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Taka Yamauchi,
pré-candidato a prefeito,
‘quer recuperar o município’
Em 2016, Taka foi candidato a prefeito de Diadema.
Disputando o Paço com nomes da velha política,
Yamauchi surpreendeu, conquistou a conﬁança
de 23.518 eleitores, 12,06% dos votos.
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Associações querem que remédios para
Asma sejam distribuídos pelo SUS
Tiago Benedetti.

Entendemos que é fundamental a incorporação no SUS de todas as classes de medicamentos hoje
conhecidos para o tratamento da asma. Em sete anos surgiram novos medicamentos que podePágina 5
rão signiﬁcar a diferença entre viver e morrer para os pacientes asmáticos.

Semana da Pátria
COVID-19 CANCELA DESFILE

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, assinou portaria determinando o
cancelamento do desfile de 7 de setembro. Decreto municipal 7.712, de 23 de março endossa.
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Coleta Seletiva e
os seus desafios
O Advogado Ricardo Sousa traz em artigo o
debate sobre a Coleta Seletiva que vai desde
proteção ambiental, trabalho, e o descarte que
prejudica o meio ambiente. O que falta para
Diadema voltar a ser referência?
Página 2

David Luiz de Diadema Transporte público
para Europa
de Diadema

Livro de 33 ideias
para as cidades

Aos 33 anos, o jogador que é diademense,
conquistou mais um título para sua carreira.
O Arsenal venceu o Liverpool nas penalidades máxima. Com grandes vitórias, David
ainda leva consigo o título das Copa das
Confederações de 2013.
Página 8

Um guia de boas práticas para o poder
público municipal tornar sua cidade
mais cidadã, acessível, sustentável, democrática e menos desigual. Essa é a
proposta do livro “É Isso”.
Página 7

Desde o dia 15 de agosto a empresa Suzantur recebeu autorização da Secretaria de Transportes para operar na cidade. Será a terceira cidade do ABC a ter
Página 6
linhas da empresa.

2

opinião

Covid-19 e o Orçamento da União para 2021
Os efeitos causados por essa pandemia da Covid-19 chega a ser assustador. Milhões de pessoas morrem nos hospitais e outras tantas permanecem sob cuidados médicos na esperança de entrarem no rol dos curados. E o ataque pernicioso desse vírus, originário da China, não vem apenas ceifando vidas mas, também,
provocando uma enorme crise financeiras nos chamados países subdesenvolvidos. E
o Brasil está incluído ao fazer uma avaliação da situação econômica nacional, com empresas quebradas, alta taxa de desemprego e, o pior, a quarentena para fugir do coronavírus resultou também na queda das receitas dos governos federal, estadual e municipal.
No último dia de agosto o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a peça orçamentária para o próximo ano onde consta uma previsão de despesas de
1,516 trilhão correspondente a 19,8% do PIB (Produto Interno Bruto). O governo até
poderia prever essa despesa se, em contrapartida, tivesse suas finanças sanadas e, o
que é principal, receita suficiente para, no mínimo empatar com as despesas. Mas a situação fica mais drástica ao notar que o Orçamento da União prevê, para 2021, um déficit primário de R$ 233,6 bilhões. Trocando em miúdos, já que o tema é dinheiro,
seria o mesmo que uma família ter renda de R$2 mil mensais, mas gastar R$4 mil.
Supondo-se que essa maldita praga do coronavírus seja erradicada definitivamente e o
país volte à normalidade, é importante saber como os governantes irão trabalhar, começando por tapar o buraco causado orçamentário por essa pandemia e, paralelamente,
encontrar recursos para investimentos nas áreas essenciais, como educação, saúde, habitação e assistência social dentre outras. As prefeituras são as que mais sentem essa crise.
Na correria de tentar combater a Covid-19, muitos prefeitos foram forçados a gastar mais
do que podiam e ainda vivem preocupados porque a pandemia não chegou a seu final.
Mas o que causa certa estranheza no Governo Federal são os métodos aplicados na elaboração do Orçamento da União para o próximo ano. Existe algumas curiosidades difíceis
de serem entendidas. A dotação do Bolsa Família teve um reajuste de 18,22% . Já o salário
mínimo de 2021 que serve de base, inclusive para pagamento de milhões de aposentados,
recebeu um aumento de apenas e tão somente 22 reais, passando de R$1.045 para R$1.087.
A desculpa é que a queda da inflação decorrente da atividade econômica impactou o reajuste do mínimo. Parece uma grande injustiça para com a classe trabalhadora brasileira.

Você já ouviu falar
do homeschooling?
Que tal propiciar ao seu
filho uma alternativa de ensino diferenciada, que privilegia
a mobilidade geográfica dos
pais; que flexibiliza os horários
e rotina da criança; cujo o ensino é adaptado ao desenvolvimento particular da criança;
que preserva os valores morais, culturais, religiosos e ideológicos da família e inibe o contato das crianças com alguns
elementos do ambiente escolar, evitando diversas situações
impróprias, como o bullying?
Essas são algumas das motivações comuns que caracterizam
a escolha do homeschooling.
O conceito de homeschooling é caracterizado pela proposta de ensino doméstico ou
domiciliar. Sua proposta vem
de encontro à frequência das
crianças numa instituição, seja
ela escola pública, privada ou
cooperativa. A modalidade é
legalizada em vários países,
como Estados Unidos, Áustria, Bélgica, Canadá, Austrália,
França, Noruega, Portugal,
Rússia e Nova Zelândia, que
exigem uma avaliação anual
dos alunos.

