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Segundo estimativa, nova rodada do auxílio emergencial de ve contemplar 351 mil pessoas na região

 Soro, que é produzido em cavalos, pode ajudar a reduzir a letalidade e a gravidade da doença 
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Sol com muitas 
nuvens durante 
o dia. Períodos 

de nublado, 
com chuva a 

qualquer hora.

Durante coletiva nesta sexta-feira 
(5), o secretário estadual da Saúde de São 
Paulo, Jean Gorinchteyn, voltou a mani-
festar preocupação sobre um possível 
colapso na saúde paulista por causa do 
aumento de casos, óbitos e internações 
por covid-19. Segundo o secretário, três 
pacientes são hospitalizados a cada dois 
minutos em leitos de enfermaria e UTI de 
hospitais públicos e particulares paulistas 
por causa da doença. “Não queremos que 
as pessoas morram sem assistência. O 
mínimo que podemos dar é dignidade”, 
disse. Durante a coletiva, o governador 
João Doria destacou que novo hospital 
de campanha, montado dentro de uma 
unidade hospitalar já existente, será anun-
ciado na segunda (8). 

A Prefeitura de Ribeirão Pires sus-
pendeu, a partir de hoje (6), atividades 
presenciais na rede privada de ensino. 
A nova determinação valerá até dia 19. 
A administração municipal também 
estabeleceu novas medidas para o 
controle da disseminação do coro-
navírus. Até o próximo dia 19 fica 
estabelecida a redução do horário de 
expediente nas repartições públicas 
municipais, com exceção dos serviços 
essenciais (saúde, segurança, defesa 
civil e serviço funerário).

A Campanha Queremos Traba lhar do 
Sindicato das Empresas de Hospedagem 
e Alimentação do Grande ABC (Sehal) ga-
nhou reforço dos motobys. A entidade per-
corre as ruas da região em carro de som e 
adesiva os estabelecimentos dos principais 
centros comerciais. Agora, os motoboys 
estão circulando com cartazetes da ação. 
O sindicato alega que o setor   trabalha 
de acordo com os protocolos sanitários e 
não promove aglomerações, mas amarga 
grande prejuízo por conta do fechamento 
durante a quarentena. 

O Art Pop Salão de Beleza & Barbearia, 
projeto do hairstylish Fernando Koichi e do 
colorista Paulo Ikeda, tornou-se o primeiro 
empreendimento sustentável do setor em 
Diadema Em parceria com a empresa Al-
faparf, que conta com uma linha vegana, 
e a engenheira ambiental Bianka Scapin, 
o espaço implementou projeto-piloto de 
reciclagem, que objetiva ser modelo para 
os demais comércios da cidade. “A ideia de 
tornar o salão sustentável, em um projeto 
pioneiro, é fazer com que as pessoas se es-
pelhem nele”, diz Bianka.

A vereadora de São Bernardo Ana do 
Carmo (PT) voltou este ano à Câmara após 
quatro mandatos como deputada estadual. 
A petista afirmou ao Diário Regional que 
no Brasil há uma curva ascendente na par-
ticipação da mulher nos processos eleito-
rais. “A participação feminina na política 
já caminha para além do cumprimento da 
cota obrigatória de 30%.”  Sobre seu re-
torno à Câmara, afirmou que sente misto 
de felicidade e responsabilidade, por conta  
da grande expectativa que o eleitor neste 
momento difícil.  

O Butantan encaminhou à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) pedido de autorização para testar 
soro, desenvolvido pelo instituto, em 
pacientes com covid-19. De acordo com 
o Butantan , o soro, que é produzido 
em cavalos, pode ajudar a reduzir a le-
talidade e a gravidade da doença. O soro 
está sendo testado em animais como 
coelhos e camundongos e já demon-
strou que estes tiveram diminuição da 
carga viral e perfil inflamatório redu-
zido. A expectativa do Butantan é que 
os testes sejam autorizados pela Anvisa 
na próxima semana.Página 3
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Gorinchteyn: ‘São 
Paulo interna três 

pacientes por covid a 
cada dois minutos’

Ribeirão Pires 
suspende atividades 
presenciais na rede 
privada de ensino

Motoboys do ABC 
aderem à campanha 
‘Queremos Trabalhar’

do Sehal

Diadema ganha 
primeiro comércio 
da área de beleza 

sustentável

Ana do Carmo: ‘há 
 curva ascendente na 
participação feminina 
em processos eleitorais’

Diadema vai abrir mais 
20 leitos covid no HM

Butantan pede 
autorização para 
testar soro contra 

covid em humanos

Prefeitos de cidades do interior buscam 
mecanismos para burlar fase vermelha

Ministro aguarda Orçamento para permitir 
redução de salários e antecipar 13º do INSS

PANDEMIA

ECONOMIA

FASE VERMELHA IIFASE VERMELHA IMEIO AMBIENTEDIA DA MULHER

ANVISA

PLANO SÃO PAULO

A nova etapa do auxílio emer-
gencial pago a traba lha  do res informais, 
desem pre ga    dos, microempreendedo-
res in di  vi    du ais (MEIs) e benefi ci á rios 
do Bolsa Fa  mí lia prejudi cados pe  la 
pande mia de de ve contemplar 351 
mil pessoas no ABC, com transferên-
cias to tais de R$ 351 milhões, o equi-
valente a 11,7% do valor con cedido 
na primeira rodada. A estimativa feita 
pelo Diá  rio Regional considera que 
a extensão será paga somente a me -
tade dos vulneráveis beneficiados na 
primeira rodada, conforme declarou 
recentemente o ministro da Econo-
mia, Pau lo Guedes. Considera ainda 
a intenção do governo de conceder 
quatro parce las mensais com valor 
base de R$ 250 cada. Na primeira roda- Página 4

Segunda etapa do auxílio emergencial 
deve ter impacto de R$ 350 mi no ABC

Na primeira rodada, o au xílio beneficiou 
702 mil pes soas nos sete municípios, com 
transfe rên cias to tais de quase R$ 3 bi   lhões

O verdadeiro heroísmo 
consiste em persistir 
por mais um momento, 
quando tudo parece perdido

“

“

Sábado

25º

20º

da, o au xílio beneficiou 702 mil pes soas 
nos sete municípios, com transfe rên cias 
to tais de quase R$ 3 bi   lhões, segundo 
dados publi ca  dos na semana passa da 
pelo Por tal da Transparência, da Con-
tro la   do ria-Geral da União, e com  pi lados 
pela repor ta gem.  O valor corresponde 
a 4% do potencial de consumo anual do 
ABC, estimado pela em presa de consul-
toria IPC Mar ke ting em R$ 74 bilhões 
no iní cio de 2020 – antes, portanto, da 
pandemia. Na nova rodada do auxílio 
emergencial, os trabalhadores em situ-
ação de vulnerabili da de de   verão rece-
ber quatro parcelas que variam entre 
R$ 150 e R$ 375. O valor dependerá da 
composição familiar, e apenas uma pes-
soa da mesma família poderá receber o 
benefício.
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Ana do Carmo: a participação feminina nas 
eleições está além do cumprimento de cota
Após quatro mandatos na Assembleia Legislativa, petista voltou pela quinta vez à Câmara

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Em alusão ao Dia Interna-
cional da Mulher (8), o Diário 
Regional traz nesta edição 
entrevista com Ana do Carmo 
(PT), hoje vereadora de São 
Bernardo, que em sua trajetória 
política soma quatro mandatos 
como deputada estadual e cinco 
na Câmara Municipal. A parla-
mentar iniciou sua militância 
nos movimentos populares no 
começo dos anos 80. É uma 
das fundadoras do Partido dos 
Trabalhadores e iniciou sua 
trajetória política devido à 
insistência e influência do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). “Sinto que o povo 
se identificou com a Ana do 
Carmo, uma mulher simples, 
que luta por aqueles que mais 
precisam”, afirma a petista.

Como está sendo o retorno 
à Câmara depois de quatro 
mandatos como deputada?

 É uma mistura de felicidade 
e responsabilidade. Sinto felici-
dade, pois acreditei que poderia 
estar mais próximo ao povo, às 
comunidades, aos movimen-
tos. Porém, com essa pandemia, 
infelizmente, não estamos po-
dendo nos movimentar como 
gostaríamos e precisamos. Sin-
to responsabilidade pelo fato da 
grande expectativa que o eleitor 
tem sobre o nosso mandato em 
um momento difícil, pelo fato 
de sermos oposição e termos 
grandes limitações para desen-
volver as nossas ações.

Como avalia os mandatos 
na Assembleia e quais proje-
tos gostaria de destacar?

Acredito que tivemos uma 
importante passagem pela As-
sembleia Legislativa, afinal, o 
nosso mandato foi aprovado 
pela população do Estado por 
quatro vezes. Sinto que o povo se 
identificou com a Ana do Carmo, 
uma mulher simples, que luta 
por aqueles que mais precisam e 
que precisam de atenção.

No período que estive depu-

tada, contribui muito com São 
Bernardo e o ABC com impor-
tantes emendas que ajudaram 
os municípios a realizar impor-
tantes obras, principalmente 
na área da saúde.  Falando 
sobre projetos, tenho or-
gulho de ter aprovado o que 
prevê a implementação da 
Política Estadual de Agroeco-
logia e Produção Orgânica no 
Estado de São Paulo.

Neste seu retorno à Câ-
mara, quais demandas na 
cidade acredita que precisam 
de mais atenção?

