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Angelica Richter

Os comércios e empreendimen-
tos do setor de serviços do ABC pas-
sam a abrir, a partir de hoje (1º), das 
6h às 20h. A ampliação do horário de 
atendimento foi anunciada na última 
quarta-feira (30) pelo governo do Es-
tado, que manteve a fase de transição 
até 9 de maio, mas flexibilizou a qua-
rentena. A capacidade de ocupação 
foi mantida em 25%.

Sem previsão de entrega dos governos 
estadual e federal, e sem estoque de insu-
mos que compõem o kit intubação, usado 
em pacientes graves de covid, a Prefei-
tura de Ribeirão Pires recorreu aos cofres 
públicos e comprou os medicamentos. 
Segundo a prefeitura, foram entregues 
nesta sexta-feira (30) Propofol (sedativo), 
Rocurônio e Cisatracúrio, ambos blo-
queadores neuromusculares.

Até dezembro, o Shopping Popu-
lar de Diadema vai passar por reforma 
interna. O objetivo é adequar o local e 
ajustar os boxes com os alinhamentos 
padrão ao decreto da Secretaria de Segu-
rança Alimentar, em vigor desde março 
deste ano, e de exigências do Corpo de 
Bombeiros. A reforma já começou. Até o 
momento já foram gastos cerca de R$ 9,7 
mil em obras no local.
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Centrais sindicais promovem ato 
unificado virtual no Dia do Trabalhador

Desemprego bate recorde histórico 
e atinge 14,4 milhões de brasileiros

Comércios e serviços 
do ABC passam a 

abrir das 6h às 20h 
a partir de hoje

Sem ajuda dos 
governos estadual 

e federal, prefeitura 
compra kits intubação

Shopping Popular 
passa por reforma  

e padronização 
no design 

1º de maio

Pesquisa

quarentena ribeirão Pires diadema

Cleide Carvalho especial para o DR

Henry John Kaiser
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Escola municipal de 
São Caetano oferece 
espaço com internet 

para alunos assistirem 
a aulas online

educação

O mercado imobi liá rio do ABC dá 
sinais de rea ção nes te ano, depois do 
forte tombo de 27,2% nas vendas e 
de 59,5% no nú  mero de lançamentos 
em 2020. Porém, o avanço da pan-
demia de covid-19 e a alta nos pre ços 
dos in su mos podem frustrar a re  to-
ma da esperada pelo setor. Pesquisa 
divulgada na última quinta-feira 
(29) pela Asso ciação de Cons  tru to-
ras, Imobi li á rias e Ad mi nis tra  do ras 
do ABC (ACIGABC) revela que, no 
primeiro trimestre, foram lança-
dos 426 imóveis re sidenciais novos 

Após forte queda no ano passado, mercado 
imobiliário do ABC dá sinais de recuperação
No primeiro trimestre as vendas de imóveis novos caí ram 22%, mas cresceram 66,2% ante o último trimestre de 2020

Os problemas são 
apenas oportunidades 
com roupas de trabalho

“

“

Sol 
com 

algumas 
nuvens. 

Não 
chove.

Sábado

25º

12º

no ABC, volu me 73,9% superior ao 
apurado no mes mo período do ano 
passa  do (245), quando a pandemia 
ain da não havia chegado ao Brasil. 
Na mesma comparação, as vendas 
de imóveis novos caí ram 22%, para 
580 unidades, mas cresceram 66,2% 
ante o último trimestre de 2020, 
mes mo com o fechamento dos es-
tandes de vendas durante pratica-
mente todo o mês de mar ço, em 
função das restrições impostas pelo 
Plano São Paulo de enfrentamento à 
pandemia.

Dino Santos/PMD

A Prefeitura de Diadema deu início 
nesta sexta-feira (30) à entrega do Cartão 
Merenda, lançado como alternativa às 
cestas básicas entregues anteriormente, 
durante a ausência de aulas presenciais. Página 7

Prefeitura começa a entregar 
Cartão Merenda no valor de R$ 50

diadema

Todos os estudantes que fizeram 
cadastramento vão receber o benefí-
cio em suas unidades de ensino por 
meio de escala. O Cartão Merenda 
tem o valor de R$ 50.

Todos os estudantes que fizeram cadastro vão receber o cartão em sua unidade de ensino 

Os 237 lojistas têm 15 dias para apresentar novo projeto de design 

Queda mais acentuada no número de lançamentos do que nas ven das fez cair o estoque de imóveis novos 
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Diadema adia discussão de projeto 
que cria 1,2 mil postos de trabalho
Após ser aprovada por unanimidade em primeira votação, propositura recebeu 28 emendas

WILSON DE SÁ ESPECIAL
PARA O DIÁRIO REGIONAL

O Programa denominado 
“Bairro Melhor” proposto 
pelo prefeito de Diadema, 
José de Filippi Jr (PT), e que 
já foi aprovado por unanimi-
dade em primeira discussão 
na Câmara, foi adiado na 
última quinta-feira (29), por 
15 dias, pelo líder do gov-
erno na Câmara, vereador 
Orlando Vitoriano (PT) 
para melhores estudos. Isso 
porque foram apresentadas 
28 emendas ao projeto. 

No entanto, Vitoriano 
afirmou que a intenção é vo-
tar já na próxima quinta-feira. 
“Terça-feira haverá uma re-
união com os vereadores para 
discutir todas as emendas, 
porque tem algumas que des-
caracterizam o projeto, e são 
até inconstitucionais, como 
a que quer aumentar o valor 
da bolsa para 75% do salário 

mínimo”, explicou. 
O petista se referiu à emen-

da de autoria do vereador Edu-
ardo Minas (Pros) que propõe 
aumento do valor da bolsa de 
R$ 550 para R$ 825 por mês 
aos contatados no programa, 
e com direito à cesta básica. “A 
outra proposta é que a prefei-
tura, primeiro preencha todas 
as vagas da Frente de Tra-
balho, e depois contrate para 
o Bairro Melhor”, completou. 

Segundo Minas, a pre-
feitura tem 700 pessoas na 
Fren te de Trabalho e o total 
que pode se contratar é 1.534, 
ou 20% do total de funcioná-
rios públicos que é de 7.673. 
“O ideal seria ter os dois pro-
gramas na totalidade. Porém, 
se não conseguir, mantenha 
a Frente de Trabalho, porque 
este ao menos mantém di-
reitos dos trabalhadores.  
Não se pode explorar o tra-
balhador. Um programa tem 

Suplente de Lilian Cabrera assume vaga na Câmara
O primeiro suplente 

do PT, Antônio Rodrigues, 
vai assumir a cadeira de 
vereador na Câmara de Dia-
dema, na segunda-feira (3), 
às 10h. Rodrigues ficará no 
cargo até que a vereadora 
Lilian Cabrera possa reas-
sumir a vaga. A parlamentar 

que complementar o outro e 
não completar as vagas de um 
com outro que paga menos”, 
destacou.

A proposta do governo é 
de abrigar 1,2 mil novas vagas 
de emprego na cidade sob o 
guarda-chuva da prefeitura. A 
bolsa-auxílio seria de R$ 550 
por mês por quatro horas de 

trabalho diários, para pessoas 
entre 18 anos e 74 anos que 
estejam desempregadas e sem 
rendimentos próprios. 

Ainda não há definição de 
qual será o orçamento para 
este ano. Porém, caso o pro-
jeto seja aprovado neste mês, as 
contratações começariam ainda 
no primeiro semestre.

Divulgação

Minas quer aumentar valor da bolsa para R$ 825 por mês

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

/diarioregionaloficial
www.diarioregional.com.br
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Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
de terça à sexta (exceto feriados) das 11h30 às 15h

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

está internada com covid-19 
desde o dia 7 de abril e o es-
tado de saúde dela perman-
ece estável, segundo infor-
mações do seu gabinete. 

Rodrigues volta à Câ-
mara depois de 16 anos, já 
que foi vereador entre 2000 
a 2004. “Vou continuar re-

zando pela melhora da Lil-
ian e que reassuma o cargo o 
mais rápido possível”, disse. 

Rodrigues não sabe por 
quanto tempo ficará na Casa, 
mas disse que no tempo em 
que estiver no cargo quer faz-
er projetos principalmente 
na aréa de mobilidade.

 “Vou lutar para que se-
jam colocadom abrigos nos 
pontos de ônibus, inclusive 
nos corredores de trólebus”, 
disse. “Quero trabalhar 
também para levar a Linha 
11 para o Sitio Joaninha”, 
completou. (Wilson de Sá es-
pecial para o Diário Regional)

Jair Bolsonaro busca se 
aproximar de ministros do TCU

Sob pressão da CPI da Co-
vid, o presidente Jair Bolson-
aro tenta se aproximar de min-
istros do Tribunal de Contas da 
União (TCU). No mesmo dia 
em que a comissão foi insta-
lada, na terça-feira (27), e sena-
dores da oposição avisaram que 
pediriam informações sobre a 
atuação do governo federal na 
pandemia a órgãos de controle, 
o chefe do Executivo se reuniu 
com integrantes do tribunal.

O encontro ocorreu de-
pois que a área técnica do TCU 
apontou falhas do governo no 
enfrentamento da covid-19 e 
logo após a equipe econômica 
mostrar preocupação com a 
possibilidade de Bolsonaro ser 
responsabilizado por irregu-
laridades no Orçamento deste 
ano. Cabe ao tribunal analisar 
irregularidades orçamentárias 
por parte do Executivo.

Foi com base em um 
relatório da Corte que apontou 
“pedaladas fiscais” que o Con-
gresso abriu o impeachment de 
Dilma Rousseff, em 2016

“Salientei (no encontro com 
Bolsonaro) que o fundamental 
agora é a gente estabelecer 
um diálogo para recuperar a 
economia do país Temos que 
evitar um confronto e as ins-
tituições todas têm que se 
unir para combater a morte 
que está acontecendo”, disse 
o ministro Augusto Nardes, 
um dos que foram recebidos 
no café da manhã, no Palácio 
da Alvorada.

Dos nove ministros titula-
res do TCU, seis participaram 
do encontro - três deles de for-
ma virtual. Augusto Sherman, 
ministro substituto, também 

foi ao Alvorada. A presidente 
do tribunal, Ana Arraes, não 
compareceu. Procurada, disse 
que designou Nardes para 
representá-la.

Bolsonaro levou à reu-
nião os ministros Marcelo 
Queiroga, da Saúde, e Paulo 
Guedes, da Economia. Os dois 
ministérios viraram foco de 
problemas para o governo e 
passaram a ser alvo do tribunal 
de contas. A pasta comandada 
por Guedes travou uma queda 
de braço com o Congresso por 
causa do espaço destinado às 
verbas parlamentares no Orça-
mento de 2021. Já a área che-
fiada por Queiroga está sob o 
escrutínio da CPI da Covid.

“O Guedes fez uma ava-
liação do aspecto econômico, 
dizendo que o Brasil está em 
vantagem em relação a ou-
tros países, elencou uma série 
de números. Mas, sobre es-
ses números, cabe ao governo 
fazer a sua defesa, não a mim”, 
declarou Nardes.

Segundo relatos de outros 
participantes do café, Bolso-
naro falou superficialmente so-
bre o combate ao coronavírus 
e vacinas e focou nas medidas 
econômicas do governo na 
pandemia, como auxílio emer-
gencial e programa de redução 
de jornadas e salários em em-
presas privadas.

O encontro também ocor-
reu menos de duas semanas 
depois de uma tentativa malsu-
cedida de alterar a composição 
do TCU. O governo queria 
antecipar a aposentadoria do 
ministro Raimundo Carreiro e 
escolhê-lo para ser embaixador 
do Brasil em Portugal. (AE)



Nacional
jornalismo@diarioregional.com.br

Sábado e Domingo, 1º e 2 de maio de 2021   3

População desocupada alcança recorde 
de 14,4 mi no trimestre até fevereiro

Em relação a fevereiro de 2020, o número de desempregados aumentou 16,9%
Arquivo/Agência Brasil

Número de desempregados aumentou 16,9% em um ano

O país registrou recorde 
de 14,423 milhões de pessoas 
desempregadas no trimestre 
encerrado em fevereiro, segun-
do os dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
iniciada em 2012 pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A taxa de 
desemprego passou de 14,1% 
no trimestre encerrado em no-
vembro para 14,4% no trimes-
tre terminado em fevereiro.

O total de desocupados 
cresceu 2,9% em relação a 
novembro, 400 mil pessoas a 
mais em busca de uma vaga. 
Em relação a fevereiro de 
2020, o número de desem-
pregados aumentou 16,9%, 
2,080 milhões de pessoas a 
mais procurando trabalho.

A população ocupada so-
mou 85,899 milhões de pes-
soas, 321 mil trabalhadores 
a mais em um trimestre. Em 
relação a um ano antes, 7,811 
milhões de pessoas perderam 
seus empregos.

A população inativa somou 
76,431 milhões de pessoas 
no trimestre encerrado em fe-
vereiro, 18 mil a mais que no 

trimestre anterior. Em relação 
ao mesmo período de 2020, a 
população inativa aumentou 
em 10,494 milhões de pessoas.

