
QUINTA-FEIRAwww.diarioregional.com.br       

 

Ano 30         Nº 4742 R$ 2,006 dE mAIo  dE  2021 

Governo do Estado de SP

Página  6

 Índice
Política.........................................2 
Nacional.......................................3
Economia.....................................4
Minha Cidade..............................5
Veículos.......................................6
Classificados..........................7 e 8

Os shop pings do ABC apostam 
em campa nhas de Dia das Mães para 
tra zer a clientela de volta às lojas, 
depois de mais de 40 dias de portas 
abaixadas por con ta da segunda onda 
da pandemia de covid-19. A estraté-
gia visa recuperar parte do prejuízo 

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central decidiu 
nesta quarta-feira (5) por unanimi-
dade, elevar a Selic, a taxa básica de 
juros, em 0,75 ponto porcentual, 
de 2,75% para 3,50% ao ano. Esse 

 Mais de mil pessoas prestaram homenagens, e mensagens de solidariedade as 
famílias das cinco vítimas do ataque à creche Pró-Infância Aquarela ocorrido na manhã 
de terça-feira em Santa Catarina. Os corpos foram velados no Módulo Esportivo, bairro 
Lage de Pedra, na cidade de  Saudades. Uma criança de 1 ano e 9 meses segue internada 
na UTI Pediátrica do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó.
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Moradores reclamam 
que empresa na 

Rua Gema dispersa 
fumaça e odor

Prefeitura cria 
projeto de inclusão 

para alunos com 
altas habilidades

Praça 22 de Novembro 
recebe exposição 

de artesanato 
hoje e amanhã

S10 High 
Country agrega 

ao  universo  
das picapes 
confortos e 
tecnologias 

dos utilitários 
esportivos

Shoppings do ABC ‘comemoram’ reabertura 
e Dia das Mães com promoções e sorteios

Copom eleva Selic pela segunda vez 
consecutiva, agora para 3,50% ao ano

SP vai distribuir 50 mil cartões alimentação 
de R$ 100 para famílias vulneráveis 
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acumulado durante o período de fe-
chamento e atrair o consumidor em 
uma das datas mais importan tes do 
ano – come morado no segundo do-
mingo de maio, o Dia das Mães é con-
siderado pelo comércio o “Natal do 
primeiro semestre”.

foi o segundo aumento consecu-
tivo dos juros, na esteira da alta re-
cente da inflação. Com isso, o Brasil 
voltou a registrar uma das maiores 
taxas de juros reais (descontada a in-
flação) do mundo.

Gestantes, puérperas e pessoas 
com comorbidades e com deficiên-
cia serão vacinadas contra a co-
vid-19 a partir da próxima semana, 
em São Paulo. O anúncio foi feito 
nesta quarta-feira (5) pelo gover-
nador João Doria. A vacinação de Página 3

Doria anuncia vacinação de grávidas e 
pessoas com comorbidades contra covid
Governador também acenou com a possibilidade de mudança para fase menos restritiva do Plano São Paulo

Mais de mil pessoas prestaram homenagens 
durante velório  no Módulo Esportivo

gestantes e puérperas com comorbi-
dades, acima dos 18 anos, terá início 
a partir do dia 11 de maio. As ges-
tantes com comorbidades poderão 
ser vacinadas em qualquer idade 
gestacional. Já as puérperas serão 
vacinadas com o prazo de até 45 

dias após o parto. Ainda no dia 11 
começam a ser vacinadas as pessoas 
com deficiência permanente e que 
tenham entre 55 e 59 anos de idade 
e recebam o benefício de prestação 
continuada (BPC). Já no dia 12 terá 
início a imunização de pessoas entre 

55 e 59 anos que possuem uma ou 
mais comorbidades definidas pelo 
Ministério da Saúde, como doenças 
cardiovasculares, diabetes mellitus 
e doença renal crônica. Ainda nesta 
quarta-feira, Doria acenou com a 
possibilidade do anúncio de nova 

classificação no Plano São Paulo na 
próxima sexta-feira (7). O gover-
nador afirmou que na tarde desta 
quarta-feira ocorreu evolução posi-
tiva dos índices do coronavírus e 
que “talvez exista a possibilidade de 
fases menos restritivas”.
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Forte comoção marca despedida 
das vítimas do ataque em creche, 

que deixou cinco mortos

santa catarina

 Luiza Kreitlon/AutoMotrix 
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Minas: ‘não é mais possível acobertar assuntos importantes’
O vereador de Diadema Eduardo Minas (PROS), em seu primeiro mandato, já apresentou quase 40 projetos de lei, além de indicações 

e requerimentos. Nas últimas semanas chamou atenção ao apresentar emenda à proposta do Executivo de criar o programa Bairro 
Melhor, sugerindo aumento da bolsa que será paga e questionado as contratações da Frente de Trabalho. Além disso, trouxe à tona, 

novamente, o uso de radares. Ao Diário Regional, Minas fez balanço desses primeiros meses de trabalho e da atuação da Câmara. 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

As expectativas que tinha 
antes de assumir o mandato es-
tão se concretizando?

As expectativas estão se con
cretizando no sentido de saber 
que existiam muitas questões 
prioritárias que mereciam aten
ção imediata. Fizemos diversos 
encaminhamentos ao Executivo, 
com projetos que tiveram, inclu
sive, o apoio da oposição e con
tinuamos vigilantes cobrando 
que a gestão do atual prefeito 
(José de Filippi) faça sua parte. 
Nesse período foram protocola
dos quase 40 projetos de lei, cerca 
de 25 requerimentos e mais de 40 
ofícios e indicações para áreas es
senciais, como Saúde, Assistência 
Social, Transportes e Saúde entre 
outras. Estamos ouvindo setores 
representativos para que os ser
viços da prefeitura atendam aos 
anseios da população.

Como analisa a condução da 
Câmara e o relacionamento en-
tre os vereadores?

Naturalmente, existem di
vergências de opinião sobre o 
caminho que determinados 
temas devem ser conduzidos, o 

que gera o debate positivo e con
strutivo. Porém, todos estamos 
comprometidos com o exercício 
de nossos cargos, no sentido de 
fiscalizar as ações do Executivo e 
propor ações que atendam às de
mandas da população. Esta Legis
latura e, talvez, as duas anteriores 
trazem uma visibilidade muito 
grande de nossas ações, especial
mente pelo acesso do cidadão às 
redes sociais e a imprensa crítica. 

A população acompanha, 
questiona, faz suas cobranças e 
fiscaliza as ações sabendo quem 
está trabalhando e quais cami
nhos está seguindo, dando sua 
resposta de aprovação ou não 
imediatamente. Isso faz que, 
mais do que no passado, cada 
mandato seja exercido com me
lhor desempenho. Não é mais 
possível ser omisso às questões 
relevantes ou gerar cortina 
de fumaça para acobertar as
suntos importantes. Com essa 
perspectiva  ou também com 
essa perspectiva  estamos tra
balhando de forma a atender a 
população com debates que não 
se fecham exclusivamente em 
orientações partidárias, haven
do uma concordância bastante 
positiva daquilo que é ou não 

relevante para o município.
O sr.  fez live falando sobre 

radares que estariam irregula-
res na cidade. 

Queremos que nossa cidade 
tenha um trânsito harmonioso e 
precisamos investir em educação 
no trânsito. Porém, igualmente, 
precisamos respeitar todas as 
legis lações. No ano passado, 
a Resolução 798, do Contran, 
trouxe uma série de normativas 
sobre os radares fixos e móveis. 
Especificamente, sobre o radar 
móvel, há a exigência da presença 
de um agente acompanhando as 
ações que estão ocorrendo no lo
cal onde o radar está instalado.

Não é mais permitido a ope
ração do radar apenas com a 
presença do funcionário da em
presa terceirizada detentora do 
contrato do radar. Se o radar está 
funcionando em descumprimen
to às exigências legais não é certo 
autuar os motoristas. Queremos 
saber como o Executivo vai pro
ceder nessa questão, anulando as 
multas emitidas, mas ainda não 
recolhidas, e no ressarcimento 
daqueles que já as pagaram. A 
educação do trânsito deve envol
ver também a educação do poder 
público com os nossos motoristas.

O sr. apresentou emenda 
ao programa do Executivo que 
pretende criar 1,2 mil vagas 
de trabalho, o Bairro Melhor. 
Quais as principais questões 
que vê na proposta?

Toda iniciativa que visa gerar 
trabalho e renda é sempre bem

Divulgação

“Todos estamos comprometidos com o exercício de nossos cargos”

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
Para vender é preciso anunciar.

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

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

vinda, especialmente neste mo
mento de pandemia. Porém, 
observamos que, basicamente, 
o programa é o Frente de Traba
lho e do qual se retirou alguns 
benefícios, como cesta básica, 
vale transporte, alimentação e o 
adicional de 25% previsto para 

as atividades que envolvam carre
gamento de peso. Não podemos 
aceitar que, este momento de 
fragilidade financeira que vivem 
as famílias se torne sinônimo 
de redução de benefícios. A Pre
feitura de Diadema tem aproxi
madamente 7.600 servidores. 
A Frente de Trabalho prevê um 
teto de contratação de até 20% do 
número de servidores. Portanto, 
estamos falando de cerca de 1.500 
possíveis contratações em uma 
condição de auxílio melhor do que 
proposto pelo Bairro Melhor.