Por outro lado, em países
como a Alemanha e a Suécia,
homeschooling é considerado crime e há casos de
pais multados, presos e que
perderam a custódia dos filhos. O cenário internacional
aponta ainda cerca de 63 países onde a homeschooling
não é proibida expressamente por lei. No Brasil, a modalidade de ensino não está prevista em lei e é caracterizada
como prática não legalizada,
previsto no artigo 246 do Código Penal e ocorre quando
o pai, mãe ou responsável
deixa de garantir a educação
primária de seu filho.
Há, contudo, publicações
que se posicionam favoravelmente à educação domiciliar,
como é o caso de artigo publicado pelo Ministro do STJ,
Domingos Netto. Atualmente, os empecilhos são muito
mais políticos, culturais e
ideológicos do que jurídicos.
Mas até onde vai o direito
da família de escolher o tipo
de educação que quer dar a
seus filhos? Vários tratados
internacionais de direitos hu-

manos assinalam que a família tem primazia na escolha
da forma de educação a ser
dada aos filhos. A discussão é
antiga no Brasil, que pretende regulamentar a prática do
ensino domiciliar no país.
Porém, a escolha pela melhor modalidade de ensino
deve ser pautada em alguns
requisitos fundamentais que
favorecem a formação integral das crianças e adolescentes, como a socialização com
crianças da mesma idade; a
necessidade da não limitação
da aquisição de conhecimentos do educando aos conhecimentos do tutor e sim à
amplitude de construção a
partir da pluralidade na relação de convivência e vínculos sociais; a importância do
papel do educador/professor
e não do membro da família
como mediador da aprendizagem; e as experimentações,
construções dos conhecimentos e aprendizados individuais, coletivos na escola.
Audry Lara Science Castello Branco é
diretora do Colégio Positivo Internacional.

Coleta Seletiva – O que falta para Diadema voltar a ser referência?
Em 2002, em decorrência do fechamento do Lixão
do Alvarenga, Diadema inicia a realização de ações de
inclusão sociais dos catadores que sobreviviam dos valores obtidos com a venda
de materiais recicláveis que
orbitam do Lixão. Foi desenvolvido um programa para
promover a inclusão dos catadores do lixão e instituído
o programa Vida Limpa.
Através do Programa
Vida Limpa os catadores foram remunerados pelos serviços de coleta seletiva que
realizavam, através de um
termo de parceria que estabeleceu metas e ações por
meio de plano de trabalho.
As ideias básica do
Programa Vida foram reconhecer os catadores de
materiais recicláveis como

agentes ambientais, visto
seu trabalho de educação
ambiental ao orientarem e
conscientizarem as pessoas

dos bairros cobertos pelo
programa da importância
da coleta seletiva para o
meio ambiente e da forma
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correta de se fazer a separação dos resíduos a serem
recicláveis.
E a remuneração das
cooperativas de reciclagem
por tonelada de material
coletado, a base para a remuneração é o mesmo valor pago para as empresas
de coleta de lixo, mas com
o diferencial que o material
coletado pelos catadores retorna para a cadeia produtiva, preservando recursos
naturais, enquanto os materiais recicláveis recolhidos pelas empresas de lixo
são enterrados em aterros,
com um grande custo para
o meio ambiente e custo financeiro para o município.
Em Diadema cada morador produz em média um
quilo de lixo por dia, com
aproximadamente 420 mil
moradores, produzimos
420 toneladas de lixo por
dia. Um estudo realizado
nos lixos da cidade, estimou que 30% desse lixo
é composto por materiais
recicláveis, então aproxi-

madamente 120 toneladas
de materiais recicláveis são
encaminhadas para aterros
todos os dias. É uma grande
despesa para a prefeitura e
para o meio ambiente. Diadema está gastando muito
para enterrar resíduos que
podem gerar riquezas e
ganhos ambientais.
Já temos em Diadema
cooperativas de catadores
de matérias recicláveis com
mais de 15 anos de funcionamento que são referência
em coleta seletiva no Brasil
e no exterior, com o volume de matérias recicláveis
produzidos diariamente em
nosso município é possível gerar emprego e renda
para dezenas e até milhares
de homens e mulheres de
nossa cidade, dando para
nossos cidadãos uma oportunidade de gerar sua renda
e ajudar a diminuir o impacto negativo de lixo no meio
ambiente.
Temos em abundância a
matéria prima para a reciclagem que são de 100 to-

neladas diárias de materiais
recicláveis descartados por
nossos moradores, temos
as cooperativas de catadores em atividade em nossa
cidade a mais de 15 anos.
O que falta para Diadema
voltar a ser referência em
coleta seletiva que foi no
passado?
Falta aos nossos gestores municipais perceberem
que os materiais recicláveis
são uma riqueza que está
sendo desperdiçada, que
os catadores de materiais
recicláveis pelos serviços
que realizam são agentes
ambientais, ajudando a preservar o meio ambiente e
conscientizando as pessoas
da importância da coleta
seletiva.
Com a coleta seletiva e o
apoio do poder público municipal e as cooperativas de
catadores, teremos uma cidade mais limpa e com maior
consciência ambiental, com
economia de recursos públicos para a municipalidade.
Ricardo Sousa é advogado
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Política

Taka Yamauchi o Japonês que se
destaca da velha política de Diadema
Pré-candidato a prefeito foi a grande surpresa nas
eleições de 2016. Com mais experiência e grupo
fortalecido, retoma projeto pelo crescimento da cidade
Elias Lubaque