Sempre coloquei a saúde 
como prioridade em nosso 
mandato e em nossas lutas, 
e com este momento de pan-
demia, vemos o quanto o 
governo do PT acertou ao in-
vestir na construção das nove  
Upas, no Hospital de Clínicas 
e no Hospital de Urgência e 
Emergência que hoje abriga as 
vítimas do covid-19. Porém, as 
políticas de habitação precisam 
ser urgentemente retomadas 
em nosso município.

O PSDB elegeu a maior 
bancada em São Bernardo. 
Acredita que isso pode preju-
dicar a análise de projetos 
que sejam de parlamentares 
de outros partidos?

Acredito que o diálogo ainda 
é a melhor forma de se resolver 
qualquer problema.  Fui muito 
bem recebida na casa por todos 
os vereadores, e acredito que o 
projeto sendo bom para cidade, 
terão o compromisso de votar 
favorável sim. 

Como aumentar a repre-
sentação feminina na políti-
ca, tendo em vista que o siste-
ma de cotas não alcançou o 
resultado esperado e, pior, 
abriu caminho para candida-
turas-laranja ou de fachada?

Acredito que tivemos um 
aumento ainda não suficiente-
mente expressivo, mas no Bra-
sil há uma curva ascendente na 
participação feminina nos pro-
cessos eleitorais. De um modo 
geral, a participação feminina 

”Você sabe o que é o Custo 
Bolsonaro?”, questiona o vídeo 
de 1 minuto e 27 segundos 
que viralizou nas redes sociais 
esta semana. A publicação, que 
não tem autoria identificada, 
responde a essa pergunta na 
sequência, com exemplos do 
“prejuízo incalculável” do presi-
dente Jair Bolsonaro ao Brasil. 
“Ele está na alta do preço da ga-
solina”, “na queda das ações da 
Petrobras” e na “volta da fome 
do povo”, cita.

O vídeo foi compartilhado 
no Twitter por diversos políti-
cos, entre eles os irmãos Ciro e 

na política já caminha para 
além do cumprimento da cota 
obrigatória de 30% reservada 
pelos partidos. De acordo com 
a Justiça Eleitoral, no pleito de 
2020 as mulheres representam 
33,6% do total de 557.389 can-
didaturas, superando o maior 
índice das três últimas eleições, 
que não passou de 32%. 

Como a sra. avalia a gestão 
da pandemia pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido, 
pelo governador João Doria 
(PSDB)  e pelo prefeito Or-
lando Morando (PSDB)?

Todo o mundo já sabe que 
o governo federal ainda não 
acredita na gravidade desta pan-
demia. O presidente acha que o 
vírus vai desaparecer com um 
toque de mágica. O governador 
faz da covid-19 palanque para 
seu projeto eleitoral e nosso 
prefeito se beneficiou da es-
trutura deixada pelo governo 
Luiz  Marinho (PT). Afinal, 
o Hospital de Urgência que 
tanto é publicitado, foi uma 
obra inau gurada por ele, mas 
iniciada no passado. 

Agora estamos vendo os 
leitos de UTI (unidade de terapia 
intensiva) se esgotando e nem 
uma medida sendo tomada 
para garantir leitos para aqueles 
que poderão precisar devido ao 
crescimento dos casos. O que 

estamos esperando para abrir 
um hospital de campanha?  Va-
mos esperar acontecer um co-
lapso igual vimos em Manaus?

Como a sra. avalia a ma-
nutenção das escolas abertas 
mesmo na fase vermelha?

Em um momento em que 
pedimos o fechamento de tudo 
para que salvemos vidas, me 
parece meio contraditório man-
termos as escolas abertas. Note 
que quando falamos de escolas, 
estamos falando de toda uma 
comunidade escolar e, não só 
de alunos.  É melhor continu-
armos com ensino remoto, até 
que tenhamos segurança para 
voltarmos às salas de aulas.

Em sua opinião, qual o 
maior entrave para a redução 
dos casos de covid?

A falta de consciência de 
parte da população, que segue 
a linha do Bolsonaro e ignora 
a importância de medidas que 
possam diminuir o contágio. 
Você anda na rua e observa 
aglomerações, pessoas sem 
máscaras e até festas aconte-
cendo nesse período em que o 
isolamento se faz necessário.

O governo precisa agir, e o 
povo acordar e entender que 
enquanto a vacina não chegar 
para todos, não estaremos se-
guros para voltar a nossa rotina 
normal.

Divugação

“Sinto que o povo se identificou com a Ana do Carmo”, diz a petista
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Doria: no pior momento da pandemia, 
presidente exalta ‘chega de mimimi’

‘Custo Bolsonaro’: vídeo sobre ‘prejuízos’ 
do presidente ao país viraliza

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
reforçou nesta sexta-feira 
(5) críticas ao presidente 
Jair Bolsonaro - e às recen-
tes falas do chefe do Execu-
tivo fe deral - contra me-
didas restritivas tomadas 
para conter a disseminação 
do novo coronavírus. De 
acordo com o governador, 
no pior momento da pan-
demia, Bolsonaro exalta o 
“chega de mimimi”, “parem 
de frescura”, “vão chorar 
até quando”, “quer vacina, 
vai pedir pra sua mãe”.

Sobre as declarações, o 
Doria disse sentir “triste-
za” e “vergonha” da forma 
como Bolsonaro encara a 
pandemia. “Triste, muito 
triste um país que tem um 
presidente da República 
que, diante de uma pan-
demia desta ordem, mais 
de 260 mil brasileiros mor-
tos, se comporta dessa 
maneira. Que presidente é 
esse que nós elegemos pro 
Brasil? Que tristeza, que 
vergonha”, disse o gover-
nador durante entrevista 
coletiva no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo 
paulista.

Ainda segundo o gover-
nador, a saúde pública no 
Brasil está na iminência de 
sofrer um colapso. “Nosso 

país virou uma ameaça não 
somente aos brasileiros, 
mas ao mundo” afirmou.

Doria continuou sua 
crítica dizendo que o “custo 
Bolsonaro” antes prejudica-
va a saúde e a vida “o que já 
seria gravíssimo”, afirmou. 
“Hoje, o custo Bolsonaro 
adoece a Economia, au-
menta o desemprego, am-
plia a falta de credibilidade 
do Brasil em todos os mer-
cados internacionais”.

n FRESCURA
Na quinta-feira (4), du-

rante visita à São Simão 
(GO) para inaugurar trecho 
de ferrovia, Bolsonaro de-
clarou: “Vocês (produtores 
rurais) não ficaram em casa, 
não se acovardaram, nós te-
mos que enfrentar os nos-
sos problemas, chega de 
frescura e de mimimi. Vão 
ficar chorando até quando? 
Temos que enfrentar os 
problemas”.

O presidente também 
rebateu um cidadão pre-
sente que questionava a 
falta de vacinas em mu-
nicípios pelo país. “Tem 
idiota nas redes sociais e 
na imprensa dizendo ‘vai 
comprar vacina’. Só se for 
na casa da tua mãe! Não 
tem para vender no mun-
do!”, disparou. (AE)

Cid Gomes (PDT) e o ex-candi-
dato à Prefeitura de São Paulo 
pelo PSOL Guilherme Boulos.

“O custo Bolsonaro é a fuga 
dos investidores internacio-
nais. E não dá para culpá-los. 
Pense bem: você confiaria seu 
dinheiro a essa equipe? Custo 
Bolso naro é ter a (a ministra) 
Damares falando na ONU e (o 
ministro Paulo) Guedes fora da 
OCDE. É perder a confiança 
da China por causa do filho do 
presidente e perder a confiança 
dos Estados Unidos por causa 
de mentiras de WhatsApp”, diz 
trecho do vídeo. (AE)
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SP vai testar novo soro do Butantan 
no tratamento de pacientes com covid
Pedido para início de estudo clínico em humanos foi protocolado junto à Anvisa

Governo do Estado de SP

O governador João Doria 
anunciou nesta sexta-feira 
(5) que o Instituto Butantan 
protocolou junto à Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) pedido para 
que pacientes diagnosticados 
com a covid-19 possam ser 
tratados com um soro desen-
volvido pela instituição.

“A expectativa é que na 
próxima semana a Anvisa já 
possa autorizar o início destes 
testes. Aliás, não há razão 
para protelar a autori zação 
para o início destes testes, já 
que todas as informações ne-
cessárias foram providas pelo 
Instituto Butantan para a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária”, disse Doria. “O 
soro desenvolvido pelo Bu-
tantan tem grande potencial 
para evitar o agravamento dos 
sintomas e curar os contami-

nados pela covid-19”, comple-
tou o governador.

Os estudos clínicos estão 
sendo conduzidos pelo infec-
tologista Esper Kallás, da USP, 
e pelo nefrologista José Medi-
na, ambos integrantes do Cen-
tro de Contingência do Coro-
navírus do governo estadual.

O objetivo da pesquisa 
é verificar a segurança e a 
eficácia do soro em pacien-
tes infectados com o novo 
coronavírus. Três mil fra-
scos de soro estão prontos 
para o início imediato dos 
testes em humanos.

A equipe de pesquisadores 
do Butantan concluiu teste de 
desafio, realizado em parceria 
com a USP, com ratos infecta-
dos pelo vírus vivo. Com o 
uso do soro, foi identificada 
diminuição da carga viral, 
além de perfil inflamatório re-
duzido, e os animais também 
apresentaram preservação da 
estrutura pulmonar.

Após a aprovação da An-
visa para o início dos testes 
em humanos, caso apresente 
a eficácia esperada, o soro 
poderá ser usado para tratar 
pacientes infectados com sin-

tomas, visando bloquear o 
avanço da doença. 

