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Doria apresenta BRT-ABC, novo sistema
de transporte que ligará a região à Capital
Estimativa do governo estadual é finalizar as intervenções operacionais até o próximo ano e o início da operação total em 2023
O governador João Doria apresentou nesta sexta-feira (7), em reunião no
Palácio dos Bandeirantes, o projeto do
BRT-ABC, sistema de transporte rápido
que conectará com ônibus elétricos, por
meio de corredores exclusivos, os municípios de Santo André, São Caetano e

São Bernardo a São Paulo. A estimativa
do governo estadual é finalizar as intervenções operacionais até o próximo ano
e o início da operação total até 2023. As
obras terão investimento exclusivo da
iniciativa privada da ordem de R$ 859
milhões. O BRT-ABC terá capacidade

para transportar 115 mil pessoas por
dia e prevê 18 quilômetros de via expressa, com 20 paradas, três terminais
e uma frota de 82 ônibus elétricos, com
ar-condicionado, silenciosos e não poluentes. O sistema de integração dos municípios da região do ABC com a Capital

Divulgação/PMSCS

fará o trajeto de ponta a ponta, do terminal São Bernardo ao Terminal Sacomã,
na capital, em 40 minutos na modalidade expressa. “Estamos muito felizes
de assinarmos o projeto do BRT do ABC.
Esse é o primeiro BRT aqui no Estado,
que vai permitir a ligação de áreas im-

portantes do ABC. Uma iniciativa que
exigiu estudos, planejamento, análises,
para permitir que com com esse modal,
oferecêssemos o menor tempo possível
ao menor investimento viável e, principalmente, em tempo reduzido de implementação”, destacou Doria. Página 7

PLANO SP

DIA DAS MÃES

Governo prorroga fase Mulheres apostam em
de transição e amplia empreendedorismo
horário de comércios para cuidar dos filhos
sozinhas e manter
para até às 21 horas
carreira profissional
O governo de São Paulo anunciou

Estado também ampliou para 30% a capacidade em comércios e serviços não essenciais a partir de hoje

durante coletiva de imprensa nesta sextafeira (7) a prorrogação da fase de transição
do Plano SP até o próximo dia 23, para
conter a disseminação do coronavírus em
todo o Estado. De acordo com as novas
regras, o horário de funcionamento dos
estabelecimentos foi ampliado para até
as 21h e a capacidade de lotação do espaço também aumenta para 30%. A nova
flexibilização da fase de transição também
altera o toque de recolher, que agora passa
a valer entre as 21h e 5h. “Temos que agir
com responsabilidade e cautela, realizando
uma abertura gradual e segura da nossa
economia para evitar qualquer novo pico
da pandemia em São Paulo”, disse o governador João Doria.
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Apesar da pandemia,
restaurantes do
ABC preveem bom
movimento para
o Dia das Mães
Página 6
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REFORÇO

Setor de Saúde
de Ribeirão Pires
passa a contar com
três profissionais
do Mais Médicos

Moradores reclamam
de mato alto e assaltos;
prefeitura promete
poda e fiscalização
Mato alto, árvores sem corte, carros
estacionados na calçada e falta de acessibilidade têm causado problemas de
segurança aos moradores do Jardim São
Judas, no Campanário, em Diadema. Os
munícipes relatam assaltos no entorno
da Praça Maria Aparecida Dias, além
de desrespeito às leis de trânsito, inclusive com rachas no período da noite. A
prefeitura afirmou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai vistoriar o
local para avaliar, programar e executar
as roçadas de mato e podas de árvores
necessárias. Com relação ao trânsito,
afirmou que a pasta de Transportes vai
intensificar a fiscalização na praça e adjacências, visando coibir estacionamento
irregular de carros.
Página 7 O morador Rafael Moraes mostra altura do mato e diz que assaltantes se escondem na praça
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São Paulo iniciará
no próximo dia 14
vacinação de pessoas
de 50 a 54 anos com
comorbidades
Página 4
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IMUNIZAÇÃO

Segunda etapa da vacinação contra
gripe começa na próxima semana
Página 4

Pfizer cobra R$ 1 bilhão mais caro
por novas doses contra a covid
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“

Sábado

20º

Nublado pela
manhã, com
possibilidade
de garoa.
Tarde de
sol com
diminuição de
nuvens. Noite
com muita
nebulosidade.
14º

Nossas dúvidas são
traidoras e nos fazem
perder, por medo de
tentar, o que poderíamos
ganhar