Por isso, a bancada do PROS 
e do Podemos apresentou, em 
conjunto, uma série de emen
das nas quais pedimos que a 
bolsa seja equivalente a 75% do 
saláriomínimo, que seja forne
cida cesta básica mensal e que a 
contratação para o Bairro Melhor 
só ocorra após o fechamento da 
contratação dos 20% do pro
grama Frente de Trabalho. Após 
essas contratações, o Bairro 
Melhor poderá contratar até 
30% do número de servidores, 
ajudando muitas outras famílias 
de Diadema, mas com condições 
de tra balho justas e igualitárias. 
(Confira a entrevista completa em nosso 
site www.diarioregional.com.br)
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Teich diz que saiu por divergência 
sobre cloroquina e falta de autonomia

O exministro da Saúde 
Nelson Teich expôs logo no 
início de seu depoimento à CPI 
da Covid nesta quartafeira (5) 
que saiu da pasta em maio do 
ano passado após ter perce
bido que não teria autonomia 
na sua gestão e pelas divergên
cias sobre o uso da cloroquina 
em pacientes da covid19. “As 
razões são públicas, se devem a 
constatação de que eu não teria 
autonomia, eram divergências 
com governo sobre eficácia da 
cloroquina”, afirmou Teich na 
apresentação que fez aos sena
dores, antes do interrogatório, 
quando lamentou sua “passa
gem curta” pelo ministério.

Teich destacou a divergência 
de posição entre ele e o presi
dente Jair Bolsonaro sobre o 
uso da cloroquina. O exminis
tro destacou que o presidente 
decidiu ouvir outras pessoas, e 
não a ele, tendo sido o manda
tário amparado até mesmo pela 
posição do Conselho Federal de 
Medicina (CFM).

“Minha convicção pessoal 
era baseada em estudos. Exis
tia entendimento diferente por 
parte do presidente, amparado 
até na opinião e outros profis
sionais, até do Conselho Federal 
de Medicina, que naquele mo
mento autorizou a extensão do 
uso, e isso foi o que motivou a 

minha saída. Sem a liberdade de 
conduzir o ministério optei por 
deixar o cargo”, disse Teich.

O exministro comentou, 
ainda, que durante sua gestão 
foi iniciado um programa de 
controle de transmissão, en
volvendo testagem e avaliação 
de distanciamento social. Além 
disso, Teich citou as negocia
ções envolvendo a vacina da As
trazeneca e as conversas com a 
empresa Moderna.

Nelson Teich também disse 
que não participou das dis
cussões sobre o aumento da 
produção de cloroquina pelo 
Exército. “Não participei disso. 
Se aconteceu alguma coisa, foi 
fora do meu conhecimento”, 
respondeu a questionamentos 
feitos pelo relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDBAL).

Teich afirmou que nunca 
lhe foram passadas informa
ções sobre se estava havendo 
distribuição do medicamento 
sem eficácia comprovada para 
a população indígena. “Pode ter 
acontecido, mas nunca sobre a 
minha orientação. Minha ori
entação era contrária. Sempre 
é possível acontecer alguma 
coisa, é uma máquina muito 
grande, mas não era do meu 
conhecimento, e se tivesse sabi
do, não deixaria fazer”, afirmou 
o exministro. (AE)

cpi da covid
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Doria anuncia vacinação de novos 
grupos e acena com mudança de fase

Doses serão disponibilizadas a partir da próxima semana para grávidas, puérperas e pessoas com doenças crônicas

Governo do Estado de SP

Doria: talvez exista a possibilidade de fases menos restritivas

O governador João Do
ria anunciou nesta quarta
feira (5) a inclusão grávidas, 
puérperas e adultos entre 
55 a 59 anos de idade com 
comorbidades e deficiên
cias no plano de vacinação 
contra a covid. Durante a 
coletiva, Doria também ace
nou com a possibilidade de 
anúncio de nova classifica
ção no Plano São Paulo na 
próxima sextafeira (7). 

No dia 11 deste mês tem 
início a imunização das ges
tantes e puérperas (até 45 
dias após o parto) com idade 
acima de 18 anos e comor
bidades. Após essa data, 
também serão imunizados 
paulistas com deficiência 
permanente com idades en
tre 55 e 59 anos e recebem 

benefício de prestação con
tinuada (BPC). 

A partir do dia 12 o imu
nizante será disponibilizado 
às pessoas entre 55 a 59 que 
possuem uma ou mais co
morbidades definidas pelo 
Ministério da Saúde, dentre 
as quais doenças cardiovas
culares, diabetes mellitus e 
doença renal crônica.

“O governo vai iniciar a 
vacinação das pessoas com 
deficiência, grávidas e adul
tos com comorbidades. No 
total, nestes três grupos de 
vacinação que estamos anun
ciando hoje, serão vacinadas 
mais de um milhão de pes
soas no Estado de São Paulo”, 
afirmou Doria.

n PLANO SÃO PAULO
Doria afirmou que na tar

de desta quartafeira ocorreu 
evolução positiva dos índices 
do coronavírus e que “talvez 
exista a possibilidade de fases 
menos restritivas”. Segundo 
o coordenador do Centro de 
Contingência da Covid, Paulo 
Menezes, o Estado passa por 
uma fase de estabilidade nos 
índices epidemiológicos e o 
governo avalia a evolução 
nesta semana, que chamou 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

de decisiva, para saber se 
haverá queda na velocidade 
do avanço do coronavírus.

O secretário estadual de 
Saúde, Jean Carlo Gorin
chteyn, corroborou com as 
declarações e destacou que 
o governo está atento aos 
números. “O objetivo da fase 
de transição estendida é a 
oportunidade de se avaliar 
os índices e se atualizar as 

medidas que podem ser ai
nda cabíveis para o Plano São 
Paulo”, pontuou.

n VACINAÇÃO
Segundo o governo do Es

tado, 7,9 milhões de pessoas 
já foram imunizadas contra 
a covid: 4,6 milhões  cerca 
de 10% da população  rece
beram as duas doses e 3,3 
milhões apenas a primeira. 

Governo de SP anuncia cartão alimentação 
de R$100 para população de baixa renda

S.Paulo: estudo mostra queda do número 
de nascimentos no Estado em 2020

Velório das vítimas de ataque a creche em 
Santa Catarina reúne mais de mil pessoas

O governador João Doria 
anunciou nesta quartafeira 
(5) a distribuição de 50 mil 
cartões no valor de R$ 100, para 
a compra de alimentos em su
permercados de todo o Estado, 
somando R$ 1 milhão em re
cursos para garantir a seguran
ça alimentar da população mais 
vulnerável no enfrentamento à 
pandemia. A medida ocorre em 
parceria com a parceria com a 
Associação Paulista de Su
permercados (APAS).

Estudo da Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
(Seade) lançado nesta quartafei
ra (5), com base em informações 
das estatísticas do Registro Civil, 
mostra que houve decréscimo 
no número de nascidos vivos em 
2020 no Estado de São Paulo. 
Em 2020, nasceram no estado 
cerca de 550 mil crianças, 31 mil 
a menos que no ano anterior.

Como consequência, a fe
cundidade também se reduziu 
na última década no Estado, 
passando de 1,7 filho por mu
lher para 1,6, entre 2010 e 2020, 
com reflexos na estrutura etária 
da população, em especial na 
parcela mais jovem.

A redução no número de nas
cidos vivos em 2020 também é 
observada na comparação men
sal, sendo sempre menor em 
relação ao mesmo mês de 2018 
e de 2019. Já a sazonalidade en
tre os meses do ano se manteve, 
com mais nascimentos entre 
março e maio e menor número 

Os corpos das cinco víti
mas do ataque à creche Pró
Infância Aquarela ocorrido 
na manhã de terçafeira (4) 
foram velados no Módulo 
Esportivo, bairro Lage de 
Pedra, em Saudades. Mais 
de mil pessoas prestaram ho
menagens, e mensagens de 
solidariedade se multiplicam 
pela cidade, que fica no oeste 
de Santa Catarina.

O município está em 

Os cartões serão destinados 
à compra exclusiva de alimen
tos e itens de primeira neces
sidade em comércios do varejo, 
sendo vedada a aquisição de 
bebidas alcóolicas e produtos 
derivados do tabaco. 

A distribuição dos cartões 
acontecerá por meio do Fundo 
Social do Estado de São Paulo, 
com a participação dos fundos 
sociais municipais e de enti
dades sociais cadastradas. Serão 
distribuídos 10 mil cartões de 

em outubro e novembro.
No ano passado, foram re

gistrados 50 mil nascimentos 
em março, 2,7 mil a menos do 
que no mesmo mês de 2019. 
Já em outubro nasceram 42 
mil crianças, 1,7 mil a menos do 
que no ano anterior.

A razão de sexo entre os 
recémnascidos também se man
teve: hoje está em 105 meninos 
para 100 meninas, tendência 
que, segundo a fundação, tam
bém é notada em outros países. 
Em 2019 e 2020, o número de 
nascidos vivos do sexo mascu
lino caiu de 296 mil para 282 mil, 
enquanto o do sexo feminino di
minuiu de 284 mil para 268 mil.

Destaque no levantamento 
foi a redução na proporção de 
mães com menos de 20 anos, 
que passou de cerca de 15% para 
9,7%, entre 2010 e 2020, e o 
aumento do grupo com mais de 
30 anos, passando de 34% para 
43%. O grupo de 20 a 29 anos, 
apesar de apresentar decrésci

imediato, que podem ser usado 
várias vezes em supermercados 
diferentes, até que todo o valor 
seja finalizado. 