Que Diadema carece de
muito trabalho para voltar
a crescer não é novidade. O período eleitoral se
aproxima e com ele a oportunidade de a população
conhecer novas propostas
para solucionar problemas
que há anos se arrastam em
diferentes setores. Nesse
cenário, Taka Yamauchi, 42
anos, empresário que desde
criança mora e vivencia o dia
a dia do povo diademense,
volta a chamar a atenção por
suas ideias progressistas e
experiência em gestão.
Em 2016, Taka foi candidato a prefeito de Diadema.
Disputando o Paço com
nomes da velha política,
Yamauchi
surpreendeu:
conquistou a confiança de

23.518 eleitores, 12,06%
dos votos. Seguiu mobilizado nas ações do município
e iniciou a construção de
uma nova forma de pensar e
promover ações pela cidade,
com a criação do Movimento
do Bem. Quatro anos depois, com mais experiência
e o suporte de grupo suprapartidário, apresenta projeto
viável para recuperar o município, como pré-candidato
a prefeito pelo PSD.
“Diadema é a cidade que
acolheu meus pais, quando
eu tinha três anos. Foi aqui
que cresci, que estudei. Trabalho desde jovem e sempre
batalhei pelos meus objetivos. Tenho em minha família
e naqueles que amo a força
para seguir lutando por mais
dignidade às pessoas, para
contribuir, de fato, com as

mudanças que precisam ser
realizadas na cidade, serei a
alternativa para a população
que nunca se misturou com
o PT e a família Michels. Isso
é importante”, conta Taka
Yamauchi.
No setor privado, o pré-candidato ao Executivo foi
de ajudante de produção a
diretor administrativo. Se
formou engenheiro civil na
FEI. Fez pós-graduação em
Administração e em Gestão
Pública. Tem em sua trajetória experiência no setor
público. Nos últimos anos
liderou importantes projetos
como secretário de Obras
em um município da região.
Atua, ainda, em importantes
ações sociais em Diadema,
na ONG Te Quero bem e
com atividades no movimento escoteiro da cidade.
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Covid-19 impede a região de comemorar os
198 anos da Independência do Brasil
A decisão está contida em portaria assinada pelo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva e
nenhuma unidade militar poderá participar de cerimônias que resultem em aglomerações de pessoas.
E Diadema é uma das cidades a cumprir as determinações do general ministro
Arlindo Ribeiro

Depois de oito anos consecutivos comemorando a
Independência do Brasil,
este ano a Prefeitura Municipal de Diadema não realizará o tradicional desfile de
7 de setembro para festejar
os 198 anos em que o país
se tornou independente
de Portugal. Os motivos,
segundo a Assessoria de
Imprensa, são em atendimento às normas sanitárias
para evitar aglomerações de
pessoas em virtude da pandemia provocada pela Covid-19 no Brasil e em outros
países. Até mesmo a realização de eventos, de qualquer
natureza, que reúnam público, está proibida, conforme
dispõe o decreto municipal

7.712, de 23 de março do
corrente ano.
No ano passado a prefeitura programou desfile,
realizado na Av. 7 de setem-

bro, envolvendo fanfarras
das escolas públicas e particulares, grupos motorizados
como Corpo de Bombeiros,
Polícia Militar, Polícia Civil,

Polícia Técnico-Científica
do Estado de São Paulo,
Exército Brasileiro, guardas
civis Municipal e Patrimonial, Bombeiros Voluntários

– GRATE (Grupamento de
Resgate Aquático e Terrestre). Também desfilaram
os parceiros Jeepeiros de
Diadema, moto clubes, Das
Classic Custum com carros
antigos, Pedal Diadema,
Clube Old Car Cem Milhas,
Fusca ABC, APAE Diadema,
Instituto Enéas Tognini, Universidade Aberta às Pessoas
Idosas, entre outros.
Mas não é apenas Diadema que fica sem desfile
cívico-militar nesta Semana
da Pátria.
O ministro da Defesa,
general Fernando Azevedo
e Silva, assinou portaria determinando o cancelamento
do desfile de 7 de setembro,
que comemora o 198º Aniversário da Proclamação da

Independência do Brasil.
Mesmo com essa decisão
de Azevedo e Silva, que é o
Chefe das Forças Armadas,
ficará a cargo do presidente
Jair Bolsonaro a realização
de algum tipo de cerimônia
para marcar a data.
Segundo assessores do
presidente, é possível que
haja alguma comemoração de forma mais restrita
no Palácio do Planalto. O
ministro recomenda que
todas as unidades das Forças Armadas, se abstenham
de participar de quaisquer
eventos comemorativos
alusivos ao supracitado
evento como desfiles, paradas, demonstrações ou
outras que possam causar
concentração de pessoas".

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Prefeitura e Grupo
Expoaqua se
entendem e um dos
principais cartões
postais da cidade
continuará a existir

Foto: Reprodução/Instagram

ACORDO GARANTE CONTINUIDADE DA CIDADE DA CRIANÇA

Gabriela Alves

Um acordo entre a Prefeitura de São Bernardo
do Campo, sob a gestão de
Orlando Morando (PSDB)
e Grupo Expoaqua selou
a retomada da Cidade da
Criança, menos de uma semana depois do anúncio de
fechamento. A empresa, que
administra o parque há uma
década, decidiu permanecer
à frente do local. A decisão
foi tomada por um ofício encaminhado à administração
municipal anteontem (31).
No dia 25 de agosto, o
grupo anunciou a decisão de
abrir mão da permissão de
uso do parque em função da
falta de geração de receitas e
impossibilidade de reabertura, mesmo em meio ao retorno adaptado das atividades
de zoológico, comércios e

parques municipais – a Cidade da Criança está fechada
desde 20 de março em cumprimento as orientações de
isolamento social em decorrência da pandemia no novo
Coronavírus.
Em nota, a Expoaqua reafirmou o compromisso de
manter os 150 empregos dire-

tos e 50 indiretos, envolvendo
trabalhadores que “honraram,
ao longo de tantos anos, a manutenção do espaço”. O grupo também se compromete a
cumprir rigorosamente todos
os protocolos sanitários quando a fase verde do Plano São
Paulo permitir a retomada da
operação ao público.