“

William Shakespeare
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Vitoriano: ‘estabelecemos relação entre
Câmara e governo que evita conflitos’
Petista foi o vereador mais bem votado em 2020 e projeta candidatura a deputado federal
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de Diadema
e líder de governo, Orlando
Vitoriano (PT), afirmou que
este quarto mandato vem com
mais responsabilidade, além
de ser uma experiência nova.
Ao Diário Regional, destacou
que nestes primeiros meses a
maior preocupação foi em estabelecer uma relação política
entre o governo e a Câmara
que pudesse não criar conflitos, mesmo com a oposição.
Segundo o petista, essa
postura teve início com a
eleição da presidência da
Câmara. “Trabalhamos para
eleger o presidente (Josa
Queiroz/PT) e viemos com
uma base aliada com 16
vereadores. Então, a relação
entre governo e Câmara tem
sido bem respeitosa no campo político e no campo legal.
Temos não uma relação de
toma lá dá cá, mas de participação efetiva. Respeitando,
inclusive, a participação dos
vereadores. Um exemplo
disso é que os primeiros projetos do governo - a exceção
do Instituto de Previdência
do Servidor (Ipred), que necessitou de uma sessão extraordinária para ser votado
e prontamente os vereadores
atenderam ainda em janeiro
- têm sido discutidos com todos os vereadores e objeto de
emenda. Com isso, evitamos
crises políticas”, destacou.
Vitoriano ressaltou, ainda,
que a formação atual da Câmara facilita a proximidade
dos vereadores com o governo, mesmo sendo de partidos
da oposição. “A relação com
o governo, com certeza, ficou mais fácil. Hoje estamos
à frente disso, em parceria
com a base aliada. Todos os
vereadores conseguem de forma aleatória marcar com os
secretários. Todos os ofícios e
requerimentos têm uma resposta da prefeitura no prazo,
seja negativa ou positiva.”
Para Vitoriano, um dos
reflexos dessa nova postura
foi a união dos vereadores na
questão do Instituto Médico

Divulgação

Legal (IML), cujos serviços o
governo do Estado tinha retirado da cidade e passado para
São Bernardo. “Foi incrível a
união de todos os vereadores
da Câmara. Diadema foi exemplo do que precisamos no Brasil. O povo já demonstrou que
não quer politicagem. Destaco
essa união como exemplo a ser
seguido não só como político,
mas como ser humano.”
n PROJETOS
O vereador afirmou que
nestes primeiros meses
foram analisados projetos
importantes do Executivo,
apesar das limitações que a
pandemia impôs, como o que
versa sobre o parcelamento
da dívida do Ipred, a qual,
há anos vem se acumulando.
“Estava sendo feito parcelamento em cima de parcelamento e isso estava prejudicando, inclusive, a aquisição
de financiamentos e de verbas dos governos federal e
estadual para o município.
A prioridade do governo foi
refazer o projeto para que
atendesse às necessidades
dos servidores, que estavam
sem recolhimento previdenciário por parte da prefeitura, o que de cara já comprometeu o orçamento mensal
em R$5 milhões. Então, a
medida foi fundamental
para a prefeitura começar a
caminhar”, destacou.
Vitoriano ressaltou, também, a propositura que prevê
a criação do Fundo de Restos
a Pagar - dívidas do governo
anterior -, o qual permite a
aquisição de verba para efetuar esses pagamentos e refazer contratos. Além dos dois
projetos, o petista destacou o
programa Bairro Melhor, que
aguarda segunda votação na
Câmara. “É um auxílio para
a população mais carente e
também promove o serviço
de zeladoria nos bairros. A
pessoa trabalha por quatro
horas nos cuidados com o
próprio bairro e recebe auxílio de R$550, unindo o útil ao
agradável”, disse, ao afirmar
que a Casa espera o edital de
chamamento da Frente de
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Vitoriano: no caso do IML, Diadema foi exemplo para o Brasil

Trabalho para trazer o programa de volta à votação.
O Jogue Limpo com
Diadema, o combate aos
pancadões junto com a Guarda Civil Municipal (GCM),
os quais segundo o vereador
estão longe de ser resolvidos,
mas já foram amenizados,
também foram ressaltados
por Vitoriano. “Hoje fazemos
tudo sem jogar uma bomba,
nem um jato d’água. A polícia
chega no final da tarde e permanece no local até a manhã
do dia seguinte. O serviço de
inteligência junto com prevenção e repressão são fundamentais para evitar esse tipo
de aglomeração. Lembrando
que o funk hoje é uma cultura e devemos respeitar, mas
de um jeito que a juventude
tenha lazer de uma forma respeitável”, afirmou.
Vitoriano citou, também,
projetos do Executivo que
serão implementados em
breve, como a bolsa auxílio
para que o jovem termine
o ensino do 2º grau e a mudança do Centro POP (serviço
voltado à população em situação de rua).
n SAÚDE
O petista destacou que
neste momento a prioridade
maior é o combate à covid.
“Já foram vacinadas 81 mil
pessoas e estamos chegando
na idade de 60- 61 anos. Hoje
temos 101 leitos exclusivos
para tratamento da doença,

