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Setor automotivo puxa queda de
1,1% no PIB da região em 2019
Em ano marcado pelo
fechamento da fábrica da
Ford em S.Bernardo, produção
de riquezas no ABC caiu
para R$ 130,6 bilhões

A indústria automotiva derrubou o Produto Interno Bruto (PIB)
do ABC em 2019, ano em que a Ford
fechou as portas de sua fábrica em
São Bernardo, que a crise na Argentina derrubou as exportações de veículos brasileiros e que General Motors

ameaçou deixar a América do Sul e
só foi demovida depois de receber ge
nerosos incentivos fiscais. Em 2019, a
riqueza gerada pelos sete municípios
somou R$ 130,56 bilhões, valor 3,1%
superior em termos nominais aos
R$ 126,60 bilhões obtidos em 2018.

Porém, quando é aplicado o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA, 4,41%), que mede a inflação oficial do país, o aumento vira
queda de 1,1%. O resultado interrompe sequência de dois anos seguidos de alta, nos quais o PIB regional

Divulgação/Saab

são bernardo

avançou 3,4% – insuficientes, no entanto, para compensar as perdas acumuladas de 2014 a 2016, de 22,6%.
Assim, a economia do ABC estava, ao
final de 2019, em um patamar 20,9%
inferior ao de 2013, o mais elevado da
série histórica do IBGE. Página 5

em brasília

Congresso derruba
veto e garante até
R$ 5,7 bi para fundo
eleitoral em 2022

Saab expande
operação com
laboratório de
manutenção
A Saab apresentou à imprensa as
instalações do novo laboratório de
manutenção de radares e sistemas de
guerra eletrônica erguido na fábrica
de aeroestruturas da empresa, situada
em São Bernardo. O equipamento não
teve o investimento divulgado, mas integra contrato assinado em 2015 com
a Força Aérea Brasileira (FAB) para
desenvolvimento e produção de 36 caças Gripen E/F, no valor total de 39,3
bilhões de coroas suecas, equivalentes
a R$ 24,8 bilhões pelo câmbio atual. A
visita foi conduzida pelo novo diretorgeral da planta de São Bernardo, Fabricio Saito, acompanhado de outros
executivos da empresa. Página 4

Fuselagem dianteira é montada na planta aeroestruturas da Saab de em São Bernardo

pela estrada ADENTRO

O Congresso derrubou, nesta sextafeira (17) o veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento do fundo eleitoral e
garantiu uma verba de R$ 5,7 bilhões
para financiar as campanhas em 2022.
Com isso, os partidos terão direito a
quase o triplo dos recursos destinados nas últimas eleições, em 2020.
Em votação no Senado, o veto foi rejeitado por 53 votos a 21. Na Câmara,
foram 317 para garantir o aumento e
146 contra. O valor do financiamento
será colocado agora no Orçamento de
2022, a ser votado pelo Legislativo
na próxima semana. O bloco liderado
pelo Centrão encabeçou as articulaPágina 3
ções na Câmara.

ribeirão pires

Câmbio automático é a aposta da Fiat para manter
Página 6
a liderança da picape Strada em 2022
Divulgação

Volpi autoriza
retomada das
obras do Hospital
Santa Luzia
O prefeito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi, assinará a ordem de serviço
para retomada das obras do Hospital
Municipal da Santa Luzia na próxima
quarta-feira (23) . A previsão é que a
unidade hospitalar fique pronta entre
18 e 24 meses. O governo do Estado fará
o aporte de R$ 16 milhões e a prefeitura, de R$ 2 milhões no projeto. “Uma
das poucas promessas que fiz durante a
campanha seria o término do hospital,
que está próximo de se tornar realidade”,
destacou Volpi.
Página 5

metrô

Após 17 anos,
Governo do Estado
conclui entrega da
Linha 4 - Amarela
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Mais de 15 mil serão beneficiados

diadema

Prefeitura
inaugura nova
UBS Vila Paulina
neste sábado
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santo andré

Nova diretoria quer fortalecer
o PDT de olho em 2024
Página 2

diadema

Atevaldo Leitão deixa o PL
após filiação de Bolsonaro
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Nova diretoria do PDT de Santo André quer
fortalecer a sigla visando as eleições de 2024
Segundo novo presidente, meta do diretório andreense é ter candidato a prefeito e vice, além de chapa completa para vereador
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O PDT de Santo André está
com nova diretoria e projeta
fortalecer o partido na cidade e
no ABC, com foco em uma nova
política. O processo de renovação
foi construído pelo presidente do
PDT de Guarujá. Assumiram o
comando da sigla em Santo André Helton Costa, como presidente, Aparecido Sgobi, o Cidão,
como tesoureiro e Elisabete Silva, secretária.
Helton Costa, que também
é presidente da Delegacia Sindical do ABC do Sindicato dos
Engenheiros no Estado de São
Paulo, afirmou ao Diário Regio
nal que o objetivo da nova diretoria é fortalecer o partido em Santo
André, para que nas eleições de
2024 saia com chapa completa a
vereador, além de prefeito e vice.
“Nesse sentido, estamos com
várias pessoas que atuam na área
social, com expectativa de trazer
a população para o PDT. Também
temos como foco trazer para a cidade uma política nova, transparente, focada na resolução de demandas da população”, destacou.
Afirmou, também, que o

partido quer “inaugurar” uma
forma correta de fazer política,
de trabalhar com a verdade e ter
propostas reais para a população.
Costa destacou que atualmente
há problemas em todos os setores,
em especial na saúde e educação,
além do alto desemprego, mas que
o partido, por meio do trabalho
junto à população, vai mostrar que
organizando o povo é possível
melhorar a qualidade de vida.
Cidão corroborou com as declarações de Costa. “Nosso objetivo é a construção democrática
de políticas públicas em vários
segmentos, como educação, esporte, cultura, meio ambiente,
juntamente com a população de
Santo André, para trazer melhoria na qualidade de vida de todos
os habitantes”, afirmou.
n BASE DE APOIO
Hoje o partido está na base
de apoio do prefeito Paulo Serra
(PSDB) e comanda uma secretaria. Segundo Costa, o PDT sempre elege ao menos um vereador
na cidade, mas a meta para as
próximas eleições municipais é
constituir uma bancada. “Nossa
intenção é também lançar candidaturas a deputado federal e es-

Fotos: Divulgação

Helton Costa e Cidão: “o partido quer ‘inaugurar’ uma forma correta de fazer política”

tadual. Porém, neste momento,
como estamos em fase de estruturação da legenda em Santo
André, esses temas serão debatidos dentro da nova direção para
ver os caminhos que vamos
seguir no ano que vem. Porém,
para os próximos pleitos, com
certeza teremos candidatos
fortes”, afirmou.
Costa destacou que o PDT
está passando por reestruturação
em todo o ABC. A partir de Santo
André, segundo o presidente da
sigla, são realizadas conversas

com os diretórios das demais cidades, para que seja trabalhada
a candidatura à presidência da
República de Ciro Gomes, além do
crescimento do PDT na região.
“O PDT no ABC tem o histórico de crescer e depois reduzir. O
que queremos fazer é montar
uma base para o partido, trazendo a classe trabalhadora, a fim de
atender as demandas da população, em especial a mais carente.
Afinal de contas, o trabalhismo é
nossa bandeira”, pontuou.
O pedetista destacou que

apesar da reestruturação da sigla, não há intenção de deixar a
base de apoio de Paulo Serra. Segundo Costa, é uma parceria que
está dando certo.
“O que temos de fazer é aprofundar mais o trabalho do partido dentro da sociedade. Vamos
trabalhar bastante juntamente às
entidades da cidade. Vamos atuar
muito nas periferias de Santo André. Queremos que a população
realmente veja no PDT um partido que trabalha em prol da população e não somente faz política.”