CIDADE DA CRIANÇA
Primeiro parque temático do Brasil, a Cidade da
Criança foi inaugurada em
10 de outubro de 1968 e
tornou-se um tradicional
espaço de lazer da cidade.
A partir das décadas de 1970
e 1980 alavancou o turismo e se transformou em

marca registrada da região.
Em 2005, foi fechado para
reformas e reinaugurado
em 2010, sob a gestão do
Grupo Expoaqua. Segundo
dados da Prefeitura, 40 mil
pessoas compareceram no
evento de reabertura. Por
ano, 400 mil pessoas passavam pela Cidade da Criança.

AQUÁRIO SERÁ
REABERTO
O grupo Expoaqua,
que também administra
o Aquário de São Paulo,
anunciou nesta quarta-feira (2) a reabertura do
local, que ocorrerá no dia
5 de setembro (próximo
sábado). A decisão foi publicada no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo.
Respeitando as orientações de retomada gradual
e do Plano São Paulo, a
empresa afirma o compromisso de retornar com as
atividades de acordo com
os protocolos sanitários e
orientações de distanciamento social. O oceanário
está fechado desde o dia
17 de março, em função
da pandemia do novo Coronavírus. O local abriga
cerca de 300 espécies marinhas e terrestres, grande
parte resgatadas.
Não haverá venda de
ingressos na bilheteria do
parque, somente no site
aquariodesp.com.br.
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Colabore e ABRA chamam a atenção para
um dos complicadores da Covid-19
Campanha #AtualizaAsma pressiona as autoridades
para que protocolo de tratamento da doença, que
não é revisto desde 2013, seja atualizado
Da redação

Você já imaginou como
é viver com dificuldade para
respirar? Essa é a sensação
que mais de 20 milhões de
pacientes convivem diariamente e precisam fazer uso
de medicações adequadas
para controlar crises. Um dos
grupos de maior risco frente
à Covid-19, os asmáticos contam com um protocolo de
tratamento que foi atualizado
pela última vez em 2013.
Nos últimos sete anos,
várias tecnologias para asma
foram lançadas no mercado,
mas os pacientes não estão
tendo acesso a elas pelo
SUS. A campanha #AtualizaAsma, criada pela ABRA
(Associação Brasileira de
Asmáticos) e pela Colabore com o Futuro, pretende
mudar esse cenário. “O pa-

ciente tratado pode ter uma
vida normal, ou pelo menos
muito próxima do normal.
Hoje, no Brasil, menos de
33% dos pacientes fazem
uso contínuo dos medicamentos para o controle da
doença e somente 12,4%
tem sua asma controlada”,
explica Dra. Zuleid Linhares
Mattar atual presidente da
ABRA.
Um dos principais motivos para a falta de adesão
ao tratamento é a dificuldade ao acesso. “Entendemos
que é fundamental a incorporação no SUS de todas
as classes de medicamentos hoje conhecidos para
o tratamento da asma. Em
sete anos surgiram novos
medicamentos que poderão significar a diferença
entre viver e morrer para
os pacientes asmáticos”,

pontua a presidente. “Existem alguns medicamentos
que só estão disponíveis
em apresentações inadequadas às crianças ou aos
portadores de dificuldades
na aspiração, por exemplo,
e essas falhas precisam ser
sanadas”, completa.
A campanha busca mostrar, de forma muito simples e de fácil entendimento, que esse é um período
muito longo para que PCDT
(protocolo clínico e diretrizes farmacêuticas) não seja
atualizado. “Neste período,

muitas tecnologias inovadoras foram lançadas, mas se
não consta no PCDT, os médicos não podem receitar”,
explica Carolina Cohen,
cofundadora da Colabore
com o Futuro.
O principal objetivo da
campanha é engajar a população nesse movimento,
pedindo que assinem o manifesto de apoio à atualização do PCDT que será encaminhado aos tomadores
de decisão. “Nós estamos
com a ABRA nessa luta que
pode melhorar a vida de

milhões de pacientes, ainda mais nesse momento,
em que a pandemia da Covid-19 oferece um risco ainda maior para a vida dessas
pessoas”, destaca.
A ABRA-SP (Associação
Brasileira de Asmáticos) está
conversando com as autoridades responsáveis pela
atualização do PCDT para
conscientizá-los sobre os
benefícios que os novos tratamentos trazem para o paciente, visando atualizar esse
protocolo e garantir que os
pacientes para asma possam

ter acesso ao tratamento que
de fato precisam.
Para fortalecer a sociedade civil na busca dos seus
direitos, a Colabore Com o
Futuro, primeiro negócio social de advocacy da América
Latina, identifica as principais necessidades, mobiliza
os principais envolvidos no
processo e encabeça campanhas que visam ampliar
as políticas de saúde do
país. “Em apenas três anos
de existência, já mudamos
a vida de mais de 8 milhões
de pessoas com o nosso trabalho. A Colabore é a força
que une a sociedade, o mercado e os representantes da
administração pública para
que o acesso à saúde seja
cada vez mais amplo e eficiente”, finaliza Carolina.
Para que esse pedido
seja ouvido, o manifesto
#AtualizaAsma precisa de
10 mil assinaturas e pode
ser acessado neste link https:// www.atualizaasma.
com/assine-o-manifesto.

