
A empresa Expoaqua (Aquário de 
São Paulo Ltda) formalizou nesta quin-
ta-feira (23), junto à  Prefeitura de São 
Bernardo, a concessão do Parque Cidade 
da Criança  pelo período de 25 anos. Os 
recursos a serem aplicados pela a con-
cessionária durante a concessão são 
de R$ 25 milhões. A Expoaqua fica re-
sponsável pela revitalização, moderniza-
ção, operação, manutenção e gestão do 
espaço, inau gurado em 1968. “Uma das 
atrações será a aquisição de uma nova 
montanha russa, vinda da Itália. Mais 
inovações e melhorias serão feitas cons-
tantemente em todo o parque”, destacou 
o diretor-responsável da empresa conces-
sionária, Anael Fahel.
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Os sete municípios do ABC criaram 
6.119 vagas com carteira assinada em no-
vembro. Trata-se do oitavo mês consecu-
tivo de saldo po sitivo e o melhor resul-
tado des de agosto, quando foram ge radas 
8.599 vagas formais. Os dados integram 
o No vo Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), divulgados 
nesta quinta (23). O resultado de novem-
bro melhorou em relação ao de outubro, 
quando foram criados 3.150 postos de 
trabalho formais, mas é 35,4% inferior ao 
do mesmo mês do ano passado, quando 
foram abertas 9.472 vagas formais. De 
janeiro a novembro, a região acu-
mula saldo positivo de 41.031 em-
pregos cria dos. 

A Prefeitura de Mauá aplicou 
multa, nesta quinta-feira (23), à Medi-
cal Health, responsável por oferecer o 
serviço de convênio médico aos servi-
dores municipais, devido às constan-
tes dificuldades encontradas pelos 
usuários em obter atendimento na rede 
credenciada. Segundo a prefeitura, a co-
brança será diária, enquanto perdurar 
a suspensão do atendimento na Santa 
Casa de Mauá, anunciada pela entidade 
na última terça-feira (21).
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ABC cria 6.119 
vagas formais em 

novembro, melhor 
resultado em 3 meses

Prefeitura multa 
empresa responsável 

por plano médico 
de servidores 

meRcado de tRabalho

mauá

pandemia de covid-19. A Câmara de Di-
adema vai devolver R$ 4 mi lhões ao Ex-
ecutivo este ano. A Prefeitura de Ribeirão 
Pires recebeu R$1.160.000 de estorno 
do Legislativo e a de São Caetano, R$ 3,7 
milhões. O Legislativo de Mauá devolveu 
à prefeitura R$ 8 mi lhões este ano, a de 

As Câmaras do ABC vão devolver, 
juntas, R$56.505.934 às prefeituras este 
ano. Os valores estornados pelas Casas 
de Lei são referentes ao duodécimo não 
utilizado durante o ano. Duodécimo são 
repasses mensais realizados pelo Poder 
Executivo para realização das despesas 

Câmaras do ABC estornam às 
prefeituras R$ 56,5 mi em 2021

Valores “devolvidos” são 
referentes a verbas repassadas 
pelos Executivos municipais, 
mas não utilizadas durante o 

ano pelos Legislativos Página  2

das Câmaras, os quais constam no Orça-
mento anual. Os Legislativos da região, 
em sua maioria, afirmaram que os va-
lores repassados às prefeiruras represen-
tam contingenciamento das despesas 
visando ao período enfrentado pelos mu-
nicípios, há quase dois anos, por conta da 
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Aquário de SP 
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vale por  25 anos

são beRnaRdo

São Bernardo R$ 15 milhões  e a de Santo 
André, R$ 24,4 milhões. Questionada, a 
Câmara de Rio Grande da Serra infor-
mou que estornou aos cofres municipais 
R$ 200 mil no primeiro semestre e que 
ainda não fechou os valores dos últimos 
seis meses. 

 Luiz Humberto Monteiro Pereira/AutoMotrix

Concessionária fica responsável pela revitalização, operação e gestão do espaço, inaugurado em 1968

Divulgação/Saab

proposta  INSPIRADA
Utilitário esportivo 
médio Caoa Chery 
Tiggo 7 passa a ser 
vendido na versão 
Pro e agrega itens 
“herdados” do Tiggo 8
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Câmaras do ABC ‘devolvem’ às prefeituras R$ 56,5 mi
Valores estornados são referentes a verbas repassadas pelos Executivos municipais, mas não utilizadas durante o ano pelos Legislativos

n ENTRE ASPAS

Mauá precisa de gestores que 
tenham cuidado com o dinheiro 
público. Hoje estou devolvendo 
para a prefeitura R$ 8 milhões

Zé Carlos Nova Era 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

As Câmaras do ABC vão de-
volver, juntas, R$56.505.934 às 
prefeituras este ano. Os Legisla-
tivos da região, em sua maioria, 
afirmaram que os valores repas-
sados representam contingen-
ciamento das despesas visando 
ao período enfrentado pelos mu-
nicípios, há quase dois anos, por 
conta da pandemia de covid-19.

Os valores “devolvidos” 
pelas Câmaras são referentes 
ao duodécimo não utilizado 
durante o ano. Duodécimo 
são repasses mensais realiza-
dos pelo Poder Executivo para 
realização das despesas das 
Casas de Leis, os quais cons-
tam no Orçamento anual.

A Câmara de Diadema in-
formou que medidas de auste-
ridade e revisão nos contratos 
implementados pela gestão atual 
visando à redução de custos da 
atividade parlamentar, além de 

permitir reformas, moder nização 
do parque tecnológico, entre 
ou tros, resultou na devolução, 
fechado dezembro, de R$ 4 mi-
lhões para a prefeitura, que 
definirá a destinação da verba.

“São recursos que poderiam 
ser usados pela Câmara, mas gra-
ças ao trabalho da nossa equipe 
de gestão, que otimizou e trouxe 
qualidade aos investimentos, 
serão devolvidos R$ 4 milhões 
para a prefeitura que fará uso em 
áreas que apresentam grande 
demanda, como saúde e segu-
rança”, afirmou o presidente da 
Casa, Josa Queiroz (PT).

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires recebeu R$1,16 milhão de 
estorno do Legislativo este ano. 
Segundo a administração mu-
nicipal, o recurso foi destinado 
ao pagamento das férias dos 
profissionais da educação e 
dos demais servidores públicos 
municipais que possuem direi-
tos à bonificação. Luiz Gustavo 
Pinheiro Volpi é o presidente 
da Câmara da cidade.

O Legislativo de Mauá de-
volveu à prefeitura R$ 8 milhões 
este ano.  “Com o momento 
complicado que enfrentamos, 
tivemos de fazer economias. 
Mauá precisa de gestores que 
tenham compromisso e cuida-
do com o dinheiro público. Hoje 
(quinta) estou devolvendo para 

Com R$ 1 bilhão, União Brasil foca em eleição na Câmara e nos Estados
Partido que terá a maior 

fatia de recursos públicos para 
investir nas eleições de 2022 - 
quase R$ 1 bilhão dos fundos 
eleitoral e partidário - o União 
Brasil, resultado da fusão entre 
PSL e DEM, indicou a sua lógica 
de alianças no jantar que selou 
na terça (21) apoio à candida-
tura do vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), 
ao Palácio dos Bandeirantes

Diferentemente de outros 
partidos, o União Brasil abriu 
mão de investir na disputa 
presidencial para se concentrar 
nas eleições proporcionais com 
o objetivo de eleger o maior 
número de deputados federais 
e investir em poucas candidatu-
ras estaduais competitivas, sen-

do a principal delas a de ACM 
Neto. O ex-prefeito de Salvador 
costurou o acordo com Garcia e 
terá o apoio do PSDB para a dis-
puta pelo governo baiano.