“Iniciamos hoje uma ação 
inédita. Serão 50 mil famílias 
que receberão este cartão, pa
trocinado pela APAS, a quem 
agradecemos. Pessoas com vul
nerabilidade poderão comprar 
os seus alimentos nos merca
dos mais próximos de suas ca
sas”, afirmou Doria. (Reporta
gem Local)

n ENTRE ASPAS

Estamos anunciando hoje, 
serão vacinadas mais de 
um milhão de pessoas no 
Estado de São Paulo

João Doria

Despedida de Paulo Gustavo será 
hoje, em cerimônia reservada

O corpo do ator e comedi
ante Paulo Gustavo será cre
mado hoje (6), em cerimônia 
reservada à família e aos ami
gos mais próximos. Segundo 
a assessoria de imprensa do 
artista, as informações de 
local e horário não foram 
divulgadas, para evitar aglo
merações em meio à pan
demia de covid19.

Paulo Gustavo faleceu na 
noite de terçafeira (4), de 
complicações decorrentes da 
doença causada pelo novo 
coronavírus, aos 42 anos. O 
ator estava internado desde 
o dia 13 de março no Hos
pital Copa Star, em Copaca
bana, na zona sul do Rio de 
Janeiro. O ator deixa marido, 
o médico Thales Bretas, e dois 
filhos gêmeos, Romeu e Gael, 
de um ano e oito meses.

n HOMENAGENS
A prefeitura de Niterói 

publicou nota de pesar pela 
morte de Paulo Gustavo e de
cretou luto oficial de três dias. 
Aderindo ao chamado das 
redes sociais, a prefeitura con
vidou a população da cidade a 
fazer um minuto de aplausos 
em memória do artista, na 
noite desta quarta.

Há, ainda, a intenção de 

mudar o nome da Rua Coro
nel Moreira César, em Icaraí, 
para Rua Ator Paulo Gustavo. 
Para isso, a prefeitura lançou 
uma consulta pública pela 
plataforma Colab, que fica ab
erta até sábado (8).

Thales Bretas fez uma ho
menagem nas redes sociais e, 
na medida do possível, tentou 
expressar a dor do luto “Ainda 
é muito difícil processar tudo 
o que aconteceu nos últimos 
dias. Nossa caminhada tinha 
tudo pra ser longa! Linda 
como vinha sendo tão feliz! 
E foi muito! Como fui feliz 
nesses últimos 7 anos que tive 
o privilégio de conviver com 
você! Como eu aprendi, cresci! 
Espero poder passar um pou
co do seu legado de genero
sidade, afeto, alegria e amor. 
Você é um furacão! Uma es
trela que brilhou muito aqui 
na Terra, e vai brilhar ainda 
mais no céu, olhando pela 
nossa família sempre! Eu 
te amo tanto. . e sempre te 
amarei, pro resto da minha 
vida! Não consigo escrever 
um centésimo do quanto você 
foi e é importante pra mim e 
pro mundo. E continuará 
sendo, eternamente”, disse 
no perfil que mantém no In
stagram. (Agências)

AINDA 
É NOTÍCIA

mo, mantémse com a propor
ção mais elevada, de 46,8%.

A estrutura etária não é ho
mogênea e varia de acordo com 
a estrutura e vulnerabilidade de 
cada território. Em geral, o núme
ro de mães mais jovens é maior 
nas cidades onde a fecundidade é 
mais elevada e a vulnerabilidade 
socioeconômica, maior. Nessas 
localidades, no sul e no sudoeste, 
registramse proporções mais altas 
de mães com menos de 20 anos e 
de 20 a 29 anos, e mais baixas de 
mães com mais de 30 anos.

No outro extremo encon
tramse os municípios que apre
sentam distribuição etária mais 
envelhecida, onde a proporção 
de mães com mais de 30 anos é 
superior a 40%, enquanto a das 
mais jovens é inferior a 10%. 
Nesses municípios, localizados 
predominantemente ao norte e 
a leste do estado, a fecundidade 
atingiu níveis mais baixos e a 
população se caracteriza por vul
nerabilidade mais baixa. (ABR)

Número de casos 
de chikungunya 

cresce no Estado no 
início deste ano
O número de casos de chi

kungunya, doença transmitida 
pelo mosquito Aedes aegypti, 
cresceu no estado de São Paulo 
neste início de ano. De janeiro 
até esta quartafeira (5), o Es
tado registra 2,1 mil casos 
confirmados da doença e duas 
mortes. Em todo o ano passado 
foram registrados 240 casos da 
doença, sem óbitos.

Quanto aos casos de dengue, 
doença também transmitida 
pelo mesmo mosquito, o Es
tado registrou 60,7 mil casos da 
doença e 12 óbitos, com dados 
computados até o dia 5 de maio. 
Em todo o ano passado foram 
confirmados 194.381 casos, 
com 141 mortes.

Em relação à zika, três casos 
foram confirmados no estado 
paulista até o mês de abril, en
quanto no ano passado foram 
confirmados 13 casos, sem óbi
tos. (Agência Brasil)

luto pela perda das vítimas do 
ataque, que resultou na morte 
de três crianças e duas fun
cionárias da creche Uma cri
ança de 1 ano e 9 meses segue 
internada na UTI Pediátrica do 
Hospital Regional do Oeste, em 
Chapecó, e o estado de saúde 
dela é considerado estável.

Preso em flagrante pelo 
crime, Fabiano Kipper Mai, de 
18 anos, está em estado grave de 
saúde após desferir golpes con

tra o próprio pescoço, segundo 
contaram testemunhas. O del
egado regional de Polícia Civil 
de Chapecó, Ricardo Casa
grande, diz que a investigação 
está a cargo da Polícia Civil da 
Comarca de Pinhalzinho, que 
aguarda a eventual liberação 
médica para colher o depoi
mento do jovem, internado 
no Hospital Regional do Oeste 
em Chapecó. Segundo a polí
cia, a ação foi planejada. (AE)
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Banco Central eleva Selic pela 2ª vez consecutiva, para 3,50% ao ano

Em meio à segunda onda 
da pandemia de covid-19 no 
Brasil, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central decidiu ontem (5), por 
unanimidade, elevar a Selic, a 
taxa básica de juros, em 0,75 
ponto porcentual, de 2,75% 
para 3,50% ao ano. Trata-se 
do segundo aumento conse-
cu tivo dos juros, na esteira 
da alta recente da inflação.

A decisão era largamente 
aguardada pelo mercado fina n -
ceiro. Todas as 68 instituições 
consultadas pelo Grupo Estado 
esperavam pela elevação da Se-
lic para 3,50% ao ano. Para o fi-
nal deste ano, as casas esperam 
desde a Selic em 4,50% até o 
aumento dos juros para 6,50% 
ao ano. A mediana é de 5,50%.

Ao justificar a decisão de on-
tem, o BC avaliou que a decisão 
da nova elevação nos juros é 
compatível com a convergên-
cia da inflação para a meta no 

horizonte relevante, que inclui 
o ano-calendário de 2022.

Pela primeira vez, o colegia-
do destacou que, sem prejuízo 
ao objetivo de estabilização dos 
preços, a decisão tam bém “im-

plica suavização das flutuações 
do nível de atividade econômi-
ca e fomento do pleno empre-
go”, segundo comunicado.

“Para a próxima reunião, o 
Comitê antevê a continuação 

do processo de normalização 
parcial do estímulo monetário 
com outro ajuste da mesma 
magnitude. O Copom ressalta 
que essa visão continua depen-
dendo da evolução da atividade 

Aumento de 0,75 ponto porcentual já era esperado pelo mercado financeiro e ocorre na esteira da alta recente da inflação oficial do país

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

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.

Shoppings do ABC ‘celebram’ reabertura 
e Dia das Mães com promoções e sorteios
Estratégia visa atrair a clientela de volta às lojas na segunda data mais importante do varejo brasileiro

Reabertos desde 18 de abril 
depois de mais de 40 dias de 
portas abaixadas por con ta da 
segunda onda da pandemia 
de covid-19, os shop pings do 
ABC apostam em campa nhas 
de Dia das Mães para tra zer a 
clientela de volta às lojas.

A estratégia visa recuperar 
parte do prejuízo acumulado 
durante o período de fecha-
mento e atrair o consumi-
dor em uma das datas mais 
importan tes do ano – come-
morado no segundo do mingo 
de maio, o Dia das Mães é con-
siderado pelo comércio o “Na-
tal do primeiro semestre”.

É o caso, por exemplo, do 
Shopping Praça da Moça, de 
Diadema, que lançou “super-
promoção” unificada para o 
Dia das Mães e dos Namora-
dos, com o sorteio de quatro 
iPhones 12 e mais 50 vales-
compra de R$ 1 mil cada.

O cliente que somar R$ 200 
em compras no período de 30 
de abril a 12 de junho pode 
cadastrar as notas fiscais pelo 
WhatsApp (98632-0122) ou 
pelo aplicativo da promoção e 
receber um nú me ro da sorte.

O Praça da Moça também 

pre parou espaço insta gra má-
vel no piso Paineira para que 
filhos e casais possam tirar 
fotos e publicá-las nas redes 
sociais. Quem compartilhar 
sua foto e marcar o shopping 
pode ganhar um vale-compra 
de R$ 100 para usar nas lojas 
do empreendimento. Cinco 
fotos serão escolhidas aleato-
riamente para a premiação.

O Shopping ABC, de Santo 
André, presenteará os clientes 
que somarem R$ 300 em com-
pras no empreendimento no 
período de 28 de abril a 16 de 
maio com uma lata da marca 
de bolachas Dona do Doce.