O que o Brasil vai ter após a pandemia do Covid-19
Para nós do Brasil
,“Falta honestidade dos
Políticos” em colocarem o
dinheiro que foi colocado
pelo Governo Federal a
disposição dos governadores e prefeitos, no lugar
certo. Ou seja, nosso país
tem total condições de
superar essa crise humanitária e econômica com
recursos que já estão em
mãos de políticos. Cada
solução tomada por governos honestos como a
Coréia do Sul onde nada
parou, mas o governo
central colocou a disposição de toda a população
testes do covid-19 em
todo território da Coréia
e somente as pessoas que
estivessem doentes eram
colocadas em hospitais.

No Brasil onde 40% do
congresso (Câmara e Senado) ainda são do governo anterior, bem como o supremo
tribunal onde dos 11 ministros, 6 foram nomeados pelo
governo anterior, o governo
federal foi obrigado a não
liderar as ações contra a pandemia, mas a delegar para
os governadores e prefeitos
as ações, e na verdade para-

lisaram o pais inteiro o que
vai nos trazer uma recessão
jamais vista no País. Mesmo
assim, o governo federal liberou um montante de dinheiro que poderia ajudar muito,
mas os líderes que são governadores e prefeitos conseguiram desaparecer com toda
verba sem terem feito quase
nada contra a pandemia.
Mas teremos, com toda
certeza, uma distribuição de
nossa economia, trazendo
aproximadamente 20 milhões de desempregados e 29
milhões de pessoas sem casa
para morar, além de 40 milhões de pobres e pedintes.
Se nossos políticos não
deixarem de ser gananciosos e ladrões do dinheiro
do povo, a solução para o
País não virá. Se houver uma

ação efetiva, no entanto, a
população poderá sofrer
menos, pois nosso país somente com nossos produtos
na área de Agro, podemos
alimentar 1,6 bilhões de seres humanos conforme a
ministra da Agricultura.
A imprensa ainda carrega
consigo todos os defeitos
dos governos anteriores, o
que é escondido da população, que nos últimos 20
anos os governadores conseguiram empobrecer 40%
da nossa população com
impostos absurdos, conforme segue:
Botijão de Gás R$ 42,00
(Brasil), R$6,00 (Argentina),
R$ 4,00 (USA)
Àgua/m3 R$ 0,90 (Brasil), R$ 0,30 (Argentina) e
R$ 28,00 (USA)

Automóvel médio R$
80.000 (Brasil), R$ 40,000 (Argentina) e R$ 38.000 (EUA)
O político brasileiro conseguiu colocar uma taxa de
imposto que mata por ano
mais que qualquer pandemia, enchentes, bala perdida e acidentes de transito.
Nosso país já chegou a criar
1 milhão de novas empresas
por ano, mas o imposto assassino mata 1,5 milhões de
empresas por ano.
Para melhor esclarecer,
poderemos comparar os países que são próximos do nosso e qual é a carga tributária
da população que trabalha.
USA 6%
Argentina 16%
Chile 18%
México 21%
Colômbia 22%

Brasil 56% (Temos muitos impostos uns sobre os
outros)
A maior herança (maldita) foi deixada pelos
últimos 20 anos pelos
governos anteriores. Na
realidade nossos políticos
antigos necessitam de uma
completa reciclagem neste
momento atual, eliminando: a corrupção, os desvios
do dinheiro do povo e passando por um processo de
renovação completo, sem
politicagem mas com inteligência, com trabalho honesto para assim podermos
combater as pandemias
que vierem pela frente.
* J. A. Puppio é empresário, diretor
presidente da Air Safety e autor
do livro “Impossível é o que não
se tentou”

NOVO NÚMERO: 3705-9905
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Foto: Divulgação Suzantur

Transporte público de
Diadema ganha
novos ônibus

Operados pela Suzantur,
veículos oferecem maior conforto,
acessibilidade e internet gratuita
Marco Garcia

Desde 20 de agosto,
passageiros de 8 linhas de
ônibus de Diadema têm à
disposição novos veículos
disponibilizados pela Suzantur, empresa que assumiu o lote antes operado
pela companhia Benfica.
De acordo com Claudinei Brogliato, proprietário
da Suzantur, inicialmente,
os usuários circularão em
uma frota de 63 ônibus –

três anos mais novos que
os antigos. E o objetivo é
acrescentar modelos zero
quilômetro a médio prazo.
A autorização foi concedida pela Secretaria de
Transportes no dia 15 de
agosto. Diadema será a terceira cidade do ABC a ter
linhas operadas pela Suzantur, que já atua em Santo
André e Mauá.
Os ônibus disponíveis à
população possuem acesso
gratuito à internet, monito-

ramento remoto por GPS
e são acessíveis a pessoas
com mobilidade reduzida.
Segundo a empresa, os veículos novos possuem climatizadores para renovação do
ar e tomadas USB.
Conforme a assessoria
de imprensa da Prefeitura,
a Benﬁca era responsável
pela operação das linhas
21DP (Diadema/Piraporinha), 24DP (Diadema/Piraporinha), 30ED (Eldorado/
Diadema), 31D (Diadema),
32D (Diadema), 32ED (El-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO

1. Deliberação sobre coligação majoritária a Prefeito e a Vice-Prefeito;
2. Escolha dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito;
3. Escolha dos candidatos a Vereador;
4. Deﬁnição dos números dos candidatos a Vereador e dos nomes que serão
utilizados na urna;
5. Indicação do nome dos representantes / delegados, que representarão o
partido perante a Justiça Eleitoral;
6. Deﬁnição do nome da Coligação;
7. Assuntos Gerais.
Município de Diadema/SP 03 de Setembro de 2020.
Presidente Comissão Provisória PARTIDO SOCIAL LIBERAL
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE DIADEMA/SP

