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Município está preparado para
iniciar vacinação contra a covid

Prefeitura posterga vencimento
do IPTU e da Taxa de Lixo

A Prefeitura de Diadema informou que já tem pronto o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e aguarda apenas
a liberação para uso emergencial por parte da Anvisa das vacinas para divulgar mais detalhes. A administração municipal
destacou, ainda, que está apta a iniciar a vacinação assim que
as doses forem distribuídas para a cidade.
Página 6

A Prefeitura de Diadema adiou de 21 para 28 e de 22 para 29
deste mês os vencimentos da parcela única e da primeira cota do
carnê de IPTU e da taxa de lixo para não prejudicar os munícipes
que ainda não receberam os boletos em casa. Segundo a prefeitura, os carnês e boletos poderão ser pagos em qualquer banco sem
acréscimos, mesmo constando ainda os vencimentos anteriores.

Estado coloca oito regiões na fase laranja
do Plano SP, mas mantém ABC na amarela
Com o aumento do número de casos, internações e mortes por covid-19, o governo decidiu antecipar mudanças na classificação das regiões
O governo de São Paulo anunciou
nesta sexta-feira (15) a reclassificação
do Plano SP. Oito regiões regrediram da
fase amarela para a laranja, a de Marília
vai para a fase vermelha e seis permanecem na amarela. A Grande São Paulo,

onde estão incluídos os sete municípios
do ABC, está no limite da capacidade
de internação por covid-19, com 69%.
O governo colocou em alerta 43 cidades que, independentemente da
classificação de suas regiões, estão

com ocupação hospitalar de pacientes graves com coronavírus aci
ma
de 80%. A recomendação é que as
prefeituras determinem a restrição
total de atividades não essenciais
para aliviar a pressão sobre hospitais

públicos e particulares. A reclassificação do plano São Paulo, prevista para
acontecer em fevereiro, foi adiantada por
conta do aumento do número de casos e
mortes por coronavírus nas últimas semanas. “É uma medida preventiva e ex-

Tenentes Padoan e Danton/Ala 8

tremamente necessária neste momento
para proteger vidas dos brasileiros em
São Paulo, disse Doria.O governo não
descartou fazer nova reclassificação em
breve. A nova classificação entra em vi
gor na segunda-feira (18). Página 5

CORONAVÍRUS

Manaus inicia
transferência de
235 pacientes para
sete estados e DF
O governo do Amazonas informou nesta sexta-feira (15) que 235
pacientes com covid-19 serão transferidos da rede pública hospitalar de
Manaus para sete estados e para o
Distrito Federal. Um primeiro grupo
foi removido pela manhã para continuar o tratamento em Teresina,
no Piauí. Segundo o Ministério da
Saúde, as transferências ocorrerão
por via aérea e estão garantidos, de
imediato, 149 leitos. O Ministério da
Saúde anunciou ainda que conseguiu
oxigênio para abastecer o atendimento de 61 bebês prematuros que estão
internados em Manaus (AM). A cidade vive desde a semana passada uma
crise em razão da falta de oxigênio
para a utilização no tratamento tanto
de pacientes com covid-19 quanto de
outras doenças.
Página 3
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Um primeiro grupo que estava na internado na rede estadual foi removido pela manhã para continuar o tratamento na capital piauiense
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‘Não será surpresa se outras montadoras
deixarem o Brasil’, diz Vicentinho

Presidente da General Motors afirma
que ‘ainda vale a pena investir no Brasil’
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Bolsonaro chama
Doria de ‘moleque’
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Crianças em internação
domiciliar ganham
bichinho de pelúcia
personalizado
A pandemia é um período difícil e desafiador, principalmente para as crianças que estão
em internação domiciliar. A fim de minimizar os efeitos desse período para esses pequenos pacientes, Hiromi Inoki, coordenadora da
Pronep, especializada em serviço de home care,
criou bichinhos de pelúcia que têm a mesma
condição de saúde das crianças. Página 6

CORONAVÍRUS

João Doria diz
que vacinas de
São Paulo ficarão
no Estado
O governador João Doria afirmou
nesta sexta-feira (15), que cerca de
4,5 milhões de doses da Coronavac
serão encaminhadas para o Ministério da Saúde para que sejam incorporadas ao Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo fe
deral,
enquanto que o restante das doses
ficarão no Estado para aplicação.
“Vacinas de São Paulo ficarão em São
Paulo”, completou.
Página 5
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Vicentinho: ‘Não será surpresa se
outras montadoras deixarem o Brasil’
O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), afirmou que não será surpresa se mais montadoras deixarem o Brasil
nos próximos meses. Em entrevista ao Diário Regional, o ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC atribuiu a decisão da Ford de encerrar a produção no Brasil à inexistência de uma política industrial no
país. “Se o presidente fosse o Lula, tenho certeza de que o combate à covid-19 seria outro, a gestão da crise da Ford seria outra”,
disse o petista, que está em seu quinto mandato seguido. Vicentinho criticou a postura “negacionista e antivacina” do presidente
Jair Bolsonaro e exaltou a Coronavac, vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês
Sinovac. “Que venha esta vacina ou qualquer outra”, disse o deputado, que não descarta candidatura ao Senado em 2022.
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

O Sr. integrou a base do go
verno em seus três primeiros
mandatos como deputado, mas
compõe a oposição nos últimos
cinco anos. O que mudou em
sua atuação parlamentar?
Do ponto de vista da pro
dução legislativa, continuo sendo
eleito anualmente um dos me
lhores deputados do Brasil pelo
Diap (Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar). Tenho
até me pronunciado mais. Para se
ter uma ideia, desde meu primeiro mandato, fiz 1.583 pronunciamentos, dos quais 111 neste
mandato. O mesmo vale para a
elaboração de projetos. A diferença é que, quando o PT ocupava
o Palácio do Planalto, tínhamos
um governo que fazia o enfrentamento dos problemas nacionais.
Se o presidente fosse o Lula, te
nho certeza de que o combate
ao novo coronavírus seria outro,
a gestão da crise da Ford seria
outra. Não tem comparação.
Como o governo Jair Bolso
naro é incapaz de discutir os
problemas do país, a oposição
se vê obrigada a atuar mais,
porque não há espaço de diálogo. Os Correios, por exemplo,
têm no comando um general
e o Incra (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária),
um pecuarista. Ou seja, pessoas
sem capacidade técnica.
Que projetos de sua autoria
destacaria neste mandato?
Tem um projeto de minha
autoria, e que depois a bancada
do PT assumiu, propondo que
todas as categorias consideradas
essenciais pela lei de enfrentamento ao coronavírus e com
data-base durante a pandemia
tenham suas convenções coletivas prorrogadas e só voltem a
negociar após a crise sanitária.
Nos Correios, por exemplo, havia cerca de 70 cláusulas sociais.
Porém, na data-base, em julho,
os trabalhadores – fragilizados
devido à pandemia – perderam
todas as cláusulas. É bom lembrar que a reforma trabalhista,
que entrou em vigor no final de
2017, acabou com o princípio da
ultratividade (que garantia a validade da convenção coletiva mesmo
depois do final de sua vigência, até
que uma nova fosse aprovada).
Assim, o que propusemos era
uma ultratividade temporária.
Como está a tramitação
desse projeto de lei?
A bancada pediu a urgência

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

na votação, mas o (presidente da
Câmara) Rodrigo Maia (DEMRJ) não aprovou o regime e,
agora, o projeto está parado nas
comissões, que não estão funcionando. Há outras propostas
pelas quais tenho muito carinho,
como a que proíbe o motorista
de atuar também como cobrador, com o objetivo de dar mais
segurança ao passageiro. Essa
avançou em todas as comissões,
mas não é votada no plenário.
Desde meu primeiro mandato já
apresentei cerca de 140 projetos
e, você sabe, projeto é como filho:
você ama indistintamente.
Como o Sr., que iniciou sua
trajetória política no Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, ava
lia a decisão da Ford de encer
rar a produção no Brasil?
As multinacionais têm a estratégia de andar pelo mundo
e permanecer em um determinado país enquanto a operação
dá lucro, mas saem quando há
prejuízo sem pensar nas conse
quências sociais. Além das 5 mil
demissões em Camaçari, Taubaté e Horizonte, a decisão da Ford
vai afetar 30 mil trabalhadores
que atuam na cadeia produtiva
do setor. O efeito será nefasto,
e não será surpresa se outras
montadoras seguirem o mesmo
caminho, porque não há políti
ca industrial no país. Bolsonaro
alega que as empresas querem
subsídios, mas não discute uma
política de proteção industrial.
Por isso digo que, com Lula, era
diferente. Naquela época havia
política de produção de conteúdo local que beneficiou não só o
setor automotivo, mas também
outros segmentos, como o de
navios e de petróleo e gás.