n GOVERNO DE SP
Costa afirmou que, em relação a
candidato ao governo de São Paulo
nas eleições de 2022, o PDT segue
em tratativas. Segundo o pedetista,
o partido necessita de um candidato forte ou apoio a um candidato
de peso, porque tem um candidato
com potencial à presidência com
Ciro Gomes. “Precisamos ter esse
palanque no Estado de São Paulo,
com uma chapa de deputados com
viabilidade eleitoral, sem falar do
Senado. Porém, isso está sendo
conduzido pelo presidente nacional da sigla, o Lupi, e pela cúpula
estadual do PDT”, ressaltou.
Quanto ao cenário nacional,
Costa afirmou que o PDT tem o
melhor candidato. “O Ciro tem
propostas concretas, principalmente olhando para a população
que mais precisa. Já na outra
eleição ele teve o melhor plano
de governo e não sou apenas eu
que falo isso. Na minha opinião,
apesar do cenário já ter sido dado,
tem muita conversa ainda a ser
feita nesse meio de caminho e o
PDT está trabalhando muito para
fortalecer o nome de Ciro Gomes,
trazendo nomes fortes de apoio,
para chegar ao segundo turno e
vencer as eleições”, disse.

Com filiação de Jair Bolsonaro, Atevaldo Leitão decide deixar o PL
O ex-vereador de Diadema
Atevaldo Leitão deixou o PL
pouco mais de um ano após
sua filiação. Ao Diário Regional,
Leitão afirmou que sua saída
foi motivada pela entrada do
presidente Jair Bolsonaro na
sigla. “Apoiei o Bolsonaro. Fiz
o Bolsodoria aqui em Diadema. Investi em carro de som.
Fui mais bolsonarista do que
muitos bolsonaristas fazendo
campanha pelo Bolsodoria.
Fiquei esperando o Bolsonaro
mudar a postura que vem adotando, mas vi que é crônico,
não tem jeito”, disse.
Por ser diretor-executivo do
Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias da Construção
Civil de São Paulo (SintraconSP), que tem 300 mil filiados,
Leitão afirmou que todos os
dias os trabalhadores lhe cobram uma posição.
“Estamos com inflação alta,
perdemos o poder de compras,
ao Bolsonaro só interessa o
agronegócio. Como sindicalista
não posso apoiar um governo
desse e que ainda não gera
emprego, fora as pérolas que o
Bolsonaro fala e as vergonhas
que faz a gente passar. Então,
não posso fazer parte do partido do presidente”, disse, ao
complementar que sua saída
do PL se deu de forma pacífica.

“Sai pela porta da frente.”
A filiação ao PL se deu após
Leitão deixar o PSDB, onde
militou por dez anos. Segundo
o ex-tucano, sua desfiliação foi
motivada pelo partido ter se
desviado de seus propósitos.
“Quando entrei no PSDB foi
para montar um núcleo sindical no partido. Na época, Sérgio Guerra, que era presidente
nacional, convidou a mim e ao
(deputado estadual) Ramalho
(da Construção) para nos filiarmos ao PSDB exatamente para
montar esse núcleo e tirar o
estigma que o partido tinha de
ser de elite”, afirmou.
Segundo Leitão, foram

montados 24 núcleos sindi
cais para aproximar o PSDB
dos trabalhadores e descer ‘do
palanque da elite”. “Depois,
entrou o Aécio (Neves), que não
ligou muito para o projeto e a
coisa toda foi esfriando. Para
piorar, quando entrou o (João)
Doria ele chamou os sindicalistas de vagabundos. Fiquei deslocado no partido e o Ramalho
não se reelegeu (a deputado
estadual), talvez por não ter
se manifestado quando da reforma trabalhista, que retirou
muitos direitos dos trabalhadores, e ele, como sindicalista,
ficou vendo o PSDB em peso
votar a favor, até pela proximi-

dade que tinha com o governador Geraldo Alckmin. Com isso
acabei no PL”, destacou.
n GESTÃO FILIPPI
Após deixar o PSDB houve
aproximação com o atual prefeito de Diadema, José de
Filippi Jr (PT), o qual segundo
Leitão, o teria convidado integrar seu projeto de retorno
à prefeitura (eleições de 2020),
mesmo que não se filiasse PT.
“Como gosto de fazer tudo
alinhado com o Ramalho, já
que há 30 anos estou com ele
no sindicato, conversamos e
decidi apoiar o Filippi, mas em
uma sigla aliada, por isso in-

gressei no PL”, destacou.
Leitão afirmou que deve
esperar um tempo antes de se
filiar a nova legenda, mas seja
qual for, será aliada da gestão
Filippi. “Como minha pretensão de candidatura é só para
2004, vou esperar as eleições
para deputado de 2022, na qual
vou apoiar o Ramalho, hoje no
PSD, a estadual, e o Orlando Vitoriano (PT), que vai concorrer
a federal. Com isso, é melhor
eu estar sem partido para não
ser cobrado por apoiar um do
PSD e outro do PT. Isso é uma
opção minha e assim ninguém
poderá falar nada. Ambos são
amigos”, pontuou. (AR)
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pandemia de Covid-19

Distribuição de vacinas pelo governo
Bolsonaro começa com atraso e apenas
dez estados recebem doses da Coronavac
Ao menos mais dois Estados iniciaram a vacinação contra
a covid-19 nesta segunda-feira (18) após o governo federal enfrentar problemas logísticos para distribuir as doses. Depois
do pontapé de São Paulo neste domingo, Rio e Santa Catarina

já estão aplicando o imunizante. Além desse locais, só outros
sete estados haviam recebido as doses até o fechamento da
matéria: Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Distrito Federal.
Página 4

Balança comercial do ABC tem
superávit de US$ 591 mi em 2020

eConomia

Petrobras eleva
em 8% o preço da
gasolina e mantém
valor do diesel

A Petrobras elevou o preço médio da
Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado gasolina nas refinarias em cerca de 8%
a partir de hoje (19), após três semanas
Os sete municípios encerraram tanto as exportações como as impor- à redução na demanda decorrente da compras externas de peças e insumos sem mudanças nas cotações. O diesel, que
2020 com saldo comercial de US$ tações do ABC. Os embarques para o crise sanitária, tanto no exterior como para o setor automotivo, principal teve o último reajuste também há três se590,8 milhões, resultado que recolo- exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 no Brasil. Como resultado, a corrente pauta importadora do ABC. Segundo manas, foi mantido. O preço médio do
cou a região no terreno positivo após bilhões, pior resultado desde 2003. O de comércio (soma das exportações o Ministério da Economia, essa rubrica litro da gasolina vendida pela Petrobras
o déficit de US$ 16,4 milhões registra- saldo só foi positivo porque o tombo com as importações) da região caiu despencou de US$ 736,5 milhões em em suas refinarias passa de R$ 1,84
do em 2019, segundo dados do Minis- nas compras de outros países foi ainda 21%, para pouco menos de US$ 6 bi- 2019 para US$ 388,7 milhões no ano para R$ 1,98, o que representa alta de
tério da Economia compilados pelo maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, lhões, pior resultado em 17 anos.A passado – como resultado da redução R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro
Diário Regional. No ano passado, a também o pior desempenho desde queda nas importações refletiu, prin- na produção de veículos, especialmente aumento do ano. O último ocorreu no
pandemia do novo coronavírus afetou 2003. Nos dois casos, o recuo se deve cipalmente, o recuo de 47,2% nas no segundo trimestre.
Página 5 dia 29 de dezembro.
Página 5