O nível da ocupação - por-
centual de pessoas ocupadas 
na população em idade de 
trabalhar - caiu de 54,5% no 
trimestre encerrado em fever-
eiro de 2020 para 48,6% no tri-
mestre até fevereiro de 2021. 
No trimestre terminado em 
novembro de 2020, o nível da 
ocupação era de 48,6%.

n SUBOCUPAÇÃO 
A taxa de subocupação por 

insuficiência de horas trabalha-
das ficou em 8,0% no trimestre 
até fevereiro, ante 7,8% no tri-
mestre até novembro, segundo 
o IBGE. Em todo o Brasil, há 
6,890 milhões de trabalhadores 
subocupados por insuficiência 
de horas trabalhadas.

O indicador inclui as pes-
soas ocupadas com uma jorna-
da inferior a 40 horas semanais 
que gostariam de trabalhar por 
um período maior.

Na passagem do trimestre 
até novembro para o trimestre 
até fevereiro, houve um aumen-
to de 177 mil pessoas na popu-

lação nessa condição. O país 
tem 406 mil pessoas subocupa-
das por insuficiência de horas 
trabalhadas a mais em um ano.

n SUBOCUPAÇÃO 
O Brasil alcançou taxa 

de informalidade de 39,6% 
no mercado de trabalho no 
trimestre até fevereiro, com 
34,014 milhões de trabal-

hadores atuando informal-
mente, segundo a pesquisa 
do IBGE. Em apenas um tri-
mestre, mais 526 mil pessoas 
passaram a atuar como traba-
lhadores informais.

A proporção de trabalha-
dores ocupados contribuindo 
para a previdência social ficou 
em 64,4% no trimestre até fe-
vereiro. (AE)

Ofertas válidas de 30/04 a 02/05/2021, enquanto durarem os estoques.

Laranja-Pera ou
Banana-Nanica
kg

1,99

Feijão-Carioca
Real 1 kg 

4,99
cada

Contrafilé porcionado 
a vácuo Friboi,
Mataboi ou Marfrig -
kg (Exceto Maturatta
e Steakhouse)

37,90

Arroz Tipo 1
Campeiro 5 kg 

17,49

22,55
cada
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Cerveja
Amstel Lata
350ml
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cada

Cerveja Império
Puro Malte Lata
269ml

1,99
cada

Amaciante Coop 2L,
Desinfetante Coop
2L - Aromas ou Água
Sanitária Coop 2L
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Abril é mês mais 
letal da pandemia 
com 82.401 vidas 
perdidas no país
O Brasil registrou 2.870 no-

vas mortes pela covid-19 nesta 
sexta-feira (30). A média se-
manal de vítimas, que elimina 
distorções entre dias úteis e 
fim de semana, ficou em 2.523, 
exa tamente o mesmo número 
do dia anterior.

O mês de abril teve no total 
82.401 mortes por covid-19, 
superando março, que já tinha 
sido um mês de recorde, com 
66.868 óbitos. Os outros dois 
meses de 2021 já vinham apre-
sentando alta grande no núme-
ro de vítimas: janeiro (29.558) e 
fevereiro (30.484).

Após superar a marca de 
400 mil mortes pela doença, 
o país ainda tem números 
grandes da pandemia. Se-
gundo a Fiocruz, a pandemia 
parece estar desacelerando um 
pouco neste momento, mas 
ainda continua em patamares 
críticos e com números eleva-
dos de mortes. Até por isso, os 
pesquisadores recomendam 
manter o distanciamento físico 
e social para que a doença não 
volte a ter um ritmo mais alto 
de transmissão.

Nesta sexta-feira, o número 
de novas infecções notifica-
das foi de 72.571. No total, o 
Brasil tem 404.287 mortos e 
14.665.457 casos da doença, a 
segunda nação com mais regis-
tros de óbitos, atrás apenas dos 
Estados Unidos. (AE)

Fiocruz faz sua maior 
entrega de vacinas 
contra a covid-19: 

6,5 milhões de doses
A Fiocruz fez nesta sexta-

feira (30) sua maior entrega da 
vacina Oxford/AstraZeneca. 
Foram 6,5 milhões de doses 
destinadas ao Programa Na-
cional de Imunização (PNI). 
Ao todo, Biomanguinhos, 
ligado à fundação, já produziu 
e repassou ao governo federal 
26,5 milhões de doses de imu-
nizantes contra a covid-19. 
Foram 19,7 milhões apenas em 
abril, superando em um milhão 
de doses a previsão original.

Para maio, a previsão é 
fornecer outras 21,5 milhões 
de doses. Com a chegada de 
um novo lote de Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) no 
último sábado, a fundação tem 
matéria prima suficiente para 
a produção de imunizantes 
até o início de junho. Para esse 
mês, está prevista a entrega de 
34,2 milhões de doses.

Se não houver imprevistos, 
a Fiocruz espera cumprir o cro-
nograma inicial e entregar 100 
milhões de doses até o fim de 
julho. “Já estamos produzindo 
um milhão de doses por dia”, 
afirmou a presidente da Fio-
cruz, Nísia Trindade.

A Fiocruz recebeu represen-
tantes da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Eles foram verificar as condições 
técnico-operacionais da planta 
industrial onde será produzido o 
IFA nacional para a vacina.(AE)
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Mercado imobiliário do ABC dá sinais de 
recuperação após forte tombo em 2020

Vendas e número de lançamentos reagiram no primeiro trimestre, revela pesquisa da ACIGABC

Depois do forte tombo de 
27,2% nas vendas e de 59,5% 
no nú  mero de lançamentos 
em 2020, o mercado imobi liá
rio do ABC dá sinais de rea ção 
nes te ano, mas o re cru des
cimento da pandemia de co
vid19 e a alta nos pre ços dos 
in su mos podem frustrar a re 
to ma da esperada pelo setor.

Pesquisa divulgada na 
última quintafeira (29) pela 
Asso ciação de Cons  tru to ras, 
Imobi li á rias e Ad mi nis tra  do
ras do ABC (ACIGABC) revela 
que, no primeiro trimestre, 
foram lançados 426 imóveis 
re sidenciais novos no ABC, 
volu me 73,9% superior ao 
apurado no mes mo período 
do ano passa  do (245), quando 
a pandemia ain da não havia 
chegado ao Brasil.

Na mesma comparação, as 
vendas de imóveis novos caí
ram 22%, para 580 unidades, 
mas cresceram 66,2% ante 
o último trimestre de 2020, 
mes mo com o fechamento 
dos es tandes de vendas du
rante praticamente todo o 
mês de mar ço, em função 
das restrições impostas pelo 
Plano São Paulo de enfrenta
mento à pandemia.

O presidente da ACIG ABC, 
Milton Bigucci Júnior, afir
mou que, a despeito do impac

to da crise sanitária sobre a 
atividade econômica, o desem
penho do setor na região tem 
surpreendido positivamente. 
Prova disso é que, em 2020, 
as vendas se si tuaram em um 
pa tamar superior ao de 2019 
(veja gráfico acima) e a perspec
tiva é positiva para este ano. 

“As baixas taxas de juros, a 
demanda reprimida e o ‘fique 
em casa’ ajudaram muito na 
retomada do setor”, afirmou 
Bigucci Júnior, durante en
trevista coletiva concedida por 
meio de videoconferência.

A queda mais acentuada 
no número de lançamentos do 
que nas ven das fez cair o es
toque de imóveis novos (pron-
tos, na planta ou em construção) 

no ABC, de 2.176 uni dades em 
dezembro de 2019 para 1.047 
no final do ano passado e 914 
em março – patamar mais bai
xo da história da pesquisa.

“A forte queda nos es
toques e o otimismo do mer
cado, que vislumbra melhora 
nas vendas nos próximos tri
mestres, levou as incorpora
doras a retomar lançamentos 
que estavam na gaveta”, disse 
Bigucci Júnior

n INSUMOS
O presidente da ACIG ABC 

disse que o novo ciclo de aper to 
monetário – iniciado em março 
com a primeira alta da taxa 
Selic em quase seis anos – não 
preocupa, uma vez que os juros 

estão em um patamar histori
camente baixo. Porém, sina
lizou apreensão com os pre ços 
dos materiais de cons trução, 
que acumulam alta de 12,82% 
nos 12 meses encerrados em 
abril, segundo o Índice Nacio
nal de Custo da Construção 
– Mercado (INCCM), do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

“Esses aumentos, que em 
alguns casos avaliamos como 
abusivos, está pressionando o 
preço dos imóveis, principal
mente na faixa econômica até 
R$ 230 mil,    enquadrada no 
programa fe  deral (Casa Verde 
e Amarela). Muitas empresas 
estão adiando lançamentos 
nessa faixa de preço esperando 
a revisão do teto”, dis se o presi
dente da ACIGABC.

Tam bém deve puxar o au
mento nos preços dos imó
veis, segundo Bigucci Júnior, 
a demanda crescente por mais 
itens agregados, como ponto 
de recarga para veículos elé
tricos ou híbridos, espaço deli
very e local para home office.

O presidente da ACIGABC 
destacou que, no corte por mu
nicípios, Santo André ultrapas
sou São Bernardo no número 
de lançamentos. Para o diri
gente, a mudança reflete, pro
vavelmente, a maior velocidade 
na aprovação de projetos e van
tagens existentes na legislação.

Centrais fazem ato unificado virtual do 1º de Maio
As centrais sindicais CUT, 

Força Sindical, UGT, CTB, CSB, 
NCST, Intersindical, CGTB 
e Pú blica realizam hoje (1º), 
pelo segundo ano seguido, ato 
unificado do Dia Internacional 
do Traba lhador no formato 
virtual. No momento em que 
o país supera 400 mil mortes 
por covid19, o tema será 1° 
de Maio pela Vida – Democracia, 
Empre go e Vacina para Todos.

Com início às 14h, a live terá 
transmissão pela Rede TVT, além 
de redes sociais das centrais.

Os expresidentes da Re pú
blica Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), Dilma Rousseff (PT) e Fer 
nando Henrique Cardoso (PSDB) 
participarão da live, assim como 
o governador do Maranhão, Flá
vio Dino (PCdoB), os presidentes 
das centrais e li deranças políti
cas, como Ciro Go mes (PDT), 
Guilherme Boulos (PSOL) e 
Manuela D’Ávilla (PCdoB).

Estão confirmadas as par
ticipações de Elza Soares, Chico 
Buarque, Chico César, Marce lo 
Jeneci, Odair José e Paulo Bet

ti, entre outros artistas.
O presidente da Força Sin 

dical, Miguel Torres, ressal
tou  a importância do evento 
nes te momento de grave crise 
sanitária com reflexos na eco
nomia, como aumento do de
semprego e queda da renda 
dos trabalhadores. “Estamos 
na luta por auxílio emergencial 
de R$ 600,  vacina para todos e 
retomada da economia.”

n ABC
Na região, o Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC participa 
de carreata so lidária, organiza
da pela CUTSP. A concentração 
ocorre no estádio 1º de Maio, 
em São Bernardo, às 9h. De lá, 
os veículos seguem até a Praça 
da Moça, em Diadema. No local 
haverá drive-thru solidário para 
arrecadação de alimentos.

A Diocese de Santo André 
também realiza a tradicional 
Missa dos Trabalhadores na 
Igre ja Matriz de São Bernardo, 
com transmissão pelo Facebook 
da diocese. (Reportagem Local)

Caro(a) leitor(a), vivemos em um mundo que se redesenha 
diariamente com grande velocidade. A transformação 
digital e os avanços tecnológicos, em muitos casos, são 
mais rápidos que a capacidade humana de entendimento. 

Carros elétricos e autônomos, inteligência artificial, 
impressoras 3D, cirurgias realizadas por robôscirurgiões e nano
robôs, aplicativos que ajudam a investir e mesmo controlar suas 
despesas são uma pequena amostra da evolução nas áreas de 
medicina, tecnologia e finanças.

Você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com 
minhas finanças?  Eu explico.

Assim como as mudanças ocorrem aceleradamente, os 
estelionatários também trabalham para aprimorar e desenvolver 
novas formas de aplicar golpes, em especial, fraudes e golpes 
financeiros contra os próprios bancos e também contra clientes.

Nesta linha, crimes e fraudes bancários figuram entre as 
modalidades criminosas mais incidentes e em grande evidência 
no Brasil, notadamente após o início da pandemia de covid19, 
ocorrendo virtualmente, presencialmente ou ainda por telefone.  

Agora, vamos entender um pouco mais sobre esses golpes.
Golpe telefônico – Embora seja a mais antiga e comum, 

essa forma de crime vem sendo aprimorada com a utilização 
de equipamentos eletrônicos que simulam os mesmos sons de 
uma central de atendimento verdadeira dos bancos. O uso de 
termos técnicos, o bom português e as argumentações firmes 
também vêm sendo aprimoradas pelos estelionatários. Portanto, 
é fundamental nunca passar qualquer tipo de informação pessoal, 
senha ou ainda número de cartão ao receber ligações 

Golpe pessoal – Neste caso, os alvos escolhidos são pessoas 
com mais idade, que vão às agências normalmente sozinhas. 
Os criminosos notam a dificuldade da pessoa em manusear os 
equipamentos de autoatendimento, oferecem ajuda e, neste 
momento, gravam mentalmente a senha digitada e, de maneira 
extremamente hábil, trocam o cartão da vítima por outro cartão 
falso que está em seu poder. Depois realizam compras, saques e 
contratação de empréstimos.

