º 474 – Centro – Diadema, a fim de deliberar sobre a seguinte
pauta principal: a) Referendar a Resolução
que disciplina o Congresso Estadual (disponível no site www.psbsp.org.br); b.) Cenário
Político Nacional, Estadual e Municipal; c)
Estratégia eleitoral para as eleições Estadual
e Nacional de 2.022; d) Eleição do Diretório
Municipal e suplentes, Conselhos de Ética e
Fiscal e suplentes, da chapa de Delegados
para o Congresso Estadual; e) Assuntos
Gerais. Findos os debates e a votação serão
proclamados os resultados, encerrando-se o
Congresso com a lavratura de Ata.
Diadema, 6 de janeiro de 2022.
ANTÔNIO MARCOS ZAROS MICHELS
Presidente da Comissão Executiva Municipal
Provisória do PSB
R.T.PIRES - ME, torna público que requereu a SEMASA – Serviço Municipal
de Saneamento de Santo André, a Licença
Ambiental Prévia, de Instalação e Operação
para atividade de Fabricação de ferramentas, situado à Avenida Martim Francisco,
795 Vila Alto de Santo André - Santo André
- SP – CEP: 09230-700, conforme processo
ambiental nº 38183.2021 e declara aberto o
prazo de 30 dias para manifestação escrita,
endereçada ao SEMASA.
Mecabim Industria E Comercio De Usinagem E Caldeiraria LTDA torna público que
requereu, da Secretaria de Meio Ambiente
de Mauá, a Licença de Operação para o
CNAE 2829-1/99 - Fabricação de outras
máquinas e equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente, peças e acessórios situada à Rua Santa Anastácia, nº
66 Bairro Vila Santa Cecília – Mauá – CEP
09380-070, conforme consta no Processo
Administrativo nº 323/2021

TÁ QUERENDO
VENDER MAIS?

LIGUE:
4057-9000

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
/diarioregionaloficial

MAX CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica - PJ torna público que requereu ao
Semasa, Autorização Ambiental para Movimentação de Terra acima de 3.000 m³, para
Construção de Edifício Multifamiliar Vertical,
sito à Rua Maria Úrsula, 151, Bairro Campestre – Santo André/SP e declara aberto o
prazo de 30 dias para manifestação escrita,
endereçada ao Semasa.
SB CANTON SERVIÇOS DE MARKETING
IMOBILIÁRIO LTDA, pessoa jurídica – PJ
torna público que requereu ao Semasa, a
Autorização Ambiental para Transplante de
Árvore isolada dentro ou fora de APP, para
Construção de Edifício Multifamiliar Vertical,
sito à Alameda Francisco Alves, 115, Bairro
Jardim - Santo André/SP e declara aberto o
prazo de 30 dias para manifestação escrita,
endereçada ao Semasa.
INBRAFILTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FILTROS LTDA torna público que requereu, à Secretaria de Meio Ambiente de
Mauá, a renovação de Licença de Operação nº 2018017, para Fabricação de
equipamentos e acessórios de segurança pessoal e profissional, situado(a) à Av.
Papa João XXIII, nº 5153, Sertãozinho,
Mauá-SP, conforme consta no Processo
Administrativo nº 767/2017.
CHESTERTON DO BRASIL EIRELI.
Torna Público que solicitou junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Prévia e
de Instalação para Novos Equipamentos p/
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, localizada
à Av. Moinho Fabrini, nº 1235 – Independência – SBCampo – SP – CEP: 09862-000
SODHEP - SOCIEDADE DE DESEVOLVIMENTO HUMANO E ESTUDOS PSICANALÍTICOS, devidamente registrada sob
o CNPJ (MF) 09.130.903/0001-61, torna
pública a sua dissolução, e a nomeação do
liquidante, conforme deliberado em Assembléia Geral Extraordinária Realizada em
27/11/2021

FAÇA COMO OS ANUNCIANTES DESTA PÁGINA

www.diarioregional.com.br

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE EXTINÇÃO DA “ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO SACOLÃO MUNICIPAL DE
SÃO BERNADO DO CAMPO – ACSMSBC”
CNPJ/MF: 02.925.324/0001-66
No dia 01 de setembro de 2020, às 10 horas, em primeira chamada, reuniram-se em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
os associados da ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO SACOLÃO MINUCIPAL
DE SÃO BERNADO DO CAMPO - ACSMSBC, os quais compareceram em sua maioria.
Os associados escolheram por aclamação,
para presidir os trabalhos, o Sr. NEWTON
HITOSHI SAITO, e para secretariar, o Diretor
Secretario Sr. JOACIR NUNES DE LIMA.
Aberta a sessão, após verificação do quórum,
o Presidente apresentou a ordem do dia da
assembleia geral extraordinária, qual seja, a
extinção da associação e consequente destinação de seu patrimônio. Passando a Assembleia Geral às deliberações ficou decidido, por
unanimidade de votos, aprovar a extinção da
associação, ficando sob a responsabilidade
do Presidente da Diretoria providenciar os
registros e cancelamentos pertinentes, bem
como providenciar o que necessário for para
a apuração do patrimônio desta associação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Assembleia e lavrada a presente ata, que, lida
e aprovada, é assinada pelos presentes. São
Bernado do Campo , 01 de setembro de 2020.
NEWTON HITOSHI SAITO
Presidente.
JOACIR NUNES DE LIMA
Diretor Secretário.
DR. DANILO YOSHIAKI FUJITA.
Advogado OAB/SP Nº 207.944
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Azzu Indústria e Comércio de Plásticos
torna público que requereu, à Secretaria de
Meio Ambiente de Mauá, a Licença de Operação para o CNAE 2229-3/99 - Fabricação
de artefatos de material plástico para outros
usos não especificados anteriormente, situada à Estrada Guaraciaba, 208 – Galpão
A – Vila Carlina – Mauá – CEP 09370-840,
conforme consta no Processo Administrativo nº 10041/2021