Para cadastrar as notas fis-
cais, os clientes podem usar o 
aplicativo do shopping no ce-
lular ou o autoatendimento na 
Praça de Eventos do piso 1.

A bolacharia Dona do Do-
ce, que faz sucesso até entre 
cele bridades, foi criada há se-
te anos em São Caetano. “A 
es tratégia é presen tear 15 mil 
clientes com a mecânica ‘com-
prou, ganhou’, privilegiando 
uma empresa da região, que 
tem muita história e tradição 
familiar no ABC”, disse Flávia 
Tegão, gerente de marketing 

do Shopping ABC.
O Grand Plaza Shopping, 

também de Santo André, dará 
até R$ 100 em cashback aos 
clientes que comprarem seus 
presentes para as mães no em-
preendimento. De 26 de abril a 
16 de maio, a cada R$ 250 em 
compras, o cliente receberá 
R$ 50 de volta, e a cada R$ 500, 
o reembolso será de R$ 100.

O São Bernardo Plaza Shop-
ping também unificou as ações 

do Dia das Mães e dos Namo-
rados com campanha que vai 
sortear 12 iPhone 11. A cada 
R$ 250 em compras feitas entre 
1º de maio e 12 de junho, os cli-
entes se habilitam aos sorteios 
de dois aparelhos por semana. 

As notas devem ser cadas-
tradas no aplicativo do shop-
ping (disponível para download 
na Apple Store ou no Google Play) 
na aba Promoções, por meio da 
leitura de QR Code presente 

nas notas fiscais.
O ParkShopping São Cae ta-

no também aposta em pro mo-
ção do tipo comprou, ga nhou 
para a data. A cada R$ 350 em 
compras feitas no empreendi-
mento entre 3 e 23 de maio, o 
cliente poderá trocar as notas 
fiscais por uma clutch (pequena 
bolsa de mão) Capo darte, lim-
itada a uma por CPF. O cadas-
tro das notas pode ser feito no 
app Multi. (Reportagem Local)
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,364 R$ 5,365
Turismo R$ 5,35 R$ 5,52

Volume: R$ 34,76 bilhões
Maiores altas:  Gerdau PN (5,51%), 
Gerdau Met PN (5,46%)
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Modalidade Compra Venda
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econômica, do balanço de ris-
cos e das projeções e expectati-
vas de inflação”, destacou o BC.

O Copom explicou que a 
normalização parcial da taxa de 
juros implica a manutenção de 
“algum estímulo monetário” ao 
longo do processo de recupera-
ção econômica. Por outro lado, 
enfatizou que a visão não sig-
nifica compromisso do BC com 
essa posição. “Os passos futuros 
da política monetária poderão 
ser ajustados para as segurar o 
cumprimento da me ta de in-
flação”, diz o documento. 

Sobre as reformas, o Co-
pom repetiu o parágrafo com 
o alerta de que perseverar no 
processo de reformas e ajus-
tes necessários na economia 
brasileira é essencial para per-
mitir a recuperação susten-
tável da economia. “O Comitê 
ressalta ainda que question-
amentos sobre a continuidade 
das reformas e alterações de 

caráter permanente no proces-
so de ajuste das contas públicas 
podem elevar a taxa de juros 
estrutural da economia.” 

Ainda segundo o BC, o pro-
longamento de medidas fis cais 
de resposta à crise também 
podem pressionar a Selic.

n INFLAÇÃO
A alta recente de juros está 

ligada às preocupações do Ban-
co Central com o avanço da 
inflação. O IPCA – que mede a 
inflação oficial do país – fechou 
março com elevação de 6,10% 
no acumulado de 12 meses. Os 
preços de combustíveis e alimen-
tos seguem afetando o índice. 

O centro da meta de in-
flação perseguida pelo BC em 
2021 é de 3,75%, com mar-
gem de 1,5 ponto para cima ou 
para baixo, de 2,25% a 5,25%. 
A meta de 2022 é de 3,50%  
com margem de 1,5 ponto, 
de 2,00% a 5,00%. (AE)

Shopping Praça da Moça unificou as campanhas do Dia das Mães e dos Namorados



Segundo a prefeitura, equipe da pasta de Meio Ambiente fez vistoria na fábrica nesta quarta e foi comprovada a veracidade das denúncias
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Imagem cedida pelos moradores

n ENTRE ASPAS

Até agora não tivemos retorno e 
isso já vem correndo faz quatro 
anos. Diariamente encontramos 
passarinhos mortos

Rafael Marques

Empresa se comprometeu a resolver o problema, diz prefeitura

Moradores do Jardim São 
Judas, em Diadema, re clamam 
da emissão excessiva de fuma
ça e de forte odor provenien
tes de empresa localizada na 
Rua Gema. Os munícipes 
afirmam que há quatro anos 
denunciam o caso e que, in
clusive,  já contataram a pasta 
de Meio Ambiente e a Cetesb.

“Até agora não tivemos re
torno e isso já vem correndo 
faz quatro anos. Diariamente 
encontramos passarinhos, 
pom  bos e corujas mortos. Essa 
poluição vem fazendo mal para 
todos nós, inclusive para nossa 
fauna. É tão forte a fumaça que 
chega a acionar alarmes de in
cêndio da própria fábrica e de 
outras no entorno. Não con

seguimos nem dormir”, afir
mou o morador Rafael Moraes.

Questionada, a prefeitura 
informou que equipe de fis
calização da Secretaria Mu
nicipal de Meio Ambiente fez, 
nesta quartafeira (5), vistoria 
na empresa e que emitiu “Ad
vertência Ambiental”, após 
ser comprovada a emissão ex
cessiva de fumaça e odor.

“Os fiscais constataram 
que a empresa está devida
mente licenciada pela Cetesb, 
mas foi notificada a apresen
tar demais documentos exigi
dos para funcionamento. Os 
agentes também constataram 
que o sistema de filtragem 
estava em manutenção, mas 
a empresa se comprometeu a 
finalizar o serviço e, cessar o 
incômodo à vizinhança, até o 
final desta semana”, afirmou a 
administração municipal.

Presente no momento em 
que a reclamação chegou à re
portagem do Diário Regional, 
o vereador e líder do gover no, 
Orlando Vitoriano, se mo
bilizou para que o problema 
fosse solucionado.  “Hoje pela 
manhã fomos surpreendidos 
com a notícia de que uma em

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

presa localizada na Rua Gema 
vem causando certo descon
forto para a população daquela 
região, em razão da fumaça. 
Diante disso, nossa primeira 
medida como vereador, jun
tamente com o município e a 
Secretaria do Meio Ambiente, 
foi verificar se essa atitude da 
empresa está de acordo com a 
legislação. Também estamos 
analisando qual tipo de dano 

pode causar a população ao 
redor da empresa. Visto que o 
período de descarte dessa fu
maça acontece na maioria das 
vezes na madrugada, levanta 
a suspeita que essa atividade 
não esteja de acordo com a lei”, 
destacou Vitoriano.

Segundo o vereador, caso o 
problema não seja solucionado, 
a segunda ação a ser tomada 
é tornar essa situação pública, 

Em Diadema, moradores reclamam de odor e 
emissão de fumaça de empresa da Rua Gema

Prefeitura de Ribeirão Pires registra 
aumento nos casos de dengue

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires confirmou oito casos 
de dengue em abril, após nos 
três primeiros meses de 2021 
não registrar ocorrências da 
doença. As notificações de 
suspeitas também tiveram 
aumento: saltaram de oito no 
primeiro trimestre, para 19 
no mês passado.

O Centro de Controle de 
Zoonoses tem realizado con
stantemente ações de preven
ção e combate ao mosquito, 
com ações de Avaliação de 
Densidade Larvária (ADL), a 
fim de verificar os níveis de 
infestação de larvas do Aedes 
Aegypti nos bairros. Hoje (6), 
por exemplo, será rea lizada 
nebulizações contra possíveis 
focos do mosquito. A ação 
terá apoio de equipes do go
verno do Estado.

A coordenadora de Con
trole de Arboviroses e Zoono
ses de Ribeirão Pires, Jéssica 
Vasques, reforçou para que as 
pessoas redobrem a atenção, 
principalmente com a parte 
externa da casa. “Pequenos re

cipientes, como pratinhos de 
plantas e baldes, são os prin
cipais potenciais criadouros 
do mosquito. Nesse caso, a 
melhor prevenção é eliminar 
toda e qualquer água arma
zenada”, destacou.

Em caso de locais abando
nados ou com possíveis focos 
de criadouros, o munícipe 
pode fazer a denúncia ao Cen
tro de Controle de Zoonoses 
da cidade, através do telefone: 
48243748, para que seja rea
lizada uma vistoria no local e 
o procedimento cabível para 
cada situação.

n SINTOMAS
Os primeiros sintomas da 

dengue geralmente são pouco 
específicos e incluem febre 
alta, manchas na pele, dores 
articulares e dor de cabeça, 
que surgem cerca de três dias 
após a picada do mosquito 
Aedes aegypti. Caso a pessoa 
apresente algum desses sinto
mas, deve procurar a unidade 
de saúde mais próxima. (Re
portagem Local)

S.Caetano desenvolve projeto de 
para alunos com altas habilidades

Samaúna: o nome de uma 
árvore típica da Amazônia foi 
o escolhido pela Secretaria 
Municipal de Educação de São 
Caetano para denominar pro
jeto pedagógico que pretende 
criar um espaço inclusivo para 
crianças dotadas de altas habi
lidades. “Assim como as raízes 
da samaúna, que servem de 
abrigo e meio de comunicação 
entre os índios, quando toca
das como tambores, o Projeto 
Samaúna quer ser um espaço 
de aco lhimento e que promo
va o diálogo entre as crianças 
superdotadas e delas com o 
mundo”, destacou o secretário 
Fabricio Coutinho de Faria.