são paulo

Governo do Estado de SP

pandemia

Governo pede registro
emergencial de mais
4,8 milhões de doses
da Coronavac

Brasil passa das 210 mil mortes
causadas pelo novo coronavírus
Página 4

O Instituto Butantan pediu à Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o registro emergencial para mais
4,8 milhões de novas doses da Coronavac,. “A autorização para o uso emergencial que a Anvisa concedeu era válida
para as 6 milhões de doses da vacina, todos elas já distribuídas ao Ministério da
Saúde. Estamos seguros que essa nova
análise será feita com a mesma agilidade
com que ontem liberaram a vacina do
Butantan, a vacina do Brasil”, disse o governador João Doria.
Página 3

aBC

Vereadores implementam Frente
Parlamentar de Proteção Animal
Página 2
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Doria inicia
vacinação contra
a covid no interior
do Estado
liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

Revitalizado,
Espaço Verde Chico
Mendes é reaberto
ao público
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diadema

Prefeitura
implementa
Patrulha Maria
da Penha
A Prefeitura de Diadema quer reforçar a cultura de paz, investir em
prevenção e proteção social. Por isso,
o prefeito José de Filippi está implementando o Projeto Patrulha Maria
da Penha, pois apesar da Lei Maria da
Penha e de medidas protetivas, as mulheres continuam alvo da violência doméstica e do feminicídio. Página 6

Ribeirão Pires realiza
manutenção nas
escolas municipais
para volta às aulas
A Prefeitura de Ribeirão Pires deu
início ao Plano de Recuperação de Escolas
Municipais. Após série de vistorias técnicas foram determinadas as demandas das
unidades e as intervenções que são prioritárias para garantir o retorno seguro de
estudantes e de profissionais da rede. Inicialmente, o trabalho está sendo feito com
recursos e equipe própria da prefeitura.
“Além dos cuidados que teremos na prevenção da covid-19, é fundamental que os
equipamentos públicos também estejam
em condições de receber os alunos”, afirmou o prefeito Clovis Volpi. Página 6

Aumente a receita de sua MEI e venha prestar serviço
para o DIÁRIO REGIONAL. Nosso jornal on-line a cada
dia conquista mais leitores e anunciantes. Venha ser
nosso parceiro. Mais informações com nosso
Departamento Comercial.
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Congresso confirma fundo
eleitoral de até R$ 5,7 bilhões
Parlamentares restauraram 11 outros dispositivos da LDO deste ano que haviam sido vetados
O Congresso Nacional rejeitou nesta sexta-feira (17) o
veto presidencial contra a possibilidade de expansão do valor
do fundo eleitoral para 2022.
Com isso, o valor destinado aos
partidos políticos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para
campanhas eleitorais poderá
chegar a R$ 5,7 bilhões.
Além do aumento do fundo
eleitoral, o Congresso restaurou
11 outros dispositivos da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) deste ano que haviam
sido vetados. Todos serão promulgados no texto da lei. Um
desses dispositivos é a autorização para reajuste do piso salarial
dos agentes de saúde.
O valor final do fundo eleitoral ainda será definido na LOA,
que será votada na próxima semana pela Comissão Mista de
Orçamento (CMO) e depois pelo

n

ENTRE ASPAS

Ninguém vai sair rasgando
dinheiro público. Não
vamos permitir uma
extravagância dessas,
Senador Marcelo Castro

Plenário do Congresso. Os senadores que defenderam a derrubada do veto ressaltaram que
o dinheiro para as campanhas
eleitorais ainda não está carimbado, e pode vir a ser menor do
que o valor máximo autorizado.
O senador Marcelo Castro
(MDB-PI) disse que estava havendo uma “confusão” quanto
ao tema. “Dizer que obrigatoriamente o fundo ficará em
R$ 5,7 bilhões, isso não corresponde à realidade. O relatorgeral (da LOA) tem o poder de
estabelecer o valor do recurso
destinado ao fundo eleitoral,
que poderá ser entre R$ 2 bi e
R$ 5,7 bi. Isso vai depender, evi
dentemente, do entendimento
entre todas as lideranças. Ninguém vai sair rasgando dinheiro público, não vamos permitir
uma extravagância dessas, mas
é o recurso mínimo e indispensável para que possa haver uma
campanha legítima”, defendeu.
O senador José Aníbal (PSDB-SP), por sua vez, lamentou
a decisão do Congresso. Classificou como “exorbitante” o valor
previsto para o fundo e estimou
que sustentaria um ano inteiro
de auxílio emergencial para 1
milhão de famílias. “Toda vez que
a política se “monetiza” muito,

Jefferson Rudy/Agência Senado

Congresso derrubou 12 vetos do presidente Bolsonaro

aquilo que é a função crucial da
atividade política, que é promover políticas públicas de qualidade,
vai perdendo valor. Passa a ser
uma disputa feroz em torno de
recursos eleitorais, que, por mais
lícitos que sejam, transcendem
qualquer razoabilidade. Muitas
vezes é o parlamento que fragiliza a democracia por atitudes
desdenhosas, que acabam distanciando a sociedade”, destacou.
Desde 2018 a legislação
eleitoral não permite mais a
doação de pessoas jurídicas para

candidatos. O financiamento de
campanhas pode ser feito pelo
próprio candidato (até um limite
de 10% do teto para o cargo), por
doações de pessoas físicas e pelo
fundo eleitoral. Segundo o texto
da LDO, o fundo eleitoral será
composto por recursos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e por
dotações orçamentárias da LOA.
Seu valor mínimo deve ser equi
valente a 25% do orçamento da
Justiça Eleitoral em 2021, o que
significa cerca de R$ 2 bilhões.
(Agência Senado)

Após 17 anos, Estado conclui
entrega da linha amarela do Metrô
Após 17 anos de obras,
o governo estadual conclui a
entrega da Linha 4-Amarela,
com a inauguração da Estação
Vila Sônia nesta sexta-feira,
17. O trecho acrescenta 1,5
km à linha, que vai da Luz, no
centro da capital, à nova estação, na zona oeste. O projeto,
que chegou a ser prometido
pela gestão Geraldo Alckmin
para 2014, é concluído após
percalços, como o acidente no
canteiro de obras que abriu
uma cratera em Pinheiros,
em 2007, e o rompimento do
contrato com o consórcio que
iniciou as obras, em 2015.
O Estado planeja estender a
linha até Taboão da Serra, na
região metropolitana.
A linha - a primeira do
Metrô a ser operada pela
iniciativa privada - tem 11
paradas e 12,8 km de extensão. Para especialistas,
esse traçado foi importante para conectar regiões
muito verticalizadas, com
crescente demanda de mobilidade, e também para
implementar o modelo de
parceria com empresas.
O projeto inicial foi dividido em duas fases: a primeira
com as Estações Luz, República, Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. Em janeiro
de 2007, houve um deslizamento em um canteiro da
Estação Pinheiros, quando
houve sete mortes e 79 famí-

lias desalojadas. A segunda
etapa, iniciada em 2012, envolve as Estações Fradique
Coutinho, Higienópolis-Ma
ckenzie, Oscar Freire, São
Paulo-Morumbi e Vila Sônia.
Mas, em 2015, a obra foi
paralisada pelo consórcio responsável e retomada só no
ano seguinte, após rescisão
contratual e nova licitação.
“Quando assumimos a
gestão, todos os contratos
estavam praticamente paralisados. Conseguimos acelerar
os contratos e concluir todas
as obras que precisavam ser
feitas dentro desta linha”,
afirmou ao Estadão o secretário de Transportes Me
tropolitanos, Paulo Galli, da
gestão João Doria (PSDB).
A fase 2 teve orçamento de
R$ 2,1 bilhões para erguer
cinco estações, o que inclui
ampliação de Butantã a Vila
Sônia e complementação do
pátio de manutenção, além
da compra de sistemas elétricos e auxiliares.
Inicialmente, a estação ficará aberta de 10h às 13h em
dias úteis, sábados e domingos, com cobrança de tarifa.
A fase de testes vai até março,
com ampliação gradual do
horário. Com o funcionamento integral, a expectativa é de
que a estação atenda até 86
mil pessoas por dia. O total de
passageiros na linha deve subir
para 896 mil diários. (RL)