“O projeto da Carteira
Verde Amarela é um castigo,
porque coloca o jovem na
condição de trabalhador
precário logo em seu
primeiro emprego”

Ao comentar a decisão da
Ford, o governador da Bahia,
Rui Costa (PT), disse que o Bra
sil está virando uma grande
fazenda. O Sr. vê um processo
de desindustrialização em an
damento, inclusive no ABC?
O ABC chegou a ter 365 mil
trabalhadores com carteira assinada no setor industrial. Porém,
no início de 2020, antes da pandemia, havia 180 mil, menos
da metade. O contingente de

Vicentinho fez 111 pronunciamentos neste mandato: “Tenho me manifestado mais”

trabalhadores informais cresceu
tanto que atualmente é maioria
no Brasil. Não por acaso, estou
criando uma frente parlamentar
em defesa dos informais. Consegui 225 assinaturas, mas não
dá para lançar a frente porque
não há sessões presenciais. Pa
ralelamente, estão em vigor uma
reforma trabalhista que enfra
queceu o trabalhador nas negociações e formalizou o bico;
e uma reforma previdenciária
que inviabilizou a aposentadoria para os mais jovens.
Evidentemente, a pandemia
piorou a situação, mas não há luz
no fim do túnel. Até o agronegócio se queixa, porque a imagem
do país no exterior está arranhada devido ao desmatamento da
Amazônia. O Congresso tomou
a iniciativa de aprovar a ajuda
emergencial de R$ 600, o triplo
dos R$ 200 propostos por Bolsonaro, mas o auxílio caiu para
R$ 300 e agora zerou, sem que
a pandemia tenha terminado.
A população ficou sem perspectivas. O ABC é uma região industrial e, por isso, está pagando
preço muito alto, expresso no fe
chamento de vagas e empresas.
O governo deve propor no
vamente o projeto da Carteira
Verde Amarela, que visa redu
zir os encargos na contratação.
O Sr. vê nele potencial para di
minuir a informalidade?
O que vejo nesse projeto é
um castigo, porque coloca o jovem na condição de trabalhador
precário logo em seu primeiro
emprego. No ABC, o caminho
do jovem para ingressar no
mercado de trabalho era o Senai

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). O garoto tinha
orgulho de exibir a carteira assinada. Porém, o trabalho precário
é uma semente fraca que não
germina. A reforma trabalhista
foi aprovada com a promessa de
gerar empregos, mas isso não
aconteceu porque o mercado de
trabalho depende da economia
forte, não de redução de direitos.

“A reforma trabalhista não
gerou empregos porque o
desempenho do mercado
de trabalho depende da
economia forte, não da
redução de direitos”

Como o Sr. avalia o combate
à pandemia de covid-19 pelos
governos federal e do Estado?
Bolsonaro adotou postura
negacionista e antivacina. Além
disso, foi omisso no combate à
pandemia e colocou sob suspeita
a eficácia da Coronavac (vacina
produzida no Brasil pelo Instituto
Butantan em parceria com o laboratório Sinovac) por ser chinesa,
o que é um absurdo. Nunca uma
vacina foi questionada no país,
exceto a da varíola, mas por pura
ignorância. O presidente, inclusive, não demonstra sequer amor
por seus seguidores, porque estimula a aglomeração. Tenho
divergências com o (governador
João) Doria (PSDB), mas graças a Deus temos a Coronavac.
Que venha logo esta vacina ou
qualquer outra. Evidentemente,
Doria quer se credenciar como

candidato à presidência, mas há
profunda diferença (de gestão)
em relação a Bolsonaro.
Em votação apertada, a
bancada do PT na Câmara apro
vou o apoio à candidatura do
deputado Baleia Rossi (MDBSP) à presidência da Casa.
Como o Sr. avalia essa decisão,
que dividiu o partido, uma vez
que o MDB apoiou o impeach
ment de Dilma Rousseff?
É preciso esclarecer que eu
defendia a candidatura da Be
nedita da Silva (PT-RJ), mas decidimos participar desse bloco
porque, do contrário, ficaríamos
isolados. Chegamos a analisar a
possibilidade de uma candidatura da oposição, mas não avançou.
Como o objetivo principal era
impedir a eleição do candidato do
Bolsonaro (Arthur Lira, PP-AL),
entramos nesse bloco. Além disso, apresentamos um documento com as condições para evoluir
no apoio, o que inclui a garantia
de independência da Câmara, a
manutenção do protagonismo
no combate ao coronavírus,
entre outros aspectos, e acredi
tamos nesse compromisso.
Temos nossas divergências
ideológicas com o Baleia Rossi,
mas não estamos tratando de

uma eleição nacional, mas sim
de impedir que a Câmara seja
tomada pelo Bolsonaro. Eu votei
a favor, mas quem voltou contra (o apoio ao bloco) não apoia o
Lira, como a imprensa chegou a
escrever, mas sim quer candidatura própria. Além disso, o apoio
ao Baleia permitirá ao PT ter espaço na Mesa Diretora, o que não
ocorre desde o Eduardo Cunha
(ex-presidente da Câmara). Tenho
certeza de que, dentro da bancada, não haverá dissidências.
Que avaliação o Sr. faz do
resultado das eleições de no
vembro? Em nível nacional, o
PT perdeu prefeituras em com
paração a 2016, mas recupe
rou Diadema e Mauá no ABC.
Em termos gerais foi muito
ruim, tanto no que se refere à
eleição de prefeitos como de ve
readores. Porém, em muitos
municípios o partido teve boa
votação, chegou perto. No ABC,
lamento muito as derrotas em
cinco dos sete municípios, sobretudo em São Bernardo. Era até
previsível perder, mas não tão
avassaladoramente. Por outro
lado, festejo as vitórias do José
de Filippi e do Marcelo Oliveira.
Foram apertadas, é verdade, mas
a campanha que se faz contra o
PT é muito pesada, e esse companheiros assumiram que são do
Partido dos Trabalhadores. A res
ponsabilidade de ambos é grande,
serão referências. Vou apoiá-los
com emendas, como faço com todos os municípios do ABC.
O Sr. será candidato à re
eleição? Pensa em voos mais
altos, como uma candidatu
ra ao Senado?
Minha atuação é exemplar,
reconhecida pelos institutos de
análise de atuação parlamentar.
Estou bem de saúde, tenho 64
anos com energia de 30. Serei,
sim, candidato à reeleição, mas
não tiro o direito de ninguém
de se candidatar. Quanto mais
gente sair, melhor. Agora, exis
te um movimento (favorável à
candidatura ao Senado). Gosto
de andar de acordo com o que
meus pés alcançam, mas me coloco à disposição do partido.
Najara Araújo/Câmara dos Deputados