Por último, mas não menos importante, estão os chamados 
golpes cibernéticos, que incluem clonagem de cartões de crédito 
e débito, envio de links falsos e mensagens de SMS, além de sites 
falsos, que simulam instituições financeiras, capturam os dados 
da vítima e usam essas informações para realizar saques, compras, 
empréstimos e tudo mais que cause prejuízo financeiro à vítima.

O pior é que muitas dessas fraudes não são reembolsadas pelos 
bancos, pois as operações são, em sua maioria, realizadas com a 
senha do cliente. Assim, mesmo que tenha ocorrido golpe ou fraude, 
há grande possibilidade de a vítima ter de arcar com o prejuízo.

Portanto, tenha muito cuidado com dados pessoais e bancários, 
bem como com seu cartão de crédito. Muita atenção também aos  
sites que você acessa, pois ser vítima de um golpe financeiro pode 
desestabilizar por completo sua vida financeira e a de sua família.

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse  
assunto, me manda um email que te explico. Meu site é 
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.

Fraudes e golpes financeiras 
podem afetar seu dinheiro.
Fique atento!

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

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

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local

Ol‡, Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
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ABCMERCADO IMOBILIÁRIO

Vendas de imóveis novos caíram 22% no primeiro trimestre*

Fonte: ACIGABC

*Ante igual período do ano passado



Reformas vão desde a troca do piso na entrada principal até a pintura e colocação de ventiladores 
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n ENTRE ASPAS

Não tem mais fiscalização 
da polícia aqui porque as 
pessoas não trabalham 
mais com produtos piratas
Reinaldo Márcio V. Lourenço

Shopping terá de se adequar a critérios do Corpo de Bombeiros

Hemocentro vai realizar 
coleta de amostras de sangue

O Shopping Popular de 
Dia dema vai passar por re-
forma interna. O objetivo é 
adequar o espaço e ajustar os 
boxes com os alinhamentos 
padrão ao decreto da Secre-
taria de Segurança Alimentar, 
em vigor desde março deste 
ano, e das exigências do Cor-
po de Bombeiros.  A reforma 
já começou em e deve durar 
até dezembro. Até o momento 
já foram gastos cerca de R$ 9,7 
mil em obras no local.

De acordo com o presiden-
te da Associação da Galeria do 
Shopping Popular, Reinaldo 
Márcio Viera Lourenço, o MD, 
as reformas vão desde a troca 
do piso na entrada principal 
até a pintura e colocação de 
ventiladores de teto nos três 

pisos do Shopping Popular. 
Os 237 lojistas, que em-

pregam outras 237 pessoas 
em seus boxes, terão 15 dias, 
a partir desta sexta-feira (30), 
para apresentar novo projeto 
de design e de adequação à 
exi gências do decreto mu-
nicipal. Ou seja, nenhum box 
poderá ter mais de 1,5m  x 
2m. “Tinha box com box 2,90 
de altura e isso não pode”, 
disse Lourenço.

Até dezembro, todos os 
boxes terão de estar alinhados 
e dentro dos limites de altura, 
largura e profundidade e a ilu-
minação também passara por 
melhorias.

n CUSTOS
MD afirmou que ainda não 

tem como mensurar o custo 
total da reforma. Porém, des-
tacou que será feita pintura 
externa e interna, além de que 
a entrada e a fachada também 
serão estruturadas para ficar 
dentro dos padrões exigidos 
pelo Corpo de Bombeiro.

 “Até o momento, foram 
gastos R$ 1.100 com pintura; 
R$ 5.850 com ventiladores e 
R$ 2.790 na reforma dos ban-

WILSON DE SÁ ESPECIAL 
PARA O DIÁRIO REGIONAL

heiros. Também foram gastos 
R$ 1.790 com troca e limpeza 
dos vasos sanitários e mais R$ 1 
mil mão de obra”, explicou.

“Outra novidade é que vão 
ter fraldários nos ba nheiros e 
a escada de emergência será 
centrali zada no piso tér reo”, 
complementou o presidente 

da associação da galeria. 
Outra mudança impor-

tante no shopping popular, 
segundo MD, foi a forma de 
trabalhar dos lojistas. “Não 
tem mais fiscalização da polí-
cia aqui porque as pessoas não 
trabalham mais com produtos 
piratas. Só originais”, disse.

Mauá prepara a instalação do 
primeiro banco de sangue 
O primeiro banco de 

sangue de Mauá começou a 
sair do papel. A prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, iniciou os estudos 
para a implementação do he-
mocentro, que poderá fun-
cionar no Centro de Refer-
ência em Saúde da Mulher, 
Criança e Adolescente, na 
Vila Bocaina.

O espaço para instala-
ção do banco de sangue já 
foi disponibilizado. Atual-
mente, estão sendo feitas 
visitas técnicas ao local. Nes-
ta sexta-feira (30), fiscais da 
Vigilância Sanitária esti-
veram no endereço. Depois 
será a vez dos técnicos da 
Colsan (Associação Benefi-
cente de Coleta de Sangue), 
entidade que visa cooperar 
para solução do problema da 
falta de sangue nos hospi-
tais públicos e filantrópicos, 
promovendo a coleta, o pro-
cessamento, a distribuição 
e a transfusão de sangue e 
seus derivados.

Segundo a prefeitura, 
o banco será uma contri-
buição importante para o 
sistema de saúde do mu-
nicípio. O hemocentro vai 
realizar a coleta de amostras 
de sangue, frutos de doação, 
além do processamento, 
provas de compatibilidade 
e controle de qualidade para 

permitir diagnósticos e lau-
dos. Também vai armazenar 
e preservar o sangue para o 
uso em transfusões.

Hoje Mauá conta com 
uma agência transfusional 
localizada no Hospital Nar-
dini, sob responsabilidade 
da Colsan. A unidade não 
faz coleta de sangue, mas 
realiza testes pré-trans-
fusionais, assim como a 
libe ração de hemocompo-
nentes para transfusão. 
(Reportagem Local)

Shopping Popular de Diadema prepara 
reforma e padronização no design

Escola de São Caetano oferece espaço com internet para crianças assistirem aulas online
A EMEF (Escola Municipal 

de Ensino Fundamental) Laura 
Lopes, localizada no Bairro Pros-
peridade, em São Caetano, está se 
esforçando para que nenhum alu-
no fique de fora das aulas online. 
Nesta semana a unidade começou 
a oferecer o espaço do auditório 
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Existem meios mais eficazes de 
divulgar sua marca.

Anuncie agora
4057-9000

www.diarioregional.com.br/diarioregionaloficial /diarioregionaloficial
www.diarioregional.com.br
Leia e anuncie: (11) 4057-9000

Você pode acreditar

para que os alunos possam usar 
a internet no horário das aulas, 
transmitidas em tempo real pela 
plataforma Google Meet.

“As crianças recebem au-
torização para entrar na escola, 
acompanhadas de uma pessoa 
responsável apenas, e são posi-

cionadas bem distantes uma das 
outras”, destacou a vice-diretora 
Andrea Moreno Castillo.

A equipe pedagógica do 
Laura Lopes, sob orientação da 
diretora Alexandra de Jesus Au-
ger, tem feito uma busca ativa de 
alunos que não assistem às aulas 

remotas. A equipe detectou que 
alguns dos alunos mais carentes 
não assistiam às aulas por falta 
de acesso à internet.  

Com apenas 109 alunos ma-
triculados, do 1º ao 5º ano, as 
educadoras observaram que a 
unidade escolar tem espaço sufi-

ciente para receber esses alunos 
durante o período de transmissão 
das aulas, mantendo apenas um 
funcionário de plantão para ori-
entar sobre o acesso à plataforma.

“Estamos buscando res-
gatar todos os alunos que, por 
algum motivo, não estavam as-

sistindo às aulas. Com a entrega 
do Cartão Merenda e dos kits de 
material escolar na escola ao lon-
go desta semana, estamos tendo 
a oportunidade de conversar di-
retamente com todos os pais dos 
alunos ausentes”, diz a profes-
sora Andrea. (RL)
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Prefeitura de Ribeirão Pires compra insumos 
do kit intubação e tem estoque para 20 dias

Secretário de Saúde, Audrei Rocha, afirmou que o município conseguiu autonomia para tratamento no hospital de campanha

Ribeirão Pires recebeu, 
nesta sexta-feira (30), insu-
mos do kit de intubação. Sem 
previsão de distribuição dos 
medicamentos por parte dos 
governos federal e estadual, a 
prefeitura viabilizou a compra 
por meio das secretarias de 
Saúde e Administração e agora 
conta com estoque de 20 dias 
para atender pacientes com co-
vid em estado graves.

A prefeitura informou nesta 
semana que tinha medicamen-
tos do kit de intubação para 
apenas dois dias. Segundo a ad-
ministração municipal, como 
não havia em estoque Mida-
zolam e Fentanil, os médicos já 
estavam subs-tituindo ambos 
por outros insumos. Segundo 
a prefeitura, foram entre gues 
nesta sexta-feira Propofol 
(sedativo), Rocurônio e Cisa-
tracúrio, ambos bloqueadores 
neuromusculares. 

O secretário de Saúde do 
município, Audrei Rocha, afir-
mou que o município conseguiu 
autonomia para tratamento no 

hospital de campanha. “Con-
seguimos medicamentos que 
vão trazer conforto para nossos 
internados por mais 20 dias. 
Medicações estas que estão em 
falta no mundo, mas Ribeirão 
Pires sai na frente mais uma 
vez”, pontuou. 

O prefeito Clóvis Volpi de-
stacou que quando gravou a live 
informando sobre o fim dos in-

sumos, a notícia extrapolou os 
limites de São Paulo e “amigos 
fora do Estado” afirmaram que 
tinham como resolver o pro-
blema.  “Estávamos todos preo-
cupados com a situação do kit 
intubação. Noticiamos, há três, 
quatro dias, que não teríamos 
mais insumos, o que acarretaria 
transtorno muito grande. Tudo 
parecia que estava perdido, mas 

esses amigos dividiram entre as 
prefeituras que já tinham cata-
logadas como clientes, e ven-
deram para Ribeirão Pires sem 
sermos clientes”, destacou.

Volpi afirmou que, dife-
rentemente de governos an-
teriores, a compra foi paga a 
vista e que agora espera pelo 
governo do Estado, que não 
cumpriu a sua meta de distri-
buição do kit intubação até 
o momento, bem como pelo 
federal, que também não con-
tribuiu com as cidades que es-
tão com escassez dos insumos. 
“Com isso, tiramos dinheiro 
do tesouro, paralisamos outra 
atividade, conseguimos perto 
de R$ 300 mil e compramos os 
kits de intubação. Não podería-
mos mais correr riscos aqui na 
cidade”, ressaltou o prefeito.

Os demais municípios do 
ABC também estão com es-
toques do kit intubação. São 
Caetano informou que man-
tem estoque de kits intubação 
para, pelo menos, dez dias e 
que não há risco de desabas-
tecimento, haja vista que na 
segunda (26) recebeu mais 

Divulgação/PMETRP

Divulgação/PMETRP

Medicamentos do kit chegaram nesta sexta-feira

Ocupação dos estabelecimentos deve ficar em 25%

medicamentos e tem previsão 
de mais entrega este final de 
semana. A cidade tem hoje 20 
pacientes intubados, dos quais, 
19 nas UTIs Covid.

A Prefeitura de Diadema 
informou que a cidade conta 
com medicamentos do kit para 
de sete a dez dias a depender do 
item e do consumo e que conta 
com pedidos de compra em 
andamento para reposição per-
manente deste estoque. Santos 
André afirmou que está em dia 
com o fornecimento de medica-
mentos e insumos, bem como 
tem contratos vigentes, sem 
problema de desabastecimento 
também na rede de oxigênio.

A Prefeitura de Mauá in-
formou que o Hospital Nardini 
tem estoque do kit intubação 
para cerca de nove dias. O com-
plexo tem 23 internados na te-
rapia intensiva. A Prefeitura de 
São Bernardo afirmou que dis-
põe de estoque do kit intubação 
para 22 dias. “Os medicamen-
tos estão sendo abastecidos por 
compras diretas com fornece-
dores. Além disso, foram rece-
bidos dois lotes dos insumos 

do Ministério da Saúde”, disse a 
administração.

n ESTADO
Diversos municípios do 

Estado têm enfrentado escas-
sez desses medicamentos. 
Em face do problema, o secre-
tário de Estado da Saúde de 
São Paulo, Jean Gorinchteyn, 
anunciou nesta sexta-feira 
(30) que a pasta vai fazer um 
chamamento junto a cidades 
da Grande São Paulo e à Capi-
tal para a aquisição de nove 
mi lhões de kits intubação, que 
contêm sedativos, analgésicos 
e bloqueadores musculares. 

“A Secretaria de Estado da 
Saúde está terminando um 
chamamento junto aos mu-
nicípios para a aquisição dos 
kits intubação em uma compra 
internacional. Estima-se a com-
pra de nove milhões de doses 
des ses produtos, lembrando 
que consumo médio mensal 
gira em torno de 3,5 milhões, 
para dar a garantia e a segurança 
de que todos os 645 municípios 
sejam adequadamente assisti-
dos”, des tacou o secretário. 