Anvisa repudia fala de Bolsonaro, que pediu
nome de quem aprovou vacina infantil
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
emitiu nota nesta sexta-feira
na qual repudia o que chama
de “ameaças” feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ontem
em transmissão ao vivo nas
redes sociais. O chefe do Exe
cutivo cobrou publicamente
a divulgação dos nomes dos
servidores que aprovaram a
aplicação da vacina da Pfizer
contra a covid-19 em crianças
de 5 a 11 anos
“A Anvisa está sempre
pronta a atender demandas
por informações, mas repudia e repele com veemência
qualquer ameaça, explícita ou
velada que venha constranger,

intimidar ou comprometer o
livre exercício das atividades
regulatórias e o sustento de
nossas vidas e famílias: o
nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão”, diz
o órgão em nota assinada
pelos diretores e pelo presidente Antonio Barra Torres,
indicado por Bolsonaro - mas
rompido com o governo.
n VIOLÊNCIA
De acordo com a Anvisa,
a agência está no “foco e no
alvo do ativismo político
violento”. Os servidores já
relataram à polícia ameaças de morte por grupos
antivacina antes mesmo da

MP quer afastar presidente do Iphan
após Bolsonaro admitir interferência
O Ministério Público Federal
pediu o afastamento da presidente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), Larissa Rodrigues Peixo
to Dutra, após o presidente Jair
Bolsonaro admitir que interferiu
no órgão para atender interesses
privados. Na quarta-feira, Bolsonaro afirmou que trocou o comando da instituição, no fim de
2019, para atender o empresário
Luciano Hang, das lojas Havan.
“Tomei conhecimento que
uma pessoa conhecida, o Luciano Hang, estava fazendo mais
uma obra e apareceu um pedaço
de azulejo nas escavações. Chegou o Iphan e interditou a obra.
Liguei para o ministro da pasta
(Marcelo Álvaro Antônio, à época
titular do Turismo): ‘Que trem é

esse?’ Porque não sou inteligente
como meus ministros. ‘O que
é Iphan, com ‘ph’?’ Explicaram
para mim, tomei conhecimento,
‘ripei’ todo mundo do Iphan.
Botei outro cara lá”, disse o presidente durante evento na Fiesp.
A ação que pede o afastamento de Larissa Dutra foi
apresentada pelo deputado
Marcelo Calero (CidadaniaRJ) na época em que ela foi
nomeada, em maio do ano
passado. A alegação foi de que
Larissa não tem experiência na
área de patrimônio histórico.
Na quinta, durante live,
Bolsonaro descartou a possibilidade de interferência da Justiça.
“Não creio que vá chegar ao final essa história de tirar quem
eu coloquei no Iphan.” (AE)

aprovação do imunizante
para crianças. “O serviço público aqui realizado, no que
se refere à análise vacinal, é
pautado na ciência”, lembra
o órgão, que garante um ambiente de trabalho “isento de
pressões internas e avesso a
pressões externas”.
A Anvisa ainda ressalta que
todas as suas resoluções estão
direta ou indiretamente atreladas ao nome de todos os nossos servidores. Como a vacina
da Pfizer já tem registro definitivo no Brasil, a ampliação do
público-alvo é feita pela área
técnica, e não apenas pelos
diretores comumente mais ex
postos na mídia. (AE)

Inmet e Inpe
preveem chuvas
acima da média na
maior parte do Brasil
As chuvas no verão serão acima da média na maior parte do
país, com exceção do extremo
sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste. O prognóstico climático
é do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) e do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), informa o
Ministério da Agricultura.
O verão no Hemisfério Sul
tem início na próxima terçafeira (21), às 12h59 (horário de
Brasília). Em média, os maiores volumes de precipitação
poderão ser observados sobre
as regiões Norte e CentroOeste, com totais na faixa entre
700 e 1.100 milímetros. (AE)
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Com laboratório de radares, Saab Família &
expande operação em S.Bernardo Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Equipamento apresentado à imprensa fará manutenção de radares dos caças Gripen no Brasil
A Saab apresentou à im
prensa as instalações do novo
laboratório de manutenção de
radares e sistemas de guerra
eletrônica erguido na fábrica
de aeroestruturas da empresa,
situada em São Bernardo. O
equipamento não teve o inves
timento divulgado, mas inte
gra contrato assinado em 2015
com a Força Aérea Brasileira
(FAB) para desenvolvimento
e produção de 36 caças Gripen
E/F, no valor total de 39,3 bi
lhões de coroas suecas, equi
valentes a R$ 24,8 bilhões pe
lo câmbio atual.
A visita foi conduzida pelo
novo diretor-geral da planta
de São Bernardo, Fabricio Sai
to, acompanhado de outros
executivos da empresa. Saito
é formado em engenharia pelo
Instituto Tecnológico de Ae
ronáutica (ITA), tem carreira
de três décadas na FAB e está
na Saab há quatro anos.
O laboratório tem 600 m²,
entrará em operação no próxi
mo ano e será operado por 20
profissionais, do total de 90 da
unidade. Ficará responsável
pela manutenção dos radares
dos caças Gripen da FAB, bem
como de seus sistemas de
guerra eletrônica. É o único
com essa competência no país.
O sistema de guerra ele
trônica é capaz de monitorar
sinais emitidos pelos elemen
tos que estão no entorno do
caça (como aeronaves, mísseis,
radares de solo, entre outros),
determinar se são amigos ou
inimigos e propagar sinais para

Divulgação/Saab

Fuselagem dianteira é montada na planta da Saab em São Bernardo

interferir no funcionamento
dos inimigos, além de dissimu
lar seus próprios sinais.
“O novo laboratório vai
garantir o suporte do Gripen
em todo seu ciclo de vida no
Brasil pelos próximos 30 a 40
anos”, afirmou Saito. Além
disso, “herdará” a manutenção
de 13 radares meteorológi
cos espalhados pelo país que
estava sob responsabilidade
da Atmos Sistemas, empresa
paulistana adquirida pela Saab
no ano passado. Entre os clien
tes da Atmos figuram a Agên
cia Pernambucana de Águas e
Clima (Apac) e a Defesa Civil
de Santa Catarina (DC-SC).
O laboratório receberá uma
bancada de testes formada por
vários equipamentos – já ad

quiridos pela Saab sob orienta
ção de engenheiros brasileiros
– que simula sinais eletro
magnéticos gerados pela aero
nave durante o voo. Também
poderá fazer ensaios ambien
tais, o que inclui variações de
temperatura e umidade, e será
operado por profissionais trei
nados pela empresa na Suécia,
no âmbito do programa de
transferência de tecnologia
previsto no contrato com a
FAB que já levou mais de 350
brasileiros para Linköping.
n ESTRATÉGIA