O projeto nasceu na Escola 
Municipal de Educação Fun
damental (EMEF) Padre Luiz 
Capra, e teve o apoio do Cen
tro de Capacitação de Profis
sionais da Educação (Cecape) 
Dra. Zilda Arns, e da Escola 
Municipal de Novas Tecnolo
gias (EMNOVA). “Percebemos 
a necessidade de atender às 
reais demandas associadas 
ao diagnóstico de altas habili

dades/superdotação”, afirmou 
a professora Denise Pattini, 
diretora do Cecape.

“Disseminouse a cultura 
de que as crianças com altas 
habilidades são autossufi
cientes, o que não é verdade”, 
disse a professora Damaris 
Pegoraro, uma das orga
nizadoras do projeto. “Elas 
precisam de atenção indi
vidualizada. Algumas têm 
diagnóstico de transtorno 
do espectro autista e podem 
apresentar uma incrível ha
bilidade para algumas áreas 
juntamente com defasagem 
em outras”, explicou a pro
fessora, especialista do Pro
grama de Inclusão da EMEF 
Padre Luiz Capra.

Em fase piloto, o Projeto 
Samaúna está atendendo 
inicialmente crianças com 
idades entre 6 e 10 anos de 
quatro escolas da rede munic
ipal de São Caetano do Sul: as 
EMEFs Padre Luiz Capra, Le
andro Klein, Senador Fláquer 
e Bartolomeu Bueno da Silva. 
(Reportagem Local)

Diadema é 1ª cidade do ABC a receber 
doações do #UnidosPelaVacina

A Prefeitura de Diadema, 
por meio da Secretaria Munic
ipal da Saúde (SMS), recebeu 
doação de equipamentos de 
proteção individual dos repre
sentantes da empresa Termo
color Indústria e Comércio de 
Plásticos LTDA, por intermé
dio do Movimento “Unidos 
pela Vacina”, movimento da 
sociedade civil que reúne cen
tenas de entidades, empresas, 
associações e ONGs. 

A doação contempla aven
tais de TNT impermeável, 
máscaras e luvas. Os itens 
foram entregues pessoal
mente pelos representantes 
da empresa Wagner Catrasta 
e Neide Aparecida Moreno à 
equipe da SMS, composta por 
Fátima Cristina Arap Garciov 
(Gabinete/SMS), Margarete 
Tangerino (Atenção Básica/
SMS) e Júlio Nascimento (Al
moxarifado/SMS). 

O Almoxarifado da Saúde 
ficará responsável pela dis
tribuição para as 20 Uni
dades Básicas de Saúde 
(UBSs) do município, con

forme demanda de cada 
posto de vacinação. 

“É com grande satisfa
ção que estamos aqui, no 
Almoxarifado da Prefeitura 
de Diadema, representando 
a direção da empresa, para 
efetivar a doação de alguns 
produtos hospitalares. É 
com grande satisfação que 
conseguimos doar um pou
co do nosso esforço para os 
munícipes. A empresa não 
está medindo esforços para 
ajudar à população e ao país 
para passar por esse momen
to difícil e delicado”, destacou 
Wagner Catrasta, diretor co
mercial da Termocolor. 

“Temos muito orgulho 
de participar do Movimento 
Unidos pela Vacina e a em
presa tem muita atenção pela 
cidade. Cada um fazendo sua 
parte vamos acelerar a vaci
nação na cidade e chegar mais 
rápido ao resultado”, afirmou 
Neide Aparecida Moreno, Co
ordenadora de Recursos Hu
manos (RH) da empresa. (Re
portagem Local)

convidando os moradores da
quela região a participar da Tri
buna Livre da Câmara Munici
pal, para ser de conhecimento 
de todos do município. “Por fim, 
a terceira medida será a judicial, 
tendo em vista a urgência do 
problema, fazendo em primei
ro lugar cumprir o poder da 
polícia do município, quanto à 
fiscalização do mesmo.”

A Cetesb informou à re
portagem que a empresa reno
vou Licença de Operação em 
10/05/2019, com validade até 
10/05/2023 e que, por ocasião 
da renovação da licença, não 
foram constatados os incômo
dos relatados, bem como não há 
registros de reclamações desde 
a regularização junto ao órgão. 
“Porém, diante dessas informa
ções de desconforto que está 
sendo sentido pelos moradores, 
será realizado levantamento 
comunitário junto à vizinhança 
do empreendimento e, na cons
tatação de problemas de ordem 
ambiental, a empresa estará su
jeita às penalidades previstas na 
legislação”, afirmou.

A reportagem não conseguiu 
contato com responsável pela em
presa até o fechamento da edição.

Mauá tem mostra 
de artesanato 
na Praça 22 de 

Novembro  
A Praça 22 de Novembro, 

na região central de Mauá 
receberá hoje (6) e amanhã 
(7) exposição de artesanato 
promovida pela Secretaria 
de Trabalho e Renda de 
Mauá.  O objetivo da ação é 
iniciar aproximação entre o 
poder público e os artesãos 
que residem em Mauá e pos
suem cadastro na Prefeitura. 
Além de conferir o trabalho 
dos artistas, quem circular 
pelo local poderá aproveitar 
e comprar um presente para 
o Dia das Mães.

A liberação do evento 
foi possível após a flexibi
lização das medidas adota
das no enfrentamento ao 
coronavírus pelo Plano São 
Paulo. Ainda assim, a pre
feitura reduziu o número de 
expositores,  para garantir 
a segurança dos visitantes. 
(Reportagem Local)
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

Nem todo mundo está satis
feito com aquilo que é – e esse 
inconformismo também atinge 
os automóveis. Há subcompac
tos urbanos que se apresen
tam como offroads, sedãs com 
cara de cupês e até hatches pa
catos “travestidos” no estilo hot 
rod. Entre as picapes médias, 
a tendência atual é se posicio
nar como “SUV com caçamba”. 
Aqueles veículos rústicos simi
lares a pequenos caminhões, 
usados para transporte de mer
cadorias, tornaramse mode
lo s confortáveis e tecnológicos, 
espelhandose cada vez mais 
nos utilitários esportivos, que 
formam o segmento do mercado 
automotivo com o maior cresci
mento no Brasil e no mundo. 

Na briga das picapes médias, 
o subsegmento mais movimen
tado em termos de lançamentos 
é o das versões mais requintadas, 
que têm como alvo preferencial a 
elite do agronegócio brasileiro – 
os grandes empresários rurais 
que buscam um veículo para 

aguentar os rigores dos “cami
nhos da roça”, sem abrir mão 
do conforto. É para esse tipo de 
consumidor abonado que a GM 
desenvolveu a versão “western” 
High Country de sua S10.

Na remodelação de julho 
do ano passado da linha S10, a 
versão High Country ganhou 
di ferenciais mais ostensivos pa
ra reforçar o aspecto de exclusi
vidade. A grade é escura e traz o 
nome “Chevrolet” em relevo so
bre uma barra central – lembra 
a da Silverado vendida no mer
cado norteamericano. O logo 
da clássica gravatinha dourada 
dei xou de ser centralizado e pas
sou a aparecer à esquerda, sobre 
uma trama tipo colmeia emol
durada pelos faróis com LEDs. O 
parachoque redesenha do, com 
aplique central e moldura na 
parte inferior, ajudou a ampliar 
o ângulo de ataque de 27º para 
29º. Os faróis auxiliares ganha
ram posição mais elevada. 

Foram preservados itens co
mo as rodas de alumínio de 18 
polegadas diamantadas, as ma
çanetas das portas e da tampa 
da caçamba cromadas, o santo

antônio com design exclusivo, 
a capota marítima e o logotipo 
da versão na tampa da caçamba 
com 1.329 litros de capacidade. 
Internamente, o estilo é reforça
do por bancos e o volante reves
tidos em couro marrom, pelos 
emblemas “High Country” nas 
portas dianteiras e por detalhes 
de acabamento cromados.

Em termos de segurança, a 
S10 High Country traz airbags 
frontais, laterais e de cortina, 
alertas de colisão frontal e de saí
da de faixa, assistente de partida 
em rampas, alerta de pressão dos 
pneus e controle de velocidade 
em declives. Desde a remodela
ção do ano passado, a versão 
top de linha da S10 incorpora 
de série o sistema de frenagem 
autônoma de emergência, que 
é capaz de parála automatica
mente entre 8 km/h e 80 km/h 
ao identificar situação de risco 
envolvendo obstáculo à frente. 

Entre os equipamentos vol
tados ao conforto estão banco 
do motorista com ajustes elétri
cos, acendimento automático 
dos faróis, arcondicionado ele
trônico, coluna de direção com 

ajuste de altura, chave tipo ca
nivete, direção elétrica progres
siva, espelhos externos com 
rebatimento elétrico, sensores 
de estacionamento dianteiros 
e traseiros, partida remota do 
motor pela chave e vidros elétri
cos com sistema “um toque”. 

A conexão 4G WiFi nativa 
é paga (e gera mensalidade) e o 
sistema multimídia MyLink tem 
tela sensível ao toque de oito 
polegadas com navegador GPS 
integrado e conectividade para 
Android Auto e Apple CarPlay. 