O tamanho das bancadas 
eleitas na Câmara define a fa-
tia de recursos públicos para as 
campanhas. A visão pragmática 
do União Brasil e de seus princi-
pais líderes - ACM Neto e Lucia-
no Bivar - deve ser confrontada 
por forças internas mais ali-
nhadas ao presidente Jair Bol-
sonaro, ou que desejam uma 
composição com Sérgio Moro 
(Podemos) ou mesmo com o 
governador  João Doria (PSDB).

“Não vamos deixar de con-
versar com Sérgio Moro. Inclu-
sive, alguns diálogos já acon-

teceram com o Podemos e com 
ele, mas não há indicativo de 
apoio a Moro nesse momento”, 
disse ACM Neto. “Vamos or-
ganizar os Estados e só depois 
discutir a aliança nacional.” 
Bivar cita conversas “em linha 
nacional” com o PSDB, MDB e 
Podemos. “São conversas que 
temos que fazer para termos 
uma candidatura exequível que 
atenda os anseios da sociedade.”

Segundo Garcia, a dinâmica 
das coligações estaduais não 
segue a lógica nacional. “Não te-
mos verticalização no Brasil. Es-
tava aqui ao lado do ACM Neto, 
presidente do DEM e futuro 
secretário-geral do União Brasil. 
Ele tem no seu palanque o apoio 
do meu partido, o PSDB. Isso ACM Neto: “não vamos deixar de conversar com Moro”

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil 

incentivou o União a fazer esse 
apoio aqui”, pontuou.

No plano estadual, outra 
prioridade do União Brasil 
será reeleger Ronaldo Caiado 
(DEM), em Goiás, e há planos 
de capitalizar candidaturas 
aos governos de Rondônia, 
Mato Grosso e Ceará, onde o 
PSL acredita ter nomes com 
chances de vitória.

O deputado Junior Bozzella 
(SP), que é da direção nacional 
do PSL e estará na executiva do 
União Brasil após a formaliza-
ção da sigla, avalia que o fundo 
eleitoral vai incentivar que a le-
genda invista em candidatos 
sem mandato. “A prioridade 
sempre foi eleger o maior núme-
ro de deputados federais.” (AE)

a prefeitura a quantia de R$ 8 
mi lhões que serão investidos 
em me lhorias para a cidade”, 
afirmou o presidente da Câma-
ra, José Carlos da Silva Martins, 
o Zé Carlos Nova Era (PL).

n SANTO ANDRÉ
O presidente da Câmara de 

Santo André, Pedrinho Botaro 
(PSDB), vai devolver cerca de 
R$ 24 milhões ao Executivo, 
o que, segunda a Casa de Leis, 
representa a maior devolução 

orçamentária dos últimos seis 
anos. “Fizemos alguns con-
tingenciamentos no Legisla-
tivo, visando à economia do 
recurso público, para investir, 
principalmente, nas ações em 
combate à pandemia da co-
vid19. Esse esforço é em con-
junto da Mesa Diretora e dos 
vereadores”, des tacou Botaro. 

Segundo o Legislativo an-
dreense, em 2016 o montante 
devolvido aos cofres da prefei-
tura foi o de R$ 6,7 milhões; 
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Pedrinho Botaro: “fizemos esforço conjunto”; Josa Queiroz: “otimização de recursos”
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em 2018, o valor subiu para 
R$ 14,3 milhões, e a previsão 
de estorno para este ano é de 
R$24.445.934,32.

O presidente do Legisla-
tivo de São Bernardo, Estevão 
Camolesi (PSDB), devolveu 
R$ 15 mi lhões à prefeitura. 
Para o tucano, os valores en-
tregues ao Executivo colabo-
ram com as finanças munici-
pais. “Passamos um ano muito 
difícil, a pandemia não acabou. 
Conseguimos, com a ajuda de 

todos os parlamentares e fun-
cionários da Casa, este esforço, 
que contribuirá com a nossa 
população”, destacou.

A Prefeitura de São Caetano 
recebeu, no último dia 21, a 
devolução de R$ 3,7 milhões, re-
curso proveniente da economia 
realizada pela Câmara durante 
este ano. O estorno foi formali-
zado pelo então presidente do 
Legislativo, Pio Mielo (PSDB), 
ao prefeito em exercício, Tite 
Campanella (Cidadania). 

Vale destacar que Campa-
nella retornará à presidência 
do Legislativo são-caetanense, 
ha ja vista que nesta quinta-
feira (23) tomou posse como 
prefeito José Auricchio Junior 
(PSDB), após longa batalha ju-
dicial, tendo como vice Carlos 
Humberto Seraphim (PL).

De acordo com a prefei-
tura, a verba será destinada ao 
aprimoramento dos diversos 
programas gerenciados pela 
Secretaria de Saúde.

Questionada, a Câmara 
de Rio Grande da Serra infor-
mou, por meio de contato tele-
fônico, que estornou aos co-
fres municipais R$ 200 mil no 
primeiro semestre e que ainda 
não fechou os valores dos últi-
mos seis meses. O Legislativo 
de Rio Grande é comandado 
por Charles Fumagalli (PTB).
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Parlamentares apresentam 
notícia-crime contra Bolsonaro
Políticos acionaram o STF apontando ações ‘deliberadas para retardar’ vacinação de crianças

Alan Santos/PR

Bolsonaro é resistente à vacinação de crianças contra a covid

Enfrentando resistência 
por parte do governo Jair Bol-
sonaro, a vacinação de crian-
ças contra a covid-19 levou 
parlamentares a apresentarem 
notícia-crime contra o chefe 
do Executivo e o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
por suposto crime de prevari-
cação e incitação ao crime. O 
senador Alessandro Vieira, 
a deputada Tabata Amaral e 
o secretário de Educação do 
Rio de Janeiro Renan Car-
neiro questionam a recusa da 
inclusão de crianças entre 5 a 
11 anos no programa de imu-
nização contra o Sars-Cov-2.

Além disso, no âmbito de 
outra notícia-crime enviada 
ao STF, o deputado Reginaldo 
Lopes acusa Bolsonaro de 
incitar ameaças contra servi-
dores da Agência de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), que 
aprovou a vacina Comirnaty, 

da Pfizer, para crianças.
Vieira, Amaral e Carneiro 

acionaram o STF nesta quarta-
feira (22) apontando ações 
‘deliberadas e coordenadas 
para retardar’ a inclusão da 
vacina contra covid-19 para 
crianças no Plano Nacional de 
Imunização, gerando ‘atraso 
na definição da estratégia 
de campanha de vacinação, 
logística, aquisição, distri-
buição e monitoramento do 
processo como um todo’.

Um dos pontos princi-
pais combatidos é a consulta 
pública lançada pelo Ministério 
da Saúde pelo tema, que vem 
sendo duramente criticada por 
especialistas. O argumento de 
Vieira, Amaral e Carneiro é o de 
que, em caso de decisões basea-
das em conhecimento científi-
co e que demandam posiciona-
mento técnico das autoridades 
sanitárias ‘não é razoável impor 
caráter populista às decisões 
administrativas’.

“A competência para apro-
vação do uso de determinado 
imunizante cabe à Anvisa, e não 
à população em geral por meio 
de consulta pública, tampouco 
ao presidente da República que 
não possui a expertise técnica 
fundamental para a tomada de 

decisão de tamanha importân-
cia”, frisam.

n INTIMIDAÇÃO
Já a notícia-crime assinada 

por Lopes foca da conduta do 
presidente Jair Bolsonaro du-
rante live realizada após a An-
visa aprovar o uso da vacina 
Comirnaty, da Pfizer, para cri-
anças. Na ocasião, o chefe do 
Executivo tentou intimidar os 
servidores da autarquia afir-
mando que divulgaria o nome 

dos ‘responsáveis’ pela aprova-
ção do imunizante.