sendo 30 para terapia intensiva e 21 mil pacientes recuperados. Falando em saúde, a
cidade promove a campanha
contra a fome (Sua Fome me
Incomoda) e ainda teremos
a construção do Hospital da
Criança, assim que a situação
for se resolvendo.”
n FUTURO POLÍTICO
Vitoriano foi o vereador
mais bem votado nas últimas eleições (5.140 votos) e
projeta lançar-se a deputado
federal no pleito de 2022. O
petista afirmou que a votação expressiva é a coroação
de seu trabalho durante os
últimos oito anos. A obrigação principal do vereador é
fiscalizar o Executivo, fazer
projetos de lei em busca de
melhorias. Temos nosso escritório que faz o elo entre a
população e o Executivo. Temos um serviço humanizado.
Estou aqui a serviço da população. Procuro fazer a política
sem politicagem, sempre na
linha cristã”, disse.
Sobre os planos de concorrer a deputado federal,
Vitoriano descartou problemas com o também petista Josa Queiroz. “Estamos
discutindo o assunto com
muito respeito e o prefeito
Filippi tem feito parte dessa
discussão. Hoje no partido
sou o segundo nome e estou
disposto a algo maior em
Brasília. Diadema precisa de
um nome lá.”

Consórcio ABC recebe presidentes
das Câmaras Municipais
O Consórcio Intermunicipal ABC recebeu, nesta
sexta-feira (7), demandas
dos vereadores dos sete municípios da região. A reunião,
realizada na sede do colegiado de prefeitos, tem como
objetivo fortalecer o relacionamento entre a entidade
regional e os representantes
dos Legislativos da região
O diretor Administrativo
e Financeiro do Consórcio
ABC, Carlos Eduardo da Silva,
o Carlinhos, recebeu os presidentes das Câmaras de Santo
André, Pedrinho Botaro; de
Mauá, Zé Carlos Nova Era, e
de Ribeirão Pires, Guto Volpi, além do vereador Daniel
Córdoba, representando o
presidente da Câmara de São
Caetano, Pio Mielo, e o assessor especial da Câmara de São
Bernardo, Laércio Fregonezi,
representando o presidente
Estevão Camolesi.
A pauta do encontro
trouxe a informação sobre o
projeto do BRT-ABC, apresentado nesta sexta-feira pelo
Governo do Estado. O modal
consiste em um sistema de
transporte rápido que conectará por meio de ônibus,
via corredor exclusivo, Santo

André, São Bernardo, São
Caetano a São Paulo. Todos
os detalhes apresentados pelo
governador João Doria serão
enviados aos presidentes das
sete câmaras municipais.
Outra questão tratada na
reunião envolve o Polo Petroquímico de Capuava, localizado na divisa entre Santo
André, Mauá e a Zona Leste
de São Paulo. Na próxima
semana, os vereadores receberão informações do Polo,
incluindo detalhes dos impactos causados pelos detritos
liberados no ar pelas indústrias instaladas no local.
O encontro também
abordou as ações realizadas
pela Escola de Governo e Desenvolvimento Regional do
Consórcio ABC. A entidade
regional se colocou à disposição dos Legislativos das
sete cidades para tratar de
temas e assuntos sugeridos
pelos vereadores.
“O objetivo do Consórcio ABC é fortalecer cada vez
mais esse canal de diálogo
com os vereadores da nossa
região, unindo esforços para
o desenvolvimento do ABC”,
afirmou Carlos Eduardo da
Silva. (Reportagem Local)

Bolsonaro defende tratamento precoce
e diz à CPI da Covid: “não encha o saco”
O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado nesta
sexta-feira (7) à CPI da Covid:
“Não encha o saco”. Em publicação no Facebook, Bolsonaro
voltou a defender o chamado
“tratamento precoce”, que inclui medicamentos como cloroquina e ivermectina e que foi
um dos pontos mais questionados pelos senadores na primeira semana da CPI, ao colher os
depoimentos de ex-ministros
da Saúde e do atual titular da
pasta, Marcelo Queiroga.
“Uns médicos receitam Cloroquina, outros a Ivermectina
e o terceiro grupo (o do Mandetta), manda o infectado ir para
casa e só procurar um hospital
quando sentir falta de ar (para
ser entubado)”, escreveu Bolsonaro, no que chamou de “resposta aos inquisidores da CPI
sobre o tratamento precoce”.
“Portanto, você é livre para escolher, com o seu médico, qual
a melhor maneira de se tratar.