O soro é feito a partir de um 
vírus inativado por radiação, 
em colaboração com o Insti-
tuto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (IPEN), e aplicado 
em cavalos, que produzem an-
ticorpos do tipo IgG, extraídos 
do sangue e purificados com 
uma técnica usada há décadas 
no Butantan. O soro mostrou 
ótimos resultados nos testes 
de neutralização de células e 
de segurança realizados em 
camundongos e coelhos. (Re-
portagem Local)

Brasil tem alta de 11% em mortes 
por covid-19 em uma semana

Cidades do interior tentam evitar 
implementação da fase vermelha

SP interna 3 pacientes por covid a 
cada 2 minutos, diz Gorinchteyn

O Brasil bateu recorde de 
mortes por covid-19 por se-
mana segundo o mais novo 
Boletim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde divulgado 
nesta sexta-feira (5). Na sema-
na epidemiológica 8, de 21 a 27 
de fevereiro, foram re gistrados 
8.244 novos óbitos.

O resultado representa au-
mento de 11% sobre a semana 
anterior, quando as autoridades 
de saúde notificaram 7.445 
mortes pelo novo coronavírus.

Com isso, o país ultrapas-
sou o pico anteriormente reg-
istrado, na semana epidemi-
ológica 30 de 2020, de 19 a 25 
de julho. A pandemia retomou 
a curva ascendente a partir de 
novembro, com um pico na vi-
rada do ano e crescimento osci-
lante desde então.

Na semana epidemiológica 
8, foram registrados 378.084 
novos casos da doença, aumen-

Algumas cidades do inte-
rior buscam alternativas para 
não cumprir integralmente o 
aumento de restrições determi-
nado pelo Estado de São Paulo. O 
gover nador João Doria (PSDB) 
anunciou que as 645 cidades 
paulistas devem ficar na fase ver-
melha do plano São Paulo por 14 
dias a partir de hoje (6), com fun-
cionamento apenas de serviços 
essenciais e restrição de circula-
ção a partir das 20h.

A prefeitura de Franca estuda 
medidas judiciais para manter o 
município na fase laranja. A ci-
dade esteve por um mês na fase 
vermelha até, nesta semana, re-
tornar para a laranja. Segundo a 
assessoria, o prefeito Alexandre 
Ferreira (MDB) considera que o 
município não tem indicativos 
para retornar à fase vermelha e 
só deve cumprir a determinação 
do Estado se não encontrar meios 
judiciais de reverter a decisão.

O secretário estadual da 
Saúde de São Paulo, Jean Gorin-
chteyn, voltou a manifestar preo-
cupação sobre um possível co-
lapso na saúde paulista por causa 
do aumento de casos, óbitos e in-
ternações por covid-19. Segundo 
Gorinchteyn, três pacientes são 
hospitalizados a cada dois minu-
tos em leitos de enfermaria e UTI 
de hospitais públicos e particula-
res paulistas por causa da doença.

“Vamos continuar abrindo 
leitos e vagas dentro dos hospi-
tais Abriremos em qualquer local 
desses hospitais, seja nos anfite-
atros, seja nos laboratórios e seja 
nos corredores. Ah, paciente no 
corredor? Vai ter paciente no cor-
redor. O que nós não queremos é 
paciente desassistido.”

Ao falar dessa situação, Go-
rinchteyn fez um apelo para que 
conselhos de classe chamem 
profissionais de saúde a serem 
voluntários para atuar na linha 

to de 11% em relação à semana 
anterior. O total ficou pouco 
abaixo do recorde de 379.061 
novos diagnósticos positivos, 
registrado na metade de janeiro.

O boletim epidemiológico 
trouxe 18 unidades da Fe-
deração com aumento de ca-
sos na semana epidemiológica 
8, enquanto três ficaram es-
táveis e 6 tiveram redução. Os 
maiores aumentos ocorreram 
no Rio Grande do Sul (95%) e 
em Goiás (70%). Já as quedas 
mais intensas ocorreram no 
Rio Grande do Norte (-52%) e 
Alagoas (-24%).

Os casos voltaram a ficar 
mais fortes nas regiões interio-
ranas. Enquanto nas capitais e 
cidades adjacentes foram re-
sponsáveis por 37% dos novos 
diagnósticos positivos, nas 
cidades do interior ocorreram 
63% das novas contaminações. 
(Agência Brasil)

Em Mirandópolis, a 595 km 
da capital, o prefeito Everton So-
dario (PSL) se manifestou pelas 
redes sociais. “Mirandópolis não 
aceita lockdown, não aceita fecha-
mento do comércio, Mirandópolis 
defende o direito à liberdade e ao 
trabalho”, escreveu no Facebook.

No Twitter, Sodario foi além 
e se referiu, com letras maiús-
culas, ao governador como “ca-
nalha”. Sodario não retornou o 
contato da reportagem.

A prefeitura de Ribeirão Preto, 
município de 711 mil habitantes 
que acumula 1253 óbitos inclu-
indo nove nas últimas 24h, deve 
passar a cumprir a fase vermelha. 
A prefeitura ainda deve definir 
com que restrições devem funcio-
nar academias e salões de beleza, 
considerados essenciais no mu-
nicípio. Esses serviços também 
funcionam em Bauru, no centro-
oeste, que acumula 407 óbitos por 
covid-19. (AE)

de frente contra a covid-19. “Pre-
cisamos (de) ajuda, porque esta-
mos em guerra.”

No caso de hospitalizações 
relacionadas ao novo coronavírus, 
houve aumento de 13,5% na mé-
dia diária nesta semana, que che-
gou a 2.066 novos pacientes por 
dia. Em comparação a três sema-
nas atrás, o número representa 
elevação de 42,4%. 

Em óbitos, a média diária da 
semana é de 273, um aumento 
de 13,2% em relação à semana 
anterior. As médias são consid-
eradas parciais, pois não incluem 
os dados desta sexta e do sábado, 
os dois últimos dias da atual se-
mana epidemiológica.

Durante coletiva nesta sex-
ta-feira (5), o governador João 
Doria destacou que um novo 
hospital de campanha montado 
dentro de uma unidade hospi-
talar já existente será anunciado 
na segunda-feira (8). (AE)

n ENTRE ASPAS

A expectativa é que 
na próxima semana a 
Anvisa já possa autorizar 
o início destes testes. 

João Doria

Filippi anuncia mais 20 leitos de UTI 
no Hospital Municipal de Diadema

O prefeito de Diadema, 
José de Filippi Junior, anun-
ciou em live nesta quinta-
feira (4) a abertura de mais 
20 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) no 
7º andar do Hospital Mu-
nicipal (HM) para pacientes 
com suspeita ou confirma-
ção de covid-19, após ha-
bilitação pelo governo do 
Estado de São Paulo. 

O pedido para habilita-
ção dos leitos em Diadema 
foi realizado, via Consór-
cio ABC, informando que a 
região apresenta capacidade 
física para abertura imedia-
ta de 110 leitos. A previsão 
é que as novas vagas para 
covid estejam funcionando 
a partir de 22 de março.

A implementação uti-
lizará recurso do Estado para 
custeio e complementação 
pelo Tesouro Municipal, que 
será utilizado para aquisição 
de equipamentos e mobi-
liários, como camas de UTI, 
respiradores, monitores 
multiparamétricos, mesas 
auxiliares e outros; material 
médico hospitalar e medica-
mentos, além de contratação 
de novos profissionais para 
atuarem no setor. 

O 7º andar do HM pas-
sou por reforma no ano pas-
sado e terá dois Postos de 
Enfermagem, um para cada 
10 leitos.

A medida visa estruturar 
a saúde e evitar um colapso 
na área devido ao agrava-
mento da pandemia. A par-
tir de hoje (6), todo o estado 
passou para a fase vermelha 
do Plano São Paulo. “Esta-
mos fazendo nossa parte e 
ampliando o número de lei-
tos. Porém, de nada vai adi-
antar se a população não fiz-
er a sua parte. É como vi em 
uma mensagem que recebi 
outro dia: na festa sempre 
cabe mais um, na UTI não. A 
situação é muito grave e to-
dos nós temos que nos con-
scientizar disso”, afirmou 
Filippi.

Atualmente, Diadema 
registra 16.665 casos con-
firmados de covid-19, sendo 
677 óbitos e 15.324 pessoas 
recuperadas, de acordo com 
o Boletim Epidemiológico 
covid-19 desta quinta-feira 
(4). Também foram vacina-
das 14.652 pessoas com a 
1ª dose e 4.182 já haviam 
tomado a 2ª dose. (Reporta-
gem Local)

AINDA 
É NOTÍCIA
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Nova rodada do auxílio emergencial 
deve ter impacto de R$ 350 mi no ABC
Primeira rodada beneficiou 702 mil pessoas com transferência total de R$ 3 bilhões

A nova rodada do auxílio 
emer gencial pago a traba lha  do
res informais, desem pre ga    dos, 
microempreendedo res in di 
vi    du ais (MEIs) e benefi ci á rios 
do Bolsa Fa  mí lia prejudi cados 
pe  la pande mia de covid19 de
ve contemplar 351 mil pessoas 
no ABC, com transferências to
tais de R$ 351 milhões, o equi
valente a 11,7% do valor con
cedido na primeira rodada.

A estimativa feita pelo Diá
rio Regional considera que a 
extensão será paga somente a 
me  tade dos vulneráveis benefi
ciados na primeira rodada, con
forme declarou recentemente 
o ministro da Economia, Pau lo 
Guedes. Considera ainda a in
tenção do governo – já expressa 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) – de conceder 
quatro parce las mensais com 
valor base de R$ 250 cada.

Na primeira rodada, o au xílio 
beneficiou 702 mil pes soas nos 
sete municípios, com transfe rên
cias to tais de quase R$ 3 bi   lhões, 
segundo dados publi ca  dos na 
semana passa da pelo Por tal da 
Transparência, da Con tro la   do
riaGeral da União, e com  pi lados 
pela repor ta gem. Um a cada 
quatro moradores da região rece
beu a ajuda federal (veja quadro).