Para o deputado, a declara-
ção de Bolsonaro ‘animou’ pes-
soas a ameaçar os servidores - ‘o 
que, no mínimo, foi um risco 
assumido pelo noticiado, ao 
menos em tese’. “Quando o no-
ticiado afirma que irá divulgar 
os nomes dos servidores públi-
cos ele sabe, pois vem do ambi-
ente político, que não se tratará 
de debate político e, sim, pes-
soal daqueles servidores.” (AE)

Covid - Doria chama de ‘crime’ fala 
de Queiroga sobre óbitos de crianças

O governador e pré-can-
didato à presidência da pelo 
PSDB, João Doria, classificou 
como “crime” a declaração do 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, de que as mortes 
de crianças por covid-19 não 
estão em nível que demande 
“decisões emergenciais”. A 
fala vem em um momento 
no qual o governo federal é 
pressionado a iniciar a vacina-
ção contra a doença na faixa 
etária entre 5 e 11 anos, já 
autorizada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

“Não há patamar aceitável 
de óbitos para crianças, @
mqueiroga2 (perfil do ministro 
da Saúde no Twitter)! Isso é 
crime. Vacinas salvam crian-
ças e adultos. Salvam até os 
loucos negacionistas”, criti-
cou Doria em publicação no 
Twitter na tarde desta quinta-
feira (23).

A vacinação contra co-
vid-19 é um dos flancos na 
disputa política entre o gover-
nador e o presidente Jair Bol-
sonaro (PL). Produzida pelo 
Instituto Butantan, ligado ao 
governo paulista, a Coronavac 
é uma das principais platafor-
mas de campanha do tucano, 
que tenta se colocar junto ao 
eleitorado como alguém que 
tentou trazer a vacina para o 
país, enquanto Bolsonaro se 
negava a comprá-la.

Recentemente, Doria vol-

tou a atacar o presidente e o 
Ministério da Saúde, desta 
vez por causa da imunização 
de crianças entre 5 e 11 anos. 
O governador autorizou que 
o Estado de São Paulo fizesse 
tratativas com a Pfizer para a 
compra de vacinas para essa 
faixa etária.

De acordo com o Sistema 
de Informações sobre Mortal-
idade do Ministério da Saúde, 
ao menos 1.148 crianças de 
zero a 9 anos já morreram de 
covid-19 no Brasil desde o iní-
cio da pandemia. O número 
corresponde a 0,18% dos 
óbitos pelo coronavírus, mas 
já supera o total de mortes 
infantis por doenças com 
vacinas existentes, como 
mostrou reportagem do Es-
tadão/Broadcast Político.

n FREIXO
O líder da Minoria na 

Câmara, deputado Marcelo 
Freixo (PSB-RJ), criticou 
nesta quinta-feira, o atraso 
do início da vacinação contra 
covid-19 em crianças com 
5 a 11 anos. Para Freixo, o 
presidente Jair Bolsonaro faz 
politicagem com a vida dos 
jovens. O parlamentar tam-
bém citou dados da Câmara 
Técnica de Assessoramento 
em Imunização relatando 
que, desde o começo da pan-
demia, a cada dois dias uma 
criança morreu por covid-19 
no Brasil. (AE)

Estradas de SP devem receber 13 milhões 
de carros e terão fiscalização por drones

Ômicron faz brasileiro adaptar viagem 
ao exterior ou preferir ida ao Nordeste

Quase 13 milhões de veícu-
los devem circular pelas princi-
pais ligações rodoviárias entre 
a capital, o interior e o litoral de 
São Paulo no período do Natal 
ao Ano Novo, segundo previsão 
das concessionárias. Do total, 
7,5 milhões percorrerão as es-
tradas federais, enquanto 5,4 
milhões vão usar as rodovias 
estaduais. O movimento maior 
será em direção ao litoral. Serão 
usados drones em pontos críti-
cos das estradas, fora do alcance 
das 1.818 câmeras de fiscaliza-
ção que já enviam imagens para 
os centros operacionais.

Para fugir dos congestio-
namentos, os motoristas de-
vem evitar os horários de pico. 
Para a saída do Natal, o trânsito 
deve ficar intenso  hoje (24), das 
15h às 20 horas, e no sábado, 
das 7 horas às 14h.

O sistema Anchieta-Imi-

O espalhamento da vari-
ante Ômicron põe autoridades 
e médicos em alerta, diante 
dos indícios de que a cepa do 
coronavírus é mais contagiosa. 
Quem pretendia viajar nas 
férias, principalmente para o 
exterior, adaptou os planos. 
Reduzir visitas com risco de 
aglomeração ou priorizar desti-
nos domésticos estão entre as 
saídas - além de reforçar o es-
toque de máscaras na bagagem.

A covid-19 fez Antônio Ro-
drigues, de 39 anos, e Paola 
Rodrigues, de 35, adiarem, no-
vamente, a viagem dos sonhos. 
Passar duas semanas em Por-
tugal e na Espanha estava nos 
planos do casal desde 2019. Na 
época, fizeram cotações e pes-
quisas em sites de hospedagem, 
mas veio a pandemia.

Agora, se sentiram mais 
seguros para tocar o projeto 

grantes, de acesso à Baixada 
Santista, receberá ao menos 
1,1 milhão de carros entre o 
Natal e o Réveillon. No tre-
cho de serra, haverá Operação 
Descida a partir de hoje. 

Na Rio-Santos, que faz a in-
terligação das praias do litoral 
norte e Baixada Santista, devem 
passar 1,5 milhão de veículos. 
Outros 295 mil devem descer 
pela Mogi-Bertioga. Em direção 
ao litoral norte, a Tamoios espe-
ra 703 mil carros no veículo - a 
descida da serra terá pista extra. 
A Oswaldo Cruz, acesso a Uba-
tuba, deve receber  158 mil car-
ros. Já na Ayrton Senna-Carval-
ho Pinto, que também atende o 
litoral norte, devem passar 776 
mil veículos.

n INTERIOR
No sentido do interior, pelo 

sistema Castelo-Raposo, mais 

Europa. Com passagens aéreas 
compradas e hotel quase fecha-
dos, a dupla foi assombrada jus-
tamente por um nome grego: 
Ômicron. “Acredito na ciência 
e decidimos adiar a viagem. 
Tem uma frustração, prejuízos 
financeiros que estamos con-
tornando, mas a saúde vem 
primeiro”, conta Rodrigues, 
professor de Educação Física e 
dono de academia.

Os 15 dias de Europa se 
tornaram quatro dias em Natal 
(RN). “Escolhemos um lugar 
onde a vacinação está bastante 
avançada. A Europa, quem sabe, 
fica para a primavera”, acrescen-
tou Rodrigues.

n PLANOS
O advogado Enzo Megozzi, 

45 anos, iria para Portugal, mas 
a variante freou os planos. “Es-
tou vacinado, mas ainda não 

n ENTRE ASPAS

A competência para 
aprovação do uso de 
determinado imunizante 
cabe à Anvisa

Vieira, Amaral e Carneiro

o trecho oeste do Rodoanel, a 
previsão é de 2,8 milhões de car-
ros do Natal ao Ano Novo. Pelo 
sistema Anhanguera-Bandei-
rantes, que liga a capital à região 
de Campinas, deve trafegar 1,3 
milhão de veículos.

Já as rodovias fe derais, que 
ligam a capital paulista a outros 
Estados, a Fernão Dias devem 
receber 3,3 milhões de veículos 
até 3 de janeiro. O fluxo maior 
deve se concentrar nas extremi-
dades - no caso de São Paulo, 
entre Guarulhos e Bragança 
Paulista. A previsão é que  1,3 
milhão de veículos saiam da 
região metropolitana em di-
reção a Minas Gerais.