Segundo o diretor-geral da
fábrica, a conclusão das no
vas instalações está alinhada
à estratégia da Saab de gerar
negócios localmente além do

contrato firmado com a FAB,
que prevê a montagem de
cinco conjuntos estruturais
dos Gripen brasileiros.
“A tropicalização (da montagem) gerou entendimento do
processo. Isso significa que, se
a Saab disser: ‘preciso de um
determinado componente es
trutural’, a equipe da fábrica
tem condições para avaliar as
adaptações, os equipamentos
necessários e apresentar um
business case (projeto). O im
portante não é o ingrediente
disponível na cozinha, mas ter
um chef que saiba fazer carne,
frango, peixe”, afirmou Saito,
destacando que a planta de São
Bernardo integra a cadeia global
de fornecedores da fabricante
sueca. (Reportagem Local)

Cuidado com compras parceladas

C

aro(a) leitor(a), a sensação de adquirir um bem
muito desejado é sem dúvida muito boa e prazerosa,
principalmente se você não precisa dispor de todo o
valor no momento da compra, certo? Pois bem, atentos
a essa sensação, os lojistas oferecem produtos parcelados, visando
atrair mais clientes, aumentar as vendas e seus lucros.
Tornou-se extremamente comum vender quase tudo
parcelado. Em alguns casos, as parcelas mensais podem ser
inferiores a R$ 5. Nessa modalidade de negócio, infelizmente, a
decisão de compra é estimulada tão somente pela condição de
pagamento, importando saber apenas o número de parcelas e se
cabem no orçamento mensal, ou seja, no bolso.
Ocorre que essa forma de compra é muito danosa às finanças
pessoais, pois gera endividamento de longo prazo extremamente
caro, além de induzir o consumo em excesso e desnecessário, Afinal,
tenha certeza de que os juros estarão presentes. Você vai pagar juros.
Não bastasse pagar mais caro e adquirir algo que nem sempre é
de fato necessário, você dificulta a organização e o controle de suas
finanças pessoais. Não podemos também deixar de considerar o
fator psicológico. Aquele mesmo que gerou em você o entusiasmo
e o prazer da compra, agora, age em sentido oposto, pois chegou
a hora de pagar. Seu cérebro e o boleto de cobrança vão te lembrar
mensalmente daquela decisão tomada na euforia.
Portanto, antes de se deixar envolver e ser levado pela falsa
sensação gerada no momento da compra impulsiva, pense e
responda apenas três simples perguntas:
Eu quero? Eu posso? Eu preciso?
Se a resposta às três perguntas for um honesto e verdadeiro
“sim”, seu cérebro e seu bolso estão preparados para assumir e
enfrentar a nova dívida. Agora, se a terceira e mais importante
questão não for respondida com o mesmo honesto e verdadeiro
“sim” , não compre, pois há grande chance de arrependimento.
A melhor forma de evitar problemas financeiros é e sempre
será planejar com antecedência o que se pretende comprar. Não é a
forma mais fácil, afinal se faz necessária disciplina para economizar
o valor da compra, mas o resultado final será sempre melhor.
Outro ponto importante a considerar, quando se tem o valor
integral da compra em mãos, é o poder de barganhar um desconto
e conseguir um bom negócio. Planeje-se.
Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, envie uma
mensagem que te explico. Meu e-mail é o 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.

Montagem de aeroestruturas é um processo quase artesanal
A montagem das estrutu
ras dos caças Gripen na fábri
ca da Saab em São Bernardo é
um processo quase artesanal,
como pôde constatar a re
portagem do Diário Regio
nal, que integrou o primeiro
grupo de jornalistas convi
dados a conhecer a unidade.
Para se ter uma ideia, a con
clusão da primeira fuselagem
dianteira – o mais complexo
dos cinco conjuntos construí
dos no local – deve levar de

14 a 18 meses. A seção reúne
mais de mil peças.
“Trata-se de uma curva de
aprendizado. Assim, esse pra
zo deve ser encurtado, mas
não dá para precisar quanto”,
explicou o gerente de enge
nharia da Saab no Brasil, Ale
xandre Barbosa. A previsão é
de que sejam montados no lo
cal 19 fuselagens dianteiras,
das quais 15 para o Gripen
E (monoposto) e quatro para
o F (biposto), 24 fuselagens

traseiras, 18 caixas de asa,
72 cones de cauda e 72 freios
aerodinâmicos.
A fábrica de 5 mil metros
quadrados foi inaugurada
em maio de 2018, mas só
começou a montar as seções
do Gripen – com peças feitas
na Suécia – em julho do ano
passado. O primeiro conjun
to concluído, um cone de cau
da, foi enviado a Linköping
em dezembro de 2020.
A planta brasileira empre

ga os mesmos ferramentais e
softwares usados na produção
do caça na Suécia, mas adapta
dos às condições locais de ope
ração. Em todas as estações de
trabalho, os engenheiros e téc
nicos têm acesso a um banco
de dados 3D – o mesmo usa
do em Linköping – com todas
as informações necessárias
à manufatura, como dimen
sões, tolerâncias e instruções
de montagem. Como resulta
do, a Saab conseguiu eliminar

todo tipo de papel na área de
produção, conceito conheci
do como Paperless.
A área de aeroestrutu
ras emprega cerca de 70 fun
cionários, dentre os quais
suecos expatriados, alguns
com mais de quatro déca
das de experiência no setor
aeroespacial. Sua presença no
Brasil visa garantir a transfer
ência de tecnologia prevista
no contrato assinado com o
governo brasileiro em 2015.

nos sorteios

Mensais

n CRONOGRAMA

Em novembro de 2020,
a Saab entregou os quatro
primeiros caças adquiridos
pela FAB. Essa leva foi pro
duzida na Suécia. Do total de
36 aeronaves encomendadas,
15 terão a montagem final
realizada na planta da Em
braer em Gavião Peixoto (SP),
onde um modelo de teste vem
sendo avaliado desde o final
do ano passado por pilotos da
FAB. (Reportagem Local)

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.

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP
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Setor automotivo derrubou PIB do ABC em 2019
Em ano marcado pelo fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo, produção de riquezas na região caiu 1,1%, para R$ 130,6 bilhões
No mesmo ano em que a
Ford fechou as portas de sua
fábrica em São Bernardo, que
a crise na Argentina derrubou
as exportações de veículos bra
sileiros e que General Motors
ameaçou deixar a América do
Sul e só recuou depois de re
ceber generosos incentivos
fiscais, a indústria automoti
va derrubou o Produto Inter
no Bruto (PIB) do ABC.
Em 2019, a riqueza gerada
pelos sete municípios somou
R$ 130,56 bilhões, valor 3,1%
superior em termos nominais
aos R$ 126,60 bilhões obtidos
em 2018. Porém, quando é
aplicado o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA, 4,41%), que mede a
inflação oficial do país, o au
mento vira queda de 1,1%.
Os dados foram divulga
dos ontem (17) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es
tatística (IBGE), que os publica
com dois anos de atraso.
O resultado interrompe
sequência de dois anos segui
dos de alta, nos quais o PIB
regional avançou 3,4% – in
suficientes, no entanto, para
compensar as perdas acu
muladas de 2014 a 2016, de
22,6%. Assim, a economia do
ABC estava, ao final de 2019,
em um patamar 20,9% infe
rior ao de 2013, o mais eleva