O valor corresponde a 4% do 
potencial de consumo anual do 
ABC, estimado pela em presa de 

consultoria IPC Mar ke ting em 
R$ 74 bilhões no iní cio de 2020 
– antes, portanto, da pandemia.

Para a economista Gisele 
Ya mauchi, que é pesquisadora 
do Observatório de Políticas 
Públicas, Empreendedorismo e 
Conjuntura da Universidade de 
São Caetano (Conjuscs), o valor 
do auxílio, que já era insufici
ente na primeira rodada, será 
ainda mais exíguo na segunda. 
Porém, reconheceu que o bene
fício foi fundamental pa ra a so
brevivência das famílias mais 
vulneráveis e será novamente 
na extensão do programa.

“É claro que, para impul
sionar a economia e tirar o 
país da crise, o auxílio precisa
ria ser maior, ao menos man

ter R$ 600 (das cinco primeiras 
parcelas de 2020). Porém, para 
as pessoas que perderam seus 
empregos, (o valor) pode signifi
car a diferença entre ter ou não 
comida em casa”, comentou 
Gisele, que publicou nota sobre 
o assunto na Carta de Conjun
tura da USCS em parceria com 
a economista Vivian Machado, 
técnica da subseção do Diee
se na Confederação Na cional 
dos Trabalhadores do Ra mo Fi
nanceiro (ContrafCUT).

 
n COMO SERÁ
O Estadão apurou que, na 

nova rodada do auxílio emer
gencial, os trabalhadores em 
situação de vulnerabili da de de  
verão receber quatro parcelas 

Caro(a) leitor(a), começo este artigo com uma pergunta 
frequente sempre que o assunto é o preço dos combustíveis. 
“Se o Brasil é considerado autossuficiente em petróleo, por 
que nossa gasolina é tão cara?”

Inicialmente, é importante que você saiba que o petróleo 
 assim como o milho, a soja e mesmo o boi gordo  é uma 
commodity, ou seja, um insumo utilizado como matéria prima na 
elaboração de outros produtos, entres os quais gasolina. 

Pelo pouco valor agregado, bem como por possuir 
exatamente as mesmas características em qualquer lugar em 
que é produzido, a commodity tem o preço definido pela oferta 
e procura, e o pais produtor não tem liberdade para precificar 
seu próprio produto, além da cotação ser sempre em dólar.

Assim, um barril de petróleo extraído no Brasil tem exatamente o 
mesmo valor de um barril extraído no Oriente Médio, por exemplo.

Portanto, a oscilação do dólar se reflete diretamente no 
preço da gasolina, principalmente neste último ano, dada a 
presença da pandemia de covid19, que trouxe grande alta na 
cotação da moeda norteamericana.

Porém, quando se aplica o chamado “custo Brasil”, as coisas 
mudam radicalmente para nós, humildes brasileiros. Acompanhe:

A composição do preço de um litro de gasolina, (fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br/março de 2021) é a seguinte: 34% do valor se refere ao preço 
da gasolina na refinaria; 42% são impostos (ICMS, Cide, PIS e Cofins); 
outros 8% são custos e margem de lucro com distribuição e revenda e 
16% se referem ao custo do etanol adicionado à gasolina.

Portanto, notase que o maior vilão no custo de nossa gasolina, 
mesmo havendo oscilação cambial e aumento do petróleo no mercado 
internacional de combustíveis, ainda são os impostos cobrados. 

Alias, a cobrança de impostos ocorre no mundo inteiro, mas a 
forma como ocorre no Brasil, em todas as esferas (municipal, Estadual e 
federal),  torna nossa condição de vida muito mais complexa.

Ficou com alguma dúvida? Envie uma mensagem que eu 
esclareço. Meu email é: falandofacil123@gmail.com.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na 
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em  
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Por que nossa gasolina 
é tão cara?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Guedes aguarda Orçamento para permitir redução de salários e antecipar 13º do INSS
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, confirmou que 
aguarda a aprovação do Orça
mento de 2021 para poder an
tecipar o 13º dos segurados do 
INSS e que o governo relançará 
o programa que permite redução 
de jornada e salário ou suspensão 
de contrato de tra balhadores da 
iniciativa privada, mas “em no
vas bases”. O Orçamento deve 

ser votado até o dia 24.
Como mostrou o Estadão, 

o governo quer permitir novo 
período de até quatro meses de 
redução de jornada e salário ou 
suspensão de contrato de trab
alhadores para evitar alta no de
semprego em meio às medidas 
restritivas contra a covid19, mas 
o pagamento do benefício que 
compensa a perda salarial deve 

ter desenho distinto. A intenção é 
garantir dois meses do BEm, pago 
pelo governo, e ou tros dois de an
tecipação do segurodesemprego 
a que teria direito se demitido.

O modelo ainda está sendo 
fechado pelos técnicos, que tam
bém buscam a fonte de financia
mento para a parte do BEm que 
será bancada pelo governo. Há 
discussões internas no sentido 

AUXÍLIO EMERGENCIAL - PRIMEIRA RODADA
Benefício pago a vulneráveis do ABC somou quase R$ 3 bilhões

Fonte: Portal da Transparência/Controladoria-Geral da União (CGU)

Anderson Amaral/Especial para o DR

Município	 	 Beneficiários	 	 Valor	transferido
	 Total	 	%	da	população	 Total	(R$	mi)	 Participação	(%)
Diadema	 125.132	 29,32	 542,42	 18,12
Mauá	 118.041	 24,72	 504,72	 16,86
Ribeirão	Pires	 29.924	 24,10	 126,55	 4,23
Rio	Grande	da	Serra	 14.374	 27,95	 61,93	 2,07
Santo	André	 179.739	 24,92	 758,70	 25,35
São	Bernardo	 206.391	 24,44	 878,83	 29,36
São	Caetano	 29.179	 18,02	 120,10	 4,01
ABC	 702.780	 25,03	 2.993,25	 100,00

que variam entre R$ 150 e 
R$ 375. O valor dependerá da 
composição familiar, e apenas 
uma pessoa da mesma família 
poderá receber o benefício. 

A cota de R$ 250 mensais 
será paga à maior parte dos 
vulneráveis alcançados pelo 
programa. Apenas dois grupos 
receberão valores diferentes: 
famílias formadas por uma só 
pessoa terão direito a R$ 150, 
enquanto as mulheres que são 
as únicas provedoras de seus 
lares vão receber R$ 375.

Os detalhes do auxílio vão 
constar de uma medida pro
visória (MP) – a ser editada 
nos próximos dias – que lança
rá as bases legais para a recria
ção do programa assistencial.

de empregar recursos do Fundo 
de Amparo ao Traba lhador (FAT), 
que hoje já banca o abono salarial 
e o próprio segurodesemprego. 
O principal desafio é que esse fun
do já gasta mais do que arrecada e 
precisa de aportes do Tesouro.

O novo desenho do Progra
ma Emergencial de Manuten
ção de Emprego e Renda deve 
manter os mesmos porcentuais 

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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de redução de jornada e salário 
(25%, 50% e 70%), além da sus
pensão de contrato. A mudança 
mais substancial deve ser a forma 
de pagamento do benefício.

Há ainda um impasse envol
vendo a antecipação do 13º dos 
aposentados, medida que a equi
pe econômica quer imple mentar 
para injetar R$ 50 bi lhões na 
economia ainda no primeiro se

mestre O impasse se dá porque a 
medida não pode ser adotada an
tes da aprovação do Orçamento 
de 2021. Os gastos obrigatórios 
estão sendo feitos de forma pro
visória na proporção de 1/12 ao 
mês em relação ao estimado na 
proposta, como autoriza a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
Pagar o 13º mais cedo eleva
ria essa proporção. (AE)



Programa de reciclagem tem como parceira a empresa Alfaparf, que conta com linha vegana e embalagens sustentáveis
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Angelica Richter

Camila, Vanda, Bianka, Koichi e Ikeda: preservação da natureza por meio da reciclagem 

O Art Pop Salão de Beleza & 
Barbearia, projeto do hairstyl-
ish Fernando Koichi e do col-
orista Paulo Ikeda, tornou-se o 
primeiro empreendimento sus-
tentável do setor em Diadema 
Em parceria com a empresa 
Alfaparf, que conta com uma 
linha vegana, e a engenheira 
ambiental Bianka Scapin, o 
espaço implementou projeto-
piloto de reciclagem, que obje-
tiva ser modelo para os demais 
comércios da cidade. 

“O projeto surgiu porque 
soubemos da linha vegana da 
Alfaparf. Sou engenheira ambi-
ental e trabalho com o incentivo 
aos comércios fazerem a recicla-
gem e a destinação correta de 
resíduos. Em uma conversa com 
o Fernando e o Paulo pensa-
mos: vamos juntar a fome com a 
vontade de comer? Eles usam a 
linha vegana, que é muito legal, 
e juntamos, agora, a reciclagem, 
para reaproveitamento das em-
balagens”, destacou Bianka. 

Segundo a engenheira ambi-
ental e idealizadora do projeto, a 
ideia é fazer com que o Art Pop 
seja o primeiro salão sustentável 

do ABC. “Isso vai dar um plus e 
as pessoas e comércios poderão 
se espelhar na iniciativa, optando 
por linhas veganas, linhas susten-
táveis, menos embalagens.  Creio 
que atualmente a tendência é que 
as pessoas comecem a escolher  
esse tipo de lugar para frequentar 
e consumir. Hoje vou ao mercado 
e vejo a embalagem que é menos 
agressiva, mesmo praticando a 
reciclagem. Nada mais justo do 
que ir em um comércio que adota 
essa iniciativa, porque vou estar 
apoiando essa ideia.”