Pela Régis Bittencourt, que 
liga São Paulo a Curitiba, servin-
do de acesso às praias do litoral 
sul de São Paulo, a previsão é de 
tráfego 60% maior do que em 
dias normais. (AE)

tomei a 3.ª dose. Não podemos 
baixar a guarda agora”, diz. “E 
Portugal começou a fechar mui-
tas coisas nas últimas semanas. 
Você não faz uma viagem dessa 
para ficar trancado no hotel.”

Já a família da designer de 
interiores Valéria Pereira, de 53 
anos, manteve o roteiro de 15 
dias na Espanha. Ela, marido e 
dois filhos percorrerão, de car-
ro, Sevilha, Córdoba, Granada 
e Valência. Além de economia, 
a ideia é aumentar a segu-
rança sanitária. “Já tí nhamos 
característica de não viajar de 
excursão e usar grupos de city 
tour. Como normalmente va-
mos em quatro, compensa fi-
nanceiramente pegar carro no 
lugar de pacotes separados. 
Na pandemia, se fazemos a 
viagem sozinhos, temos me-
nos contato com pessoas”, 
afirma Valéria. (AE)
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No melhor resultado em três meses, ABC 
cria 6.119 vagas formais em novembro

Tradicionalmente, resultado do mês é puxado por contratações temporárias no comércio e serviços

O ABC criou 6.119 empre
gos com carteira assinada em 
novembro. Tratase do oitavo 
mês consecutivo de saldo po
sitivo e o melhor resultado des
de agosto, quando foram ge
radas 8.599 vagas formais.

Os dados integram o No
vo Cadastro Geral de Emprega
dos e Desempregados (Caged), 
divulgados ontem (23) pelo 
Ministério do Trabalho e Previ
dência. O número corresponde 
à diferença entre 30.688 admis
sões e 24.659 desligamentos re
a li zados pelas empresas no mês 
passado nos sete municípios.

O resultado de novembro 
melhorou em relação ao de 
outubro, quando foram criados 
3.150 postos de trabalho (veja 
gráfico ao lado), mas é 35,4% 
inferior ao do mesmo mês do 
ano passado, quando foram 
abertas 9.472 vagas formais.

De janeiro a novembro, a 
região acumula saldo positivo 
de 41.031 empregos cria dos. 
No mesmo pe ríodo de 2020, 
o ABC registrava 15.391 va
gas fechadas, como resultado 
do impacto sobre a atividade 
econômica da primeira onda 
da pandemia de covid19.

n TEMPORÁRIOS
Tradicionalmente, o resul

tado de novembro é puxado 
por contratações temporárias 
no comércio e nos serviços, 
feitas para atender ao aumen
to da demanda decorrente 
das festas de final de ano.

Segundo o painel do Ca ged, 
do total de 6.119 empregos 

criados na região em novem
bro, 1.229 (20,1% do total) são 
temporá rios (com prazo deter-
minado). Outros 348 (5,7%) 
são intermitentes (com presta-
ção de serviços não continuada).

Também tradicionalmen
te, o mercado de trabalho “de
vol ve” em dezembro os postos 
de trabalho criados no mês an
terior, razão pela qual o último 
Ca ged do ano – divulgado pelo 

governo no final de janeiro – 
costuma ser negativo.

No corte por atividades eco
nômicas, o resultado de no
vembro foi novamente puxado 
pelos ser viços, com a criação 
de 4.167 postos formais, segui
do pe lo co mércio, que abriu 
1.896. A construção civil gerou 
167 empregos em novembro, 
enquanto houve fechamento 
de 115 vagas na indústria.

Caro(a) leitor(a), a decisão de ter um filho 
significa assumir uma responsabilidade com 
alguém que ainda não chegou a este mundo e 
que, seguindo a ordem natural da vida, estará 

conosco até nossa morte.
É evidente que existem diversas maneiras de analisar 

a maravilhosa chegada de um bebê. Porém, seguindo 
o propósito desta coluna, nós nos orientaremos pela 
questão financeira.

Sempre que um casal decide ter um filho ou quando 
o bebê chega inesperadamente, a primeira coisa que os 
pais fazem são contas, que vão desde o preço de fraldas 
e vacinas, passando por infindáveis latas de leite em pó, 
roupas e plano de saúde, chegando à escola e à faculdade. 
Sem contar as despesas “extras” com curso de inglês, 
natação, entre outras.

Realmente, planejar o futuro financeiro familiar 
contando com a chegada de um filho é de suma 
importância, além de fazer parte da responsabilidade 
assumida quando da decisão de ter uma criança.

Atualmente, é próximo aos 30 anos de idade que 
os filhos estão deixando a casa dos pais e passando a 
“voar” sozinhos. Isso mesmo, somente com 30 anos. 
Então, seu planejamento financeiro deve contabilizar, 
minimamente, despesas e investimentos para os 
próximos 23 anos.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional 
de Vendas e Trade Marketing (Invent), o custo 
estimado para criar um filho até os 23 anos de idade 
pode ultrapassar os R$ 2 milhões. Sem dúvida alguma, 
é uma cifra de grande representatividade na vida de 
qualquer família brasileira, independentemente do 
nível social e financeiro.

Porém, os custos passam a se tornar mais pesados 
a partir dos 4 anos de idade. Nesta fase começam 
as despesas com escola, material didático e cursos 
extracurriculares. Não se pode deixar de lado, claro, as 
vontades das crianças, como ter a fantasia de seu super 
herói preferido, aquele brinquedo que a criança viu na 
propaganda da TV ou ainda o jogo de videogame que 
acabou de ser lançado. 

Além disto, as crianças de hoje em dia estão 
completamente ligadas e adaptadas aos smartphones 
e tablets, encarecendo e adicionando despesas ao 
planejamento financeiro necessário. 

Outra situação muito comum nos dias atuais é que 
a mensalidade da faculdade passou a ser um custo 
dos pais. Portanto, considere um valor específico para 
garantir a formação superior de seu “bebezinho”.

O planejamento financeiro e especialistas em finanças 
podem lhe ajudar a acumular e reservar o capital 
necessário para superar esse período com tranquilidade, 
tendo a certeza de honrar com todas essas despesas.

Boa sorte!
Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, envie  

uma mensagem que te explico. Meu email é falandofacil123@
gmail.com e meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela 
CEA-Anbima. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS 
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Quanto custa ter um filho? 
Você já se planejou?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n REVISÕES
Os dados do Novo Caged 

são sujeitos a revisões, já que 
que empresas têm até 12 me
ses para informar ao governo  
contratações e demissões fei
tas. Em janeiro, por exemplo, 
os números do ABC apontavam 
para o fechamento de 11,7 mil 
vagas em 2020. Com os ajustes, 
o saldo negativo subiu para 
17,5 mil. (Reportagem Local)

Prévia da inflação vai a 10,42% no ano, maior alta desde 2015
A prévia da inflação oficial 

no país desacelerou de 1,17%  
em novembro para 0,78% em 
dezembro, mas fechou o ano ain
da no patamar de dois dígitos. O 
Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA15) acumulou 
elevação de 10,42% em 2021, 
maior taxa para um fecha mento 
de ano desde 2015, infor mou on
tem (23) o Instituto Brasileiro de 
Geo grafia e Estatística (IBGE).

“(O IPCA-15) Desacelerou de 
novembro para dezembro, mas 

se espalhou mais”, afirmou Gus
tavo Cruz, estrategista da RB 
Inves timentos, lembrando que, 
tradicionalmen te, as empresas 
aproveitam para fazer repasse 
de preços em serviços no final 
do ano e começo de janeiro.

O chamado índice de difusão 
do IPCA15, que mostra o por
centual de itens pesquisados 
com avanço nos preços, subiu 
de 65,7%, em novembro para 
69,2% em dezembro, calculou o 
economistachefe da gestora de 

recursos Greenbay Investimen
tos, Flávio Serrano.

“A inflação segue pressio
nada e acende uma luzinha (de 
alerta) em relação à composição”, 
avaliou Mirella Hirakawa, da 
gestora de fundos AZ Quest.