Wikipedia

do da série histórica do IBGE.
n CONTEXTO

Em 2019, a economia bra
sileira cresceu 1,2% (dado re
visado). O ano até começou
com boas expectativas, mas
a demora maior que a espe
rada na aprovação da refor
ma da Previdência, o rompi
mento da barragem da Vale
em Brumadinho (MG) e a cri
se na Argentina criaram en
traves à economia do país.
No ABC, o setor automotivo
– atividade de maior peso na
economia regional – esteve pres
sionado o ano todo. Em janeiro,
o então presidente da GM Mer
cosul, Carlos Zarlenga, enviou
comunicado aos funcionários
no qual a empresa ameaçava dei
xar a América do Sul caso não
voltasse a ter lucro. A crise só foi
contornada no final de março,
quando a montadora anunciou
investimentos de R$ 10 bi
lhões depois de fechar acordos
com o governo do Estado de
São Paulo, a Prefeitura de São
Caetano e o sindicato local.
Em fevereiro, a Ford anun
ciou o fechamento da fábrica
de São Bernardo. O anúncio
se concretizou em julho do
mesmo ano, com o encerra
mento da produção de veícu
los, e três meses depois, com a
desativação da linha de mon

n PARTICIPAÇÃO

Em fevereiro de 2019 a Ford anunciou o fechamento da fábrica de São Bernardo

tagem de caminhões. Cerca
de 1,7 mil trabalhadores per
deram seus empregos.
Nem mesmo o aumento de
2,3% na produção brasileira
de veículos em 2019, reporta
da pela Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), sal

vou o parque fabril do ABC de
um resultado negativo.
Como resultado, o valor
adicionado industrial – espé
cie de PIB do setor – do ABC
registrou queda real de 6,6%
naquele ano, para R$ 30,3 bi
lhões. No corte geográfico, os
parques fabris de São Bernardo

S.Caetano amplia acesso ao Linda Prefeitura de Diadema inaugura
para prevenção a lesões na mama
hoje nova UBS Vila Paulina
Depois de atender mais de
4 mil pessoas durante as ações
da Carreta Mais Saúde para a
Mulher, a Secretaria de Saúde
de São Caetano do Sul amplia
rá, a partir de segunda-feira
(20), os locais que oferecem
o exame Linda - plataforma
de inteligência artificial, que
auxilia na detecção precoce de
lesões na mama, utilizando
imagens térmicas.
As UBSs (Unidades Bási
cas de Saúde) Maria Cor
beta Segato (Bairro Prosperi
dade), Moacir Gallina (Bairro
Cerâmica), Amélia R. Locatelli
(Bairro Santa Maria) e Darcy
Vargas (Bairro Mauá) pas
sarão a realizar em pacientes
com 35 anos ou mais, que já
estão agendadas para as con
sultas ginecológicas de rotina,
o exame Linda.
O método é indolor, sem ra
diação ou contato físico, e tem
a capacidade de ajudar médi
cos a identificarem lesões na
mama, fortalecendo a capaci
dade de diagnóstico. O exame é
simples, dura poucos minutos,

e a imagem vai imediatamente
ao médico para avaliação.
“Uma técnica, que tem nos
auxiliado no rastreio de lesões
na mama, encaminhando as
mulheres para exames pre
cisos, como a mamografia e
ultrassonografia, nos levando
a diagnósticos cada vez mais
precoces”, destacou o secre
tário de Saúde, Danilo Sigolo.
Em 2022, mais Unidades
Básicas de Saúde disponibili
zarão o teste Linda.
O projeto teve início em
setembro, na UBS Moacir
Gallina e, entre outubro e
novembro, foi realizado du
rante as ações do Outubro
Rosa, na Carreta mais Saúde
para a Mulher, atendendo
4.172 moradoras.
Cerca de 20 segundos após
captar a imagem da mama
pelo exame de Termografia
Mamária, o médico já con
segue visualizar e analisar a
imagem pelo computador e,
se necessário, encaminhar a
paciente para exames mais
complexos. (RL)

Ainda segundo o IBGE,
os serviços respondiam por
52,2% da produção de rique
zas nos sete municípios em
2019, contra 50,5% no ano
anterior. Na mesma compa
ração, a “fatia” da indústria re
cuou de 24,5% para 23,2%.

A Prefeitura de Diadema
inaugura hoje (18) o novo pré
dio da Unidade Básica de Saúde
(UBS) Vila Paulina, na região do
Eldorado. O investimento foi de
mais de R$ 4,3 milhões, sendo
R$ 3,9 milhões na obra e mais
de R$ 350 mil na aquisição de
mobiliário e equipamentos.
Mais de 15 mil pessoas
serão beneficiadas com a nova
UBS, que contou com aporte
de emenda parlamentar (R$ 3,5
milhões do deputado Alexandre
Leite) e o restante proveniente
de recursos municipais.
“A construção da nova UBS
Vila Paulina foi resultado do
trabalho e empenho de muita
gente. De deputados estaduais
e federais que no total manda
ram mais de R$ 15 milhões em
emendas para custear a saúde
de Diadema só neste ano. Por
conta disso, mesmo durante os
períodos mais difíceis da pan
demia, a Prefeitura de Diadema
conseguiu seguir com a obra,
que encontramos praticamente
paralisada em janeiro”, destacou
o prefeito José de Filippi Júnior.

São 1.330m² de área cons
truída, em um terreno de
1.850m², o que possibilitou
unificar os atendimentos que
eram realizados em três pré
dios diferentes. A unidade terá
14 consultórios (antes eram
quatro), espaço adequado para
acesso de ambulância; salas de
emergência, de vacina e de co
leta de exames; farmácia, con
sultório dentário com quatro
pontos de atendimento, sala
de esterilização, área adminis
trativa e sala multiuso.
Já a equipe é composta por
39 funcionários, três equipes
da saúde da família, duas equi
pes da saúde bucal, pediatra,
ginecologista, Agentes Comuni
tárias de Saúde (ACSs).
Desde a inauguração, a Uni
dade da Vila Paulina será con
templada pelo Programa UBS
Nota 10, com garantia de lim
peza e manutenção, segurança
por videomonitoramento, nova
identidade visual, padrão de
uniforme para os funcionários,
equipe médica e abastecimento
de remédio. (RL)

e São Caetano tiveram os pio
res desempenhos, com tom
bos de dois dígitos de 16,4% e
13,2%, respectivamente.
O resultado geral do PIB só
não foi pior porque, em 2019,
os serviços cresceram 2,17%,
compensando parte das per
das na indústria regional.