Segundo a técnica de Educa-
ção da Alfaparf Camila Abrantes, 
nos últimos dois anos a empresa 
vem mudando o conceito em 
relação à questão ambiental, 
utilizando embalagens susten-
táveis e matéria-prima que não 
tenha origem animal.  “Nos úl-
timos dois anos os nossos lança-
mentos têm os direcionamentos 
sustentável e vegano.  A nossa 
nova coloração, que é um to-
nalizante, não traz  mais a bula 
em papel, vem com QRCode. A 
embalagem é 98% sustentável. 
Também não tem nenhum de-
rivado de origem animal. Tudo 
isso visando ao nosso futuro. 
Para que cada vez mais possa-

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

mos nos aproximar de produtos 
naturais”, afirmou. 

Camila Abrantes destacou 
que os tratamentos para cabelo 
também seguem a linha vegana 
e com embalagens  sustentáveis. 
“A intenção é de nos próximos 
anos trocar  todos  os  produtos 
para que entrem dento dessa 
linha também.” 

Segundo a representante de 
comercial da empresa, Vanda 
Lucia Silveira, 130 salões em 

São Bernardo e Diadema já uti-
lizam os produtos veganos da 
Alfaparf. “Sou responsável por 
trazer essa linha vegana para as 
duas cidades. Estamos com essa 
parceria com o Art Pop há três 
anos e meio. Essa linha é bem 
aceita. Porém, há muita dificul-
dade em relação ao descarte das 
embalagens, que compete às 
prefeituras. Não basta apenas 
os produtos serem sustentáveis. 
Então, há muita coisa ainda a ser 

Art Pop é primeiro salão de beleza do ABC 
a adotar projeto-piloto de sustentabilidade

São Bernardo mantém toque de recolher 
das 22h às 4h durante fase vermelha

 A Prefeitura de São Bernar-
do anunciou que vai estender 
o toque de recolher das 22h às 
4h para até o dia 19 de março. A 
medida ocorrerá de forma con-
comitante à aplicação dos novos 
protocolos sanitários previstos 
na fase vermelha do Plano São 

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

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

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

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

Saúde e Segurança para sua Empresa

Paulo, que passam a valer em 
todo o Estado a partir de hoje (6).

As atividades comerciais e 
de serviços da cidade seguirão 
sendo encerradas às 21h, com 
tolerância máxima às 22h, 
e retornarão após as 4h. O 
transporte coletivo municipal 

também continuará suspenso 
das 22h às 4h.

A partir de hoje a Rua Mare-
chal Deodoro (Centro) e a Ave-
nida Dom Pedro de Alcântara 
(Vila São Pedro) estarão inter-
ditadas para o tráfego de veícu-
los. (Reportagem Local)

trabalhada”, destacou.
Segundo Ikeda, a equipe 

do salão está sendo treinada 
para que haja o descarte correto 
das embalagens. “Temos lixei-
ras nomeadas especificamente 
para cada tipo de material. Uma 
grande vantagem e trabalhar com 
um fornecedor e parceiro como a 
Alfaparf é que os produtos vêm 
com grande facilitar de separar 
os materiais com metal, plástico, 
papel. São superpráticos, a gente 

amassa, deposita no local e vai 
para a reciclagem”, disse. 

Koichi corroborou com a 
declaração de Paulo Ikeda. “É 
importante essa ação porque 
nossas clientes vão ficar curiosas 
de ver nossa movimentação em 
prol da reciclagem, com isso que-
remos fomentar e incentivar a 
prática na casa delas. Queremos 
ser exemplo. É uma mudança de 
comportamento”, destacou. 

 ECOPONTO
O material reciclável será di-

recionado ao ecoponto da Enel e 
revertido em desconto na conta 
de luz do salão. “O programa é 
bem pouco utilizado, porque 
também é pouco divulgado. A 
galera quer ter desconto na con-
ta. É um incentivo à reciclagem, 
mas também ajuda na econo-
mia”, afirmou Bianka Scapin.

Serviço - O Art Pop está lo-
calizado na Rua Regente Feijó, 
31 – Centro, Diadema. Tele-
fones: 4253-2583 e 4253-2500 
– Whats¬App: 99623-7798.  
Empreendimentos inter es  sados 
no projeto de sustentabilidade 
podem entrar em contato com 
Bian ka Scapin pelo email bian-
ka.scapin@outlook.com
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Sindicato intensifica campanha Queremos 
Trabalhar com a adesão de motoboys

Sehal alega que o setor não é responsável por aglomerações e que já amarga grande prejuízo

O Sindicato das Empresas 
de Hospedagem e Alimenta-
ção do ABC (Sehal) intensifi-
cou a campanha em benefício 
do setor de hospedagem e 
alimentação na região. De-
nominada Queremos Traba
lhar, a ação percorre as ruas 
dao ABC em carro de som, 
adesiva os estabelecimentos 
dos principais centros comer-
ciais e agora ganhou a adesão 
dos motoboys, que também 
estão circulando com car-
tazetes colados nos veículos.

A campanha teve início 
em fevereiro sob a alegação 
de que fechar não é a solução 
para o problema do avanço 
da pandemia. O movimento 
começou com um carro de 
som circulando pelas ruas 
de todas as cidades do ABC, 
seguido pela adesivação dos 
estabelecimentos e depois 
ganhou o apoio dos sindi-
catos dos trabalhadores: 
Sintshogastro (Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio e 
Serviços em Geral de Hosped-

n ENTRE ASPAS

A continuar como está, ainda 
mais agora na fase vermelha, 
a mortalidade dos bares e 
restaurantes tende a aumentar

Beto Moreira

agem, Gastronomia, Alimen-
tos Preparados e Bebidas a Va-
rejo de Santo André e Região) 
e Sindehot-SBC (Sindicato 
dos Empregados no Comércio 
de Hotéis e Similares de São 
Bernardo e Região).

Até agora já foram fixados 
mais de mil cartazetes em 
bares, restaurantes, botecos 

e pizzarias e o objetivo é gan-
har maior visibilidade com 
a adesão dos motoboys, que 
temem pela paralisação do 
delivery, aumento de imposto 
sobre a gasolina e fechamento 
dos restaurantes e bares, me-
didas que impactam direta-
mente no trabalho deles.

“Não somos os culpados, 

estão nos confundindo, não 
promovemos aglomeração. 
Ao contrário, trabalhamos 
com responsabilidade e, desde 
sempre, esse setor cumpriu 
normas, inclusive da Vigilân-
cia Sanitária. Com a pandemia 
ainda mais, pois criamos pro-
tocolos reforçados de higiene 
e manipulação em parceria 
com a Betel Segurança dos Ali-
mentos”, explica Beto Moreira, 
presidente do Sehal.

n PREJUÍZOS
Segundo o Sehal, bares, 

restaurantes e buffets per-
maneceram fechados por 
mais de dez meses e amarga-
ram grande prejuízo, muitos 
ficaram pelo caminho, outros 
tentam se reerguer. “A queda 
do faturamento é brutal e o 
sistema de delivery foi a saída 
encontrada para aqueles que 
continuaram operando. A 
continuar como está e ainda 
mais agora em fase restritiva 
na fase vermelha do Plano 
São Paulo, a mortalidade dos 
bares e restaurantes tende a 
aumentar”, reforçou Moreira.

Segundo a entidade, na 
base do Sehal no ABC cerca 
de 30% dos estabelecimen-
tos encerraram as suas 
atividades. O sindicato pa-
tronal representa cerca de 
oito mil estabelecimentos. 
(Reportagem Local

Divulgação

Campanha ganhou a adesão de motoboys

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.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 23/03/2021 às 08h45/2º Público Leilão: 24/03/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, au-
torizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público 
Extrajudicial, para leilão Online e/ou Presencial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamenta-
ção complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: 
Apartamento nº 01, localizado no pavimento térreo do Edifício Sabiá (Torre 1), integrante do empreen-
dimento imobiliário denominado “Condomínio Reserva dos Pássaros”, com acesso pelo nº 84 da Rua 
Jorge Cândido Marin, composto de sala, terraço, banheiro, dois dormitórios, cozinha, área de serviço, e 
dois pátios exclusivos, um com acesso pela área de serviço e outro com acesso pelo terraço conjugado 
à sala; com área privativa de 94,510m², área comum de 42,733m² (incluindo o direito ao uso de uma 
vaga no estaciosamento superior, com capacidade para um veículo de passeio, a ser utilizada com au-
xílio de manobrista), área total de 137,243m², e fração ideal no terreno e coisas comuns (coeficiente de 
proporcionalidade) de 0,6558%. A unidade confronta, de quem do hall de acesso do pavimento de frente 
a observa, pela frente com a área comum (hall); e com o terreno do condomínio referente ao recuo do 
edifício; pelo lado esquerdo com terreno do condomínio referente ao recuo lateral do edifício; pelo lado 
direito com a área comum (poço de elevadores) e com o aaprtamento nº 02 do mesmo pavimento; e pelos 
fundos com o terreno do condomínio referente ao recuo dos fundos do edifício. O Edifício Sabiá (Torre 
1), parte integrante do “Condomínio Reserva dos Pássaros”, está construído em terreno com a área de 
4.873,00m², constituído dos lotes 01 a 17 da quadra 02, do Jardim Celeste, com frente para a Rua Jorge 
Cândido Marin. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 020107055001. Imóvel devidamente matriculado sob o 
nº 137.083 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO 
- VALOR: R$ 513.115,33 (Quinhentos e treze mil e cento e quinze reais e trinta e três centavos); 
2º PUBLICO LEILÃO: R$ 393.038,46 (Trezentos e noventa e três mil e trinta e oito reais e quarenta 
e seis centavos), O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e 
arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com 
todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em 
que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Fica o Fiduciante EVERTON DE SOUZA RIBEIRO, RG nº 45.020.728-6/
SSP/SP, CPF nº 379.036.458-46, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo/SP, intimado das 
datas dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net

Ribeirão Pires suspende aulas 
na rede privada de ensino

Florestan Fernandes realiza 
pré-matrícula de alunos aprovados

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires suspendeu, a partir de 
hoje (6) atividades escolares 
presenciais na rede privada de 
ensino. A nova determinação 
valerá até o dia 19 de março. 
As aulas presenciais na rede 
estadual seguem suspensas 
até o próximo dia 22 e para 
a rede municipal a retomada 
de atividades dentro das uni-
dades escolares está prevista 
para 5 de abril.