Vicentinho, durante sessão virtual: “Minha atuação é exemplar”
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Manaus vai transferir 235 pacientes AINDA
É NOTÍCIA
com covid-19 para sete estados e DF
Saúde anunciou que conseguiu oxigênio para atendimento de 61 bebês prematuros internados
O governo do Amazonas
informou nesta sexta-feira
(15) que 235 pacientes com
covid-19 serão transferidos
da rede pública hospitalar de
Manaus para sete estados e
para o Distrito Federal. Um
primeiro grupo que estava na
internado na rede estadual foi
removido na manhã desta sexta para continuar o tratamento
na capital piauiense, Teresina.
Segundo o Ministério da
Saúde, as transferências ocorrerão por via aérea e estão garantidos - de imediato - 149
leitos: 40 em São Luís (MA); 30
em Teresina (PI); 15 em João
Pessoa (PB); 10 em Natal (RN);
20 em Goiânia (GO); 04 em
Fortaleza (CE); 10 em Recife
(PE) e 20 no Distrito Federal.
A pasta informou ainda que
os pacientes que serão trasladados atendem a critérios clínicos
definidos pela equipe médica.
O transporte será feito em
parceria com o Ministério da
Defesa por duas aeronaves da
Força Aérea Brasileira com capacidade de 25 pacientes deitados em macas.
n FECHAMENTO
O Hospital 28 de Agosto,
maior pronto-socorro de

Manaus, está com as portas
fechadas e precisou de ajuda
da Polícia Militar para evitar
tumulto na entrada. Familiares
estão sendo orientados a levar
o próprio oxigênio para evitar
a morte por asfixia do parente
internado.
“Há pessoas morrendo na
maca da ambulância porque
não tem como entrar no hospital. Estamos aqui para atender
e sofremos também”, disse
o médico José Francisco dos
Santos, supervisor de cirurgia
no hospital há 35 anos. “A
Polícia Militar está em frente
à maioria dos hospitais para
tentar manter a ordem e evitar a invasão. Estão achando
que é o médico que não está
deixando entrar. Não é verdade. O médico está lá dentro
tentando manter os pacientes
vivos. A má gestão da saúde do
Estado é que deixou chegar a
esse ponto”, acrescentou.
Na quinta-feira, com a
nova explosão de casos de covid no Amazonas, o estoque
de oxigênio acabou em vários
hospitais de Manaus, levando
pacientes internados à morte
por asfixia, segundo relatos de
médicos que trabalham na capital amazonense.

Divulgação/Força Aérea Brasileira

Governo paulista enfrenta
judicialização do ajuste fiscal

O pacote de ajuste fiscal do
governo João Doria (PSDB),
aprovado há três meses na Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp), já enfrenta
ao menos quatro ações na
Justiça - e a disputa judicial
se intensificou nas últimas semanas. Enquanto o governo
ainda faz os últimos ajustes
nas regras do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), setores empresariais judicializaram o
tema para manter benefícios.
Com as novas regras prestes

a entrar em vigor, o governo
teve sua primeira derrota nos
tribunais. Nesta quinta, a juíza
Simone Gomes Rodrigues Casorett, da 9.ª Vara da Fazenda
da capital, ordenou a suspensão do aumento de impostos
para produtos, medicamentos
e equipamentos médico-hospitalares determinado, por decreto, em dezembro. A decisão
atendeu um mandado de segurança proposto pelo Sindicato
dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo
(SindHosp). (AE)
Divulgação/Ford

Primeiro grupo foi transferido nesta sexta para Teresina

O Ministério da Saúde
anunciou nesta sexta que conseguiu oxigênio para abastecer
o atendimento de 61 bebês prematuros que estão internados
em Manaus. De acordo com a
pasta, foram obtidos cilindros
para os bebês suficientes para
48 horas. A pasta, contudo,
não explicou se os cilindros já
começaram a ser usados ou
quando serão disponibilizados.
Em suas redes sociais, o
governador do Amazonas,
Wilson Lima (PSC), afirmou
que o problema é o transporte

do oxigênio até o Estado.
“O nosso problema hoje
não tem a ver com a falta de
recursos ou falta do produto
no mercado nacional, mas em
fazer com que esse oxigênio
chegue ao Amazonas. A maneira mais rápida de chegar é
através de avião, mas as únicas
aeronaves que podem fazer isso
são da Força Aérea Brasileira,
e mesmo assim ainda trazem
pouca quantidade, em razão da
sua capacidade e do risco que
é o transporte desse produto”,
declarou. (Agências)

Em entrevista à TV, Bolsonaro
diz que Doria é ‘moleque’
O presidente Jair Bolsonaro reagiu, nesta sexta-feira
(15), a declarações de autoridades que o responsabilizam
pela crise causada pela pandemia de covid-19 no país.
Em entrevistan a TV Band, o
presidente atacou o governador de São Paulo, João Doria
(PSDB), a quem chamou de
“moleque”, e disse que ele se
aliou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
para o tirar do cargo.
“Eles querem essa cadeira
(de presidente) para roubar,
para fazer o que sempre fi
zeram. Estamos dois anos
sem corrupção, isso incomoda Maia e Doria”, afirmou
Bolsonaro. “Esse inferno que
querem impor na minha vida
não vai colar. Vou continuar
fazendo meu trabalho. Não
tem do que me acusar. Tem
40 a 50 processos de impeachment, não valem nada.”
Mais cedo, em entrevista

após almoço com Maia em
São Paulo, Doria responsabilizou o governo federal
pelo cenário de falta de tubo
de oxigênio em Manaus,
onde pacientes estão morrendo por asfixia. Segundo
o governador de São Paulo,
a postura do presidente é de
“genocida”. Desde o início da
pandemia, Bolsonaro tem
minimizado a doença, ado
tado posições contrárias a recomendações de autoridades
sanitárias e já disse que não
irá se vacinar.
Ao rebater a declaração
de Doria, Bolsonaro voltou
a distorcer uma decisão do
Supremo que reconheceu a
autonomia de Estados e municípios para adotar medidas
de enfrentamento contra a
doença, em parceria com o
governo federal. Na versão
do presidente, no entanto,
a Corte o “proibiu” de fazer
qualquer coisa. (AE)

Montadora anunciou encerramento de atividades no Brasil

MPT abre inquéritos para avaliar
danos sociais do fechamento da Ford
O Ministério Público do
Trabalho (MPT) abriu três inquéritos civis para avaliar os
danos sociais do fechamento
das fábricas da Ford no Brasil.
Nesta semana, a montadora
anunciou o encerramento das
atividades das unidades de
Taubaté (SP), Camaçari (BA) e
Horizonte (CE).
O MPT convocou nesta
quinta (14) reunião com re

presentantes do Ministério da Economia e da Ford
para abrir diálogo e coletar
informações sobre o fechamento das fábricas.
Os procuradores preocupam-se não só com a situação
dos empregados das fábricas
fechadas, mas com toda a cadeia produtiva de fornecedores
que vai sofrer os impactos das
mudanças. (Agência Brasil)

Covid-19: Ministério da Saúde alerta
sobre golpes ligados à vacinação
Com a perspectiva do início da vacinação contra a covid-19 nas próximas semanas,
o Ministério da Saúde tomou
conhecimento de tentativas
de golpes pelo celular utilizando este processo como pretexto para lesar cidadãos.
Sobre o tema, a pasta
divulgou nota nesta quinta
(14) alertando para essas iniciativas e reiterando que não
faz agendamento de vacinação, não solicita dados das
pessoas nem envia quaisquer
tipos de códigos para usuá
rios do sistema de saúde.