Acompanhando a queda
real de 1,1% em seu PIB, o
ABC voltou a perder partici
pação relativa na economia
brasileira em 2018, pelo nono
ano consecutivo. A “fatia” da
região, que era equivalente a
1,807% em 2018, despencou
para 1,767% no ano seguinte.
Caso fosse uma só cidade,
o ABC ocuparia, mais uma
vez, a quarta posição no ran
king dos maiores PIBs do país
em 2018. A Capital paulista
encabeça a lista, com 10,3%
de participação (R$ 763,8 bi
lhões). Em seguida figuram o
Rio de Janeiro (4,8%) e Brasí
lia (3,7%). O ABC está à frente
de Belo Horizonte (MG), quar
ta colocada com 1,3%, e Curi
tiba (PR), quinta com 1,3%.
Isoladamente, São Bernardo
é o município do ABC mais bem
colocado no ranking do IBGE,
na 16ª posição, com 0,69% de
participação no PIB nacional.
A cidade, entretanto, caiu duas
posições. (Reportagem Local)

Volpi autoriza
Parque Central tem
retomada das obras show da Sinfônica de
do Hospital Santa
Santo André com a
Luzia na quarta
banda Queen Legacy
Após oito anos de parali
sação, as obras do Hospital Mu
nicipal da Santa Luzia, em Ri
beirão Pires, serão retomadas.
Na próxima quarta-feira (22) o
prefeito Clovis Volpi assinará a
ordem de serviço para retoma
da das atividades. A previsão é
que a unidade hospitalar fique
pronta entre 18 e 24 meses.
De acordo com Volpi, o
reinício das obras significa
uma conquista para a cidade.
“Uma das poucas promessas
que fiz durante a campanha
seria o término do hospital,
que está próxima de se tornar
realidade a partir da próxima
semana. Será uma conquista
para a cidade”, destacou.
O Governo do Estado fará o
aporte de R$ 16 milhões, com
contrapartida de R$ 2 milhões da
cidade. Segundo Volpi, os próxi
mos passos serão para equipar
a unidade. “Já estamos traba
lhando com deputados para con
quistar, via emendas, verbas para
equipar o hospital”, disse. (RL)

A Prefeitura de Santo An
dré promove neste domingo
(19), no Parque Central, pro
gramação especial que integra
o Natal Solidário. Durante
todo o dia, o público poderá
conferir o Festival Multicultu
ral e atividades recreativas do
programa Mais Lazer. O ponto
alto da programação, no fim
da tarde, será o concerto da
Orquestra Sinfônica de Santo
André (OSSA) acompanhada
da banda Queen Legacy. Na
sequência, haverá show de
drones e cinema ao ar livre.
A entrada será dois quilos de
alimentos não perecíveis, que
serão destinados ao Fundo So
cial de Solidariedade.
Serviço - Natal Solidário
de Santo André no Parque
Central, domingo (19),
a partir das 10 horas. O
Parque Central fica na Rua
José Bonifácio, Vila Assun
ção. Entrada: Dois quilos de
alimentos não perecíveis.
(Reportagem Local)
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Câmbio automático é a aposta
da Fiat para manter a liderança da
picape Strada em 2022
DANIEL DIAS
AutoMotrix

Líder de vendas no mercado brasileiro este ano, com
os 100.049 emplacamentos de
janeiro a novembro, a Strada
agradece e ainda dá um “presente” de Natal antecipado. Desembarcaram nas concessionárias
duas versões da picape compacta da Fiat com transmissão
automática tipo CVT com 7
marchas simuladas, a Volcano e
a nova topo de linha Ranch.
Veículo com maior sucesso
do segmento inventado no
Brasil – o de picapes compactas originadas de um hatch –,
a Fiat Strada surgiu em 1996,
derivada do Palio. Duas décadas
e meia depois, a primeira picape
compacta a contar com cabine
dupla se tornará a primeira a
liderar o ranking anual de vendas de automóveis no país.
Atualmente, a Strada tem
como concorrente a Volkswagen
Saveiro – que não oferece câmbio automático. A Saveiro tem a
configuração Cross com cabine
dupla equipada com motor 1.6
de 120 cavalos de potência com
etanol e preço de R$ 101.390. Já

a Chevrolet Montana deixou de
ser produzida em maio e o lançamento de uma nova geração
é aguardado para breve – mas
deverá ser um modelo maior,
para concorrer com a Fiat Toro.
No desempenho de vendas, a
Strada só consegue enxergar as
concorrentes de binóculos. Somadas, a Saveiro e a Montana
passaram um pouquinho de um
quarto dos emplacamentos da
líder no acumulado do ano, com
24.195 e apenas 2.169, respectivamente. Com as duas novas
versões com transmissão CVT, a
Fiat projeta aumento em torno
de 10% nas vendas da Strada
– o que a colocaria em boas
condições de continuar liderando no próximo ano o ranking
geral de automóveis.
De acordo com a Fiat, a opção do câmbio automático era
um desejo dos consumidores
da Strada desde o lançamento
da nova geração. A transmissão
automática tipo CVT com 7
marchas simuladas é associada
ao motor 1.3 aspirado Firefly
de até 107 cavalos de potência a
6.250 rotações por minuto, 13,7
kgfm de torque a 4 mil giros,
aceleração de zero a 100 km/h

Veículo com maior sucesso do segmento
inventado no Brasil – o de picapes
compactas originadas de um hatch –, a
Fiat Strada surgiu em 1996, derivada do Palio

em 12 segundos e velocidade
máxima de 165 km/h, tudo isso
abastecida com etanol.
Segundo a marca pertencente à Stellantis, a transmissão
CVT oferece três modos de
condução: no “Automático”, a
central eletrônica faz leituras
constantes da forma como o
motorista dirige e a situação do
veículo para ajustar a melhor
relação de marcha com foco no
consumo. Quem prefere estar
sempre no comando, pode optar pelo modo “Manual”, que
permite a troca de marchas de

maneira sequencial por meio de
borboletas no volante ou pela
própria alavanca de câmbio.
Já o modo “Sport” é voltado
para uma condução mais divertida e ágil, com a central eletrônica promovendo uma série
de ajustes para tornar o veículo
mais responsivo. O acelerador
fica mais sensível, a assistência
elétrica da direção é enrijecida e
o câmbio CVT adota relações de
marchas mais curtas.
A Strada com câmbio automático é oferecida nas configurações Volcano, que man-

tém a opção com transmissão
manual, e a inédita Ranch, a
nova topo de gama com vários
diferenciais exclusivos. Externamente, a carroceria adota
novos “skid plate” (parte de baixo
do para-choque dianteiro pintada
de prata no centro), para-barros,
capa dos retrovisores em preto
brilhante, logotipo “Ranch” ao
lado do para-lama, estribos, barras de teto longitudinais cinzas,
capota marítima exclusiva com
a inscrição “Ranch” gravada na
cobertura e rodas de liga leve de
15 polegadas com pneus ATR
para uso misto.
O estilo esportivo externo
acrescenta faróis de leds afilados
com luzes DRL (Daytime Running Light), grade com o Logo
Script da marca no centro com
a já tradicional Fiat Flag (bandeira italiana estilizada) à direita
e capô vincado sugerindo força e
robustez, este, também presente na nova Volcano. No interior,

o painel recebe uma pintura em
dois tons, com elementos marrons, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante.
A Strada Volcano automática foi lançada com preço a partir
de R$ 111.990 (R$ 8 mil acima
da Volcano com câmbio manual)
e a nova topo de linha Ranch
parte de R$ 116.990. Porém,
esses preços valem somente
para a cor Preto Vulcano. As
tonalidades sólidas Vermelho
Montecarlo e Branco Banchisa
acrescem R$ 900 ao preço. As
metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone somam R$ 2.350 à fatura e a perolizada Branco Alaska
encarece a conta em R$ 2.500.
Os preços sugeridos podem
variar de acordo com os impostos regionais. No Estado de São
Paulo, por exemplo, a Strada
automática Volcano parte de
R$ 115.786 e a Ranch começa
em R$ 120.995, ambas na cor
Preto Vulcano.