O retorno presencial está 
condicionado ao cenário da 
pandemia do coronavírus em 
âmbito local e ao atendimen-
to das diretrizes das autori-
dades de saúde. 

Para a rede municipal de 
ensino estão mantidas as 
atividades remotas, por meio 
da plataforma digital Educa 
Ribeirão ou da retirada, por 
agendamento, dos conteúdos 
impressos nas unidades.

n NOVAS ORIENTAÇÕES
A prefeitura também 

estabeleceu novas medi-
das para o controle da dis-
seminação do coronavírus 
na cidade. Até o próximmo 
dia 19, período de vigência 
da fase vermelha do Plano 
São Paulo, fica estabelecida 
a redução do horário de ex-
pediente nas repartições 
públicas municipais, com ex-
ceção dos serviços essenciais 
(saúde, segurança, defesa civil e 
serviço funerário).

Para a Secretaria de Edu-
cação Municipal, o horário 
de expediente está reduzido 

para o período das 10h às 
15h, de segunda a sexta-
feira (exceto dia 19, feriado 
do aniversário da cidade). 
O atendimento ao público 
na Secretaria de Educação 
será realizado somente 
pelo telefone 4828-9600 
ou pelo e-mail sec@ribei-
raopires.sp.gov.br.

As escolas municipais da 
cidade vão manter plantão 
de atendimento às famílias 
dos estudantes, para esclare-
cimento de dúvidas e orienta-
ções, por telefone, WhatsApp 
ou e-mail. A retirada de ativi-
dades impressas do programa 
de ensino remoto Educa Ri-
beirão poderá ser realizada 
mediante agendamento pré-
vio junto à unidade.

A Secretaria de Educação 
adotará o regime de tele-
trabalho (home office) em 
sistema de revezamento dos 
profissionais.

n VACINAÇÃO
Na manhã desta sexta-

feira (5), Ribeirão Pires 
recebeu mais 820 doses da 
vacina Coronavac e abriu a 
vacinação para idosos com 
77 anos ou mais. 

Para a imunização, será 
necessário a apresentação 
do documento com número 
do CPF e comprovante de 
residência. 

A vacinação ocorre via 
Drive Thru no complexo 
Ayrton Senna (Av. Prefeito 
Valdírio Prisco, 183). Das 8h 
às 16h. (Reportagem Local)

A Fundação Florestan Fer-
nandes, em Diadema, dispen-
sou os alunos aprovados em 
seu último processo seletivo 
da exigência de comparecerem 
antes do início das aulas para 
a matrícula presencial. Agora 
todos os estudantes aprovados 
estão automaticamente pré-
matriculados e precisarão levar 
a documentação apenas duran-
te a primeira semana de aulas, 
de 5 a 9 de abril.  

A medida busca evitar o des-
locamento dos alunos em um 

contexto de alta no número de 
mortes e de casos de covid-19. 
Hoje (6), o Estado de São Paulo 
entrará na fase vermelha, a 
mais restritiva da quarentena.

Caso a documentação apre-
sentada na primeira semana 
de aulas não esteja completa 
ou candidatos venham a ser 
considerados inabilitados por 
algum outro motivo, como não 
cumprir os requisitos para o 
curso, serão convocados os es-
tudantes da lista de suplentes. 
(Reportagem Local)
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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

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

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

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

Você pode acreditar
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Indicador de Saúde

Serviços Gerais

Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio  de diadeMa

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

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. Adriana Nunes Lima, Farmacêutica-Bioquímica responsável 
pelo Laboratório de Análises Clínicas do Grupo Biomédic.

ELETROCARDIOGRAMA OCUPACIONAL
Os batimentos do coração são originados à partir de 
estímulos elétricos, que surgem em uma das câmaras 
cardíacas, denominada átrio direito. O estímulo elétrico 
gerado neste local passa a percorrer um tecido de 
condução especializado, que funciona como uma 
verdadeira "rede elétrica", e que percorre todas as 
câmaras cardíacas.
À medida que o estímulo elétrico segue por esta rede, 
ele atua de modo a produzir as contrações cardíacas. 
Estas contrações bombeiam o sangue por todo o 
organismo.
O eletrocardiograma é o exame , onde é feito o registro 
da variação dos potenciais elétricos, gerados pela 
atividade elétrica do coração. Estes sinais elétricos 
podem ser detectados na superfície do corpo e 
registrados através da utilização de um aparelho 
chamado eletrocardiógrafo.
O ECG indica a freqüência e o ritmo dos batimentos 
cardíacos (regular ou irregular). Também indica a 
posição das câmaras cardíacas, e se existe aumento 
de uma ou de mais de uma delas. Através do ECG, 
o médico poderá avaliar o padrão dos sinais elétricos 
cardíacos, que se alteram em presença de muitas 
doenças.

No exame ECG pode mostrar:
• Batimentos e ritmos cardíacos anormais (arritmias 
cardíacas) 
• Bloqueios no sistema de condução dos impulsos 
elétricos do coração (congênitos ou causados por 
doenças) 
• Dilatação do músculo cardíaco, devido à hipertensão 

arterial ou a outras doenças. 
• Alterações sugestivas de doenças das artérias 
coronárias, tais como angina ou infarto do miocárdio 
(ataque cardíaco), com diminuição do fluxo de sangue 
para as células cardíacas. 
• Alterações ou modificações dos eletrólitos do 
organismo, tais como aumento ou a diminuição das 
taxas de potássio 
Também pode ajudar a diagnosticar as doenças do 
coração ou quando está lesionada as Válvulas do 
Coração.
Este exame não exige preparo especial. O paciente 
tem que estar calmo, antes de proceder o exame é 
aferido a Pressão Arterial do paciente, caso a mesma, 
estiver fora dos padrões normais, o paciente fica em 
repouso por 20 minutos deitado, decorrido esse período 
a Pressão Arterial é aferida novamente e procedemos 
com o exame em questão.
Decorrido a interpretação do médico cardiologista, 
caso apresentem quaisquer alterações, a medica do 
trabalho para poder fazer a liberação do paciente como 
Apto. Solicita que o funcionário passe com médico 
cardiologista para que o avalie, e faça relatório médico 
das condições clínicas do paciente, para poder liberar 
o mesmo para trabalhar em altura e dirigir, pois não 
podemos colocar a vida do funcionário ou até mesmo 
de outras pessoas no caso de motorista para trabalhar 
com quaisquer alterações.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO 
DE PESSOAS, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021: 
PORTARIA: 056, EXONERA a pedido a contar de 
01.03.2021 RENATA MANTOVANI PALOMBO, 
Prontuário 109.900, R.G. nº 33.157.640-5, do cargo 
de Psicólogo, SASC. PORTARIA 057, EXONERA a 
pedido a contar de 02.03.2021 SILVANA MAZZARO 
DA SILVA, Prontuário 118.731, R.G. nº 24.659.974-
1, do cargo de Assistente de Enfermagem – Nível 
II, SS. PORTARIA 058, EXONERA por falecimento 
a contar de 25.02.2021 ROBERTA OLIVEIRA VAS-
SOLER VALENTIN, Prontuário 109.190, R.G. nº 
32.851.368-4, Professor de Educação Básica I, SE. 
PORTARIA 059, REVOGA, a contar de 25/02/2021 
FG de Supervisor de Ensino para ROBERTA OLI-
VEIRA VASSOLER VALENTIN, Prontuário 109.190, 
SE.
Portaria nº 0004, o Secretário de Transportes do 
Município, de Diadema, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve Art. 1º - Tornar sem efeito a Porta-
ria ST nº 0003, de 03/03/2021, publicada no Diário 
Regional no dia 04/03/2021. Art. 2º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. Diadema 05 de 
março de 2021. José Evaldo Gonçalo, Secretário de 
Transportes.
Portaria nº 02 de 08 de março de 2021. Dispõe so-
bre coordenação e subordinação do projeto Patrulha 
Maria da Penha. Benedito Domingos Mariano, se-
cretário de Defesa Social, no uso de suas atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e Considerando 
o Decreto nº 7.866/2021 que instituiu O projeto Pa-
trulha Maria da Penha; Considerando que já foi re-
alizado o Curso de Formação para as GCMs e para 
os GCMs que integrarão o projeto Patrulha Maria 
da Penha; Considerando o Termo de Cooperação 
Técnica celebrado entre a Prefeitura de Diadema e 
a Policia Civil sobre o projeto Patrulha Maria da Pe-
nha; Considerando que este é um Projeto prioritário 
da Secretaria de Defesa Social e do Comando da 
Guarda Civil Municipal; Resolve; Artigo 1º O Projeto 
Patrulha Maria da Penha é vinculado e subordinado 

diretamente ao gabinete do Secretário de Defesa 
Social e ao Comando da Guarda Civil Municipal. Ar-
tigo 2º Ficam as GCMs de 1ª Classe: Simone Cris-
tina dos Santos, prontuário nº 15.570 e Jaqueline 
Cardoso Luta Marcussi, prontuário nº 16.791, como 
coordenadoras operacionais do projeto Patrulha 
Maria da Penha. Artigo 3º A Escala de trabalho do 
projeto Patrulha Maria da Penha será definido pelo 
Comandante da Guarda Civil Municipal. Artigo 4º 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. BENEDITO DOMINGOS MARIANO – SECRE-
TARIO DE DEFESA SOCIAL.