Se alguém receber ligações ou mensagens pelo celular com esta promessa e
solicitando dados pessoais ou
outras informações, a orientação do Ministério da Saúde
é que a pessoa não forneça
qualquer dado e denuncie a
autoridades competentes.
O Ministério da Saúde des
taca que o Sistema Único de
Saúde é universal e gratuito.
Não há condições prévias para
a vacinação, que será realizada
nos postos de saúde e pontos
utilizados em campanhas de
imunização. (Agência Brasil)
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‘Ainda vale a pena investir no
Brasil’, diz presidente da GM

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Carlos Zarlenga afirmou que o tamanho do mercado brasileiro continua atrativo
Na semana em que um dos
assuntos mais comentados foi
o encerramento da produção de
carros da Ford no Brasil e o risco
de outras empresas tomarem o
mesmo rumo, o presidente da
General Motors América do Sul,
Carlos Zarlenga, afirmou que o
tamanho do mercado brasileiro
ainda é atrativo para investi
mentos no setor. “Acredito que
ainda vale a pena investir no
Brasil”, diz o executivo, que tam
bém ameaçou fechar operações
no país, há dois anos. A GM re
tomou, no início do mês, o plano
de aplicar R$ 10 bilhões no país
anunciado em 2019 e que estava
suspenso desde março, devido
à pandemia. Crítico do sistema
tributário, o executivo ressalta
que reformas precisam conti
nuar, especialmente a tributária.
Como o sr. viu o anúncio da
Ford de fechar suas fábricas?
Não vou comentar sobre um
concorrente em um momento
de decisões tão difíceis.
Diante das discussões que
colocaram em dúvida a ca
pacidade de o Brasil atrair
investimentos, o sr. acredita
que o país tem futuro como
fabricante de automóveis?
O país terá este ano indústria
de 2,5 milhões a 2,8 milhões de
carros, alta de 25% ou mais em
relação a 2020, embora não seja
uma boa referência por ter sido
um ano de muita queda. É uma
recuperação que ainda não nos
leva aos números de 2019, mas
é forte e tem grande oportuni
dade de continuar nos próximos
anos. Então, acredito que ainda
vale a pena investir no Brasil.
Custo Brasil, burocracia e car
ga tributária são empecilhos?
São problemas de longa data
e temos de trabalhar para mudar
esse quadro.
Voltou-se a falar que o se
tor depende de subsídios.
Quando falam que a indús

Arquivo

Zarlenga: “Temos 45% de impostos. De que subsídio estamos falando?”

tria se acostumou com subsí
dios, eu digo: temos 45% a 50%
de impostos sobre o preço do
carro, enquanto nos EUA é 12%.
De que subsídio estão falando?
O que se tem é uma tentativa
de chegar a algo um pouco mais
perto de ser razoável, mas nem
assim é possível, pois o Brasil tem
tarifas duas a três vezes maiores
que a média de outros países.
Dizer que a indústria depende de
incentivos e que não melhorou
sua produtividade é falta de in
formação. A pressão tributária
é asfixiante. Então, a adequação
da política fiscal, do tamanho
do Estado e a reforma tributária
são fundamentais. O próprio
governo fala da importância de
trabalhar uma agenda de com
petitividade para a indústria e
entendo que isso deve ocorrer,
inclusive para as exportações.
Em nenhum outro país a expor
tação é taxada. O Brasil carrega
de 15% a 18% de imposto em
cada carro exportado, o que im
pede nossa competição lá fora.
Em 2019, o sr. chegou a falar
em suspender investimentos, o
que resultaria em fechamento
de plantas. Ainda é preciso al
guma medida desse tipo?
Lá atrás, se não fizéssemos
investimentos, não haveria re
novação de produtos e haveria

esse risco, mas conseguimos
fazer acordos e anunciamos in
vestimentos que já começamos
a aplicar, como na produção da
nova Tracker (em São Caetano).
O cenário de investimentos que
precisávamos está aprovado.
Não temos planos agora de
fechar plantas no Brasil nem
na América do Sul. A fábrica de
Gravataí é a mais eficiente do
mundo para o segmento de car
ros pequenos e médios. Fizemos
a lição de casa em produtividade,
redução de custos e eficiência.
A GM retomou neste mês o
plano de aporte de R$ 10 bilhões
até 2024, que estava suspenso
desde março. Há mudanças em
relação ao projeto inicial?
Paramos no início da pan
demia porque não sabíamos
qual seria o impacto da queda
nas vendas no nosso caixa. Ago
ra, o mercado voltou a operar
em níveis razoáveis e decidimos
retomar o investimento, prin
cipalmente em novos produ
tos. A única mudança é que vai
atrasar um ano e vai até 2025.
Como foi 2020 para a GM?
Adotamos uma estratégia
que pode nos ajudar a voltar à
rentabilidade. Retomamos a po
lítica de preços baseada na pla
nilha de custos. Aumentamos

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

preços num patamar que não
ocorria há muito tempo, acom
panhando a desvalorização do
real. O setor parou de pensar em
ganhar participação de mercado
sacrificando margens e assim há
mais chances de ser rentável.

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

C

riada em 1861, exatamente há 160 anos, a
poupança nasceu com o propósito de recolher os
depósitos de economias populares no Brasil. O
nome “caderneta” se deve justamente ao fato de que
todas as movimentações realizadas eram registradas em uma
caderneta, fornecida pela Caixa Econômica Federal. Por isso, o
nome caderneta de poupança.
O tempo passou e essa forma de guardar dinheiro se
popularizou no Brasil por vários motivos, entre os quais
acessibilidade, segurança, isenção de Imposto de Renda,
adequação a todos os perfis de investidor e, até maio de
2012, ótima rentabilidade.
Porém, sob o argumento de que os juros fixos da poupança
seriam uma barreira à queda da taxa Selic, o governo mudou
as regras de rentabilidade da modalidade. Porém, mesmo
assim, a poupança sempre bateu recordes de captação,
atraindo cada vez mais o interesse dos brasileiros.
Ocorre que o cenário econômico imposto pela pandemia do
coronavírus derrubou a taxa básica para os atuais 2% ao ano,
levando junto a rentabilidade da poupança.
Lembra-se que de as regras foram alteradas em 2012?
Pois bem, a partir daquele ano, sempre que a Selic estiver
abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de
70% da taxa básica mais a taxa referencial (TR).
Está ficando claro por que constantemente ouvimos que
“quem investir na poupança vai perder dinheiro?”
Na verdade, não é que vai perder dinheiro. Fique tranquilo.
Você não corre o risco de retirar menos do que investiu. O
“perder dinheiro” significa perder poder de compra. Veja: a
rentabilidade da poupança em 2020 foi de 2,11%, enquanto
a inflação medida pelo IPCA fechou o ano passado acima dos
4,5%. Preciso falar mais alguma coisa?
Talvez você esteja se perguntando: qual então é o
investimento que me entrega todos os benefícios da poupança
e uma taxa acima da inflação?
Respondo que, no atual momento econômico, com a
tendência de alta da inflação e a taxa Selic na casa de 2%
ao ano, não há investimento específico que responda à
pergunta.
O ideal é diversificar seus investimentos, otimizar os
rendimentos de seu dinheiro, mas sempre respeitando seu
perfil de aceitação de risco.
Tome muito cuidado com as propagandas “milagrosas” e
respeite a regra básica da área de investimentos, que diz: “não
coloque todos os ovos na mesma cesta”.
Ficou com alguma dúvida? Envie uma mensagem que eu
esclareço. Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com.