Fotos: Divulgação

A lista de equipamentos conta com direção com assistência elétrica, volante multifuncional, câmbio automático e sistema multimídia com tela de 7 polegadas

pela estrada

ADENTRO
Quanto à segurança, a
nova Strada com câmbio automático mantém nas duas
versões quatro airbags de série,
incluindo bolsas laterais que

protegem simultaneamente o
tórax e a cabeça dos ocupantes.
Também vêm de fábrica sensores sonoros e câmera de ré
com linhas dinâmicas, faróis de

neblina e sensor de monitoramento da pressão dos pneus.
A lista de equipamentos
conta com direção com assistência elétrica, computador de bordo, vidros elétricos
nas quatro portas, volante
multifuncional, retrovisores
elétricos e quadro de 3,5 polegadas de TFT. A tecnologia
de conectividade tem sistema
multimídia com tela de 7 polegadas – de acordo com a marca

italiana, único do segmento a
oferecer espelhamento com
Android Auto e Apple CarPlay
sem cabos –, Wireless Charger
para carregamento de smartphone sem fio e um segundo
conector USB para passageiros do banco traseiro.
As portas de trás têm abertura de 80 graus e os bancos
oferecem fixação Isofix para
cadeirinhas infantis. O tom
marrom é usado na costura

do volante de couro, na coifa
do câmbio e nos bancos, que
usam revestimento marrom
nas laterais e carregam a ins
crição “Ranch” nos encostos.
Badges “Ranch” se destacam
abaixo da central multimídia e dos tapetes. O quadro
de instrumentos com tela
de LCD customizável faz um
“welcome movement” (uma
espécie de “saudação de boasvindas”) exclusivo sempre que

o motor da picape é acionado.
A caçamba conta com 844
litros de volume e pode carregar até 600 quilos. A tampa
tem um sistema de molas para
facilitar a abertura e o fechamento. Quatro ganchos inferiores e superiores ajudam na
fixação de vários tipos de carga, e o cliente pode incrementar a caçamba com os acessó
rios da linha Mopar, presentes
nas concessionárias (DD)
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

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”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

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

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)

2

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

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele que
seu cliente
vê!

’’

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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Indicador de Saúde

Serviços Gerais
INFORME

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

Depois da evolução dos laudos ambientais e médicos para o

como uma ferramenta eficiente na demonstração para todo dire-

status de programas como o Programa de Prevenção de Riscos

tor de que investimentos são valiosos e nunca se joga dinheiro

Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Medico e Saúde

fora mas é um método importante para eficácia no monitora-

Ocupacional – PCMSO temos também a evolução do laudo de

mento das atividades dos profissionais, suas necessidades, as

Ergonomia para o Programa de Avaliação Ergonômica – PAE,

condições no mobiliário e equipamentos que podem ser melho-

mas será que as empresas tratam como mais um volume em

rados.

seu arquivo mesmo em tempos de crise ou pode ser visto como

A ergonomia pode assumir o status de importância relevante

uma importante ferramenta de melhoria continua envolvendo

no planejamento das empresas, uma vez que complementa as

departamentos de destaque como SESMT, Qualidade e Produ-

condições de segurança na avaliação dos segmentos do corpo

ção?

do profissional envolvido e nas condições de segurança na pro-

Em tempos difíceis como enfrentamos na atualidade nenhum

dução.

grupo corporativo seja de qualquer tamanho pensa e repensa

Temos hoje em dia várias empresas no Grupo Biomedic que

muito antes de investir qualquer importância, existe todo um pla-

atendem os quesitos de segurança já em sua fase de planeja-

nejamento, afinal ninguém é “louco” de jogar dinheiro fora.

mento o que é o correto a se fazer, na ergonomia não é diferente

Quando essas empresas “engavetam” os seus documentos de

quando as empresas ignoram As condições de ergonomia em

base trabalhista (PPRA, PCMSO e PAE) sem dar ciência das

qualquer atividade o retorno fatalmente é desastroso nos formas

condições de melhoria da empresa executa da mesma forma

de patologias neurológicas, musculares, ósseas e processos

uma “loucura” administrativa, me desculpem por utilizar termos

trabalhistas provenientes de mesma origem.

fortes nessas situações, mas não adianta ter todos os laudos

Precisamos aprender a encarar o programa de Avaliação de

obrigatórios e não tomar as atitudes de correção na estrutura,

Ergonomia como uma condição muito mais importante e mais

postura dos profissionais e situações de risco.

séria do que se fazia anteriormente (alguns anos...) o P. A. E. do

O risco a que me refiro não é somente ruído, produtos químicos

Grupo Biomedic dpa condições básicas para qualquer pessoa

entre outros, mas o risco de frente a uma fiscalização ou audito-

entender quais as condições ideais de atividade laboral sem ge-

ria de futuro cliente / parceiro corre-se também o risco de perder

rar problemas graves para qualquer empresa.

dinheiro e a oportunidade de aumentar rendimentos em época

Em um outro momento gostaria de me aprofundar nos conceitos

de crise é desastroso.

de ergonomia e ilustrar algumas situações de interesse junto a

O Programa de Avaliação Ergonômica muitas vezes marginalizado a fazer volume na gaveta dos administradores pode ser um
valoroso aliado para monitorar pontos a ser melhorados, bem

vocês.

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico Sanitarista,
Gestor do setor de Ergonomia do Grupo Biomédic.

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

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
novomundo.telecom

11 97127-7306 / 96752-2327

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

Você pode acreditar

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

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Publicidade Legal
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os associados, membros
da diretoria e do conselho fiscal da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS ANIMAIS, CNPJ
62.139.308/0001-70, para comparecerem
a assembleia geral extraordinária, a ser
realizada no próximo dia 30 de dezembro de
2021, no endereço da associada Sra. Lula
Reed, sito à Rua Job Lane, n.º 571, Alto da
Boa Vista, São Paulo, SP, com a primeira
chamada às 20:00hs e segunda chamada às
20:30hs, para serem discutidas as seguintes
ordens do dia:
01 – Eleição da nova diretoria para o biênio
2021-2023; e
02 – Eleição do conselho fiscal para o mesmo
biênio.
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS ANIMAIS
Kalio Paarmann Júnior
Presidente
RECEBIMENTO DE LICENÇA
Woodmed Induústria e Comércio de Produtos Hospitalares Eireli, torna público
que recebeu, da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Licença de Operação
nº 2021113 para CNAE 1742-7/99 - Fabricação de produtos de papel para uso
doméstico e higiênico-sanitário, não especificados anteriormente situada à Av.
João Paulo XXIII, 4809 - CEP 09370-800 Sertãozinho - Mauá , conforme consta no
Processo Administrativo nº 8057/2017.
Mecabim Industria E Comercio De Usinagem E Caldeiraria LTDA torna público que
recebeu, da Secretaria de Meio Ambiente de
Mauá, a Licença Prévia e de Instalação nº
2021116 para 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
RENOVAÇÃO DE LICENÇA
INDUSTRIA METALURGICA BONI LTDA
ME torna público que requereu, à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a renovação
da Licença operação nº 2015074 para Produção de artefatos estampados de metal
situado(a) à Rua João Nincao, nº 468C,
Capuava, Mauá, São Paulo, cep 09.380116, conforme consta no Processo Administrativo nº 8.324/2014.
“Fabio Piva torna público que requereu
ao SEMASA, a Autorização Ambiental
para intervenção em APP, para construção
de imóvel comercial na Avenida das Nações
nº 1209, Parque Novo Oratório, Santo André
– SP, CEP: 09260-000 e declara aberto o
prazo de 30 dias para manifestação escrita,
endereçada ao Semasa.”

Você pode acreditar

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

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