Fase de transição: comércios e serviços do 
ABC podem abrir a partir de hoje das 6h às 20h

Estado apresenta ao Consórcio ABC estrutura dos 
grupos de fiscalização de áreas de mananciais

Os comércios e empreendi-
mentos do setor de serviços do 
ABC podem abrir, a partir de 
hoje (1º), das 6h às 20h. A am-
pliação do horário de atendi-
mento foi anunciada na última 
quarta-feira (30) pelo governo 
do Estado, que manteve a fase 
de transição até 9 de maio, mas 
flexibilizou a quarentena.

O horário estendido vale 
para estabelecimentos co-
merciais, galerias e shop-
pings. O mesmo expe diente 
poderá ser seguido por ser-
viços como restaurantes e 
similares, salões de beleza, 
barbearias, academias, clubes 
e espaços culturais como 
cinemas, tea tros e museus. 
Parques estaduais e munici-
pais também poderão ficar 

O Consórcio Intermunici-
pal ABC recebeu apresentação 
sobre os Grupos de Fiscaliza-
ção Integrada (GFIs), criados 
pelo Governo do Estado para as 
Áreas de Proteção e Recupera-
ção de Mananciais (APRM). O 
instrumento de preservação foi 
tema de reunião do Grupo de 
Trabalho (GT) Meio Ambiente 
da entidade regional, realizada 
por meio de videoconferência.

abertos, mas das 6h às 18h.
Para evitar aglomerações, 

a capacidade máxima de ocu-
pação nos estabelecimen-
tos foi mantida em 25%. O 
go verno decidiu, também, 
manter o toque de recolher, 
que vigora das das 20h às 5h, 

assim como a recomendação 
de teletrabalho para ativi-
dades administrativas não 
essenciais e escalonamento 
de horários para entrada e 
saída de trabalhadores do 
comércio, serviços e indús-
trias. (AR)

O objetivo dos GFIs é in-
crementar as ações de pro-
teção nas áreas de mananciais, 
responsáveis pela produção 
e conservação de água para o 
abastecimento humano, se-
gundo Eliane Israelian, da Co-
ordenadoria de Fiscalização e 
Biodiversidade da Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Sima).

O Governo do Estado 

definiu quatro GFIs na Região 
Metropolitana de São Paulo: 
Alto Juquery , Guarapiranga 
Sudoeste  Alto Tietê Cabecei-
ras  (com participação de Ribeirão 
Pires) e Billings (com participação 
de Santo André , São Bernardo do 
Campo , Diadema , Ribeirão Pires  e 
Rio Grande da Serra ). A  Sabesp, 
a Cetesb e a Polícia Ambiental 
estão na composição de todos 
os grupos. (Reportagem Local)
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Prefeitura de Diadema inicia 
entrega do Cartão Merenda

Benefício no valor de R$ 50 poderá ser usado, inicialmente, em 50 comércios da cidade

A Prefeitura de Diadema deu 
início nesta sexta-feira (30) à 
entrega do Cartão merenda, lan-
çado como alternativa às cestas 
básicas entregues anteriormente, 
visando facilitar a vida do estu-
dante durante a ausência de aulas 
presenciais. O lançamento oficial 
da iniciativa contou com a pre-
sença do prefeito José de  Filippi 
Júnior, que acompanhou a entre-
ga dos cartões nas escolas Chico 
Mendes e Tarsila do Amaral.

Todos os estudantes que 
fizeram cadastramento vão 
receber o benefício em suas 
unidades de ensino por meio de 
escala – a ideia é evitar qualquer 
tipo de aglomeração e manter 
o trabalho seguindo à risca as 
orien tações sanitárias.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, todos os 
alunos e alunas da Rede Mu-
nicipal já foram avisados sobre 
a entrega do cartão, e qualquer 
situação fora da normalidade 
poderá ser resolvida também 
nas próprias escolas.

O cartão Merenda Diadema 
terá o valor de R$ 50, refe rente 
ao mês de abril, e poderá ser 
usado, inicialmente, em 50 es-
tabelecimentos comerciais da 
cidade.  Os próximos pagamen-
tos acontecerão sempre dentro 
do mês vigente.

A secretária Municipal de 
Educação, Ana Lúcia Sanches, 
comemorou o início da entrega 

dos cartões diante de cenário 
social tão alarmante com a pan-
demia. “As famílias estão bas-
tante contentes com mais este 
benefício oferecido pela adminis-
tração municipal num momento 
em que a fome tem se tornado 
cada vez mais preocupante. Não 
há como pensar em educação 
sem pensar na segurança nutri-
cional de cada estudante, porque 
a vida depende do direito básico 
em primeiro lugar”, disse. 

Janice Alves dos Santos foi 
uma das primeiras a chegar na 
Escola de Educação Básica Chi-
co Mendes. Com os três filhos 
matriculados na unidade de 
ensino, Janice receberá R$ 50 

para cada um deles continuar 
a ter o direito à alimentação as-
segurado. “Com a cesta, a gente 
não tinha escolha sobre o que 
comprar e muitas vezes acaba-
va guardando coisas que quase 
não usava. Com esse dinheiro, 
vou poder ir no mercado e usar 
o cartão com aquilo que real-
mente preciso”, disse.  

Tayane Gabrielle Valentim 
Botelho, que tem três dos seus 
quatro filhos estudando em 
escolas municipais, disse que a 
chegada do cartão, sobretudo 
em um momento em que a 
fome está sempre à espreita, 
terá bastante utilidade nas 
contas de casa. “Saindo daqui, 

quero ir no mercado e comprar 
mistura para os meus filhos.”

n ESTABELECIMENTOS
Uma das justificativas para 

a criação do Cartão, segundo a 
prefeitura, está relacionada à 
economia. Como pode ser usado 
no comércio local, a tendência é 
que haja aumento no fatura-
mento dos estabelecimentos, 
já que serão 33.500 novos cli-
entes em potencial.  Os comer-
ciantes que quiserem cadastrar 
seus negócios devem acessar 
o endereço eletrônico https://
www.upbrasil.com/fazer-cadas-
tro/ e preencher um formulário 
simples. (Reportagem Local)

Dino Santos/PMD

Todos os estudantes que fizeram cadastro vão receber o cartão em sua unidade de ensino 

Funcionários da UBS Inamar temem 
represália com demissão do diretor

Os funcionários da 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Inamar, em Diadema, 
temem possíveis represálias 
do ex-diretor do posto, após 
vir à tona denúncias de que 
estaria vacinando parentes 
contra a covid-19, desrespei-
tando o cronograma do Pla-
no Nacional de Imunização. 
A Prefeitura de Diadema, por 
meio de nota, informou que 
o profissional em questão já 
foi demitido e aberto pro-
cesso administrativo junto à 
Comissão Processante Per-
manente, a fim de apurar as 
responsabilidades sobre os 
fatos apresentados.

“Estamos preocupados 
com represálias do ex-dire-
tor, mesmo após ser demi-
tido. Ele nunca escondeu 
o fato de trazer parentes 
para serem vacinados. Di-
zia que, se perguntassem, 
era para falar que usáva-
mos a sobra das doses nes-
sas imunizações. Ele admi-
nistrava tudo. Mandava, 
tínhamos de fazer. Temos 
medo do poder dele”, de-
stacou um trabalhador que 
não quer ser identificado.

Segundo o funcionário, 
a primeira pessoa que rece-
beram ordem de vacinar foi a 
namorada do ex-diretor, que 
tem 23 anos. “Depois disso 
vacinamos uns oito tios 
dele. Alguns nem são de Di-
adema. Eram de São Paulo e 
Jundiaí. Ele dizia que viriam 
mais parentes”, destacou. 

A prefeitura afirmou 
que, imediatamente após to-
mar conhecimento sobre a 
gravidade das denúncias em 
relação à vacinação na UBS 
Inamar de nove pessoas - 
aplicação de doses remanes-
centes em desacordo com 
as diretrizes estabelecidas 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) tomou todas 
as medidas legais cabíveis.

“A SMS repudia veement-
emente o ocorrido e ressalta 
que foi um ato individual e 
isolado, que não reflete a re-
alidade da rede. É lamentável 
que, em um momento de 
pandemia e onde a vacinação 
se mostra o caminho mais 
seguro para proteger a vida, 
a atitude de um profissional 
coloque sob questionamento 
todo tra balho árduo e sério 
que vem sendo feito exausti-
vamente pela equipe de en-
fermagem da cidade. A gestão 
não pa ctua com a atitude e 
deixa claro que não irá tolerar 
erros e desvios de conduta de 
nenhum profissional”, afir-
mou a prefeitura em nota. 

A administração munici-
pal destacou, ainda, que a Ou-
vidoria da Saúde (11) 4057-
7000 (Ouvidoria) e o e-mail: 
ouvidoriadasaude@diadema.
sp.gov.br] estão à disposição 
da população para denúncias 
sobre qualquer tipo de irregu-
laridade que serão tratadas 
com o mesmo rigor.  

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br
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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

Você pode acreditar

/diarioregionaloficial/diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br
Anuncie: 4057-9000

Você pode acreditar
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Prefeitura do  MunicíPio  de diadeMa

Indicador de Saúde Serviços Gerais

Publicidade Legal

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

continuaÇÃo ä

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

Dra. Maryanne Ramos, Fonoaudióloga 
do Grupo Biomédic.

LABIRINTITE X ZUMBIDO X LIMPEZA.

INFORME

Labirintite: Uma tontura grave ou vertigem pode trazer a sensação 
de que algo está terrivelmente errado. É possível que a origem do 
seu problema seja a labirintite, uma infecção do labirinto, que é o 
sistema de cavidades cheias de líquido do ouvido interno. 
O labirinto controla o equilíbrio. Embora a vertigem possa tornar 
extremamente difícil para você continuar com as suas atividades, 
a infecção em si não é perigosa. Em geral, o repouso é o principal 
tratamento. 
O médico pode receitar remédios para combater a tontura, assim 
como a náusea e o vômito que também podem acontecer. Na maioria 
dos casos, os sintomas desaparecem entre uma e três semanas. 
Episódios recorrentes de vertigem devem ser investigados por 
um médico, já que podem representar alguma outra doença não 
manifesta.
Zumbido: Todo mundo fica com um pouco de zumbido nos ouvidos 
de vez em quando, mas quando acontece continuamente isso pode 
incomodar você. É o resultado de um dano das células ciliadas 
do ouvido interno. Essas células captam as vibrações sonoras e 
enviam impulsos elétricos pelo nervo auditivo para o cérebro. No 
zumbido, as células estão "ligadas" o tempo o todo, fazendo o 
cérebro pensar que as vibrações sonoras estão entrando no ouvido 
sem cessar.
Entre as causas possíveis do zumbido estão trauma acústico, 
cerume, infecção, efeitos colaterais de certos medicamentos (mais 
de 200 podem ocasionar zumbido),  tímpano perfurado, acúmulo 
de líquidos, pressão arterial alta, tumor, diabetes e envelhecimento.
Para interromper o zumbido e a labirintite, tente o seguinte:
• Interrompa o barulho muito alto ou use um protetor auricular.
• Mantenha baixa a sua pressão arterial
• Diminua o sal. 
• Limite a aspirina. Seu consumo crônico ou mesmo o uso freqüente 
durante um ou dois dias pode causar zumbido. Fale com o seu 
médico antes de interromper qualquer medicamento que você acha 
que pode estar causando o zumbido.