O restaurante A Candeia está localizado no
bairro Eldorado com fundo para a represa Billings, é um lugar diferenciado pela proximidade com
a natureza. O tradicional restaurante tem mais
de 50 anos no mercado e destaca-se pela paisagem incrível e pelo ambiente familiar e agradável.
É difícil ser morador de Diadema e nunca ter ouvido
falar do restaurante A Candeia ou não ter experimentado o famoso e tradicional ﬁlé A Candeia. Unindo inovação e tradição, a nova gestão procura manter o estilo
inserindo conforto e soﬁsticação. Apesar de ser um
restaurante tradicional, nos últimos meses o ambiente
foi totalmente reformado e passou a oferecer o serviço
de delivery. Os pratos não levam tempero industrializado e até os molhos são feitos com tomates frescos. O
restaurante sempre teve como prioridade a saúde e o
bem-estar de nossos clientes e com a pandemia o cuidado tem sido redobrado, adotando distanciamento e
desinfecção do ambiente. Nessa nova etapa o tradicional e querido restaurante A Candeia promete encantar
ainda mais os moradores de Diadema e da região.

Incremento na frota
Vale lembrar que o sistema de transporte público de Diadema havia sido
aquecido pela entrega de
sete novos micro-ônibus da
MobiBrasil. Veículos que
atenderão usuários das
linhas 14P (Jardim Cazuza/
Piraporinha), 16P (Jardim
Arco-Íris/Piraporinha) e 35D
(Jardim Luso/Diadema).

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PARA A ESCOLHA
DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 2020
O Presidente da Comissão Executiva Provisória Municipal do Partido Social
Liberal de do Município de Diadema, nos uso de suas atribuições legais e
estatutárias, pelo presente EDITAL CONVOCA, todos os convencionais, a
comparecerem das 9:00 às 14:00 horas do dia 13 de Setembro de 2020,
na Rua: Orense,41, Sala 1513, Bairro: Centro, Município de Diadema, Estado de
São Paulo, CEP: 09920-650, para participarem da Convenção Municipal visando
as Eleições de 2020, com a seguinte Ordem do Dia:

dorado/ Diadema), 33ED
(Eldorado/Diadema)e
34ED (Eldorado/Diadema).

Restaurante A Candeia

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE DIADEMA/SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convenção Ordinária para Escolha de Candidatos e Coligação
O presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD
de Diadema/SP, convoca seus convencionais, nos termos do que dispõe
o art. 16, 17 e 34 do Estatuto do Partido, para participarem da Convenção
Ordinária a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020, às 10:00
horas na Rua Tuiuti, 36 - Centro, em Diadema, Estado de São Paulo,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovar a indicação do
candidato a Prefeito e aprovar a indicação do vice para prefeito e os
candidatos a vereador (a); aprovar as coligações partidárias; analisar
e aprovar os planos e proposições de atuação politica ou de governo
dos seus candidatos; demais assuntos referentes às eleições de 2020 e
outros temas de interesse partidário. São convencionais: os membros do
Diretório Municipal.
Diadema, 03/09/2020
Presidente Municipal do PSD – Takaharu Yamauchi

PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO - PTB
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE DIADEMA/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convenção Ordinária para Escolha de Candidatos e Coligação
A Comissão Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro – MDB
de Diadema/SP, convoca seus convencionais, nos termos do que dispõe o art.
1º, inc. II, da Emenda Constitucional nº 107/2010 e art. 23, 26, 88, §2º, inc, I
e IV, 89, inc. III e IV do Estatuto do Partido, para participarem da Convenção
Ordinária a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020, às 10:00 horas
na Rua Tuiuti, 36 - Centro, em Diadema, Estado de São Paulo, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: aprovar a indicação do candidato a Prefeito
e aprovar a indicação do vice para prefeito e os candidatos a vereador (a);
aprovar as coligações partidárias; analisar e aprovar os planos e proposições
de atuação politica ou de governo dos seus candidatos; demais assuntos
referentes às eleições de 2020 e outros temas de interesse partidário. São
convencionais: os membros do Diretório Municipal.

O presidente da Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
de Diadema/SP, convoca seus convencionais, nos termos do que dispõe o art.
16, 17 e 34 do Estatuto do Partido, para participarem da Convenção Ordinária
a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020, às 10:00 horas na Rua
Tuiuti, 36 - Centro, em Diadema, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: aprovar a indicação do candidato a Prefeito e aprovar
a indicação do vice para prefeito e os candidatos a vereador (a); aprovar as
coligações partidárias; analisar e aprovar os planos e proposições de atuação
politica ou de governo dos seus candidatos; demais assuntos referentes às
eleições de 2020 e outros temas de interesse partidário. São convencionais:
os membros do Diretório Municipal.