Por que no passado o custo
cambial não era repassado?
Historicamente, não havia
repasses por desvalorização do
real. Em 2018 e 2019 chegamos
a ter produto que era melhor não
vendê-lo, pois o custo de mate
rial era mais alto que o de venda.
Agora, vamos operar num ambi
ente em que o preço será defini
do de forma racional, pois uma
política predatória não funciona
para ninguém. Antes, ficávamos
perguntando se a desvalorização
seria por longo ou curto prazo e
ninguém repassava toda a perda,
mas as desvalorizações anterio
res não foram tão fortes. Em
2020 foi complicado. Teve um
momento em que o dólar chegou
perto de R$ 6 - em 2019, estava
em R$ 3,90. No ano, a desvalori
zação foi de 30% e a alta média
para nossos carros foi de 13%.
Esse repasse é suficiente
para recuperar ganhos?
Há um universo de proble
mas que se mantêm, como o cus
to Brasil e a pressão tributária,
como comentei. Se não fosse
isso, os volumes de produção e
vendas seriam bem melhores.
A GM pretende focar a
produção em modelos de
maior rentabilidade, os mais
caros, como outras montado
ras estão fazendo?
A GM sempre está focada
nos segmentos de maior renta
bilidade. A Tracker tem fila de
espera porque tem mais de
manda do que capacidade de
produção. O Onix, carro mais
vendido do Brasil, tem bene
fício de escala. Concentramos
investimento nos segmentos
que achamos que vão crescer
mais e ter maior retorno. (AE)

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado
financeiro, é formado em Adm de Empresas, Pós Graduado em Banking,
MBA em Controladoria e Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em
Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em Profissionais
Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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Loja Ju Andrade

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

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

Por que a poupança deixou de
ser um bom investimento?
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Oito regiões regridem de fase no
Plano SP; ABC continua na amarela
Com aumento de casos, internações e mortes o governo Doria antecipou a reclassificação
O governo de São Paulo endureceu as regras da quarentena
no Estado e anunciou nesta sexta-feira (15) a reclassificação do
Plano SP. Oito regiões regrediram
da fase amarela para a laranja, a
de Marília vai para a fase verme
lha e seis permanecem na amarela. Nenhuma região avançou. A
nova classificação entra em vigor
na próxima segunda-feira (18).
A Grande São Paulo, onde
estão incluídos os sete municípios do ABC, está no limite
da capacidade de internação por
covid-19, com 69%. Com base
nos novos critérios do Plano SP,
para permanecer na fase amarela a ocupação de leitos deve
estar abaixo ou igual a 70%.
O governo também colocou
em alerta 43 cidades que, independentemente da classificação de suas regiões, estão com
ocupação hospitalar de pacientes graves com coronavírus aci
ma de 80%. A recomendação é
que as prefeituras determinem
a restrição total de atividades
não essenciais para aliviar a
pressão sobre hospitais públicos e particulares.
“O momento é de responsa
bilidade e de trabalho, com arti

Governo do Estado de SP

culação com os prefeitos do estado. As regiões citadas regrediram
de fase em especial por conta da
taxa elevada de ocupação de leitos
em seus municípios. Exatamente
por conta disso, disponibilizamos
desde o início do ano 250 novos
leitos, para hospitais estaduais,
filantrópicos e municipais. É
uma ação articulada e imediata,
para que ninguém em SP fique
sem atendimento O trabalho
articulado entre estado e municípios salva vidas”, afirmou o
secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi.

A reclassificação do plano São
Paulo, prevista para acontecer em
fevereiro, foi adiantada por conta
do aumento do número de casos
e mortes por coronavírus nas
últimas semanas.
“É uma medida preventiva e
extremamente necessária neste
momento para proteger vidas
dos brasileiros em São Paulo. Há
uma indicação clara que a pandemia acentuou essa segunda
onda em nosso país. Temos de
tomar medidas de cautela e prevenção para proteger vidas. É
muito importante que a popu-

lação tenha consciência disto. A
situação vem se agravando a cada
semana”, disse Doria.
O governo não descartou
fazer nova reclassificação em
breve. A partir de segunda-feira
as regiões de Bauru, Araçatuba,
Franca, São José do Rio Preto,
Piracicaba,Taubaté e Ribeirão
Preto, atualmente na fase amarela, passarão para a classificação
laranja. A Grande São Paulo e as
regiões de Araraquara, Baixada
Santista, Barretos, Campinas e
São João da Boa Vista se mantêm
na fase amarela. (R. Local)

Vacinas de São Paulo ficarão
em São Paulo, diz João Doria
no terminal de cargas do
Aeroporto Internacional de
Guarulhos. “Alguns procedimentos são necessários por
parte do Ministério da Saúde
junto ao Butantan, mas tenho certeza absoluta de que o
ministério de forma responsável saberá adotar essas medidas”, disse.
O governador enfatizou o
pedido à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e
ao Ministério da Saúde para
que sejam adotados os imunizantes. “Não apenas a vacina
do Butantan, não apenas a
vacina da Fiocruz, que é a AstraZeneca, mas também outras vacinas”, disse.

O governador João Doria
(PSDB) afirmou nesta sextafeira (15), que cerca de 4,5
milhões de doses da Coronavac - vacina contra a covid-19 - serão encaminhadas
para o Ministério da Saúde
para que sejam incorporadas
ao Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo fe
deral, enquanto que o restante das doses ficarão no Estado
para aplicação. “As vacinas
que cabem ao Brasil serão encaminhadas ao Ministério da
Saúde”, disse o governador.
“Vacinas de São Paulo ficarão
em São Paulo”, completou.
O governo de São Paulo
tem cerca de 6 milhões de
unidades da Coronavac. Segundo cálculo do governo do
Estado, cerca de 4,5 milhões
de doses serão repassadas
para a União enquanto que, o
restante, cerca de 1,5 milhão,
será usado “imediatamente”,
conforme afirmou Doria durante coletiva nesta sexta, na
imunização dos paulistas.
Segundo o governador,
a distribuição segue critérios de proporcionalidade
populacional. Doria afirmou
que as doses destinadas ao
Ministério da Saúde serão
encaminhadas pelo governo
de São Paulo para um centro de distribuição e logística

n ANVISA
Para este domingo (17)
está prevista deliberação, por
conselho da Anvisa, sobre a
aprovação para uso emergencial das doses importadas da
Coronavac.
Doria disse aguardar que
o órgão libere o uso da vacina,
bem como de outras. A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria
com a farmacêutica chinesa
Sinovac e teve, segundo divulgado pelo instituto, 50,38%
de eficácia geral, acima dos
50% exigidos para a aprovação pela Anvisa. (AE)

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia
São Bernardo do Campo.

’’
Anuncie: 4057-9000
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Diadema tem plano de vacinação
contra o novo coronavírus pronto
Município está apto a iniciar a imunização assim que a Anvisa liberar uma vacina
Angelica Richter

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A Prefeitura de Diadema
tem pronto o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e espera apenas a li
beração para uso emergencial
por parte da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) das vacinas produzidas
pela farmacêutica AstraZeneca
e pelo Instituto Butantan para
divulgar mais detalhes.
“O município aguarda o
anúncio da liberação para divulgar detalhes do seu Plano Municipal, mas desde já esclarece
mos que segue as diretrizes do
Plano Estadual de Imunização”,
afirmou a prefeitura, em nota.
A administração municipal
destacou, ainda, que está apta
a iniciar a vacinação assim que
as doses forem distribuídas
para a cidade e que seguirá o
calendário da primeira etapa,
que contempla os trabalhadores da rede municipal de
saúde - que serão vacinados

n

ENTRE ASPAS

A cidade está preparada
com funcionários,
insumos e estruturas
físicas definidas
Rejane Calixto

Diadema registra 13.797 casos confirmados de covid, segundo Boletim Epidemiológico divulgado nesta sexta-feira

nos seus respectivos locais de
trabalho - e os idosos do grupo
prioritário, que terão à disposição 22 postos fixos e dois
volantes para a imunização.
Está prevista para este
domingo (17) a deliberação
sobre o uso em caráter emergencial da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan
em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e da AstraZeneca, da Fiocruz/Universidade de Oxford.
A secretária municipal da
Saúde, Rejane Calixto, afirmou que nos últimos dias
a equipe ficou focada em revisar e atualizar o Plano Ope
rativo de Vacinação e que a

cidade está preparada com
funcionários, insumos e estruturas físicas definidas.
“Ficamos no aguardo do
aval da Anvisa para o uso
emergencial das vacinas, independentemente da origem
delas, porque o que importa
é garantir logo a vacinação
dos nossos trabalhadores
e munícipes. Aguardamos
também com bastante ansiedade a liberação das doses
necessárias para a cidade
começar a imunizar os grupos prioritários, que inclui na
primeira etapa os trabalhadores da saúde e, na sequência, a população acima de 60
anos (iniciando por grupos de

pessoas com idade mais avançada). Esperamos que isso aconteça o mais breve possível e
que a cidade receba todas as
doses que precisa”, destacou.
n CASOS
Diadema registra 13.797
casos confirmados de covid,
segundo Boletim Epidemio
lógico divulgado nesta sextafeira (15). Segundo relatório
da prefeitura, ocorreram 592
óbitos decorrentes da doença,
há 39.243 casos suspeitos em
andamento e 12.644 pessoas
recuperadas. A taxa de ocupação de leitos exclusivos para
covid-19, sob gestão do município, é de 46%.