• Evite cafeína, tabaco e substâncias que criam dependência, pois 
elas também podem desencadear o zumbido.
• Malhe. Se a causa do zumbido for má circulação, fazer exercícios 
físicos ajudará.
• Certifique-se de descansar o suficiente.
É importante cuidar dos ouvidos para prevenir que problemas 
graves aconteçam. 
Limpeza: ao contrário do que pensam muitas pessoas, na maioria 
das vezes, é melhor deixar o cerume no ouvido. Ele está lá por uma 
boa razão: reter sujeira, bactérias e outras partículas que podem 
causar ferimentos, irritação ou infecções.
Às vezes, no entanto, o cerume se intensifica. Mesmo assim, em 
grande parte das vezes, os ouvidos se limpam sozinhos. Quando 
você come ou fala, os movimentos do maxilar empurram a cera 
para o ouvido externo, de onde você pode remover com facilidade, 
usando um pedaço de algodão umedecido.
Somente quando o cerume estiver causando desconforto ou 
atrapalhando a audição, você deve fazer algo para removê-lo, mas 
com extremo cuidado. Os cotonetes deveriam vir com uma etiqueta 
de aviso: NÃO COLOQUE PROFUNDAMENTE NOS OUVIDOS. 
Eles podem fazer mais mal do que bem, empurrando a cera para 
dentro do canal auditivo, até mesmo contra o tímpano, podendo 
interferir na audição. E não é só: eles também podem prejudicar a 
delicada parede do canal ou perfurar o tímpano. Tanto um quanto o 
outro podem levar a uma infecção.
Se o cerume estiver realmente incomodando e precisar ser 
removido, deixe que um médico faça isso para você. Não use 
gotinhas para amaciar a cera. Se o problema não estiver com o 
cerume, as gotas podem piorá-lo. 
Consulte um médico antes de fazer uso dessa substância.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - 40º CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 03/2020 - CLASSI-
FICAÇÃO PRELIMINAR COM NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS - A PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE DIADEMA, no uso de suas atribuições legais, torna público a CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
COM NOTAS DAS PROVAS OBJETIVA E PRÁTICA AO CARGO DE AGENTE SERVIÇO FUNERÁRIO 
I – COVEIRO, conforme segue: 
AGENTE SERVIÇO FUNERÁRIO I – COVEIRO

Caso não haja recursos ou alteração na classificação não será publicada novamente a lista de classificação.
Diadema, 29 de abril de 2021. MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE - SECRETÁRIO INTERINO DE GES-
TÃO DE PESSOAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA.
Portaria nº 0008, o Secretário da Secretaria Muni-
cipal de Transportes, órgão integrante do Sistema 
Nacional de Trânsito, nos termos do art. 5º e art. 7º, 
inc. III da Lei n 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 
usando de suas atribuições legais; CONSIDERAN-
DO o disposto nos artigos 269 e 280 do CTB a res-
peito da autuação de infração de trânsito e adoção 
de medidas administrativas por agente da autorida-
de de trânsito, que poderá ser servidor civil, esta-
tutário ou celetista; CONSIDERANDO que agente 
da autoridade de trânsito é a pessoa credenciada 
pela autoridade de trânsito para o exercício das 
atividades de fiscalização e operação, RESOLVE: 
I – Credenciar os Guardas Civis constantes da re-
lação abaixo, para exercerem a função de agente 
da Autoridade de Trânsito de Diadema, com a in-
cumbência de fiscalizar os veículos que transitam 
nas vias do Município, podendo autuar e adotar 
as medidas administrativas cabíveis em caso de 
infração ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
1- Lucas Felix de Melo, prontuário nº. 119.347, CPF 
nº 375.029.098-93; 2 - Douglas Fernandes, prontu-
ário nº. 119.402, CPF nº. 396.540.928-08; 3 - Feli-
pe Lucas Pinheiro, prontuário nº. 119.344, CPF nº. 
366.650.168-03; 4 - Rodrigo Sergio de Castro, pron-
tuário nº. 119.336, CPF nº. 368.354.978-58; 5 - Luís 
Claudio Protasio, CPF nº. 347.793.368-05; 6 - Mar-
cos Luiz da Silva, prontuário nº. 119.346, CPF nº. 
321.784.808-02; 7 - Luiz Claudio Nascimento Lima, 
prontuário nº. 119.328, CPF nº. 629.994.515-04; 
8 - Samuel Henrique Silva, prontuário nº. 119.355, 
CPF nº. 299.241.888-96; 9 - Mauricio Ramos da Sil-
va, prontuário nº. 119.352, CPF nº. 313.122.478-94; 
10 - Jeferson Queiroz, prontuário nº 119.333, CPF 
nº. 252.516.058-46; 11 - Marinaldo Nunes Vieira, 
prontuário nº. 119.323, CPF nº. 204.040.828-23; 12 
- Leandro Bertaglia Viana, prontuário nº. 119.345, 
CPF nº. 276.498.238-06; 13 - Nicky Wagner, pron-
tuário nº. 119.341, CPF nº. 259.756.978-08; 14 - 
Elivan da Conceição Bispo, prontuário nº. 119.322, 
CPF nº. 066.759.655-00; 15 - Felipe de Lima Matos, 
prontuário nº. 119.356, CPF nº. 044.331.443-80; 
16 – Jessica Thays do Nascimento Silva, prontuá-
rio nº. 119.314, CPF nº. 382.720.138-19; 17- Edil-
son Carlos da Silva, prontuário nº. 119.331, CPF 
nº. 142.499.398-98; 18 – Nelson Thiago Arcanjo da 
Silva, prontuário nº. 119.339, CPF nº. 381.836.008-
16; 19 – Ronaldo Pintor, Prontuário nº. 119.334, 
CPF nº. 131.593.158-35; 20 – Luiz Ricardo da Sil-
va, prontuário nº. 119.367, CPF nº. 355.604.948-
10; 21 – Rone Peterson Trindade de Santiana, 

prontuário nº. 119.363, CPF nº. 274.714.228-07; 
22 – Jose Soares Sobrinho, prontuário nº. 119.321, 
CPF nº. 262.237.578-67; 23 – Francisco Emerson 
dos Santos da Silva, prontuário nº. 119.340, CPF 
nº. 379.958.238-00; 24 – Edilson Rodrigues Freitas, 
prontuário nº. 119.342, CPF nº. 294.864.888-27; 25 
– Fernanda Renata da Silva, prontuário nº. 119.399, 
CPF nº. 230.636.228-93; 26 – Bruno Joaquim de Oli-
veira, prontuário nº. 119.368, CPF nº. 305.893.348-
75; 27 – Tamires Regiane Silva de Souza, prontuário 
nº. 119.324, CPF nº. 386.425.618-66; 28 – Wherb-
ton Nunes Pereira, prontuário nº. 119.372, CPF nº. 
917.454.543-79; 29 – Geanderson Santos Carvalho, 
prontuário nº. 119.365, CPF nº. 225.885.918-25, 30 
– Fábio Cavalcante Chaves, prontuário nº. 119.373, 
CPF nº. 267.518.179-19; 31 – Levi das Montanhas, 
prontuário nº. 119.371, CPF nº. 829.901.154-04; 
32 – Ederson de Souza Azevedo, prontuário nº. 
119.396, CPF nº. 319.808.418-02; 33 – Carlos 
Henrique Vieira de Moraes, prontuário nº. 119.327, 
CPF nº. 336.632.618-24; 34 – Marcos Paulo Pe-
reira dos Santos, prontuário nº. 119.349, CPF nº. 
352.357.438-22; 35 – Júlio Cesar de Jesus, prontuá-
rio nº. 119.330, CPF nº. 080.582.786-29; 36 – Thiago 
Alves de Souza Rodrigues, prontuário nº. 119.315, 
CPF nº. 339.342.978-70; 37 – Luci Marlene Rodri-
gues, prontuário nº. 119.320, CPF nº. 929.381.249-
53; 38 – Edilson Damião Carneiro, prontuário nº. 
119.398, CPF nº. 205.332.468-65; 39 – Elisangela 
de Oliveira Teixeira, prontuário nº. 119.312, CPF nº. 
315.361.838-06; 40 – Joelson Ferreira Costa e Silva, 
prontuário nº. 119.362, CPF nº. 325.393.198-66; 41 
– Otávio dos Santos Silva, prontuário nº. 119.410, 
CPF nº. 223.614.118-14; 42 – Carlos Átila Dias, 
prontuário nº. 119.403, CPF nº. 219.993.078-52; 
43 – Miguel Arcanjo de Souza Neto, prontuário nº. 
119.357, CPF nº. 002.733.995-51; 44 – Ana Caroli-
na Apolinário Vega, prontuário nº. 119.913, CPF nº. 
400.665.498-76; 45 – Ewerton Silvestre Costa, pron-
tuário nº. 119.354, CPF nº. 290.471.688-28; 46 – 
Watson Rober Candido, prontuário nº. 119.326, CPF 
nº. 300.378.698-92; 47 – Emerson Batista Holanda, 
prontuário nº. 119.369, CPF nº. 286.472.788-95; 48 
– Francisco de Assis Alves da Silva, prontuário nº. 
119.397, CPF nº. 223.541.978-02; 49 – Erick Bu-
challa, prontuário nº. 119.359, CPF nº. 317.607.398-
47; 50 – Jorge Luís, prontuário nº. 119.395, CPF nº. 
348.281.358-20; 51 – Vinicius Paulo Mota, prontuá-
rio nº. 119.350, CPF nº. 403. 974.898-03; 52 – Ro-
drigo de Souza Santos, prontuário nº. 119.338, CPF 
nº. 295.970.578-59; 53 – Erick Fernando Martins 
Silva, prontuário nº. 119.351, CPF   nº. 391.707.738-

82; 54 – Cristiano Augusto Pereira, prontuário nº. 
119.400, CPF nº. 336.632.618-24; 55 – Sergio Reis 
Ferreira Leite Portela, prontuário nº. 119.353, CPF 
nº. 013.310.695-05; 56 – Silvana Araújo da Silva, 
prontuário nº. 119.408, CPF nº. 30.855.537.892; 57 
- Valdirene Moreira Cordeiro, prontuário nº. 119.316, 
CPF nº. 347.445.398-07; 58 – Gisele Lino de Sou-
za, prontuário nº. 119.319, CPF nº. 222.721.708-11; 
59 – José Nildo dos Santos, prontuário nº. 119.358, 
CPF nº. 196. 069. 028-03; 60 – Warnner Jose Luiz, 
prontuário nº. 119.335, CPF nº. 164.777.418-73; 
61 – Everton Garcia Alves, prontuário nº. 119.332, 
CPF nº. 301.957.318-16; 62 – Jeferson Luiz Bor-
ges da Silva, prontuário nº. 119.360, CPF nº. 
249.523.028-81; 63 – Frederico Augusto Barbosa, 
prontuário nº. 119.401, CPF nº. 322.414.148-40; 
64 – Adriana Custódio, prontuário nº. 119.318, CPF 
nº. 042.249.389-95; 65 – Emerson Viana de Sou-
za, prontuário nº. 119.411, CPF nº. 215.433.77-86; 
66 – Marcelo da Silva, prontuário nº. 119.337, CPF 
nº. 256. 252.218-47; 67 – Paulo Henrique Carelli de 
Alcantara Evangelista, prontuário nº. 119.361, CPF 
nº. 338.128.208-54; 68 – Juliana das Neves Fofa-
no, prontuário nº. 119.311, CPF nº. 346.288.418-
29; 69 – José Jânio Freitas Golveia, prontuário nº. 
119.412, CPF nº. 072.039.794-40; 70 – Fernando 
Henrique Bemfica, prontuário nº. 119.317, CPF nº. 
287.021.248-82; 71 – John Cleber Ahnert, prontuá-
rio nº. 119.483, CPF nº. 400.237.498-06; 72 – Clau-
dio Siqueira Silva, prontuário nº. 119.480, CPF nº. 
344.215.928-89; 73 – Reinaldo Xavier de Paula, 
prontuário nº. 119.478, CPF nº. 220.363.048-50; 74 
– Luiz Ricardo Galisi Cordes, prontuário nº. 119.484, 
CPF nº.  221.969.398-89; 75 - Mauro Roberto da 
Silva, prontuário nº. 119.479, CPF nº. 125.790.678-
09; 76 – Wagner Santos do Nascimento, prontuário 
nº. 119.482, CPF nº. 306.488.858-79; 77 – Vander-
li Dias da Rocha, prontuário nº. 119.486, CPF nº. 
619.619.575-15; 78 – Lenadro de Castro Gonçalves, 
prontuário nº. 119.481, CPF nº. 360.356.288-77; II. 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema 30 de abril de 2021. José Evaldo Gonçalo, 
Secretário de Transportes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 045/2021 - PC: 051/2021. Objeto: 
Registro de Preços para  Material de coleta de exa-
mes de detecção de COVID-19. Agendado para: 
20/05/2021 às 09h00. Informações, e/ou retirada 
Edital completo, mediante pagamento das cópias, 
sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante Barro-
so, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias úteis das 
09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. www.
diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0190/20–PC: 0207/20. Objeto: Forn. 
De Dietas Enterais e Fórmulas Infantis (Ação Judi-
cial e Outros). Resumo 1º Apostilamento a Ata RP: 
14/2021 entre Município de Diadema e Support Pro-
dutos Nutricionais Ltda, p/fazer constar nova dota-
ção Orçamentária da Secretaria de Saúde.
Pr. Eletrônico: 0215/2020 - PC: 0260/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. p/Resgate - SAMU. Resumo Ata RP 
061/2021 entre Município Diadema e A.L.V. Distri-
buidora de Produtos Hospitalares Eireli. Resumo Ata 
RP 062/2021 entre Município Diadema e Cemed Co-
mércio Importação Exportação e Distribuição Ltda. 
Resumo Ata RP 063/2021 entre Município Diadema 
e Cirurgica União Ltda. Resumo Ata RP 064/2021 
entre Município Diadema e GDC da Silva Costa Ei-
reli. Itens homologados na publicação do Diário Re-
gional dia 27/02/2021. Prazo entrega: 10 dias úteis. 
Vigência: 12 meses a partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 005/2021 - PC: 001/2021. Objeto: R. 
De P. P/O Forn. De Aeronaves Remotamente Pilo-
tadas E Baterias Sobressalentes P/Uso Da Guarda 
Civil Municipal De Diadema. Homologo e Adjudico 
objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a). 
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 005/2021 - PC: 001/2021. Objeto: R. 
De P. P/O Forn. De Aeronaves Remotamente Pilo-
tadas E Baterias Sobressalentes P/Uso Da Guarda 
Civil Municipal De Diadema. Tornamos pública a 
classificação preços ref. pregão em epígrafe: PO-
WERTOP – GEO TECNOLOGIAS LTDA, ITENS: 01 
– AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA TIPO 
ASA ROTATIVA, 4 CONJUNTOS DE HÉLICE. Qtde: 
03 UN. Vlr. Unitário: R$ 17.099,00. MARCA: DJI; 02 
– PEÇA DE REPOSIÇÃO P/ AERONAVE REMOTA-
MENTE PILOTADA. Qtde: 06 UN. Vlr. Unitário: R$ 