RESOLUÇÃO N° 06/2021 - CMDCA - DISPÕE so-
bre a escala de atendimento emergencial do Conse-
lho Tutelar; Considerando a Lei Ordinária Nº 3.725 
de 09 de março de 2018, que dispõe sobre a Política 
Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e 
do Adolescente; Considerando a Resolução Nº 03 
de 01 de abril de 2019, que dispõe sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CMDCA; Consideran-
do o Regimento Interno dos Conselhos Tutelares; 
Considerando o Decreto Estadual nº 65.545, de 03 
de março de 2021; Considerando a importância de 
serem adotadas medidas preventivas de enfrenta-
mento ao novo Coronavírus (COVID-19); O Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
– CMDCA de Diadema, no uso e gozo de suas atri-
buições legais; RESOLVE: Artigo 1º - Fica estabele-
cida uma escala de atendimento emergencial para 
as 3 (três) unidades dos Conselhos Tutelares do 
Município à partir de 08/03/2021 até 19/03/2021.§ 
1º - Os atendimentos presenciais nas Unidades do 
Conselho Tutelar durante o período mencionado 
no caput serão realizados mediante agendamen-
to prévio, priorizando o atendimento das situações 
emergenciais. § 2º- As unidades do Conselho Tute-
lar funcionarão no mínimo com 2 (dois) conselheiros 
tutelares que estarão presencialmente na sede e 
3 (três) em regime de teletrabalho, podendo estes 
últimos serem acionados para comparecimento na 
sua respectiva sede para realização de atendimen-
to, excetuando-se o conselheiro tutelar que cumpriu 
escala de plantão no dia anterior.§ 3º- O horário de 
funcionamento das Unidades do Conselho Tutelar 
será das 08h00 às 17h00. Artigo 2º - As Unidades 
do Conselho Tutelar deverão apresentar escala de 
revezamento para o CMDCA, impreterivelmente até 
o dia 08/03/2021.Artigo 3º - As formações do conse-

lho tutelar e reuniões com a rede socioassistencial 
estão suspensas de forma presencial no período de 
08/03/2021 até 19/03/2021, devendo ser adotada a 
modalidade remota para realização das mesmas. 
Artigo 4º - Esta resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. Diadema, 06 de março de 2021.
Fabiana de Jesus Souza Ramos. Presidente do 
CMDCA
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: 007/2021 - PC: 010/2021. Objeto: R. 
de P. p/Forn. de Mat. de Enfermagem - Programa 
Diabetes. Reagendado para: 19/03/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico: 0114/2020 - PC: 0179/2020. Obje-
to: Contratação De Empresa Para Prestação De 
Serviço Continuado Aos Pacientes Assistidos Pelo 
Programa De Oxigenoterapia Domiciliar – Pod Da 
Rede De Saúde Do Município De Diadema. Loca-
ção De Concentradores Convencionais E Portáteis 
De Oxigênio, Cilindros De Oxigênio Medicinal Ga-
soso E Líquido E Equipamentos De Ventilação Não 
Invasiva, Incluindo Assistência Técnica E Manuten-
ção Dos Equipamentos. Agendado: 23/03/2021 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 08/21 - PC: 017/21. Objeto: R. 
de P. p/Forn. de Raticidas. Agendado: 23/03/2021 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 011/21 - PC: 007/21. Objeto: 
R. de P. p/Forn. de Mat. de Enfermagem. Agendado 
para: 22/03/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 09/21 - 
PC: 08/21. Objeto: R. de P. p/Forn.  de Teste Rápido 
Qualitativo para detecção de anticorpos IGM e IGG 
para SARS-COV-2. Agendado para: 19/03/2021 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 010/21 - PC: 02/21. Objeto: 
R. de P. p/Forn. Mictórios Coletivos Em Aço Inox Aisi 
304. Agendado: 24/03/2021 às 09h00. Informações, 
e/ou retirada Edital completo, mediante pagamento 
das cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almi-
rante Barroso, 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
ERRATA:
Pr. Eletrônico: 0171/2020 - PC: 0271/2020. Objeto: 
Fornecimento de Medicamentos. Na publicação do 
Diário Regional do dia 04/03/2021, e torna-se a pu-
blicação da Ata RP 021/2021 entre Município Dia-
dema e Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda, sem 
efeito.
Pr. Eletrônico: 0171/2020 - PC: 0271/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Resumo Ata RP 020/2021 
entre Município Diadema e Espirito Santo Distri-
buidora de Produtos Hospitalares Eireli, Resumo 
Ata RP 025/2021 entre Município Diadema e Mul-
tifarma Comércio e Representações Ltda. Itens 
homologados na publicação do Diário Regional dia 
29/12/2020. Prazo entrega: 05 dias úteis. Vigência: 
12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 0190/20 - PC: 0207/20. Objeto: Forn. 
De Dietas Enterais E Fórmulas Infantis (Uso Hos-
pitalar, Ação Judicial E Outros Usos). Resumo das 
Atas entre o Município de Diadema e a empresa: Ata 
RP 15/2021 - MEDICALL FARMA DISTR. PROD.E 
SERV.P/SAÚDE EIRELI; Itens homologados na 
publicação DOM dia 17/12/2020.  Pzo entrega: 10 
dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta pu-
blicação.

ä

avisos

d.L.a indústria e comércio de Luminária 
e eletroeletrônicos Ltda torna público que 
recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de 
Mauá, a Renovação da Licença de Opera-
ção de nº 2021014, para atividade fabrica-
ção de Luminárias e outros equipamentos 
de iluminação - situado à Rua do Jasmim, 
241 - Bairro Jardim Camila - CEP: 09361-
220 - Mauá - SP, conforme consta no Pro-
cesso Administrativo nº 12185/2015.

M.rodriGues usinaGeM Torna público 
que recebeu da Secretaria de Meio Am-
biente de Mauá, a Licença Prévia e de Ins-
talação  nº 2021012  para Serviços de usi-
nagem, tornearia e solda situado(a) à Rua 
Alexandre Spinoza nº 38, Capuava - Mauá/
SP, conforme consta no Processo Adminis-
trativo nº 11752/2020.

cLaudio roBerto casaLe Torna públi-
co que recebeu da Secretaria de Meio Am-
biente de Mauá, a Licença de Operação nº 
2021010 para Fabricação de artefatos diver-
sos de madeira, exceto móveis situado(a) à 
Everaldo Brito Costa Junior, nº 260, Sertão-
zinho - Mauá/SP, conforme consta no Pro-
cesso Administrativo nº 12655/2019.

eco Press eireLi torna público recebeu 
da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a 
Licença de Operação nº 2021005 para Im-
pressão de livros, revistas e outras publica-
ções periódicas, situado(a) à Rua Alonso de 
Vasconcelos Pacheco nº 853, Vila Bocaina 
– Mauá/SP, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 5617/2020.

aBandono de eMPreGo
A empresa cicero antonio da siLva 
80621821420, solicita o comparecimen-
to do senhor dieGo PaLMeira GoMes, 
portador da CTPS n° 024696 Série 00442/
SP, ao estabelecimento desta Empresa no 
prazo no prazo de 72 horas, para tratar de 
assuntos de seu interesse.

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

EDITAL DE DESISTÊNCIA
O IPRED – Instituto de Previdência do Servi-
dor Municipal de Diadema torna público, que 
o candidato abaixo relacionado não manifes-
tou interesse na admissão ou não comprovou 
os requisitos do Edital ou não foi considerado 
apto no exame médico admissional: 
CARGO DE MOTORISTA – CONCURSO Nº 
01/2018.
Classificação: 02 
NOME: DENY ZOLOTAREFF DOS SANTOS
DOCUMENTO: 32.399.683-8 - SSP/SP
Diadema, 05 de março de 2021. RUBENS 
XAVIER MARTINS–DIRETOR SUPERIN-
TENDENTE

eXeLtainer indÚstria coMÉrcio 
iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo de eM-
BaLaGens Ltda torna público que re-
cebeu, da Secretaria de Meio Ambiente de 
Mauá, a Licença de Operação nº 2021021 
para o CNAE 1731-1/00 – Fabricação de 
embalagens de papel situada à RUA ROSA 
KASINSKI, 1109 – GALPÃO 11 e 12, con-
forme consta no Processo Administrativo nº 
8523/2020.

LEI Nº 4044, DE 03 DE MARÇO DE 2021 Dispõe 
sobre a instituição do Programa Municipal de Prote-
ção à Saúde Bucal das Gestantes, e dá outras pro-
vidências. PROJETO DE LEI Nº 109/2019 de autoria 
do Ver. Cícero Antônio da Silva. JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova 
e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: ARTIGO 
1º - Fica instituído o Programa Municipal de Prote-
ção à Saúde Bucal das Gestantes. ARTIGO 2º - O 
Programa instituído no artigo 1º desta Lei será de-
senvolvido no âmbito da Rede Pública Municipal de 
Saúde e terá como objetivo buscar oferecer às ges-
tantes, durante o pré-natal, exames e tratamentos 
de saúde bucal adequados às suas necessidades. 
ARTIGO 3º - O Poder Executivo regulamentará esta 
lei, no que couber. ARTIGO 4º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 
5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. Diadema, 03 de março de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
DIADEMA / DHEISON RENAN SILVA - CHEFE DE 
GABINETE / DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 

- SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS / RE-
JANE CALIXTO GONÇALVES - SECRETÁRIA DE 
SAÚDE.