Crianças em internação domiciliar
ganham bichinho de pelúcia personalizado
A pandemia é um período
difícil e desafiador, principalmente para as crianças, por
conta do isolamento social.
Porém, para um grupo em especial este momento é ainda
mais delicado: crianças que estão em internação domiciliar.
A fim de minimizar os efeitos desse período para esses
pequenos pacientes, Hiromi
Inoki, coordenadora da equipe
multifuncional da Pronep, especializada em serviço de home
care no Brasil, criou bichinhos
de pelúcia que têm a mesma
condição de saúde das crianças.
“A ideia nasceu por meio
de uma postagem nas redes
sociais feita pela mãe de um
dos nossos minipacientes. Os
bichinhos de pelúcia são personalizados de acordo com as
condições de cada criança. Alguns terão a sonda de gastrostomia ou de traqueostomia,
simbolizando inclusão e dando
senso de pertencimento. O objetivo é fazer com que a criança se enxergue nos bichinhos
e tenha um amiguinho que
faça companhia durante todo
o tratamento de saúde”, afirmou Hiromi Onoki.
A Pronep atende cerca de
130 crianças em internação
domiciliar, muitas delas em
condições de saúde mais delicadas, e que às vezes usam
sonda de gastrostomia (necessária se o paciente não for capaz de ingerir pela boca comida
suficiente para uma boa nutrição; desta forma, alimentos
e líquidos são dados por meio de
um tubo colocado na abertura

Mimo também tem áudio

no estômago) ou traqueostomia (orifício artificial criado cirurgicamente através de
costa ou de frente do pescoço
e em sua traquéia indicado
em emergências - como
dificuldade na respiração por
vias aéreas - e nas intubações
prolongadas).
Além dos bichinhos customizados, outros terão as
cores preferidas da criança, ou
mesmo será o animal de estimação favorito, como ursinho, gato, cachorro, dinossauro, unicórnio. Também,
o médico ou enfermeiro gravará uma mensagem de voz
personalizada para cada paciente, que será colocada em
um dispositivo dentro do bichinho e, quando apertado, o
áudio poderá ser ouvido pelo
pequeno paciente com uma
mensagem bem carinhosa
A empresa contou com a
parceria da Criamigos, que
produziu e personalizou os
bichinhos, e da Med Flex,
fornecedora de sondas, que
doou todo o material necessário para a adaptação
dos mimos. (AR)

Equipes médicas do CHM de Santo André realizam cirurgia rara e complexa com sucesso
Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, as equipes
do Centro Hospitalar Municipal (CHM) Dr. Newton
da Costa Brandão, em Santo
André, têm se mobilizado
para atender outras doenças
graves, incluindo alguns tipos
de câncer. Nesse contexto, chama atenção o resultado bemsucedido de uma exenteração

pélvica, procedimento complexo, raramente feito em unidades hospitalares da região,
que envolveu profissionais de
Urologia e Coloproctologia, entre outras especialidades, para
a retirada de um tumor de reto
em um paciente de 49 anos.
A cirurgia merece destaque
pelos resultados positivos
apresentados, de acordo com

Anis Taha, urologista que aten
de no CHMSA. “Era um grande
tumor de reto que invadia também a próstata e a bexiga do
paciente, teoricamente ainda
fora da faixa etária considerada
de risco para esse tipo de câncer”, explicou o médico.
O câncer colorretal é o terceiro tipo mais frequente em
homens e o segundo entre as

mulheres. A estimativa é de
que quase 41 mil casos novos
sejam diagnosticados no Brasil
no triênio 2020/2022.
“Obtivemos resultados ini
ciais muito satisfatórios no que
se refere a tempo operatório
adequado, perda sanguínea,
retirada da lesão em bloco e
realização de linfadenectomia
(remoção cirúrgica de linfono-

dos)”, destacou.
Por se tratar de cirurgia de
alta complexidade é feita comumente em grandes centros
oncológicos. “É um procedimento de grande porte que
não costumamos fazer de rotina. Intra-hospitalar fazemos
raramente, coisa de um a cada
cinco anos”, afrimou Sandra
Boratto, coloproctologista que

atende há 25 anos no CHMSA
“A última cirurgia semelhante foi feita no hospital há
uns sete anos e, infelizmente,
não com o mesmo desfecho”,
recorda a médica. O paciente
operado no último dia 7 teve
alta nesta quarta-feira (13) e
segue respondendo bem de
acordo com avaliação médica.
(Reportagem Local)

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.

classificados 7

Sábado e Domingo, 16 e 17 de janeiro de 2021

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

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

JOÃO MODESTO Av. Antonio Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
“Orgulho de ser de Diadema”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Aluga-se
Casa de 2 dormitórios
sem garagem e são
3 casas local.
Aluguel R$ 750,00
Com deposito ou
fiador
Centro de
Diadema- SP

www.joaomodestoimoveis.com.br / E-mail: jmodestoimoveis@yahoo.com.br

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

Aluga -se
São 3 casas no local
de 2 comôdos
Aluguel R$ 260,00
cada uma
Alugo com um
mês de depósito
Av. Rotary
VL.Sta. Maria
Diadema - SP

Aluga-se
casa de 4 comôdos
sem garagem
Aluguel 600,00
Com um mês de
deposito ou fiador.
Jardim Eldorado
Diadema -SP

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Venda

Um sobrado de 3 andares c/ 3
Aluga-se
casas duas possui 2
Apto de um dormitório s/
garagem
dormitórios com suites e uma
e s/condomínio, possui 2
de 1 dorm. c/ garagem
vasio no local
p/ 2 carros área ultil 280,00m2
sendo um no 1º andar e outro
Valor R$ 490.000,00
no 2º andar
aceita contra oferta ou troca por
Aluguel R$ 750,00
apto em São Paulo quitado ou
com depósito ou fiador
carro com pouco uso.
Av. Alda
Centro - Diadema- SP.
Diadema - SP.

ALUGO SALÃO COM 5 SALAS AMPLAS, NO CENTRO DE DIADEMA

TEMOS OUTROS IMÓVEIS PARA
LOCAÇÕES E VENDAS. CONSULTE-NOS!

Serviços Gerais

Roteiro do Bom Apetite

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)

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

‘‘

Indicador de Saúde
Oferta
nunca
sai de
moda

’’

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br

TÁ QUERENDO VENDER MAIS?
FAÇA COMO OS ANUNCIANTES DESTA PÁGINA

Seja nosso Franqueado!

franquias@vipmedocupacional.com.br
(19) 3601.4200 / 3601.4300 / 3601.4400 / 3601-4500
www.vipmedocupacional.com.br

LIGUE: 4057-9000

Saúde e Segurança para sua Empresa

8 classificados

Sábado e Domingo, 16 e 17 de janeiro de 2021

Serviços Gerais

Indicador de Saúde
INFORME

GRUPO BIOMÉDIC
FIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER.

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.