1.900,00. MARCA: DJI.
DECRETO Nº 7924, DE 30 DE ABRIL DE 2021 DIS-
PÕE sobre a implementação de medidas restritivas 
complementares às previstas no decreto municipal 
7875 de 05 de fevereiro de 2021 e estende a vigên-
cia das medidas emergenciais estabelecidas pelo 
Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021 
em sua Fase de Transição, no âmbito do território do 
município de Diadema;  JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas so-
ciais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 
Constituição da República; CONSIDERANDO que 
a Organização Mundial de Saúde classificou como 
pandemia a disseminação da COVID- 19 no dia de 
11 de março de 2020; CONSIDERANDO as disposi-
ções do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio 
de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena 
de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 
2020 e institui o Plano São Paulo; CONSIDERANDO 
os Decretos Municipais, que declararam o estado de 
calamidade pública no Município para enfrentamen-
to da pandemia decorrente do Coronavírus, reco-
nhecida pela Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo conforme Decreto Legislativo nº 2.495, de 
31 de março de 2020; CONSIDERANDO o agrava-
mento da pandemia na região da Grande São Paulo 
ocorrido no mês de março de 2021 e a necessidade 
de conter a disseminação da COVID-19 para evitar o 
colapso dos serviços de saúde e garantir o seu fun-
cionamento satisfatório, CONSIDERANDO, ainda, 
o que consta nos autos do Processo Administrativo 
Eletrônico nº 7849/2020; Decreta: Art. 1º Ficam pror-
rogadas no território do Município de Diadema até 
o dia 09 de maio de 2021 as restrições impostas às 
atividades, circulação de pessoas, bens e serviços 
cujo conjunto foi denominado como “Fase de Transi-
ção” (https://issuu.com/governosp/docs/) instituídas 
pelo Governo do Estado de São Paulo no âmbito 
do Plano São Paulo - estratégia estabelecida para o 
combate à COVID-19 por meio do decreto estadual 
de nº 64.994 de 28 de maio de 2020. Art. 2º No pe-
ríodo compreendido entre as 00:00 horas do dia 01 
de maio às 24:00 horas do dia 09 de maio de 2021, 
vigorarão as medidas restritivas da fase vermelha 
delineadas nos decretos municipais nºs 7904, de 1º 
de abril de 2021 e 7912, de 09 de abril de 2021, 
permitidas, entretanto, as seguintes atividades: a) 
Restaurantes, com funcionamento restrito entre 6 e 
20 horas; b) Salões de beleza e barbearias, com fun-
cionamento restrito entre 6 e 20 horas; c) Atividades 
culturais, com funcionamento restrito 6 e 20 horas; 
d) Academias, com funcionamento restrito entre 6 e 
20 horas. § 1º As atividades mencionadas nas letras 
“a” a “d” do caput deste artigo deverão respeitar com 
rigor os protocolos sanitários gerais (https://www.sa-
opaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/pro-
tocolo-intersetorial-v-09.pdf) e específicos (https://
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/) previstos 
no Plano São Paulo. § 2º As atividades menciona-
das neste artigo deverão respeitar o limite de 25% 
da capacidade de ocupação dos respectivos esta-
belecimentos. § 3º - Excepcionam-se das restrições 
mencionadas neste artigo: I – As atividades indus-
triais; II - Os hospitais, farmácias, hospitais e clínicas 
veterinárias e serviços de apoio ao atendimento à 
saúde. III– A venda de produtos por meio de entrega 
(delivery), retirada dentro de veículos automotores 
(drive trhu) e retirada presencial direta de produtos 
nos estabelecimentos atingidos (take away). Art. 3º 
No período entre as 00:00 horas do dia 1 de maio 
de 2021 e as 24:00 horas do dia 9 de maio de 2021 
ficam mantidos: I - o toque de recolher das 20 às 5 
horas; II – o escalonamento dos horários de entra-
da e saída de atividades comerciais, industriais e de 
serviços, na forma sugerida pelo Plano São Paulo; 
III – o teletrabalho nas atividades administrativas 
não essenciais. Art. 4º O funcionamento dos órgãos 
públicos municipais seguirá as normas dos regula-
mentos expedidos na forma do artigo 3º do decreto 
municipal nº 7894, de 12 de março de 2021. Art. 5º 
O atendimento no transporte público no âmbito do 
Município de Diadema será suspenso no período 
compreendido entre as 22:00 e as 04:00 horas. Art. 
6º Em caso de constatação de descumprimento do 
presente decreto haverá aplicação de multas e im-
plementação das demais medidas cabíveis, como a 
interdição e o fechamento pelos órgãos municipais 
de vigilância sanitária ou pelas autoridades policiais, 
inclusive a Guarda Civil Municipal, na forma da lei. 
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema, 30 de abril de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JU-
NIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON 
RENAN SILVA Chefe de Gabinete DEBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Ju-
rídicos BENEDITO DOMINGOS MARIANO Secre-
tário de Defesa Social JOSÉ EVALDO GONÇALO 
Secretário de Transportes REJANE CALIXTO GON-
ÇALVES Secretária de Saúde

DECRETO Nº 7925, DE 30 DE ABRIL DE 2021 
DISPÕE sobre a organização das Unidades Edu-
cacionais e atividades escolares durante período 
de pandemia de COVID 19 no âmbito do- município 
de Diadema, reitera as normas dos decretos muni-
cipais de nºs 7891/21, 7903/21 e acrescenta normas 
referentes a situação de acolhimento, dentre outras 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais; CONSIDERANDO o que 
consta no parecer do Conselho Nacional de Educa-
ção de nº 05 de 28 de abril de 2020; CONSIDERAN-
DO o que consta no parecer do Conselho Nacional 
de Educação de nº 11 de 07 de julho de 2020; CON-
SIDERANDO o que consta no parecer do Conselho 
Nacional de Educação de nº 19 de 08 de dezembro 
de 2020; CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 
64.881 de 22 de março de 2020 que institui o Plano 
São Paulo; CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 
65.487 de 23 de janeiro de 2021; CONSIDERANDO 
a deliberação nº 195 de 13 de janeiro de 2021 do 
Conselho Estadual de Educação; CONSIDERANDO 
o contexto sanitário e pandêmico do município de 
Diadema , em relação à COVID-19; CONSIDERAN-
DO ainda o que consta no processo administrativo 
interno de nº 1530/2021; DECRETA Artigo 1º- O re-
torno híbrido das aulas presenciais será implemen-
tado no âmbito do Município de Diadema: I - nas 
escolas públicas municipais e estaduais, a partir de 
31 de maio de 2021; II – nas escolas particulares, a 
partir de 3 de maio de 2021 §1º - No retorno às aulas 
presenciais, as escolas deverão respeitar as normas 
e protocolos sanitários previstos no Plano São Pau-
lo. Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Diadema, 30 de abril de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RE-
NAN SILVA Chefe de Gabinete  DÉBORA DE CAR-
VALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos 
ANA LÚCIA SANCHES Secretária de Educação
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 
30/04/2021: PORTARIAS: 1068, EXONERA A CON-
TAR DE 03/05/21 ANA ROSA DOS SANTOS DE 
JESUS, PRONT. 15449, CHEFE DE SERVIÇO, 
SDS. 1069, EXONERA A CONTAR DE 30/04/21 
VANIA CRISTINA VIEIRA, RG 17.062.779-2, CHE-
FE DE DIVISÃO, SE. 1070, EXONERA A CONTAR 
DE 30/04/21 VILMA RODRIGUES, RG. 18.210.475, 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SE. 1071, EXO-
NERA A CONTAR DE 30/04/21 MARCELO LUCAS 
PEREIRA, RG 17.769.295-9, CHEFE DE DIVISÃO, 
SE. 1072, EXONERA A CONTAR DE 30/04/21 
ANTONIO RODRIGUES, RG 8.529.587-5, ASSIS-
TENTE DE SECRETARIA, SSO. 1073, NOMEIA 
A CONTAR DE  03/05/21 ADRIANO APARECIDO 
SOARES, RG 24.797.063-3, CHEFE DE SERVI-
ÇO, SDS. 1074, NOMEIA A CONTAR DE  28/04/21 
ADOLFO LOPEZ ALONSO, RG 18.105.347, CHEFE 
DE DIVISÃO, SSO. 1075, NOMEIA A CONTAR DE  

29/04/21 BRANISLAV KONTIC, RG 6.714.166.3, 
CHEFE DE DIVISÃO, SEPLAGE. 1076, NOMEIA A 
CONTAR DE  30/04/21 VANIA CRISTINA VIEIRA, 
RG 17.062.779-2, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, 
SE. 1077, NOMEIA A CONTAR DE  30/04/21 VILMA 
RODRIGUES, RG. 18.210.475, CHEFE DE DIVI-
SÃO, SE. 1078, NOMEIA A CONTAR DE  30/04/21 
MARCELO LUCAS PEREIRA, RG 17.769.295-9, 
CHEFE DE DIVISÃO, SE. 