Diadema, 03/09/2020

Diadema, 03/09/2020

Presidente Municipal do MDB – Fernando Belem Gomes

Presidente Municipal do PTB – Hilton Alves Moreira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convenção Ordinária para Escolha de Candidatos e Coligação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL
PARA A CELEBRAÇÃO DE COLIGAÇÃO E ESCOLHA DE CANDIDATOS.
O Presidente da Comissão Executiva Municipal do PARTIDO REPUBLICANOS,
do Muncípio de Diadema - SP, na forma que dispõe o Estatuto Partidário e legislação
eleitoral vigente, em especial as Resoluções do TSE n. 23.619/19, 23.623/20 e
23.624/20, convoca todos os seus convencionais, para comparecerem à Convenção
Partidária Municipal do PARTIDO REPUBLICANOS DIADEMA a ser
realizada no dia 10/09/2020, no seguite endereço : Avenida Sete de Setembro, nº
450, das 19:10h às 21:10h horas, nesta cidade , com a seguinte ORDEM DO DIA
: I - Deliberação sobre a participação no pleito municipal de 2020; II- Escolha dos
candidatos que disputarão às eleições municipais majoritárias e/ou proporcionais
a serem realizadas, em 15 (quinze) de novembro de 2020; III-Deliberar se
serão realizadas coligações para as eleições majoritárias e discussão, aprovação e
nome da coligação ou se o partido concorrerá isoladamente;IV- Sorteio dos números
para candidatos a Vereadores (as) e nomes que utilização nas urnas; V- Indicação
dos Representantes/Delegados ; VI- Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Diadema, 03 de Setembro de 2020.
Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido REPUBLICANOS.
GESIEL DUARTE DE OLIVEIRA
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE - REDE
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE DIADEMA/SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convenção Ordinária para Escolha de Candidatos e Coligação
A Comissão Municipal Provisória da Rede Sustentabilidade (REDE)
Diadema /SP, convoca seus convencionais devidamente habilitados
ao exercício do voto. para participarem da Convenção Ordinária a ser
realizada no dia 12 de setembro de 2020, às 10:00 horas na Rua
Tuiuti, 36 - Centro, em Diadema, Estado de São Paulo, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: aprovar a indicação do candidato a
Prefeito e aprovar a indicação do vice para prefeito e os candidatos a
vereador (a); aprovar as coligações partidárias; analisar e aprovar
os planos e proposições de atuação politica ou de governo dos seus
candidatos; demais assuntos referentes às eleições de 2020 e outros
temas de interesse partidário. São convencionais: os membros do
Diretório Municipal.
Diadema, 03/09/2020
1º Porta voz Municipal da Rede – Carlos Daniel Góis Lima da Silva
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Professor de Santo André
lança livro com 33 ideias
para melhorar as
cidades brasileiras
“É Isso” será lançado virtualmente, hoje, 3 de setembro
e é prefaciado pelo prefeito Paulo Serra
Da redação

Um guia de boas práticas
para o poder público municipal tornar sua cidade mais
cidadã, acessível, sustentável, democrática e menos
desigual. Essa é a proposta
do livro “É Isso”, que lista 33
ideias factíveis para melhorar
a vida coletiva das cidades
brasileiras. A edição será lançada nesta quinta, 3 setembro, às 20h30, em um evento
virtual multiplataforma, que
será transmitido via Facebook, Instagram e Youtube.
A publicação foi idealizada e escrita pelo historiador,

cientista político e professor
Thiago Rocha, de Santo André (ABC Paulista). O livro,
lançado pela editora Fabricando Ideias, já está disponível para compra por meio da
plataforma digital Amazon.
Entusiasta da renovação
política brasileira com medidas inovadoras, Rocha decidiu colocar no papel ideias
próprias e outras que teve
conhecimento estudando
algumas cidades do país.
“Pensei que seria interessante compartilhar minhas
fagulhas e lampejos sobre
alguns temas como desigualdade social, educação

pública, sustentabilidade
e cidades inteligentes, visando o fortalecimento da
nossa democracia. Este não
é um livro acadêmico, com
tese estruturada, mas sim o
resultado de alguns anos de
estudos e trabalhos sobre
políticas públicas”, afirma
Thiago Rocha.
O livro é prefaciado
pelo prefeito de Santo
André, Paulo Serra, que
participará do lançamento
virtual. “O Thiago descreve com total habilidade e
conhecimento de causa a
respeito de como a inovação, a tecnologia e a ciência

SERVIÇO

podem, juntas, consolidar
práticas que melhoram a
vida das pessoas e fazem as
suas cidades progredirem”,
comenta o chefe do Executivo municipal. “É um guia

prático que aponta soluções
transformadoras, capazes
de impulsionar o desenvolvimento econômico e social
dos municípios”, acrescenta
o prefeito Paulo Serra.

Lançamento do livro “É isso!”
Dia: 3 de setembro
Horário: 20h30
Local: Transmissão ao vivo no perfis do autor no Facebook (https://
www.facebook.com/professorthiagorocha),
Instagram
(@professorthiagorocha) e Youtube (https://www.
youtube.com/c/ThiagoRochaOficial)
Onde comprar: Amazon Preço: R$ 10

Consórcio ABC pede informações a União e Estado
sobre implementação e efetivação da Lei Aldir Blanc
Questionamentos
foram elaborados
pelos sete municípios por meio do
GT Cultura da entidade regional
O Consórcio Intermunicipal Grande ABC
solicitou informações
à Secretaria Especial da
Cultura, vinculada ao
Ministério do Turismo,
e à Secretaria Estadual

da Cultura e Economia
Criativa sobre a implementação e efetivação da
Lei Federal 14.017/2020,
conhecida como Lei Aldir
Blanc. A norma vai descentralizar R$ 3 bilhões
em recursos da União
para a gestão da cultura
de estados e municípios
A entidade regional
encaminhou ofícios ao
secretário especial da
Cultura, Mário Frias, e
ao secretário estadual da