DECRETO Nº 7891, DE 05 DE MARÇO DE 2021 
DISPÕE sobre a reclassificação do Município de 
Diadema, de acordo com o Plano São Paulo e dá 
outras providências, como forma de 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; CONSI-
DERANDO que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de do-
ença 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; CONSIDE-
RANDO os Decretos Municipais, que declararam 
o estado de calamidade pública no Município para 
enfrentamento da pandemia decorrente do Corona-
vírus, reconhecida pela Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo conforme Decreto Legislativo 
nº 2.495, de 31 de março de 2020; CONSIDERAN-
DO o agravamento da pandemia em todo o Estado 
de São Paulo e especialmente na Região Metropo-
litana da Grande São Paulo ocorrido durante mês 
de fevereiro de 2021 e o aumento progressivo do 
número de casos e mortes pela COVID-19 registra-
dos nos últimos dias; CONSIDERANDO as normas 
expedidas pelo Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC por meio da resolução nº 006/2021; CONSI-
DERANDO a necessidade premente de conter a 
disseminação da COVID-19 para evitar o colapso 
dos serviços de saúde e garantir o seu funciona-
mento satisfatório; CONSIDERANDO, ainda, o que 
consta dos autos dos Processos Administrativos 
Eletrônicos nºs 7849/2020 e 446/2021; Decreta: 
Art. 1º - Ficam estendidas, no âmbito do Município 
de Diadema, as medidas de restrição impostas ao 
funcionamento de serviços, estabelecimentos co-
merciais em geral e circulação de pessoas e bens 
estabelecidas no Decreto Estadual nº, 64.994, de 
28 de maio de 2020, conhecido como “Plano São 
Paulo” para a fase 1 – vermelha. Art. 2º - Às medidas 
de restrição estabelecidas no Plano São Paulo para 
a fase vermelha e em conformidade com o que dis-
põe o decreto municipal nº 7871 de 27 de janeiro de 
2021, ficam suspensas as aulas presenciais: a) nas 
escolas públicas municipais até o dia 5 de abril de 
2021; b) nas escolas públicas estaduais, bem como 
nas escolas privadas situadas no território do Mu-
nicípio de Diadema até o próximo dia 22 de março 
de 2021; c) nas universidades públicas e privadas 
e estabelecimentos de ensino superior situados no 
território do Município de Diadema, até o próximo dia 
22 de março de 2021. Art. 3º - O funcionamento dos 
órgãos públicos municipais será regulamentado por 
ato normativo próprio, expedido por cada secreta-
ria municipal, com respeito ao que dispõe o decreto 
municipal nº 7886, de 26 de fevereiro de 2021. Pará-
grafo único - Será mantido o atendimento dos servi-
ços de apoio aos serviços essenciais e de suporte à 
assistência social das Secretarias de Segurança Ali-
mentar e Assistência Social e Cidadania. Art. 4º - Os 
órgãos municipais de vigilância sanitária, a Guarda 
Civil Municipal e os demais serviços municipais de 
fiscalização intensificarão as medidas necessárias à 
efetivação das normas aqui previstas e estão auto-
rizados a aplicar multas e se necessário interditar 
de imediato os estabelecimentos, caso descumpram 
o presente Decreto. Art. 5º - Este decreto entra em 
vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. Diadema, 05 de março de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Muni-
cípio de Diadema / DHEISON RENAN SILVA Chefe 
de Gabinete / DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos / BENEDITO DO-
MINGOS MARIANO Secretário de Defesa Social / 
JOSÉ EVALDO GONÇALO Secretário de Transpor-
tes / REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretária de 
Saúde / ANA LÚCIA SANCHES Secretária de Edu-
cação / PATRICIA FERREIRA Secretária de Assis-
tência Social e Cidadania / GERALDO ANTONIO DA 
SILVA Secretário de Segurança Alimentar.

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 
05.03.2021: PORTARIAS: 904, EXONERA a contar: 
04.03.2021, RAYANE VIEIRA RODRIGUES, RG nº 
48.519.976-2, CHEFE DE DIVISÃO, SEPLAGE. 905, 
NOMEIA a contar de: 05.03.2021, JOSE BATISTA 
DA SILVA, RG 37.194.187.8, CORREGEDOR GE-
RAL, SDS. 906, NOMEIA a contar de: 01.03.2021, 
ALEXANDRE ALBERTO DOS SANTOS, RG 
29.746.220.9, OFICIAL DE GABINETE III, GP. 907, 
NOMEIA a contar de: 05.03.2021, VERALUCIA 
FREITAS BARRETO ROCHA, RG 18.378.517.4, 
CHEFE DE DIVISÃO, SE. 908, NOMEIA a con-
tar de: 05.03.2021, ALINE BUSO PEREIRA, RG 
33.041.052-0, CHEFE DE SERVIÇO, SE. 909, NO-
MEIA a contar de: 05.03.2021, LIGIA DE OLIVEIRA 
ALVES, RG 19.503.644.X, CHEFE DE SERVIÇO, 
SE. 910, NOMEIA a contar de: 05.03.2021, CARO-
LINA NUNES PETROLINI NETA, RG 23.330.154.9, 
CHEFE DE SERVIÇO, SE. 911, NOMEIA a contar 
de: 05.03.2021, GABRIELA COUTO DE SANTANA, 
RG 47.522.109.6, CHEFE DE SERVIÇO, SS. 912, 
NOMEIA a contar de: 05.03.2021, MOSAR ALVES 
VIEIRA, RG 19.447.140.8, CHEFE DE SERVIÇO, 
SF. 913, COMISSIONA a contar de: 02.03.2021, 
ANA ROSA DOS SANTOS DE JESUS, PRONT 
15449, CHEFE DE SERVIÇO, SDS. 914, NOMEIA 
a contar de: 05.03.2021, ANUAR HUSSEIN SALEM, 
RG. 25.515.155, CHEFE DE SERVIÇO, SEMA. 
915, COMISSIONA a contar de: 01.03.2021, CELLY 
WATASU, PRONT 4014, CHEFE DE SERVIÇO, 
SS. 916, RERRATIFICA a Portaria GP nº. 679, de 
19.02.2021 ONDE SE LÊ: “...que nomeou, para ocu-
par o cargo de provimento em comissão de Diretor 
de Departamento de Trânsito, junto à Secretaria de 
Transportes...” LEIA-SE: “... que nomeou, para ocu-
par o cargo de provimento em comissão de Chefe de 
Divisão de Projetos, junto à Secretaria de Serviços 
e Obras ...” 917, RERRATIFICA a Portaria GP nº. 
237, de 20.01.2021 ONDE SE LÊ: “...que nomeou, 
para ocupar o cargo de provimento em comissão de 
Oficial de Gabinete III, junto ao Gabinete do Prefeito 

...” LEIA-SE: “...que nomeou, para ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Serviço de 
Compras e Licitações, junto à Secretaria de Finan-
ças ...” 918, RERRATIFICA a Portaria GP nº. 605, de 
05.02.2021 ONDE SE LÊ: “...que comissionou, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Che-
fe de Serviço de Compras e Licitação, junto à Secre-
taria de Finanças...” LEIA-SE: “... que comissionou, 
para ocupar o cargo de provimento em comissão de 
Chefe de Serviço de Comissão Processante Perma-
nente - CPP, junto à Secretaria de Gestão de Pes-
soas...” 919, RERRATIFICA a Portaria GP Nº.569, 
de 03.02.2021 ONDE SE LÊ:  “...que nomeou, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Che-
fe de Serviço de Educação de Jovens e Adultos...” 
LEIA-SE: “...que nomeou, para ocupar o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Divisão de 
Ensino Fundamental ...” 920, RERRATIFICA a Por-
taria GP nº. 675, de 19.02.2021 ONDE SE LÊ:
 “... que nomeou, para ocupar o cargo de provimen-
to em comissão de Chefe de Serviço de Educação 
Ambiental, junto à Secretaria de Meio Ambiente ...” 
LEIA-SE: “... que nomeou, para ocupar o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Divisão de 
Manutenção e Distribuição de Frotas, junto à Secre-
taria de Serviços e Obras ...” 921, RERRATIFICA a 
Portaria GP nº. 619, de 10.02.2021. ONDE SE LÊ:  
“...que nomeou, para ocupar o cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Serviço de Arquivo Ge-
ral, junto à Secretaria de Finanças ...” LEIA-SE: “... 
que nomeou, para ocupar o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço de Cidadania e Diver-
sidades, junto à Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania ...” 922, EXONERA a contar: 01.03.2021, 
RONALDO ANDRADE,  R.G. nº 13.738.315 , 
CHEFE DE SERVIÇO, SS. 923, NOMEIA a contar 
de: 01.03.2021, RONALDO ANDRADE,  R.G. nº 
13.738.315 , ASSISTENTE DE DIRETORIA, SS. 
924, EXONERA a contar: 01.03.2021, NANCY YA-
SUDA, R.G. nº 7.699.158-1, CHEFE DE SERVIÇO, 
SS. 925, NOMEIA a contar de: 01.03.2021, NANCY 
YASUDA, R.G. nº 7.699.158-1, CHEFE DE DIVI-
SÃO, SS.

Você pode acreditar