Em dezembro houve pressão 
de novos aumentos dos com
bustíveis. A gasolina teve alta de 
3,28%, item de maior impac to 
individual, com contribuição de 
0,21 ponto porcentual. Hou
ve elevação também no etanol 

(4,54%) e no óleo diesel (2,22%).
O gasto das famílias com 

Transportes avançou 2,31% em 
dezembro, o equivalente a prati
camente 65% do IPCA15 regis
trado no mês. Os preços dos 
automóveis novos aumentaram 
2,11%, enquanto os usados subi
ram 1,28%. As passagens aéreas 
ficaram 10,07% mais caras.

Os aumentos nos custos de 
energia elétrica (0,96%) e gás de 
cozinha (2,58%) também pres
sionaram o IPCA15. (AE)

nos sorteios
Mensais

no sorteio
Final

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP

  A cada R$ 50,00 investidos em capital social
= 1 número da sorte

  A cada R$ 500,00 em investimentos da Família Sicredinvest 
  = 1 número da sorte

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

Como participar:

1

2

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

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N.° 04.011771/2021. Período de Participação: 02/03/2021 até 31/12/2021.

EMPREGO FORMAL Em novembro

(*) Resultado do total de admissões menos total de desligamentos

Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho e Previdência

SANTO
ANDRÉ
2.451

SÃO
CAETANO

493

DIADEMA
649

SÃO BERNARDO
2.426

MAUÁ
310

RIBEIRÃO
PIRES
-159

RIO GRANDE
DA SERRA

-51

Indústria de transformação

Construção civil

Comércio

Serviços

POR SETORES                              Novembro  12 meses POR MUNICÍPIO (Novembro)

SALDO*

ABC criou 6.119 postos de trabalho com carteira assinada

-115

167

1.896

4.167

6.716

5.935

9.467

16.757

2020 2021
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n ENTRE ASPAS

Uma das atrações 
será a aquisição de uma 
nova montanha russa, 
vinda da Itália. 

Anael Fahel

A Prefeitura de São Ber-
nardo formalizou, nesta 
quinta-feira (23), a concessão 
do Parque Cidade da Criança 
junto à empresa Expoaqua 
(Aquário de São Paulo Ltda), 
vencedora do certame de 
concorrência, pelo valor de 
R$ 15.054.199 e período de 
25 anos de administração do 
espaço. Os recursos a serem 
aplicados pela a concession-
ária durante a concessão são 
de R$ 25 milhões.

A Expoaqua fica respon-
sável pela revitalização, mo-
dernização, operação, ma-
nutenção e gestão do espaço, 
inaugurado em 1968 e um 
dos marcos culturais e de la-
zer da cidade.

“Uma das atrações será a 
aquisição de uma nova mon-

tanha russa, vinda da Itália. 
Mais inovações e melhorias 
serão feitas constantemente 
em todo o parque”, destacou 
o diretor-responsável da em-
presa concessionária, Anael 
Fahel, durante assinatura do 
contrato.

 n A CONCESSÃO
Segundo a prefeitura, a 

opção pela concessão foi con-
siderada a melhor forma para 

garantir o aprimoramento 
do parque, tornando-o mais 
atrativo e moderno para a 
população. “(A concessão) 
proporciona investimentos 
com potencial para atrair 
recursos e benefícios a São 
Bernardo, especialmente na 
área de turismo, visto que a 
cidade passou a ser reconhe-
cida como Município de In-
teresse Turístico (MIT) pelo 
governo do Estado de São 

Paulo”, afirmou a adminis-
tração municipal.

“A prefeitura não está li-
vrando de nada, apenas não 
tem condições de investir o 
quanto este local merece. Por 
meio da iniciativa privada, 
este modelo claro de desesta-
tizar deixa para o poder pú-
blico o que precisa ser feito 
em outras áreas”, destacou o 
prefeito Orlando Morando. 
(Reportagem Local)

Contrato de concessão do parque pelo período de 25 anos prevê investimentos de R$ 25 milhões

Aquário de São Paulo assume 
Parque Cidade da Criança

Ribeirão Pires abre processo seletivo para 
contratação de professores temporários  

Municípios do ABC reabrem UBSs na 
próxima semana para vacinação contra a covid

A Prefeitura de Ribeirão Pires 
publicou esta semana edital de 
seleção pública para contrata-
ção temporária de professor A, 
professor B e PDI – professor de 
desenvolvi mento infantil para a 
rede municipal de ensino. Pro-
fissionais inte ressados deverão 
se ins crever para o processo en-
tre 4 e 6 de janeiro, das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30, na 
Se cretaria de Educação (Av. Pref. 
Valdírio Prisco, 193 – Centro).

Para participar da seleção 
pública, é necessário atender 
aos requisitos estabelecidos 
para cada cargo. O contrato será 
firmado exclusivamente para 
atender demandas sazonais 
da rede municipal durante o 
ano letivo de 2022. No ato 
da inscrição, o interessado 
deverá apresentar cópia e ori-
ginal de Documento de Iden-
tidade; CPF; Comprovante de 
Residência; Certidão de Nas-
cimento dos filhos menores 
de idade; documento de com-
provação da habilitação con-

A Prefeitura de Diadema in-
formou que nos dias 24, 25, 26 e 
31 de dezembro deste ano e 1º e 
2 de janeiro de 2022, a vacinação 
contra a covid-19 em Diadema 
estará suspensa em razão dos 
feriados de Natal e Ano Novo.

Entre os dias 27 e 30 deste 
mês, as 20 Unidades Básicas de 
Saúde estarão funcionando das 
8h30 às 16h, para aplicação das 
doses da Pfizer e da Astrazeneca 
normalmente, com exceção do 
posto de vacinação localizado no 

forme requisitos necessários 
para a inscrição pretendida; 
certificação em outros cursos; 
informar e-mail para envio de 
informações sobre a seleção.  

Os PDIs selecionados vão 
atuar em escolas de período in-
tegral. Professor A terá área de 
atuação em classes de Educa-
ção Infantil, Fundamental - 1º 
ao 5º ano, Sala de Recursos ou 
auxiliar de aluno de inclusão. 
Professor B tem área de atu-
ação em aulas das disciplinas 

do Fundamental II - 6º ao 9º 
ano, disciplinas de arte, inglês e 
Educação Física no Fundamen-
tal I - 1º ao 5º ano e Educação 
Infantil, e Sala de Recursos.

No dia 12 de janeiro, a Se-
cretaria de Educação divulgará 
relação final dos inscritos, que 
farão prova escrita no dia 14 do 
mesmo mês. Todas as informa-
ções sobre o processo de seleção 
constam no edital disponível 
em www.ribeiraopires.sp.gov.
br.  (Reportagem Local)

Ricardo Cassin/PMSBC

Quarteirão da Saúde.
Já a aplicação de doses das 

vacinas Coronavac e Janssen 
ficarão centralizadas na última 
semana do ano em apenas 
quatro unidades: UBS Eldo-
rado (Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, 288); UBS Paineiras 
(Rua Javari, 635);  UBS Real (Rua 
Odete Amaral de Oliveira, 129); 
UBS Nogueira (Rua Sebastião 
Fernandes Tourinho, 285).

Na próxima semana, as 
23 UBSs de Mauá também 

estarão abertas e, segundo a 
prefeitura, será uma ótima 
oportunidade para a popula-
ção colocar em dia o esquema 
vacinal contra a covid. 