DECRETO Nº 7926, DE 30 DE ABRIL DE 2021 DIS-
PÕE  sobre extensão das medidas e prazos defini-
dos nos Decretos Municipais nº 7.705, de 16 de 
março de 2020 e nº 7.708, de 18 de março de 2020, 
bem como no Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de 
abril de 2020, no Decreto Municipal nº 7.732, de 08 
de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de 
29 de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751, 
de 15 de junho de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.762, de 13 de julho de 2020, no Decreto Municipal 
nº 7.772, de 31 de julho de 2020, no Decreto Munici-
pal nº 7.774, de 07 de agosto de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, no De-
creto Municipal nº 7.790, de 04 de setembro de 
2020, no Decreto Municipal nº 7.796, de 18 de se-
tembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.803, de 
02 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.807, de 09 de outubro de 2020, no Decreto Muni-
cipal nº 7.818, de 23 de outubro de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.834, de 13 de novembro de 2020, no 
Decreto Municipal nº 7.843, de 27 de novembro de 
2020,   no Decreto Municipal nº 7.854, de 16 de de-
zembro de 2020,   no Decreto Municipal nº 7.867, de 
14 de janeiro de 2021, no Decreto Municipal nº 
7.872, de 29 de janeiro de 2021, no Decreto Munici-
pal nº 7.886, de 26 de fevereiro de 2021 e no Decre-
to  nº 7901, de 26 de março de 2021 e dá outras 
providências, para a continuidade do enfrentamento 
da emergência e calamidade públicas decorrentes 
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19). JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais; CONSIDERAN-
DO que a saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, garantido mediante políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação, na forma do artigo 196 da Constituição 
da República; CONSIDERANDO a classificação 
pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 
março, como pandemia do novo Coronavírus (CO-
VID-19); CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 
de março de 2020, do Ministério da Saúde, que de-
clara, em todo o território nacional, o estado de 
transmissão comunitária do novo Coronavírus (CO-
VID-19); CONSIDERANDO o disposto no Decreto 
Estadual n° 64.879, de 20 de março de 2020, que 
reconhece o estado de calamidade pública, decor-
rente da pandemia do novo Coronavírus (CO-
VID-19), em todo o Estado de São Paulo; CONSI-
DERANDO o disposto no Decreto Municipal n° 
7.715, de 24 de março de 2020, que declara o esta-
do de calamidade pública no Município e o disposto 
no Decreto nº 7910, de 09 de abril de 2021, que re-
conheceu a manutenção do estado de calamidade 
pública, diante da crise provocada pela pandemia 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); CON-
SIDERANDO que a Assembleia Legislativa, por 
meio do Decreto Legislativo nº 2.502, 27 de abril de 
2021, reconhece a existência de calamidade pública 
no Município de Diadema, para fins do artigo 65 da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 
2000; CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos 
autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 
7849/2020;   DECRETA Art. 1º.  As medidas, regras 
e prazos previstos no Decreto Municipal nº 7.705, de 
16 de março de 2020, bem como no Decreto Munici-
pal nº 7.708, de 18 de março de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.726, de 22 de abril de 2020, no De-
creto Municipal nº 7.732, de 08 de maio de 2020, no 
Decreto Municipal nº 7.739, de 29 de maio de 2020, 
no Decreto Municipal nº 7.751, de 15 de junho de 
2020, no Decreto Municipal nº 7.762, de 13 de julho 
de 2020, no Decreto Municipal nº 7.772, de 31 de 
julho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.774, de 07 
de agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 7.780, 
de 21 de agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.790, de 04 de setembro de 2020, no Decreto Mu-
nicipal nº 7.796, de 18 de setembro de 2020, no De-
creto Municipal nº 7.803, de 02 de outubro de 2020, 
no Decreto Municipal nº 7.807, de 09 de outubro de 
2020, no Decreto Municipal nº 7.818, de 23 de outu-
bro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.834, de 13 
de novembro de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.843, de 27 de novembro de 2020,  no Decreto Mu-
nicipal nº 7.854, de 16 de dezembro de 2020, no 
Decreto Municipal nº 7.867, de 14 de janeiro de 
2021, no Decreto Municipal nº 7.872, de 29 de janei-
ro de 2021 e no Decreto Municipal nº 7.886, de 26 
de fevereiro de 2021 e do Decreto Municipal 7901, 
de 26 de março de 2021 ficam estendidas até 09 de 
maio de 2021, quando serão reavaliadas, ou a qual-
quer tempo, caso necessário. §1º. Os servidores em 
regime de teletrabalho na forma do Decreto Munici-
pal nº 7.708, de 16 de março de 2020, deverão ser 
convocados, pelo Titular de cada Secretaria Munici-
pal, ao trabalho presencial antes do prazo estabele-
cido no caput deste artigo, de forma gradativa, em 
razão da necessidade do serviço público, recomen-
dando-se a adoção de escalas de revezamento e de 
diretrizes para possibilitar a observância ao distan-
ciamento social e às demais medidas de proteção, 
tais como uso obrigatório de máscaras, higienização 
das mãos e outras medidas que se fizerem necessá-
rias. §2º. Será mantido o regime de teletrabalho, 
quando possível e se assim a função o permitir, aos 
servidores enquadrados em grupo de risco em rela-
ção à COVID-19, assim reconhecidos e confirmados 
pelo Serviço de Engenharia de Segurança e Medici-
na do Trabalho – SESMT, da Secretaria Municipal de 
Gestão de Pessoas. § 3º. Com base nos fundamen-
tos e na forma do § 1º, deste artigo, deverá ser de-
terminada a reabertura de equipamentos e órgãos 
públicos Municipais para o devido atendimento ao 
público, respeitadas as condições sanitárias. § 4º. 
Ficam convalidados e ratificados os atos anteriores 
praticados na forma e nos fundamentos dos §§ 1º e 
3º, deste artigo, desde 16 de março de 2020. Art. 2º. 
Os servidores que estão impossibilitados de execu-
tar o teletrabalho, e que não forem convocados ao 
trabalho presencial, deverão entrar em fruição com-
pulsória de férias, conforme definição pela Chefia 
imediata, ou poderão requerer licença prêmio, exce-
tuados os servidores lotados na Secretaria de Saú-
de e na Secretaria de Defesa Social. §1º. Se não 
houver férias vencidas em quantidade de tempo su-
ficiente para abarcar todo o período de afastamento, 
o tempo que sobejar será abatido de banco de ho-
ras, a ser compensado posteriormente. §2º. Caberá 
à Chefia imediata do servidor: I - gerir as escalas de 
fruição das férias de seus subordinados, bem como 
comunicá-los; II - informar nome, prontuário, cargo e 
período de descanso à Secretaria de Gestão de 
Pessoas por meio de Memorando Interno, com o 
respectivo encaminhamento via e-mail. Art. 3º. Em 
relação aos servidores Municipais e colaboradores 
da Saúde devem ser observadas as regras expedi-
das pelo Titular da Secretaria Municipal da Saúde, 
por meio de Portaria, no tocante aos critérios e parâ-
metros para afastamentos em razão de licença mé-
dica por COVID-19. Parágrafo único. Para efeito do 
caput, ficam adotadas a Portaria S. S. nº 02/2020, a 
Portaria S.S. nº 08/2020 e a Portaria S.S. nº 23/2020, 
expedidas pela Secretaria de Saúde, bem como, 
desde já, as eventuais Portarias que venham modifi-
cá-las, revogá-las ou prorrogá-las. Art. 4º. Em rela-
ção aos demais servidores Municipais devem ser 
observadas as regras expedidas pelo Titular da Se-
cretaria Municipal de Gestão de Pessoas por meio 
da Portaria SEGEP nº 001, de 31 de julho de 2020 e 
alterações posteriores, no tocante aos critérios e pa-
râmetros para afastamentos em razão de licença 
médica por COVID-19, em casos confirmados, ca-
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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - EM REAIS R$
ATIVO                                                                                        2020                             2019
ATIVO CIRCULANTE  
Disponível                                                               31.529,97                        59.731,56 
Caixa                                                                                     220,70                            362,76 
Bancos C/Corrente                                                                15.534,24                        12.595,77 
Aplicações Financeiras                                               15.775,03                       46.773,03 
Realizável a Curto Prazo                                             377.933,02                    363.969,59 
Subvenções Municipais a Receber                             353.449,33                       340.925,00 
(-) Ajuste a Valor Presente Subvenções                               (6.340,51)                   (26.873,34)
Créditos Diversos                                                               30.824,20                       49.917,93 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                             409.462,99                     423.701,15 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  
Subvenções Municipais a Receber LP                             326.260,92                     629.400,00 
(-) Ajuste a Valor Presente Subvenções                             (17.755,22)                      (80.019,34)
IMOBILIZADO                                                                 8.340,54                        10.217,44 
Móveis e Utensílios                                               36.245,93                       36.245,93 
Equipamentos de Tecnologia e Informática               15.978,42                        14.491,35 
Equipamentos da Brinquedoteca                                 9.282,24                          9.282,24 
(-) Depreciação Acumulada                                             (53.166,05)                       (49.802,08)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE                             316.846,24                       559.598,10 
TOTAL DO ATIVO                                                              726.309,23                       983.299,25
PASSIVO                                                                        2020                              2019
PASSIVO CIRCULANTE  
Contas a Pagar                                                                     710,00                             710,00 
Obrigações Trabalhistas                                                26.987,04                         24.649,03 
Obrigações Tributárias                                                     273,45                               175,75 
Obrigações Trabalhistas a Vencer                               17.241,88                         14.403,29 
Recursos vinculados a realizar                             341.764,45                      330.203,53 
(-) Aj.  A  VP recursos vinculados                               (6.340,51)                      (26.873,34)
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                             380.636,31                    343.268,26 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  
Recursos vinculados a realizar LP                             326.260,92                        629.400,00 
(-) Aj.  A  VP recursos vinculados                             (17.755,22)                     (80.019,34)
TOTAL NÃO CIRCULANTE                                              308.505,70                      549.380,66 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social                                                                90.650,33                           57.557,13 
Superávit / (Déficit) do Exercício                             (53.483,11)                            32.441,28 
Doações Patrimoniais                                                                             651,92 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               37.167,22                          90.650,33 
TOTAL DO PASSIVO                                             726.309,23                      983.299,25 

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS                                                        2020                              2019
Subvenções Governamentais - Municipais             326.260,92                      314.700,00 
Doações Recebidas                                                84.029,21                        53.097,93 
Contribuições de Associados                                                  1.670,00                         1.770,00 
Eventos Promocionais                                                              -         19.241,75 
Obtenção de Serviços Voluntários - Dirigentes               23.440,56                        48.945,00 
Receita com Locação de Salas                               13.300,00                         31.217,00 
Créditos Programa Nota Fiscal Paulista                                  8.645,61                        39.083,19 
Total das Receitas Operacionais Brutas             457.346,30                      508.054,87 
(-) Devolução ao Fundo Municipal FMAS                              -                       -   
Total das Receitas Operacionais Líquidas             457.346,30                      508.054,87 
(-) CUSTOS DAS OPERAÇÕES  
Custos Relativos às Subvenções - Municipais           (327.382,77)                     (320.073,10)
Total dos Custos das Operações                           (327.382,77)                  (320.073,10)
(=) SUPERÁVIT BRUTO                                              129.963,53                         187.981,77 
(-) DESPESAS OPERACIONAIS  
Despesas com o Pessoal                                               (1.892,36)                    (24.150,32)
Serviços Prestados por Pessoas Físicas - autônomos      (37.817,50)                      (25.234,70)
Despesas com Ocupação                                             (68.383,51)                        (9.994,95)
Despesas com Utilidades, Tecnologia e Serviços             (37.976,90)                     (29.083,33)
Honorários e Serviços                                                              -        (9.455,00)
Despesas Gerais e Administrativas                             (29.494,72)                    (43.660,98)
Tributos e Contribuições                                               (7.008,38)                      (14.668,00)
Total das Despesas Operacionais                           (182.573,37)                      (156.247,28)
(+-) RESULTADO FINANCEIRO  
(-) Despesas Financeiras                                               81.284,13                     (108.353,82)
(+) Receitas Financeiras                                             (82.157,40)                        109.060,61 
Total do Resultado Financeiro                                  (873,27)                              706,79 
(=) SUPERÁVIT / (DÉFICIT ) DO EXERCÍCIO             (53.483,11)                           32.441,28 

DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Títulos

Saldo em 31/12/2018
Transferências
Superávit / (Déficit) do Exercício
Saldo em 31/12/2019
Transferências
Superávit anterior
Superávit / (Déficit) do Exercício
Saldo em 31/12/2020

Fundo 
Patrimonial 

Social
199.325,34 

(141.768,21)

57.557,13 
651,92 

32.441,28 

90.650,33 

Doações 
Patrimoniais

651,92

651,92 
(651,92)

 -

Superávit / 
(Déficit) 

Acumulado
(141.768,21)

141.768,21 
32.441,28 
32.441,28 

(32.441,28)
(53.483,11)
(53.483,11)

Total do 
Patrimônio 

Líquido
58.209,05 

-   
 32.441,28 
 90.650,33 

-   

(53.483,11)
37.167,22 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
                                                                                                       2020                              2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   
(+-) Superávit / (Déficit) do Exercício              (53.483,11)                      32.441,28 
(+) Depreciações                                                  3.363,97                          3.479,05 
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTADO              (50.119,14)                       35.920,33 
(ACRÉSCIMOS) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP   
Valores a Receber                                              (13.963,43)                         6.088,38 
Valores a Receber LP                              240.874,96                      289.194,24 
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO 
CIRCULANTE + RLP                               226.911,53                      295.282,62 
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO 
CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE
Contas a Pagar CP                                                37.368,05                       (18.138,17)
Contas a Pagar LP                                            (240.874,96)                    (289.194,24)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) 
DO PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE      (203.506,91)                  (307.332,41)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS             (26.714,52)                      23.870,54 
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   
Aquisição ou baixa de Ativo Imobilizado                (1.487,07)                       (4.146,02)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS               (1.487,07)                     (4.146,02)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS   
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA 
E EQUIVALENTES DE CAIXA              (28.201,59)                     19.724,52 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO 
DO EXERCÍCIO                                                                59.731,56                        40.007,04 
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO              (28.201,59)                        19.724,52 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL 
EXERCÍCIO                                                                          31.529,97                        59.731,56 

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Após análise da documentação e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 da 
Centro Social Heliodor Hesse - CSHH, apresentadas pela Diretoria Executiva, referente ao 
exercício de 2020, declaramos que reconhecemos que o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, bem como as Notas Explicativas, representam com veracidade 
a situação financeira e patrimonial da instituição em 31 de dezembro de 2020 e que, tendo 
encontrado tudo em perfeita ordem, sendo tais demonstrações aprovadas pelo Conselho Fiscal. 