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

Empregos

Publicidade Legal
Prefeitura do
Município de Diadema
DESPACHO DO PREFEITO: DE 14 DE JANEIRO
DE 2021: Portaria 159, Nomear a contar 07.01.2021,
Rubens Xavier Martins, RG: 10.391.596-5, Diretor
Superintendente do IPRED/Diadema.
DECRETO Nº 7866, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.
INSTITUI o Projeto Patrulha Maria da Penha de Proteção as Mulheres em Medidas Protetivas. JOSE
DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, no uso e gozo de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que apesar da lei Maria da Penha, muitas mulheres continuam sendo vítimas de
violência doméstica e feminicídio mesmo com medidas protetivas; CONSIDERANDO a necessidade
de maior fiscalização do cumprimento e das providencias adotadas pelo sistema de justiça quando
recebe a notícia de desobediência das medidas protetivas; CONSIDERANDO que entre as prioridades
da Secretaria de Defesa Social está a proteção das
mulheres vítimas de violência; CONSIDERANDO a
existência na Cidade da Casa Beth Lobo – Centro
de Referência da Mulher em Situação de Violência
Domestica. CONSIDERANDO ainda o que consta
no processo administrativo interno eletrônico de nº
728/2021. DECRETA: Artigo 1º Fica Instituído o
Projeto Patrulha Maria da Penha no âmbito da Secretaria de Defesa Social, que será executado pelo
Departamento da Guarda Civil Municipal. Artigo 2º
O Projeto Patrulha Maria da Penha será realizado
em parceria com a Casa Beth Lobo – Centro de
Referência da Mulher em Situação de Violência
Doméstica. Artigo 3º O Projeto Patrulha Maria da
Penha consiste em: a) visitas residenciais periódicas preventivas em situações em que já tenham
sido emitidas as medidas protetivas em defesa de
mulheres vítimas de agressões; b) fiscalização do
cumprimento das medidas protetivas por parte do
autor de violência ou subsidiar com novos elementos de prova a revisão de decisões de indeferimento
de concessão das medidas protetivas; c) encaminhamento da vítima para serviços especializados de
atendimento às mulheres em situação de violência;
d) elaboração de relatórios das visitas desenvolvi-

das. Artigo 4º As visitas da Patrulha Maria da Penha
serão realizadas em viaturas especialmente identificada com o logo do projeto. Artigo 5º A Secretaria de
Defesa Social fica responsável, por parte da Prefeitura, por celebrar Termos de Cooperação com o órgão do Ministério Publico voltado ao enfrentamento
à Violência Doméstica bem como com a Delegacia
de Defesa da Mulher. Artigo 6º Caberá ao Comando
da Guarda Civil Municipal escolher as(os) Guardas
Civis Municipais que integrarão o Projeto Patrulha
Maria da Penha, bem como o treinamento especifico
das (dos) integrantes, em especial em questões de
gênero, das várias expressões da violência doméstica e familiar contra a mulher e da rede especializada de atendimento. Artigo 7º Na hipótese de que
nas visitas residenciais seja identificada a situação
de descumprimento das medidas protetivas, as (os)
GCMs deverão orientar a vítima a registrar um novo
Boletim de Ocorrência e comunicarão, através de
relatório, o Ministério Público e a Delegacia da Mulher. Artigo 8º A Secretaria de Defesa Social terá
até 90 dias após a publicação deste Decreto para
implementar o Projeto Patrulha Maria da Penha. Artigo 9º As despesas relativas a este Decreto, ocorrerão dentro das dotações próprias da Secretaria
de Defesa Social, suplementadas caso necessário.
Artigo 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Diadema, 14 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
DECRETO Nº 7867 DE 14 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE sobre extensão das medidas e prazos definidos nos Decretos Municipais nº 7.705, de 16 de
março de 2020 e nº 7.708, de 18 de março de 2020,
bem como no Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de
abril de 2020, no Decreto Municipal nº 7.732, de 08
de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de
29 de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751,
de 15 de junho de 2020, no Decreto Municipal nº
7.762, de 13 de julho de 2020, no Decreto Municipal
nº 7.772, de 31 de julho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.774, de 07 de agosto de 2020, no Decreto
Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 7.790, de 04 de setembro de
2020, no Decreto Municipal nº 7.796, de 18 de setembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.803, de

02 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº
7.807, de 09 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.818, de 23 de outubro de 2020, no Decreto
Municipal nº 7.834, de 13 de novembro de 2020, no
Decreto Municipal nº 7.843, de 27 de novembro de
2020, e no Decreto Municipal nº 7.854, de 16 de
dezembro de 2020, e dá outras providências, para a
continuidade do enfrentamento da emergência e calamidade públicas decorrentes da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). JOSÉ DE
FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema,
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO que a saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde, no dia de 11 de março, como pandemia
do novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, com as alterações advindas da
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020,
e no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de
2020, bem como na Portaria nº 356, de 11 de março
de 2020, do Ministério da Saúde; CONSIDERANDO
que o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 06, de 2020, reconhece a existência de
calamidade pública para fins do artigo 65 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000; CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de
março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara,
em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual
n° 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece
o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), em todo o
Estado de São Paulo; CONSIDERANDO o disposto
no Decreto Municipal n° 7.715, de 24 de março de
2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município, diante da crise provocada pela pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);
Assembléia Legislativa, por meio do Decreto Legislativo nº 2.495, 31 de março de 2020, reconhece a
existência de calamidade pública nos Municípios do
Estado de São Paulo, para fins do artigo 65 da Lei

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.