Até o momento, mais de 
715 mil imunizantes foram 
aplicados na cidade. O horário 
da vacinação é das 8h às 17h. 
Para quem trabalha ou tem 
compromisso durante o dia, 
três unidades vacinam até as 
20h: Magini, Flórida e Zaíra 2. 
(Reportagem Local)

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Prefeitura de Mauá aplica 
multa à Medical Health 

A Prefeitura de Mauá 
aplicou multa, nesta quinta-
feira (23/), a Santo André 
Planos de Assistência Médi-
ca LTDA (Medical Health), 
responsável por oferecer o 
serviço de convênio médico 
aos servidores municipais 
da cidade. O motivo da san-
ção, segundo a prefeitura, 
são as constantes dificul-
dades encontradas pelos 
usuários   do convênio em 
obter atendimento na rede 
credenciada. 

“O valor da multa será 
diária, enquanto perdurar a 
suspensão do atendimento 
na Santa Casa de Mauá, 
anunciada pela entidade 
na última terça-feira (21)”, 
destacou a administração 
municipal. 

A prefeitura informou, 
ainda, que a Secretaria de 
Administração e Moder-
nização tem acompanhado 
o caso envolvendo o con-

vênio médico com muita 
atenção. “A empresa vem 
recebendo os pagamentos 
em dia, sendo notificada 
duas vezes para que nor-
malizasse os atendimentos 
e depois recebendo uma ad-
vertência. Infelizmente, os 
problemas persistiram e a 
aplicação da multa foi inevi-
tável”, destacou. 

A administração munici-
pal ressaltou, também, que 
já abriu novo processo lici-
tatório para avaliar propos-
tas de empresas interessa-
das em prestar atendimento 
aos servidores. 

“Quem trabalha na pre-
feitura e tiver problemas de 
atendimento no convênio, 
seja do titular ou de algum 
dependente, deve entrar 
em contato com o setor de 
benefícios da Gerência de 
Recursos Humanos”, infor-
mou a prefeitura. (Reporta-
gem Local)

Reprodução site

Medical Health suspendeu atendimento na Santa Casa

Divulgação/PMETRP

Docentes atuarão para atender demanda sazonal em 2022
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

A Caoa Chery apresentou o 
utilitário esportivo médio Tiggo 
7 na nova versão Pro, que subs
titui a TXS. Com visual bastante 
renovado, o modelo montado na 
cidade goiana de Anápolis conta 
com novo conjunto motorcâm
bio e aprimoramentos na trans
missão e suspensão. Com seus 
4,50 metros de comprimento, 
1,84 m de largura, 1,70 m de al
tura e 2,67 m de entreei xos, o 
SUV cresceu para se tornar mais 
espaçoso, além de possuir porta
malas 15% maior – agora são 475 
litros, ante os 414 anteriores.

O Tiggo 7 Pro está sendo ofe
recido nas 137 concessioná rias 
Caoa Chery do país pelo preço de 
lançamento de R$ 179.990 – o 
valor depois disso não foi confir
mado, nem o prazo de validade 
da promoção. O Tiggo 7 anterior 
teve vendidas 3.791 unidades 
de janeiro a novembro, média 
de 344 mensais. Vinte e quatro 
horas após a apresentação, rea
lizada no último dia 16, o Tiggo 7 

Pro registrou recorde na história 
da Caoa Chery ao contabilizar 
mais de 500 unidades encomen
dadas – desempenho animador 
para os executivos da marca cri
ada em 2017 com a aquisição de 
50,7% das operações nacionais 
da montadora chinesa Chery 
pelo grupo brasileiro Caoa. 

O Tiggo 7 Pro já atende aos 
novos limites de emissões do 
Proconve L7 – que entrarão 
em vigor em janeiro e tirarão 
de linha alguns modelos nacio
nais com vendas baixas, que não 
justificam os aprimoramentos 
técnicos necessários. O Tiggo 7 
amplia o portfólio da linha Pro, 
composta pelo sedã médio Ar
rizo 6 Pro e pelo SUV compacto 
Tiggo 3X Turbo Pro, que busca 
ressaltar o potencial dos mode
los em termos de inovação. 

No Tiggo 7 Pro, a inovação 
mais evidente fica por conta do 
estilo imponente. A grade, com 
desenhos tridimensionais, une
se com os faróis fullLED do 
conjunto óptico dianteiro, com
plementado por luzes diurnas 
verticais. Na lateral, o SUV os

tenta rodas de 18 polegadas que 
compõem o design requintado. 
Na traseira, as lanternas são inte
gradas e as saídas de escapamen
to explicitam a esportividade. 

No interior, o Tiggo 7 Pro 
conta com luz ambiente em 
LED com sete opções de cores. 
O console central é elevado, e os 
bancos são revestidos em ma
terial que simula couro, o qual 
também envolve o volante mul
tifuncional de base reta e design 
esportivo. O SUV traz generoso 
multimídia com 10,25 polegadas 
e amplo painel de instrumentos 

com 12,3 polegadas. A câmera de 
360º – quatro câmeras de ângulo 
amplo que simulam uma ima
gem aérea – oferece imagens de 
alta definição e é de série. 

Dentro da estratégia da valo
rização da linha Pro, a troca da 
motorização trouxe ainda mais 
desempenho para o Tiggo 7. O 
antigo motor 1.5 turbo flex, de 
até 150 cavalos de potência, deu 
lugar ao 1.6 TGDi a gasolina, com 
187 cv e 28 kgfm, já adotado no 
SUV de sete lugares Tiggo 8. Se
gundo a Caoa Chery, o sistema 
flex está em desenvolvimento. 

O propulsor tem injeção direta, 
quatro cilindros, duplo comando 
de válvulas e intercooler. O Tiggo 
7 Pro também “herdou” do Tiggo 
8 a transmissão DCT de sete ve
locidades com dupla embreagem, 
que tem conexão eletrônica com 
a caixa e troca a alavanca normal 
por uma no estilo joystick. 

n PARCERIA
O Tiggo 7 Pro foi desenvolvi

do sob a plataforma modular 
T1X, que compartilha tecnologia 
com a Jaguar Land Rover e que, 
segundo a Caoa Chery, propor

ciona alto nível de segurança e 
permite ao SUV oferecer bons 
ângulos de entrada e saída – 21º 
e 27º, respectivamente. O novo 
SUV possui seis airbags (frontais, 
laterais e de cortina), e os freios 
são a disco nas quatro rodas. O 
pacote de segurança inclui ainda 
as tecnologias EBA (que habilita 
automaticamente o limite de de
saceleração durante a frenagem de 
emergência), BOS (que identifica 
uma situação de emergência e de
sacelera o veículo quando os pedais 
do acelerador e freio são pressiona
dos ao mesmo tempo), BAS (siste
ma de assistência à frenagem que 
maximiza a atuação do ABS) e ESS 
(sistema de alerta de frenagem de 
emergência que pisca as luzes de di
reção para sinalizar ao motorista de 
trás sobre uma frenagem brusca). 

O Tiggo 7 Pro traz ainda freio 
de estacionamento eletrônico, 
Auto Hold (frenagem automática 
com o carro parado), HDC (controle 
eletrônico de descida) e HHC (as
sistente de saída em aclives).

Os sistemas de assistência à 
direção incluem alerta de trafego 
cruzado traseiro, alerta de risco 
iminente de colisão traseira, ad
vertência de abertura de portas, 
detector de ponto cego e faróis de 
neblina dianteiros em LED com 
função de assistência em cur
vas, que melhora a visibilidade 
em manobras em até 40 km/h. 
Não fazem parte do pacote itens 
de segurança comuns em SUVs  
da mesma faixa de preço, como 
piloto automático adaptativo, 
sistema de frenagem automática 
de emergência ou assistente de 
manutenção em faixa. Não há 
opcionais e a garantia é de três 
anos para o veículo completo e de 
cinco anos para motor e câmbio.
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inspirada

Utilitário esportivo médio Caoa Chery 
Tiggo 7 passa a ser vendido na versão Pro 

e agrega itens “herdados” do Tiggo 8

Imponência no 
estilo expressa-se 
principalmente na 
grade com desenhos 
tridimensionais, 
enquanto a traseira 
com lanternas 
integradas e saídas 
de escapamento 
nas extremidades 
explicitam 
esportividade

Não foi por acaso que, ao de
senvolver o Tiggo 7 Pro, a Caoa 
Chery optou por adotar o mes
mo conjunto motorcâmbio do 
Tiggo 8. Lançado em agosto de 
2020, o SUV de sete lugares foi 
uma das apostas mais precisas da 
Caoa Chery em seus quatro anos 
de exis tência, disputando com o 
SUV compacto Tiggo 5X a posição 
de modelo mais vendido da mar
ca. A ideia é “emprestar” ao novo 

Tiggo 7 Pro parte do “appeal” do 
Tiggo 8 – que, apesar de ser mais 
caro  (parte de R$ 197.990), sem
pre vendeu mais que o dobro do 
agora aposentado Tiggo 7 TXS.  