Santo André, 10 de fevereiro de 2021.
      Sirley Antoni                         Karin Freski     Sonia A. dos S. Godoi Gomes
CPF 378.976.590-20              CPF 481.795.669-00            CPF 690.903.948-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020.
Em atendimento à legislação vigente, em especial à Lei 12.101/09 e o Decreto 8.242/14, e a 
resolução CFC 1.121/2008 que aprovou a NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração, 
Apresentação das Demonstrações Contábeis e ITG 2002, apresentamos a seguir, as Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis apresentadas para o Exercício de 2020, da Entidade 
Centro Social Heliodor Hesse – CSHH.
Nota 1 – A Entidade
O Centro Social Heliodor Hesse, também conhecida como “CSHH” é uma associação civil, de 
direito privado, de assistência social, sem fins lucrativos e econômicos, que tem por finalidade:
I. Dar prosseguimento aos serviços de Assistência Social desenvolvidos desde 1970, nos 
exatos termos da lei vigente;
II. Prestar atendimentos socioassistenciais e socioeducativos, de forma continuada, permanente 
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e planejada, dirigidos a crianças, adolescentes, adultos e famílias em situações de vulnerabi-
lidade ou risco social e pessoal;
III. Trabalhar com pessoas de todas as faixas etárias, através de atendimentos interdisciplina-
res, que proporcionem o desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, na perspectiva da autonomia e do exercício da cidadania;
IV. Desenvolver atividades de caráter pedagógico, artístico, cultural, socioterapêutico, corporal 
e preventivo, que promovam o desenvolvimento integral do ser humano, a convivência e as 
relações interpessoais, na perspectiva da cultura de paz;
V. Prestar assessoria a grupos, projetos e organizações que realizam trabalhos afins junto a 
crianças, adolescentes, mulheres, idosos e famílias, contribuindo para qualificação profissional;
VI. As receitas da entidade “CSHH” são aplicadas integralmente na manutenção e no desen-
volvimento dos objetivos institucionais da associação, em território nacional, conforme consta 
em seu Estatuto Social Art. 30. As receitas podem advir de Contribuições, Doações, Donativos 
em bens, Subvenções, eventos, locações e ou sublocações de bens;
VII. As receitas provenientes de subvenção são aplicadas nas finalidades a que estejam vin-
culadas no município da sede, Santo André-SP.
Nota 2 – Principais Práticas Contábeis.
As Demonstrações Contábeis apresentadas foram elaboradas com base nas Normas Brasileiras 
de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC - observando-se 
o regime de competência e o disposto na Resolução CFC 1409/12, ITG 2002 que trata das 
normas contábeis específicas para entidades sem fins lucrativos. Adotando-se o disposto na 
NBC TG – Estrutura Conceitual, as demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram 
elaboradas atendendo às normas Brasileiras de Contabilidade em conformidade com o “IFRS”.
As depreciações em 2020 continuaram a serem apuradas com base nos mesmos critérios 
utilizados nos anos anteriores, vigentes até o advento da Lei 11.648/09, e das novas regras 
constantes do CPC 27 – Ativo Imobilizado. Não foi realizada até o presente, nenhuma alteração 
nos critérios de depreciação, ou ajustes nos valores patrimoniais dos bens do imobilizado, 
dada a irrelevância do valor dos ativos.
Nota 3 – Critérios de Apuração das Receitas, Custos e Despesas com Gratuidades.
A Instituição “CSHH” realiza todas as atividades sem qualquer tipo de contraprestação dos 
atendidos, portanto todas suas despesas e custos dos atendimentos são considerados como 
gratuidade para os efeitos da legislação.
As receitas apuradas e demonstradas no Demonstrativo do Resultado do Exercício (Demons-
tração do Superávit ou Déficit do Exercício) foram apuradas em consonância ao disposto na 
Resolução CFC nº 926/01:
a) Receitas decorrentes de Doações, Contribuições, Locação de Salas e Eventos foram re-
conhecidas no momento de seu recebimento, regime de caixa, e totalizaram R$ 98.999,21.
b) Receitas de Subvenções Municipal/Convênios foram reconhecidas pelo Regime de Com-
petência, em conformidade com o disposto na NBC TG 07, e totalizaram R$ 326.260,92. O 
valor total recebido foi de R$ 325.297,51, sendo R$ 299.072,51 referente a este exercício e R$ 
26.225,00 referente ao exercício anterior. Enquanto não atendidos os requisitos para o reco-
nhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção registrada no ativo é conta específica 
do passivo. O saldo R$ 27.188,41 será recebido em janeiro de 2021.
c) Receitas com Créditos da Nota Fiscal Paulista totalizaram R$ 8.645,61.
d) Benefício da Isenção do INSS representou no exercício o valor total de R$ 45.487,41, não 
registrado contabilmente em obediência as normas ITG 2002 R1 e NBC TG 07, não tendo 
efeito no resultado.
e) Atendendo aos dispositivos da ITG 2002 R1, os serviços voluntários dos dirigentes, foram 
contabilizados como custo das operações como se devidos fossem e considerado como 
receita pela baixa dos valores. O valor totalizou R$ 23.440,56 (vinte e três mil, quatrocentos 
e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), apurados considerando o tempo dedicado e 
valor justo de mercado.
f) As Despesas e os custos das Gratuidades foram apurados integralmente pelo regime de 
competência.
Nota 4 – Segregação de Receitas e Despesas por área de atividade
A “CSHH”, no exercício de 2020 realizou todas suas atividades voltadas para o atendimento 
em Assistência Social, portanto a totalidade das receitas, despesas e custos apresentados na 
DSDE 2020 referem-se à assistência social, prestada de forma totalmente gratuita.
Nota 5 – Imunidade Tributária
5.1 Imunidades: A entidade “CSHH” atende a todos os requisitos legais, constitucionais e 
infraconstitucionais para legítimo gozo das imunidades tributárias previstas nos art. 150, VI, c 
e art. 195, § 7º da Constituição Federal.
Nota 6 – Isenção de INSS
Obteve a concessão de certificado de entidade beneficente de assistência social, conforme 
diferimento em portaria publicada no D.O.U. nº 79 seção 1 de 28/04/15, com validade de 3 anos 
a partir da publicação, por atender aos requisitos da lei 12.101/2009, nos termos do decreto 
8.242/2014. Renovado em 20/04/2018, com validade até 27/04/2023, conforme Portaria nº 
83/2018, item 121. Publicado no D.O.U. de 26 de abril de 2018. 
Nota 7 – Subvenções Recebidas e responsabilidades decorrentes
A Instituição “CSHH” mantém o seguinte termo de colaboração (subvenção) municipal:
a) Secretaria da Cidadania e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santo André – Termo 
de Colaboração nº 201/2017, pelo prazo de 5 anos, com início em 01 de janeiro de 2018 até 
31 de dezembro de 2022 no valor total de R$ 1.573.500,00, sendo liberado mensalmente no 
mês seguinte ao serviço prestado a parcela de R$ 26.225,00. Faz parte integrante o Termo 
Aditivo 167/2018. Objeto: Cooperação técnica entre os partícipes para a execução do Serviço 
de proteção e atendimento especializado a família e indivíduos, contribuindo para a reparação 
e minimização dos danos por vivências de violações de direitos através do fortalecimento de 
vínculos afetivos, familiares, inclusive nos casos de afastamento familiar de acordo com o plano 
de trabalho. Em 2019 o Termo Aditivo 163/2019 aumentou o valor do repasse mensal para R$ 
27.188,41, modificando o valor total do termo de parceria par R$ 1.608.182,76 (hum milhão, 
seiscentos e oito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).
b) O valor total foi registrado inicialmente no Balanço Patrimonial, sendo registrado em Subven-
ções Municipais a Receber e no Passivo em recursos vinculados do Poder Público, no valor total 
de R$ 1.573.500,00. Em janeiro 2020 foi reconhecido contabilmente o valor de R$ 34.682,76 
(trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), atualizando o 
valor de acordo com o aditivo 163/2019. Foi apropriado pelo regime de competência no exer-
cício 2020 o valor total de R$ 326.260,92 em receitas de Convênios e Subvenções Municipais.
c) Os valores a realizar, bem como os valores vinculados a longo prazo (após janeiro de 
2022), estão registrados no Ativo e Passivo não Circulante. Os valores do ano 2021, no Ativo 
e Passivo Circulante (Curto Prazo).
d) Efetuamos os cálculos à valor presente das parcelas a vencer, com base na inflação pre-
vista para os anos seguintes, visto que não há cláusulas de correção dos valores. Os valores 
foram registrados em contas redutoras do ativo e passivo como ajuste a valor presente, tendo 
como contra partida as contas de ajuste a valor presente em receita financeira e em despesa 
financeira, conforme o caso.
Nota 8 – Seguros Contratados
A Instituição CSHH, não mantém Contrato de Seguro Empresarial, tendo em vista que os se-
guros necessários a garantir as instalações e patrimônio, são realizados pela Igreja Evangélica 
Luterana de São Paulo CNPJ 61.137.543/0011-11.
Nota 9 – Créditos
Os créditos de longo prazo referem-se ao contrato de convênio (nota 7), não havendo outros. 
Não são considerados riscos pelo não recebimento, portanto não há provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. Estão calculados à valor presente, apropriados em conta redutora.
Nota 10 – Resultado do período Superávit ou Déficit
O superávit do exercício anterior foi incorporado ao Patrimônio Social, o déficit do exercício 
será incorporado no exercício de 2021, após aprovação das Demonstrações de 2020 pelo 
conselho fiscal.
Nota 11 – Ativo Imobilizado
O Ativo Imobilizado totaliza R$ 8.340,54, composto da seguinte maneira:
• Valor de Móveis e Utensílios                   R$ 36.245,93
• Valor depreciação de móveis e utensílios                      (R$ 35.447,40)
• Valor líquido Contábil de Móveis e Utensílios                       R$ 798,53
• Valor total de Equipamentos de Informática                    R$ 15.978,42
• Depreciação acumulada de Equipamentos e Informática                                      (R$ 11.652,04)
• Valor líquido Contábil de Equipamentos de Informática                                    R$ 4.326,38
• Valor de Equipamentos da Brinquedoteca    R$ 9.282,24
• Depreciação acumulada dos equipam. da Brinquedoteca                     (R$  6.066,61)
• Equipamentos da Brinquedoteca                      R$ 3.215,63
• Total do Ativo Imobilizado                           R$ 8.340,54
O prazo de vida útil dos móveis e utensílios é de 10 anos, consideramos sem valor residual 
tendo em vista a irrelevância do valor dos bens no final da vida útil. Os bens já totalmente 
depreciados não foram reavaliados, pois, custo não justifica o benefício.
O prazo de vida útil dos equipamentos de informática foi considerado pela administração com 
duração de 5 anos e sem valor residual devido ao valor ser irrelevante, não justificando o custo 
x benefício. A depreciação da brinquedoteca se iniciou em 2018, com vida útil de 5 anos sem 
valor residual tendo em vista a irrelevância do valor dos bens no final da vida útil.
Nota 12 – Receitas e Custos de Convênios e Subvenções e Recursos Próprios
A receita total contabilizada no período foi de                 R$ 326.260,92
O valor total das Subvenções recebidas no ano foi de               R$ 325.297,51
Os Custos com atendimentos gratuitos totalizaram               R$ 327.382,77
As Despesas com administração totalizaram                R$ 182.573,37
A diferença entre os custos, despesas e as receitas de convênio foram cobertas com recursos 
próprios da entidade.
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Ed Carlos Amorim de Melo                                             Custódio Teixeira Martins da Rocha
          Presidente                       Contador Responsável 
CPF 119.756.348-29                     CRC: 1SP120198/O-9

INsTITUTO DE PREvIDÊNCIA 
DO sERvIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

COMUNICADO
AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE 

A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPRED
3º QUADRIMESTRE DE 2020

O Diretor Superintendente, no uso e gozo de 
suas atribuições legais, bem como em atendi-
mento à Lei Comple-mentar Municipal nº 447, 
de 07 de ju-nho de 2018, COMUNICA aos 
seus segurados e aos cidadãos do Municí-pio 
de Diadema:
CONSIDERANDO que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido median-
te políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, prote-
ção e recuperação, na forma do artigo 196 da 
Constituição da República; CONSIDERAN-
DO a classificação pela Organização Mun-
dial de Saúde, no dia de 11 de março, como 
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, regu-
lamentado pelo Decreto Federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, CONSIDERANDO 
a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declara, em todo 
o território nacional, o estado de transmis-
são comunitária do novo Coronavírus (CO-
VID-19); CONSIDERANDO o disposto no De-
creto Estadual n° 64.879, de 20 de março de 
2020, que reconhece o estado de calamidade 
pública, decorrente da pandemia do novo Co-
ronavírus (COVID-19), em todo o Estado de 
São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no 
Decreto Municipal n° 7.715, de 24 de março 
de 2020, que declara o estado de calamida-
de pública no Município, diante da crise pro-
vocada pela pandemia decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO 
o disposto no Decreto Municipal nº 7875, de 
05/02/2021 - Dispõe sobre extensão das me-
didas e prazos definidos nos Decretos Muni-
cipais nº 7894 de 12/03/2021, dá outras provi-
dências para continuidade do enfrentamento 
da emergência e calamidade públicas decor-
rentes da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19). DELIBERA-SE, diante 
da excepcionalidade decorrente do estado de 
calamidade pública provocado pela dissemi-
nação comunitária do Novo Coronavírus, por 
reconhecer a impossibilidade de ser realizada 
de forma presencial a audiência pública pre-
vista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Com-
plementar nº 447, de 07/06/2018, para Pres-
tação de Contas do 3º Quadrimestre de 2020, 
faz se necessária a apresentação de audiên-
cia pública virtual. Nesse sentido, a audiência 
pública somente ocorrerá pela internet, que 
será disponibilizada no dia 07/05/2021, na 
plataforma do site oficial da Câmara Munici-
pal de Diadema e no site do IPRED- Institu-
to de Previdência do Servidor Municipal de 
Diadema (ipreddiadema.sp.gov.br), conforme 
link específico. Campos e meios de contato 
apropriados ficarão disponíveis, juntamente 
com a prestação de contas, para receber, de 
forma on-line observações dos segurados e 
da sociedade. Deste modo, com tal mecanis-
mo digital, que se mostra como única forma 
possível para se realizar a audiência pública 
em razão do momento de calamidade pública, 
estará atendida a determinação da Lei Com-
plementar nº 447, de 07 de junho de 2018. 
Diadema, 30 de abril de 2021. Rubens Xavier 
Martins – Diretor Superintendente.
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sos suspeitos e contactantes. Art. 5º.  Da regra do 
artigo 8º, do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de 
março de 2020, ficam excetuados os trabalhos, atos 
e diligências necessárias no âmbito da Comissão 
Processante Permanente e nas demais áreas da 
Secretaria de Gestão de Pessoas. Art. 6º. Os ser-
vidores que já foram ou vierem a ser imunizados 
contra a Covid-19, respeitados os prazos previstos 
nos protocolos de vacinação, deverão reassumir 
imediatamente o trabalho presencial. §1º Ao retornar 
ao trabalho presencial o servidor deverá apresentar 
o comprovante de vacinação para extração de cópia 
e anexação ao seu prontuário funcional. §2º O des-
cumprimento do disposto no caput deste artigo acar-
retará falta injustificada, nos termos do disposto no 
art. 124, III e §3º da Lei Complementar nº 08, de 16 
de julho de 1991. Art. 7º. As despesas com a execu-
ção deste Decreto, correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, 
suplementadas se necessário. Art. 8º. Este Decreto 
entrará em vigor na data da publicação, revogadas 
as disposições em contrário. Diadema, 30 de abril 
de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Muni-
cipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete 
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária 
de Assuntos Jurídicos MÁRCIO ADRIANO ROCHA 
FREIRE Secretário de Gestão de Pessoas – Interino