Cultura, Sérgio Sá Leitão,
a partir de questionamentos elaborados pelos
sete municípios por meio
do Grupo de Trabalho
(GT ) Cultura do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
No documento enviado à pasta federal, o Consórcio ABC ressalta que
é necessário “celeridade
no repasse dos recursos
para as ações emergenciais ao setor cultural tão

fortemente atingido pela
crise decorrente da pandemia”. O ofício apresenta 26 questionamentos,
incluindo dúvidas e solicitações de esclarecimento
a efetiva e eficaz aplicação
dos recursos.
Para a pasta estadual, o
Consórcio ABC solicita o
prosseguimento da iniciativa de trabalho conjunto,
incluindo a apresentação
de um plano de ação e
regulamentação estadual,

de forma a evitar sobreposição com as ações municipais.
O presidente do Consórcio ABC e prefeito
de Rio Grande da Serra,
Gabriel Maranhão, afirmou que os documentos
reúnem uma série de esclarecimentos dos sete
municípios sobre a operacionalização das ações
previstas na Lei Aldir
Blanc, regulamentadas no
Decreto 10.464/2020.

“Os questionamentos
foram formulados pelo
nosso grupo técnico que
trabalha ações regionais
para a área, o GT Cultura,
composto por secretários
e gestores municipais da
pasta. Os profissionais do
setor cultural da nossa
região foram muito afetados pela pandemia e
aguardam com urgência o
recebimento dos repasses
do auxílio emergencial”,
ressaltou Maranhão.
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FUTEBOL EUROPEU

Nascido em Diadema,
David Luiz é campeão
na Inglaterra

Diademense
marca gol nos
pênaltis e vence
título da Supercopa
da Inglaterra
Por Douglas Oliveira

No ultimo sábado (29),
o zagueiro David Luiz, de 33
anos, conquistou mais um título na Europa. O Arsenal venceu o Liverpool pela Supercopa da Inglaterra, no Estádio

Wembley, em Londres. Após
empatar em 1 a 1 no tempo
normal, o duelo foi para os
pênaltis. Durante as penalidades máximas, o brasileiro converteu a penúltima cobrança,
dando aos Gunners o troféu.
David Luiz nasceu em
Diadema e começou a
carreira jogando nas categorias de base do Vitória,
em Salvador, com apenas
14 anos. A primeira partida
como jogador profissional

ocorreu em 2005. No início
do Campeonato Baiano de
2007, ele foi emprestado ao
Benfica, de Portugal.
Contratado em definitivo
e após ser destaque no Campeonato Português, foi contratado em 2011 para reforçar
o Chelsea. No time londrino,
foi um dos responsáveis pelo
titulo inédito na história dos
Blues: a Champions League
2011/12. Vale ressaltar a rápida passagem que teve pelo

PSG, da França. Contudo,
não foi apenas no velho continente que o atleta ficou conhecido. Em 2013, sagrou-se
campeão da Copa das Confederações defendendo a Seleção Brasileira. Nos minutos
decisivos da grande final, o
defensor impediu que a Espanha fizesse o gol de empate,
tirando a bola em cima da
linha gol. Em 2014, David sucumbiu contra a Alemanha
no fatídico 7 a 1.

ÁGUA SANTA

Atacante Dadá foi
Ex-atletas do Netuno disputam
principais divisões do Brasileirão emprestado pelo Água Santa
Douglas Oliveira

E não é só Dadá Belmonte que saiu do Água
Santa para disputar o Campeonato Brasileiro.
Outros ex-atletas do clube em 2020 estão disputando a Série A e B do torneio nacional.
O Grupo ABC News informou na semana
passada o empréstimo de Luan Dias à Ponte
Preta, mas a lista é longa. Na elite, o lateral Jonathan foi contratado pelo Coritiba,
onde já atuou em quatro jogos, sendo
alguns deles como titular.
A Série B conta com o maior número de representantes. O experiente lateral-direito Luis
Ricardo acertou com o Juventude. Ex-Real Madrid, o lateral-esquerdo Abner Felipe, emprestado ao Netuno no início do ano pelo Athletico
Paranaense, jogará pelo Guarani. Por fim, o
zagueiro Walisson Maia, ex-capitão, já estreou
pelo Botafogo de Ribeirão Preto.

Jonathan em ação contra o Flamengo/ Foto: Divulgação Instagram

Foto: Divulgação Instagram

Douglas Oliveira

Jonathan, que defende o Coritiba, é o representante na Série A

O Água Santa emprestou Dadá Belmonte,
de 23 anos, ao Náutico. O atleta, que passou
o segundo semestre do ano passado cedido
à Ponte Preta, retornou essa temporada ao
Netuno para jogar o Paulistão.
Revelando pelo Salgueiro e com passagem pelo Internacional, o atacante é um
dos grandes nomes da história recente do
time diademense. Contratado em 2019, ele
tem 25 jogos e 10 gols marcados. O último
no empate de 1 a 1 contra o Botafogo de
Ribeirão Preto, em fevereiro de 2020.
O contrato de Dadá com os pernambucano, que estão disputando o Campeonato
Brasileiro da Série B, vai até o final do torneio nacional. O jovem, inclusive, já anotou seu primeiro gol com a camisa do Timbu, na vitória de 1 a 0 contra o Figueirense.

RUA CORUNHA, 293 - DIADEMA - CENTRO

CONTADOR:

(11) 4044 6667 / 4057 3888

MARCOS BRAGA

Netuno emprestou o atleta ao Náutico até o fim da Série B

Oferecemosserviços
para abertura de empresas
e soluções contábeis
personalizados de elevado grau
dequalidade, observando a
valorização de pessoas e
o compromiso ético e social,
contribuindo efetivamente para o
sucesso e crescimento da
empresa e de nossos clientes.