De fato, o conjunto motor
câmbio originário do Tiggo 8 deu 
a energia adicional que faltava ao 
Tiggo 7, que pesa 111 quilos a 
menos em comparação ao mode
lo de sete lugares. A Caoa Chery 
aferiu para o novo modelo ar

rancadas de zero a 100 km/h em 
8,09 segundos – já as acelerações 
de 80 km/h a 120 km/h levam 
5,36 segundos. São tempos que 
se traduzem dinamicamente em 
ultrapassagens seguras e con
fortáveis. Os modos de con
dução Eco e Sport permitem 
variar o ritmo do powertrain  
de acordo com a demanda.

Se a motorização proporciona  
direção ágil e confortável ao SUV, 
a tarefa é orquestrada pela trans
missão DCT de sete velocidades 
e dupla embreagem, banhada 
a óleo, que tem opção de trocas 
manuais na alavanca – não há 
abas no volante. A combinação 
do motor com o câmbio é har

Com o novo Tiggo 7, Caoa Chery amplia o portfólio da linha Pro; motor 1.6 16V movido a gasolina gera 187 cv de potência; interior traz padrão de acabamento elevado

moniosa. A suspensão filtra com 
eficiência as irregularidades do 
solo, para viabilizar um rodar só
lido e consistente, e o isolamento 
acústico da versão Pro do Tiggo 
7 também evoluiu – segundo a 
montadora, a nova configuração 
reduz em até 4% no nível de ruí
do interno em relação ao modelo 
anterior. Apenas nas acelerações 
mais fortes o barulho do motor 
invade um pouco a cabine. 

Se não chega a ser “a oitava 
maravilha do mundo” – ufanis
mo recorrente nas publicidades 
da Caoa Chery –, o Tiggo 7 Pro 
re presenta inegável evolução 
nos cada vez mais elevados pa
drões de qualidade da marca.

n A BORDO
No interior do Tiggo 7 

Pro, os revestimentos aparen
tam qualidade com padrão de 
acabamento elevado. Os co
mandos são ergo nômicos, e o 
arcondicionado com comando 
touch é dual zone e conta com 
saídas traseiras, permitindo que 
todos os ocupan tes possam con
trolar a temperatura. Além de 
oferecer abertura e fechamento 
do portamalas automáticos de 
série, o bagageiro com capaci
dade para 475 litros tem aber
tura por sensor de presença, 
sistema antiesmagamento e 
regulagem de altura de acordo 
com a preferência do usuário. 

Entre os itens de conforto e 
conveniência de série no SUV 
destacamse o teto solar pa
norâmico basculante de 1,13 
me tro quadrado com opção 
de abertura da parte frontal, 
o banco do passageiro elétrico 
com quatro opções de regula
gem e o do motorista com  seis 
possibilidades de ajuste. Há ain
da carregador rápido de celular 
wireless de 15W, com função de 
alerta em caso de esquecimento 
do objeto dentro do veículo, 
chave presencial com botão de 
partida e volante multifuncio
nal. Os retrovisores têm ajuste 
elétrico, rebatimento automáti
co e desembaçador. (LHMP)

primeiras

 IMPRESSÕES
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 54m²
R$ 280.000,00 
Ref.: AP000347

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

01 vaga, 02 dormitórios, 54.78m²
R$ 260.000,00
Ref.: AP001047

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (11)  4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar
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Indicador de Saúde Serviços Gerais

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

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

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

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

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

‘‘
’’

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Sexta-feira a Domingo, 24 a 26 de dezembro de 2021 

Publicidade Legal

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

INFORME

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

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

Depois da evolução dos laudos ambientais e médicos para o 
status de programas como o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Medico e Saúde 
Ocupacional – PCMSO temos também a evolução do laudo de 
Ergonomia para o Programa de Avaliação Ergonômica – PAE, 
mas será que as empresas tratam como mais um volume em 
seu arquivo mesmo em tempos de crise ou pode ser visto como 
uma importante ferramenta de melhoria continua envolvendo 
departamentos de destaque como SESMT, Qualidade e Produ-
ção?
Em tempos difíceis como enfrentamos na atualidade nenhum 
grupo corporativo seja de qualquer tamanho pensa e repensa 
muito antes de investir qualquer importância, existe todo um pla-
nejamento, afinal ninguém é “louco” de jogar dinheiro fora.
 Quando essas empresas “engavetam” os seus documentos de 
base trabalhista (PPRA, PCMSO e PAE) sem dar ciência das 
condições de melhoria da empresa executa da mesma forma 
uma “loucura” administrativa, me desculpem por utilizar termos 
fortes nessas situações, mas não adianta ter todos os laudos 
obrigatórios e não tomar as atitudes de correção na estrutura, 
postura dos profissionais e situações de risco.
 O risco a que me refiro não é somente ruído, produtos químicos 
entre outros, mas o risco de frente a uma fiscalização ou audito-
ria de futuro cliente / parceiro corre-se também o risco de perder 
dinheiro e a oportunidade de aumentar rendimentos em época 
de crise é desastroso.
 O Programa de Avaliação Ergonômica muitas vezes marginali-
zado a fazer volume na gaveta dos administradores pode ser um 
valoroso aliado para monitorar pontos a ser melhorados, bem 

como uma ferramenta eficiente na demonstração para todo dire-
tor de que investimentos são valiosos e nunca se joga dinheiro 
fora mas é um método importante para eficácia no monitora-
mento das atividades dos profissionais, suas necessidades, as 
condições no mobiliário e equipamentos que podem ser melho-
rados.
A ergonomia pode assumir o status de importância relevante 
no planejamento das empresas, uma vez que complementa as 
condições de segurança na avaliação dos segmentos do corpo 
do profissional envolvido e nas condições de segurança na pro-
dução.
 Temos hoje em dia várias empresas no Grupo Biomedic que 
atendem os quesitos de segurança já em sua fase de planeja-
mento o que é o correto a se fazer, na ergonomia não é diferente 
quando as empresas ignoram As condições de ergonomia em 
qualquer atividade o retorno fatalmente é desastroso nos formas 
de patologias neurológicas,  musculares, ósseas e processos 
trabalhistas provenientes de mesma origem.
 Precisamos aprender a encarar o programa de Avaliação de 
Ergonomia como uma condição muito mais importante e mais 
séria do que se fazia anteriormente (alguns anos...) o P. A. E. do 
Grupo Biomedic dpa condições básicas para qualquer pessoa 
entender quais as condições ideais de atividade laboral sem ge-
rar problemas graves para qualquer empresa.
Em um outro momento gostaria de me aprofundar nos conceitos 
de ergonomia e ilustrar algumas situações de interesse junto a 
vocês.

Você pode acreditar

/diarioregionaloficial/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000

Roteiro do Bom Apetite

(11) 4057-9000 -     9 9676-8526 
email: atendimento@diarioregional.com.br

VENDA PUBLICIDADE ON-LINE 
E AUMENTE A SUA RECEITA !

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.