Sob o capô, a S10 High Coun
try traz o mesmo motor 2.8 

turbodiesel de quatro cilindros 
adotado nas versões LT e LTZ e 
no SUV Trailblazer, com turbo
compressor de geometria variá
vel, intercooler e injeção direta 
de combustível. No ano passado, 
ganhou recalibração e novo turbo 
para melhorar o de sempenho, 
mas manteve os 200 cv de potên
cia a 3.600 rpm e 51 kgfm de 
torque, a partir de 2 mil rpm. Na 
High Country, atua acoplado ao 
câmbio automático de seis mar
chas com modo manual Active 
Select (com trocas pela alavan-
ca). A tração pode ser frontal, 
4x4 ou 4x4 com reduzida. 

A configuração High Coun
try da picape S10 é oferecida por 
R$ 244.930 (o preço pode variar 
de acordo com a cor da carroceria), 
sem opcionais. A versão deve 
permanecer como a picape top 
de linha da GM até a chegada da 
grandalhona Silverado, adiada 
pela falta global de semicondu
tores – mesmo problema que le
vou a fábrica da S10 em São José 
dos Campos (SP) a passar longo 
período em turno único. A nor
malização do ritmo de produção 
ajudará a retomar a briga com 
a Toyota Hilux e a Ford Ranger 
pela liderança do segmento.
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bruta, mas 
CIVILIZADA
O porte é similar ao de um 

pequeno caminhão – são quase 
5,5 metros de comprimento e 
1,85 m de altura. O peso ultra
passa com folga duas toneladas. 
Porém, para quem dirige, a S10 
High Country nem parece tão 
grande nem tão pesada assim. 
Em bora apresente som e  trepida
ção característicos dos motores a 
diesel, o 2.8 turbodiesel se harmo
niza bem com a caixa automática 
de seis marchas. Juntos, fazem o 
cor reto gerenciamento da força 

necessária para mover a picape. 
As passagens de marcha são 
sua  ves, sem maiores solavancos. 
Nas manobras em ritmo mais 
lento, a direção elétrica facilita a 
interati vidade com as rodas. 

No trânsito urbano, o acerto 
da suspensão é correto e privile
gia o conforto. Pelo porte do veí
culo, nas frenagens, é prudente 
reservar bom espaço para chegar 
à imobilidade. Nas estradas, a os
cilação da carroceria é discre ta, re
sultado dos 25 anos de evolução 

da S10, que reduziram problema 
recorrente nas picapes médias, 
sobretudo quando sem carga. 

Em ro dovias, quando a S10 
atinge velocidades mais ele va
das, o câmbio automático sabe 
aproveitar o torque farto do mo
tor. Há discreto “delay” na reação 
do propulsor quando o motorista 
pressiona o acelerador, mas nada 
que incomode. O ganho de velo
cidade é gradual, mas a S10 High 
Country mantém velocidades de 
cruzeiro sem aparentar esforço.

Quando detectam situações 
de iminente perda de controle da 
direção, os sistemas eletrônicos 
acionam automaticamente os fre
ios nas rodas adequadas para aju
dar a reposicionar o veículo.

Motor 2.8 turbodiesel gera 200 cv de potência; interior acolhe bem o motorista e traz bom nível de equipamentos; tampa da caçamba abriga o logotipo da versão

Embora encarar trilhas não 
seja a rotina esperada para uma 
picape de mais de R$ 250 mil, 
quando solicitada, a High Coun
try mostra que tem capacitação 
para o offroad. Encara trechos 
esburacados, alagamentos, subi
das íngremes ou pisos de baixa 
aderência com boa desenvoltura 
graças à tração 4x4, acionável pelo 
botão no console central. Em tri
lhas mais complicadas, a opção de 
tração integral reduzida com blo
queio de diferencial ajuda a tirála 
de qualquer encrenca. Junto com 
os 22,8 cm de vão livre do solo, os 
pneus de uso misto 265/60 R18 
também colaboram bastante. 

A S10 High Country recebe 
bem motorista e passageiros em 

seus confortáveis bancos em cou
ro. O do motorista com ajus tes 
elétricos facilita a tarefa de en
contrar a posição de dirigir. Como 
a picape tem assoalho traseiro 
quase plano, quem viaja ali encon
tra bom espaço para pernas e pés.

O multimídia com tela de oito 
polegadas sensível ao toque tem 
GPS integrado e exibe em alta 
definição as imagens da câmera 
de ré. O equipamento também 
permite conversar por mensa
gens, escolher rotas e até acessar 
as playlists favoritas usando a 
voz. A conexão 4G WiFi nativa 
permite conectar até sete dispos
itivos simultaneamente.

A câmera frontal e o conjunto 
de sensores são a base de uma 

série de sistemas de segurança. 
Caso o motorista saia da faixa da 
pista sem usar a seta, o veículo 
emite um alerta. O mes mo ocorre 
quando surgem obstáculos à fren
te. Se o sistema estimar que a ve
locidade de aproximação do ob
stáculo é excessiva e o impacto, 
iminente, os freios de emergên
cia são acionados independen
temente da ação motorista. 

Dentro da proposta de ofere
cer conforto dos SUVs em uma 
picape, alguns detalhes po deriam 
ser aprimorados. Plásticos duro s 
poderia dar lugar a material em
bor rachado. O volante tem regu
lagem de altura, mas não de pro
fundidade. Um sensor de ponto 
cego seria bemvindo. (LHMP)

traje de 
RODEIO
Com estilo “rural chique”, S10 High Country agrega ao universo  
das picapes confortos e tecnologias dos utilitários esportivos

Versão ganhou 
diferenciais mais 
ostensivos pa ra 
reforçar o aspecto 
de exclusi vidade, 
como a grade escura 
e o para-choque 
redesenhado, 
na dianteira; e a 
capota marítima na 
caçamba com 1.329 l 
de capacidade
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
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)

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

/diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais: www.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial /diarioregionaloficial

Você pode acreditar

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘

Anuncie: 4057-9000
Você pode acrediar

’’



Quinta-feira, 6 de maio de 2021Classificados8

Publicidade Legal

Indicador de Saúde
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avisos

Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa

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.

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATOS DE ADITIVO DE CONTRATO

Processo de Compras nº 008/2017 – Contrato nº 003/2017 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: SEKRON SERVIÇOS LTDA.– Aquisição de 
sistema de alarme e contratação de empresa especializada 
para monitoramento das dependências da Fundação Flores-
tan Fernandes. Vigência: 18/04/2021 a 17/04/2022– Valor 
do Contrato: R$ 1.286,35 (Hum mil duzentos oitenta e seis 
reais e trinta e cinco centavos) – Manoel Eduardo Marinho 
- Diretor Presidente.
Processo de Compras nº 009/2020 – Contratante: FUN-
DAÇÃO FLORESTAN FERNANDES – Contratada: 
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE 
SITES LTDA. (HOSTGATOR) – Contratação de serviço 
de hospedagem para o site institucional http://www.flores-
tan.org.br e serviço de e-mail. – Vigência: 01/05/2021 até 
30/04/2022– R$ 2.519,88 (Dois mil quinhentos e dezenove 
reais e oitenta e oito centavos). - Manoel Eduardo Marinho 
- Diretor Presidente

EXTRATOS DE CONTRATO
Processo de Compras nº 005/2021 – Contrato nº 002/2021 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA. – Con-
tratação de empresa jornalística ou agência de publicidade 
para publicação dos atos oficiais da Fundação Florestan 
Fernandes. – Vigência: 08/04/2021, a 07/04/2022 – Valor 
do Contrato: R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) – 
Manoel Eduardo Marinho - Diretor Presidente
Processo de Compras nº 009/2020 – Contratante: FUN-
DAÇÃO FLORESTAN FERNANDES – Contratada: 
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A – Aquisição 
de licenças de Google Workplace para uso da Fundação 
Florestan Fernandes. Vigência: 05/05/2021 até 04/05/2020– 
R$ 2.131,20 (Dois mil cento e sessenta e um reais e vinte 
centavos), - Manoel Eduardo Marinho - Diretor Presidente