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
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000; CONSIDERANDO os termos da Decisão
oriunda do julgamento da ADI 6341, no dia 15 de
abril de 2020, bem como da R. Decisão Monocrática
na Medida Cautelar na ADPF 672, no dia 08 de abril
de 2020, ambas proferidas pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal, assegurando a competência municipal a respeito da matéria ora versada; CONSIDERANDO a prorrogação da quarentena no Estado de
São Paulo, definida no Decreto Estadual nº 64.881
de 22 de março de 2020, até a data de 04 de janeiro
de 2021, por força de Decreto Estadual nº 65.320,
de 30 de novembro de 2020; CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 7849/2020; DECRETA. Art. 1º- As
medidas, regras e prazos previstos no Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de março de 2020, bem como
no Decreto Municipal nº 7.708, de 18 de março de
2020, no Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de abril
de 2020, no Decreto Municipal nº 7.732, de 08 de
maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de 29
de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751, de
15 de junho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.762,
de 13 de julho de 2020, no Decreto Municipal nº
7.772, de 31 de julho de 2020, no Decreto Municipal
nº 7.774, de 07 de agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 7.790, de 04 de setembro de 2020,
no Decreto Municipal nº 7.796, de 18 de setembro
de 2020, no Decreto Municipal nº 7.803, de 02 de
outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.807, de
09 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº
7.818, de 23 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.834, de 13 de novembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.843, de 27 de novembro de
2020, e no Decreto Municipal nº 7.854, de 16 de dezembro de 2020, ficam estendidas até 31 de janeiro
de 2021, quando serão reavaliadas, ou a qualquer
tempo, caso necessário. § 1º. Os servidores em regime de teletrabalho na forma do Decreto Municipal
nº 7.708, de 16 de março de 2020, deverão ser convocados, pelo Titular de cada Secretaria Municipal,
ao trabalho presencial antes do prazo estabelecido
no caput deste artigo, de forma gradativa, em razão
da necessidade do serviço público, recomendandose a adoção de escalas de revezamento e de diretrizes para possibilitar a observância ao distanciamento social e às demais medidas de proteção. § 2º.
Será mantido o regime de teletrabalho, quando possível e se assim a função o permitir, aos servidores
enquadrados em grupo de risco em relação à COVID-19, assim reconhecidos e confirmados pelo Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho – SESMT, da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. § 3º. Com base nos fundamentos e
na forma do § 1º, deste artigo, deverá ser determinada a reabertura de equipamentos e órgãos públicos
Municipais para o devido atendimento ao público. §
4º. Ficam convalidados e ratificados os atos anteriores praticados na forma e nos fundamentos dos §§
1º e 3º, deste artigo, desde 16 de março de 2020.
Art. 2º - Os servidores que estão impossibilitados de
executar o teletrabalho, e que não forem convocados ao trabalho presencial, deverão entrar em fruição compulsória de férias, conforme definição pela
Chefia imediata, ou poderão requerer licença prêmio, excetuados os servidores lotados na Secretaria
de Saúde e na Secretaria de Defesa Social. §1º. Se
não houver férias vencidas em quantidade de tempo
suficiente para abarcar todo o período de afastamento, o tempo que sobejar será abatido de banco
de horas, a ser compensado posteriormente. §2º.
Caberá à Chefia imediata do servidor: I - gerir as
escalas de fruição das férias de seus subordinados,
bem como comunicá-los; II - informar nome, prontuário, cargo e período de descanso à Secretaria de
Gestão de Pessoas por meio de Memorando Interno, com o respectivo encaminhamento via e-mail.
Art. 3º- Em relação aos servidores Municipais e colaboradores da Saúde devem ser observadas as regras expedidas pelo Titular da Secretaria Municipal
da Saúde, por meio de Portaria, no tocante aos critérios e parâmetros para afastamentos em razão de
licença médica por COVID-19. Parágrafo único Para efeito do caput, fica adotada a Portaria S. S. nº
02/2020, expedida pelo Secretário de Saúde, bem
como, desde já, as eventuais Portarias que venham
modificá-la, revogá-la ou prorrogá-la. Art. 4º- Em relação aos demais servidores Municipais devem ser
observadas as regras expedidas pelo Titular da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas por meio
da Portaria SEGEP nº 001, de 31 de julho de 2020,
no tocante aos critérios e parâmetros para afastamentos em razão de licença médica por COVID-19.
Art. 5º- Da regra do artigo 8º, do Decreto Municipal
nº 7.705, de 16 de março de 2020, ficam excetuados
os trabalhos, atos e diligências necessárias no âmbito da Comissão Processante Permanente e nas demais áreas da Secretaria de Gestão de Pessoas.
Art. 6º- As despesas com a execução deste Decreto,
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas
se necessário. Art. 7º - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
à 14 de janeiro de 2021, revogadas as disposições
em contrário. Diadema, 14 de janeiro de 2021. JOSÉ
DE FILIPPI JÚNIOR/ Prefeito Municipal; DÉBORA
DE CARVALHO BAPTISTA/ Secretária de Assuntos
Jurídicos; ODAIR CABRERA/ Secretário de Gestão
de Pessoas
Portaria nº 01 de 14 de janeiro de 2021; Dispõe
sobre as Diretrizes do Policiamento Preventivo e
Comunitário da Guarda Civil Municipal denominado RONDA CIDADÃ. Benedito Domingos Mariano,
Secretário de Defesa Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,e Considerando
o Decreto nº 7865 de 13 de janeiro de 2021 que instituiu e regulamentou a modalidade de policiamento
preventivo e comunitário na Guarda Civil Municipal
denominado RONDA CIDADÃ; Considerando que o
policiamento preventivo e comunitário da RONDA
CIDADÃ é pautado no respeito à dignidade das pessoas, sem preconceito quanto a raça, cor e condição
social; Considerando que a RONDA CIDADÃ é uma
modalidade de policiamento preventivo e comunitário que permeia todas as unidades da Guarda Civil
Municipal. Resolve. Artigo 1º Fica criada a logomarca da RONDA CIDADÃ, que simboliza a Guarda
Civil Municipal protegendo a Cidade de Diadema,
representada pelo brasão da Prefeitura, envolto por
duas mãos, uma preta e outra branca, reforçando
o conceito de segurança cidadã e cultura de paz.
Artigo 2º Todas as viaturas de policiamento preventivo e comunitário da Guarda Civil Municipal deverão
ser identificadas com a palavra RONDA CIDADÃ e
sua logomarca. Artigo 3º A RONDA CIDADA é uma
modalidade de policiamento preventivo e comunitário que será realizado por unidades da Guarda Civil
Municipal, seja motorizada, de motocicletas, bicicletas e ou a pé. Artigo 4º A RONDA CIDADÃ priorizará
policiamento preventivo e comunitário nas unidades
da rede municipal de educação, nos Parques Públicos, nas unidades da rede municipal de saúde,
nos comércios do centro e dos bairros, nos grandes
corredores de trafego e equipamentos públicos em
geral. Artigo 5º Fica Incorporado no descritivo de
uniformes da Guarda Civil Municipal a boina azul
celeste e braçal com a logomarca da RONDA CIDADÃ, que poderá ser utilizado por Guardas Civis
Municipais que atuam na RONDA CIDADÃ. Artigo 6º
A abordagem do policiamento preventivo e comunitário da RONDA CIDADÃ é estritamente de caráter
preventivo e comunitário e não repressivo, portanto
deve ser sempre feita respeitando a dignidade da
pessoa. Artigo 7º As abordagens relativas à “fundada suspeita” devem se pautar exclusivamente no
artigo 244 do Código de Processo Penal: “..quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos que constituem corpo de delito” e não pela condição social e
ou cor da pele da pessoa. Artigo 8º É vedado aos
agentes da Guarda Civil Municipal efetuar disparo
de arma de fogo em veículos ou moto em fuga. Artigo 9º. Compete ao comando Geral da Guarda Civil
Municipal a orientação à todo o efetivo, por meio de

preleções, ordem de serviço e fixação das diretrizes
desta Portaria em quadros de aviso. Artigo 10. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BENEDITO DOMINGOS MARIANO SECRETÁRIO
DE DEFESA SOCIAL.

ä

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
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA CONCURSADO
Convocamos o classificado abaixo, aprovado
no Concurso Público 001/2018 do IPRED –
Instituto de Previdência do Servidor Municipal
de Diadema, para entrevista pré-admissional,
em nossa sede situada na Rua Orense, 41 –
17º andar – Centro - SP – CEP 09920-650 –
Fone: (11) 4043-3779.
O não comparecimento e inexistência de prévia comunicação por escrito, nos indicará a
desistência ao cargo. Comparecer munido de
documento de identificação.
Dia 21 de janeiro de 2021 às 10h30
Cargo de Motorista – Concurso 001/2018
Classif. Nome		
1 GILMAR CARDOSO ALMEIDA
Documento – 35.933.822-7- SSP/SP
Diadema, 14 de janeiro de 2021.
RUBENS XAVIER MARTINS–DIRETOR
SUPERINTENDENTE
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
Edital de Convocação
O Presidente da Diretoria do Recanto Somasquinho, Sr. Wilson Barian, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 15, parágrafo IV de seus Estatutos
Sociais, convoca todos os seus membros
para a Assembleia Geral extraordinária, a
realizar-se no dia 25 de janeiro de 2021, de
forma remota, por meio do formulário google,
deliberar a seguinte pauta:
A) Eleição e Posse da diretoria e conselho fiscal da entidade para o período de 05/02/2021
a 04/02/2023.
Santo André, 14 de janeiro de 2021.
WILSON ROBERTO BARIAN
Presidente da Diretoria
CONSTRUTORA LORENZINI 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 Tabaiares x Avenida dos
Andradas, Vila Assunção - Santo André/SP
e declara aberto o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao Semasa.
VBG SERVIÇOS EIRELI torna público que
requereu, à Secretaria de Meio Ambiente de
Mauá, a Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação para Fabricação de
esquadrias de metal situado à Rua Everaldo
Brito Costa Júnior, 184/202, Bairro Sertãozinho - Mauá/SP, conforme consta no Processo Administrativo nº 292/2021.

‘‘

Até hoje não
inventaram
um remédio
melhor para
você vender
mais

’’
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