TERÇA-fEiRAwww.diarioregional.com.br       
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pandemia

aBC

Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

Vereadores implementam Frente 
Parlamentar de Proteção Animal
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Página 2

A Petrobras elevou o preço médio da 
gasolina nas refina rias em cerca de 8% 
a partir de hoje (19), após três semanas 
sem mudanças nas cotações. O diesel, que 
teve o último rea juste também há três se-
manas, foi mantido.  O preço mé dio do 
litro da gasolina vendida pela Petrobras 
em suas refinarias passa de R$ 1,84 
para R$ 1,98, o que representa alta de 
R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro 
aumento do ano. O último ocorreu no 
dia 29 de dezembro. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires deu 
início ao Plano de Recuperação de Escolas 
Municipais. Após série de vistorias técni-
cas foram determinadas as demandas das 
unidades e as intervenções que são pri-
oritárias para garantir o retorno seguro de 
estudantes e de profissionais da rede. Ini-
cialmente, o trabalho está sendo feito com 
recursos e equipe própria da prefeitura. 
“Além dos cuidados que te remos na pre-
venção da covid-19, é fundamental que os 
equipamentos públicos também estejam 
em condições de receber os alunos”, afir-
mou o prefeito Clovis Volpi.

O Instituto Butantan pediu à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) o registro emergencial para mais 
4,8 milhões de novas doses da Coro-
navac,. “A autorização para o uso emer-
gencial que a Anvisa concedeu era válida 
para as 6 milhões de doses da vacina, to-
dos 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 go-
vernador João Doria.

Petrobras eleva 
em 8% o preço da 

gasolina e mantém 
valor do diesel

Ribeirão Pires realiza 
manutenção nas 

escolas municipais 
para volta às aulas

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

da Coronavac

Revitalizado, 
Espaço Verde Chico 
Mendes é reaberto 

ao público

Doria inicia 
vacinação contra 

a covid no interior 
do Estado

eConomia

eduCação

são paulo

são Caetano
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28º
21º

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã  Tarde  Noite

diadema
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Cadú Bazilevski/PMD

Governo do  Estado de SP

Prefeitura 
implementa 

Patrulha Maria 
da Penha 

Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado

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

Os sete municípios encerraram 
2020 com saldo comercial de US$ 
590,8 mi  lhões, resulta do que recolo-
cou a região no ter re no positivo após 
o déficit de US$ 16,4 milhões registra-
do em 2019, segundo dados do Minis-
tério da Economia com pi lados pelo 
Diário Regional. No ano passado, a 
pande mia do novo coronavírus afetou 

tan to as ex portações como as impor-
tações do ABC. Os em barques para o 
exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 
bi   lhões, pior resultado desde 2003. O 
sal do só foi positivo porque o tombo 
nas compras de outros países foi ain da 
maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, 
tam  bém o pior desempenho desde 
2003. Nos dois casos, o recuo se deve 

P
au

lo
 L

op
es

/ E
sp

ec
ia

l p
ar

a 
o 

M
S

pandemia de Covid-19

Página 5

Página 4

Distribuição de vacinas pelo governo 
Bolsonaro começa com atraso e apenas 

dez estados recebem doses da Coronavac

A Prefeitura de Diadema quer re-
forçar a cultura de paz, investir em 
prevenção e proteção social. Por isso, 
o prefeito José de Filippi está imple-
mentando o Projeto Patrulha Maria 
da Penha, pois apesar da Lei Maria da 
Penha e de medidas protetivas, as mu-
lheres continuam alvo da violência do-
méstica e do feminicídio.

Ao menos mais dois Estados iniciaram a vacinação contra 
a covid-19 nesta segunda-feira (18) após o governo fede ral en-
frentar problemas logísticos para distribuir as doses. Depois 
do pontapé de São Paulo neste domingo, Rio e Santa Catarina 

liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

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. 

à redução na demanda decorrente da 
cri se sa ni tá ria, tanto no exte rior como 
no Brasil. Co mo resultado, a corrente 
de comér cio (soma das exportações 
com as impor tações) da região caiu 
21%, para pou co menos de US$ 6 bi-
lhões, pior resultado em 17 anos.A 
queda nas importações re  fletiu, prin-
cipalmente, o re cuo de 47,2% nas 

compras ex  ternas de peças e insumos 
para o setor automotivo, principal 
pauta im portadora do ABC. Se gundo 
o Ministério da Economia, essa rubrica 
despencou de US$ 736,5 mi lhões em 
2019 pa ra US$ 388,7 mi lhões no ano 
passado – como resultado da redução 
na produção de veículos, especialmente 
no segundo trimestre.

TERMO DE AUTODENÚNCIA DE 
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS

Eu,  Cícero Severiano Vieira, portador do 
RG nº 16.631.641 SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob nº. 054.673.458-85,  titular/sócio(a) 
/ procurador(a) da empresa VERSÁTIL CO-
MUNICAÇÃO LTDA inscrito(a) no cadastro 
fiscal mobiliário sob nº  123.108-1, confor-
me publicado no Jornal Diário Regional em 
24/12/2021, comunico ao Departamento da 
Receita o extravio dos seguintes documen-
tos fiscais:
Notas Fiscais de série A numeradas de 
1 até 750 e livros fiscais Mod. 010 e 008  
vol.01.

São Bernardo do Campo, 23/12/2021.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao Estatuto Social da APAE 
de Diadema, atendendo aos   artigos 24, 
25 e 26. Convocamos todos os associados 
especiais e contribuintes a participarem da 
Assembleia Geral Ordinária. 
Data: 24 de janeiro 2022.
Início:   1ª Convocação  8:00 hs.
             2ª Convocação  8:30 hs
Ordem do Dia:  Ratificar os atos deliberados 
em Assembleia Geral Ordinaria do dia11 de 
novembro de 2021, com a pauta:
1. Eleição dos membros da Diretoria Exe-
cutiva, Conselho fical, Conselho de Admi-
nistração, Procuradoria Geral e Adjunta e 
Autodefensoria;
2. Prestação de Contas.

Diadema, 24 de Dezembro de 2021.
Fernando Duque Rosa

Presidente da APAE de  Diadema 

Azzu Indústria e Comércio de Plásticos 
torna público que recebeu, da Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá, a Licença Prévia e 
de Instalação nº 2021114 para CNAE 2229-
3/99 - Fabricação de artefatos de material 
plástico para outros usos não especificados 
anteriormente situada à Estrada Guaracia-
ba, 208 – Galpão A – Vila Carlina – Mauá 
– CEP 09370-840, conforme consta no Pro-
cesso Administrativo nº 10041/2021

“UNISTAMP ESTAMPARIA DE METAIS 
LTDA. Torna público que requereu ao SE-
MASA a Licença Ambiental Prévia, de Ins-
talação e de Operação para Produção de 
artefatos estampados de metal. Sito à 
Avenida Industrial, 2557, Santo André, SP, 
e declara aberto o prazo de 30 dias para 
manifestação escrita, endereçada ao SE-
MASA.”

Permatti Indústria e Comércio de Plás-
ticos Ltda torna público que recebeu, da 
Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a 
Licença de Operação nº 2021118 para fabri-
cação de artefatos de material plástico para 
uso na construção, exceto tubos e acessó-
rios (CNAE: 22.29-3/03), situado(a) à Rua 
Joel Rico, nº 290 – Bairro Sertãozinho – Ci-
dade de Mauá – Estado de São Paulo (CEP. 
09370-823) conforme consta no Processo 
Administrativo nº  11881/2015.

“TEAM TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTRO-
LE LTDA ME, TORNA PÚBLICO QUE SO-
LICITOU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL A RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E 
CONTROLE SITO À RUA PROF. JALMAR 
BOWDEN, Nº 41 - SÃO BERNARDO DO 
CAMPO.”

Você pode acreditar