RESOLUÇÃO Nº 03 DE 06 DE MAIO DE 2021 
NOMEIA membros da Comissão responsável pela 
realização da Conferência Municipal de Assistên-
cia Social de 2021 Conforme a Lei Municipal nº 
3.913/2019 e o art. 17 do Regimento Interno do 
CMAS, que dispõe sobre a criação da comissão res-
ponsável pela Conferência Municipal de Assistência 
Social;Considerando a Resolução nº 30, 12 de mar-
ço de 2021 do Conselho Nacional De Assistência 
Social, que estabelece o parâmetros para a realiza-
ção da Conferência de Assistência Social em âm-
bito, Estadual, Nacional e Municipal;Considerando 
a deliberação em reunião ordinária de 03 de março 
de 2021 registrada na Ata 04/2021;RESOLVE:Artigo 
1º - Ficam nomeados os seguintes conselheiros do 
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
– para a composição da comissão responsável pela 
elaboração da Conferência Municipal de Assistência 
Social de 2021; I – Representantes da Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania: a) Valquíria Batista 
Rocha Longo, brasileira, casada, Assistente Social, 
portadora do RG n° 28.803.010-2, inscrita no CPF 
n° 192.364.788-16, com endereço para correspon-
dência situado na rua Almirante Barroso, 225, Vila 
Santa Dirce, Diadema/SP- CEP 09912-900;b) Cli-
ziana Grana Cunha, brasileira, casada, assistente 
social, portadora do RG nº 39.004.846-X SSP/SP, 
inscrita sob o CPF nº 035.183.226-21, com ende-
reço para correspondência situado na Rua Almi-
rante Barroso, 225 - Vila Santa Dirce - Diadema/SP 
CEP 09912-900;c) Marta Cirera, brasileira, casada, 
assistente social, portadora do RG nº 17933590-X 
inscrita sob o CPF nº 097.238.368-90, com endere-
ço para correspondência situado na Rua Almirante 
Barroso, 225 - Vila Santa Dirce - Diadema/SP CEP 
09912-900;II – Representante da Secretaria de 
Habitação:a) Maria Lúcia Leite, brasileira, casada, 
assistente social, portadora do RG n° 15.639.882-5, 
inscrita no CPF n° 056.276.528-02, com endereço 
para correspondência situado na Rua Marechal Flo-
riano, n° 151, Centro, Diadema/SP - CEP: 09912-
030;III - Representante da Organização da Socie-
dade Civil - APAE:a) Adriana dos Santos Arashiro, 
brasileiro, casada, agente administrativo II, portador 
do RG n° 18.922.604-3 SSP/SP, inscrito no CPF n° 
115.116.898-03, com endereço para correspondên-
cia situado na Av.Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jar-
dim Tiradentes - Diadema-SP  CEP 09990-080;IV 
- Representante da Organização da Sociedade Ci-
vil - TABEAa) Claudice Calixto, brasileira, casada, 
assistente social, portadora do RG n° 1.153.299-6 
SSP/SP, inscrita no CPF nº 357.567.368-32, com 
endereço para correspondência situado na Rua 
Mercúrio, 126 - Vila Marta - Diadema/SP CEP 
09990-030;V - Representante do Sociedade Civil no 
segmento Usuário:a) João Batista Araújo de Olivei-
ra, brasileiro, solteiro, cuidador de idosos, portador 
do RG n° 62.959.402-8 SSP/SP, inscrito no CPF nº 
023.283.938-70, com endereço para correspondên-
cia situado na Avenida Alda, 465 Centro- Diadema/
SP CEP 09910-170;Artigo 2º - Esta Resolução en-
trará em vigor na data de sua publicação. Diadema, 
06 de Maio de 2021.Adriana dos Santos Arashiro 
Presidente do CMAS/Diadema - Gestão 2019-2021
RESOLUÇÃO Nº 02 DE 06 DE MAIO DE 2021 DIS-
PÕE sobre o novo prazo para entrega de documen-
tos para a manutenção da Inscrição no Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social - CMAS;Considerando 
a Lei Municipal nº 3.913/2019, que dispõe sobre a 
Política Municipal de Assistência Social;  Conside-
rando o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Assistência Social - CMAS; Considerando a Re-
solução nº 32, de 19 de abril 2021 do Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS), que determina 
a expansão do prazo de manutenção de inscrição 
em decorrência da emergência sanitária do COVID-
19;Considerando a necessidade de tomar medidas 
preventivas de enfrentamento à pandemia do coro-
navírus (COVID-19);RESOLVE: Artigo 1º - Prorrogar 
o prazo de manutenção da inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social (CMAS), em cará-
ter excepcional, até 31 de dezembro de 2021;Artigo 
2º - Para manutenção da inscrição, as entidades ou 
organizações inscritas no CMAS deverão entregar 
à secretaria executiva deste conselho - situada na 
Rua Oriente Monti, 201, Jd. do Parque, Diadema/
SP -  os seguintes documentos: a Requerimento de 
manutenção; b)Relatório de Atividades do ano ante-

rior que explicite o cumprimento do Plano de Ação; 
c)Plano de Ação do ano corrente;Artigo 3º - A enti-
dade ou organização que não entregar a documen-
tação constante no artigo anterior dentro do prazo 
supracitado terá a sua inscrição cancelada junto 
ao CMAS e ficará inapta à exercer suas atividades, 
garantindo-se, contudo, o direito à ampla defesa e 
ao contraditório;Artigo 4º - Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publicação.Diadema, 06 de 
maio de 2021.Adriana dos Santos Arashiro - Presi-
dente do CMAS/Diadema - Gestão 2019-2021
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS, DE 05 DE MAIO DE 2021: PORTARIA: 
100, EXONERA a pedido a contar de 19.04.2021 
APARECIDA ROCKER, Prontuário 114.739, R.G. nº 
17.385.842-9, do cargo de Assistente de Enferma-
gem – Nível II, SS. PORTARIA 101, EXONERA a 
pedido a contar de 19.04.2021 RENATA FERREIRA 
LEITE, Prontuário 113.799, R.G. nº 44.727.112-X, 
do cargo de Professor de Educação Básica I, SE. 
PORTARIA 102, EXONERA a pedido a contar de 
29.04.2021 TANIA ROSA DA ROCHA, Prontuário 
116.793, R.G. nº 43.671.047-X, do cargo de Pro-
fessor de Educação Básica I, SE. PORTARIA 103, 
EXONERA a pedido a contar de 03.05.2021 JULIA-
NA MARIA DA CONCEIÇÃO, Prontuário 115.621, 
R.G. nº 44.046.510-2, do cargo de Atendente de 
Consultório Dentário, SS. PORTARIA 104, EXONE-
RA a pedido a contar de 03.05.2021 TAMIRES APA-
RECIDA SOUZA ARAUJO, Prontuário 116.221, R.G. 
nº 46.602.873-8, do cargo de Agente Administrativo 
II, SS. PORTARIA 105, EXONERA por falecimento 
a contar de 29.03.2021 GERCINA BARROS DOS 
SANTOS, Prontuário 107.063, R.G. nº 15.475.065-
7, Agente de Serviços I, SEL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 126/2020 - PC: 205/2020. Objeto: 
Fornecimento de Equipamentos e Mobiliários (Hos-
pitalares, Audiovisual, Domésticos e Outros.  Resu-
mo 1º Apostilamento a Ata RP: 291/2020 entre Mu-
nicípio de Diadema e PS Distrib. de Prod. da Saúde 
Eireli, Resumo 1º Apostilamento a Ata RP: 292/2020 
entre Município de Diadema e Com. De Mat. Mé-
dicos Hospitalares Macrosul Ltda, p/fazer constar a 
nova dotação orçamentária da Secretaria de Saúde 
na Ata.
Pr. Eletrônico: 077/2020 - PC: 144/2020. Objeto: 
Fornecimento de Emulsão Asfáltica. Resumo Rea-
linhamento de Preços Ata RP: 157/2020 entre Muni-
cípio de Diadema e CBB Ind. E Comércio de Asfal-
tos e Engenharia Ltda. Fica realinhado o preço dos 
itens 01 e 02,  passando a vigorar com o seguinte 
vlr; Vlr unit R$ 3.199,80. O presente realinhamento 
importa em 4,96%, a partir de 03/11/2020, e Vlr unit 
R$ 3.378,35. O presente realinhamento importa em 
5,58%, a partir de 01/02/2021.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0136/2020 - PC: 0236/2020. Objeto: 
Forn. de Painéis p/identificação de enterobactérias 
e antibiograma. Ata RP 251/2020 entre Município 
Diadema e Byogene Com. De Prod. P/ Lab. Clínico 
e Hospit. Ltda. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 07/11/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Despacho da Secretaria de Cultura. COMUNICA-
DO/CONVITE. A Prefeitura do Município de Diade-
ma, por intermédio da Secretaria de Cultura, comu-
nica a quem possa interessar que estará realizando 
assembleia, no dia 20 de maio de 2.021, às 9h, em 
formato on line, para eleição do Grupo Gestor do 
CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados Diade-
ma, em atendimento ao Decreto Municipal nº 7.385, 
de 24 de maio de 2.017, CAPÍTULO III, DA COM-
POSIÇÃO, art. 12: I. O segmento representante da 
Sociedade Civil Organizada será composto de um 
mínimo de 5 membros titulares, e igual número de 
suplentes; II. O segmento representante das Comu-
nidades do Entorno do CEU será composto de um 
mínimo de 5 membros titulares, e igual número de 
suplentes e; III. O segmento representante do Po-
der Público Local será composto de um mínimo de 
cinco membros titulares, e igual número de suplen-
tes.  Para participar, maiores informações estarão 
disponíveis no portal da PMD www.diadema.sp.gov.
br (Secretaria de Cultura) e nas redes sociais da Se-
cretaria de Cultura. Expediente Administrativo PAI nº 
22.950/2016.

DESPACHO DO PREFEITO DE 05 DE MAIO DE 
2021: PORTARIA 1082,  SUSPENDER por 60 (ses-
senta) dias o servidor Henrique Ribeiro Pereira, 
114.393.

DECRETO Nº 7927, DE 05 DE MAIO 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 
funcionamento satisfatório, CONSIDERANDO, ain-
da, o que consta nos autos do Processo Adminis-
trativo Eletrônico nº 7849/2020; Decreta: Art. 1º Fica 
suspensa a restrição ao horário de atendimento no 
transporte público no âmbito do município de Diade-
ma determinada pelo artigo 5º do decreto municipal 
nº 7924 de 30/04/21, retomando-se o fluxo normal 
da frota. Art.2º Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 
05 de maio de 2021, revogadas as disposições em 
contrário. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do 
Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA 
Chefe de Gabinete DEBORA DE CARVALHO BAP-
TISTA Secretária de Assuntos Jurídicos BENEDITO 
DOMINGOS MARIANO Secretário de Defesa Social 
JOSÉ EVALDO GONÇALO Secretário de Transpor-
tes REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretária de 
Saúde

“soBoLHas indÚstria e coMÉrcio 
de eMBaLaGens esPeciais Ltda. 

Torna público que requereu ao SEMASA a 
renovação de sua Licença Ambiental Ope-
ração 076/2017 para Fabricação de Em-
balagens de Material Plástico. Sito à Rua 
Bertioga, Nº 661 e 667, Jardim Alzira Fran-
co, Santo André, SP. Conforme Processo 
Ambiental nº 284 / 2016. E declara aberto o 
prazo de 30 dias para manifestação escrita, 
endereçada ao SEMASA.”

“diGuinHo indÚstria e coMÉrcio de 
fraLdas Ltda. Torna público que reque-
reu ao SEMASA a renovação de sua Licen-
ça Ambiental Operação R 083/2017 para 
Fabricação de fraldas descartáveis. Sito à 
Rua Vereador José Nanci, Nº 595, Gleba 2, 
Parque Jaçatuba, Santo André, SP. Confor-
me Processo Ambiental nº 724 / 2016. E de-
clara aberto o prazo de 30 dias para mani-
festação escrita, endereçada ao SEMASA.”

inBra-teXtiL indÚstria e coMÉrcio 
de tecidos tÉcnicos Ltda 

torna público que requereu, à Secretaria 
de Meio Ambiente de Mauá, a Renovação 
de Licença de Operação nº 2017063 para 
o CNAE 1354- 5/00 Fabricação de tecidos 
especiais, inclusive artefatos, situado(a) à 
Av. Papa João XXIII, nº4947, Sertãozinho, 
Mauá/SP, conforme consta no Processo Ad-
ministrativo nº 966.2017/vol1

inBraterrestre indÚstria e co-
MÉrcio de Materiais de seGuranÇa 
Ltda torna público que requereu, à Secre-
taria de Meio Ambiente de Mauá, a Reno-
vação de Licença de Operação nº 2017058 
para o CNAE 3292-2/02 -Fabricação de 
equipamentos e acessórios para segurança 
pessoal e profissional, situado(a) à Av. Papa 
João XXIII, nº4925, Sertãozinho, Mauá/SP, 
conforme consta no Processo Administrati-
vo nº 765/2016.

Bruna carboni Pires eireli - ePP 
torna público que solicitou junto à Secreta-
ria de Gestão Ambiental a Renovação da 
Licença de Operação para atividade: “fabri-
cação de artefatos para encanamentos con-
feccionados em serralherias” no endereço: 
Rua Oneda, 270 / 264, Planalto, São Ber-
nardo do Campo, SP

Mac PLaneJados MÓveis inteLiGen-
tes eireLi Me, pessoa jurídica – PJ torna 
público que requereu ao Semasa, a Licença 
Ambiental Prévia, de Instalação e de Opera-
ção para Fabricação de móveis com predo-
minância de madeira, sito à Av. Dom Pedro 
I, 2464, Vila Vitória - Santo André/SP e de-
clara aberto o prazo de 30 dias para mani-
festação escrita, endereçada ao Semasa.

construtora PauLo MaKoto Ltda, 
pessoa jurídica - PJ torna público que re-
quereu ao Semasa, Autorização Ambiental 
para Movimentação de Terra acima de 3.000 
m³, para Construção de Edifício Multifami-
liar Vertical, sito à Rua Coroados, 112, Vila 
Pires - Santo André/SP e declara aberto o 
prazo de 30 dias para manifestação escrita, 
endereçada ao Semasa.

roBerto taKefuMi KuBota eireLi 
ePP, pessoa jurídica – PJ torna público 
que requereu ao Semasa, a Autorização 
Ambiental de Intervenção em Área de Pre-
servação Permanente, para a Atividade de 
transbordo e triagem de resíduos sólidos, 
sito à Rua Oratório, 5007, Jardim Ana Maria 
- Santo André/SP e declara aberto o prazo 
de 30 dias para manifestação escrita, ende-
reçada ao Semasa.

roBerto taKefuMi KuBota eireLi 
ePP, pessoa jurídica – PJ torna público 
que requereu ao Semasa, a Licença Am-
biental Prévia, de Instalação e de Operação 
para a Atividade de transbordo e triagem de 
resíduos sólidos, sito à Rua Oratório, 5007, 
Jardim Ana Maria - Santo André/SP e decla-
ra aberto o prazo de 30 dias para manifesta-
ção escrita, endereçada ao Semasa.

aÇofer indÚstria e coMÉrcio de 
ferro Ltda, pessoa jurídica - PJ torna 
público que requereu ao Semasa, a renova-
ção de sua Licença Ambiental de Operação 
n° 000067/2017, para o Serviço de corte e 
dobra de metais, sito à Rua Oratório, 3167, 
Parque Novo Oratório - Santo André/SP e 
declara aberto o prazo de 30 dias para ma-
nifestação escrita, endereçada ao Semasa.

DECRETO Nº 7928, DE 05 DE MAIO DE 2021. NO-
MEIA membros para compor o Conselho Consulti-
vo e de Acompanhamento da Execução Financeira 
do Fundo de Modernização da Procuradoria Geral 
do Município de Diadema. JOSÉ DE FILIPPI JÚ-
NIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, da 
Lei Municipal nº 3.495, de 19 de dezembro de 2014, 
alterada pelas Leis Municipais nº 3.594 de 02 de 
maio de 2016 e nº 3.849, de 26 de abril de 2019; 
CONSIDERANDO ainda, o que consta dos autos 
do Processo Administrativo Interno nº 21.161/14. 
DECRETA Art. 1º Ficam nomeados para compor 
o Conselho Consultivo e de Acompanhamento da 
Execução Financeira do Fundo de Modernização 
da Procuradoria Geral do Município de Diadema, os 
seguintes membros: I – PRESIDENTE: MARCELLO 
ESPINOSA, prontuário nº 107.131, brasileiro, casa-
do, Procurador, portador da cédula de identidade 
R.G. nº 18.300.444, inscrito no CPF/ME sob o nº 
150.937.898-79, residente e domiciliado na Avenida 
Ramalho Ortigão, nº 130, apto. 42, Vila Gumercin-
do, SP. II – VICE-PRESIDENTE WILCINETE DIAS 
SOARES, prontuário nº 111.953, brasileira, casa-
da, Procuradora, portadora da cédula de identida-
de R.G. nº 12.985.441, inscrita no CPF/ME sob o 
nº 052.170.798-60, residente e domiciliada na Rua 
Capote Valente, nº 467, apto. 92, Jardim América, 
SP. III- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO 
DE RENDAS a) MEMBROS TITULARES MARCIO 
TADA, prontuário nº 110.501, brasileiro, casado, 
Chefe de Divisão, portador da cédula de identida-
de R.G. nº 21.490.976-1, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 154.432.958-02, residente e domiciliado na Rua 
Onze de Agosto, nº 42, apto. 05, Santo André, SP. 
FABIO KOIKE, prontuário nº 113.505, brasileiro, ca-

sado, Chefe de Serviço, portador da cédula de iden-
tidade R.G. nº 25.919.866-3, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 271.343.948-59, residente e domiciliado 
na Rua Pedralia, nº 515, Vila Gumercindo, SP. ANA 
PAULA ALBUQUERQUE CARVALHO E OLIVEIRA, 
prontuário nº 111.973, brasileira, casada, Agente 
Administrativo II, portadora da cédula de identida-
de R.G. nº 32.117.660-1, inscrita no CPF/ME sob o 
nº 264.783.438-55, residente e domiciliada na Rua 
Bilac, nº 49, Bloco 1C, apto. 71, Vila Conceição, 
Diadema, SP. b) MEMBROS SUPLENTES VÂNIA 
RODRIGUES DOS SANTOS, prontuário nº 117.020, 
brasileira, casada, Agente Administrativo II, portado-
ra da cédula de identidade R.G. nº 41.251.204-X, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 347.328.628-10, resi-
dente e domiciliada na Rua Yaya, nº 206, apto. 112, 
Azaléia, Jardim Canhema, Diadema, SP. ISABEL 
CRISTINA FÉLIX, prontuário nº 111.809, brasileira, 
casada, Agente Administrativo II, portadora da cé-
dula de identidade R.G. nº 32.702.240-1, inscrita no 
CPF/ME sob o nº 293.566.548-16, residente e domi-
ciliada na Avenida São Paulo, nº 300, bloco I, apto. 
44, São Bernardo do Campo, SP. MARCIA DINIZ 
COSTA QUADRADOS, prontuário nº 115.206, brasi-
leira, casada, Agente Administrativo II, portadora da 
cédula de identidade R.G. nº 33.227.125-0, inscri-
ta no CPF/ME sob o nº 220.807.368-17, residente 
e domiciliada na Avenida Fagundes de Oliveira, nº 
519, apto. 83, bloco Paisagem, Piraporinha, Diade-
ma, SP. Art. 2º O mandato dos membros do Conse-
lho Consultivo e de Acompanhamento da Execução 
Financeira do Fundo de Modernização da Procura-
doria Geral do Município de Diadema será de dois 
anos a contar de 10 de maio de 2021, permitida a 
recondução. Art. 3º As despesas com a execução 
deste Decreto correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. Art. 4º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em espe-
cial os Decretos nº 7.620, de 09 de maio de 2019 e 
nº 7.899 de 26 de março de 2021. Diadema, 05 de 
maio de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito 
Municipal DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Se-
cretária de Assuntos Jurídicos FRANCISCO ROZSA 
FUNCIA Secretário de Finanças