Escolha e, por favor, não encha
o saco de quem optou por uma
linha diferente da sua, tá ok?”,
completou.
Na quinta-feira, em transmissão semanal nas suas redes
sociais, Bolsonaro reclamou que
o colegiado da CPI “bateu muito” em Queiroga. “Cloroquina,
cloroquina, cloroquina, o tempo
todo cloroquina. ‘Ah, o presidente falou’...”, analisou Bolsonaro. O chefe do Executivo ainda ameaçou usar a máquina do
governo federal para investigar
o governador de Alagoas, Renan
Filho (MDB), filho do senador
Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid.
Na primeira semana de
depoimentos, a CPI ouviu os
ex-ministros da Saúde Luiz
Henrique Mandetta e Nelson
Teich, e Queiroga. Os dois
primeiros relataram a pressão
de Bolsonaro para que o Ministério da Saúde defendesse o
“tratamento precoce”. (AE)
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Doria estende fase de transição AINDA
É NOTÍCIA
e libera comércio até às 21 horas
Taxa de ocupação sobe para 30% e toque de recolher é mantido, agora das 21h às 5h
O governador João Doria
anunciou nesta sexta-feira
(7) prorrogação da fase de
transição do Plano São Paulo
por mais duas semanas, até
o próximo dia 23. Segundo o
governo, o Estado continua
registrando redução gradual de
indicadores de casos, internações e mortes por covid, o que
permitiu a extensão de mais
uma hora no expediente de
atendimento presencial, das
6h às 21h, e com limitação de
30% de capacidade em comércios e serviços não essenciais.
“É uma medida positiva
e que vem no esteio de resultados que, gradualmente,
estamos conquistando com
a ajuda das pessoas que estão
observando as orientações do
Plano São Paulo, do Governo
do Estado, e, principalmente,
do Centro de Contingência,
dos médicos e profissionais da
ciência que nos assessoram”,
afirmou Doria. “Temos de
agir com responsabilidade e
cautela, realizando uma abertura gradual e segura da nossa
economia para evitar qualquer
novo pico da pandemia em São
Paulo”, acrescentou.
O horário estendido das 6h
às 21h vale a partir de hoje (8)

para estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings. O
mesmo expediente poderá ser
seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de
beleza, barbearias, academias,
clubes e espaços culturais como
cinemas, teatros e museus.
A fase de transição mantém
liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas,
templos e espaços religiosos,
desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de
higiene e distanciamento social.
Parques estaduais e municipais
também poderão ficar abertos,
mas com horário das 6h às 18h.
Para evitar aglomerações,
a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos
liberados prossegue limitada,
mas com ligeiro acréscimo: de
25% para 30%.
O toque de recolher continua nas 645 cidades do estado, agora das 21h às 5h, assim como a recomendação de
teletrabalho para atividades
administrativas não essenciais
e escalonamento de horários
para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços
e indústrias.
“É muito importante mostrar que o esforço de todos tem

Governo do Estado de SP

Doria: “temos de agir com responsabilidade e cautela”

valido a pena. Nós conseguimos ter uma redução de internações, casos e óbitos. Mantivemos essa desaceleração, o
que nos dá o conforto por um
lado, mas também a responsabilidade pelo patamar ainda
elevado e manter essa gestão
segura da pandemia”, afirmou a
Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patricia Ellen.
n NO ABC
As prefeituras de São Bernardo e São Caetano ampliaram o horário de funcionamento do comércio nas duas

cidades para até as 22h. A medida vale excepcionalmente
até hoje (8). “A flexibilização
do horário de funcionamento
do comércio, especificamente
nestes dias, tem o respaldo
do nosso corpo técnico de
combate ao coronavírus. Com
duas horas a mais para fazer
compras, evitamos aglomerações e, consequentemente,
ampliamos a proteção de
nossa população contra a covid-19”, ressaltou o prefeito
de São Caetano, Tite Campanella. (Reportagem Local)

Após décadas de cobranças do ABC,
Estado inicia Piscinão Jaboticabal
O governo do Estado
publicou nesta quinta-feira
(6), no Diário Oficial, a homologação da empresa que
deverá executar as obras do
Piscinão Jaboticabal. A obra
ficará a cargo do Consórcio
RAC Jaboticabal, formado
pelas empresas Passarelli
Engenharia e Construção
Ltda e Planova Infraestrutura Eireli, pelo valor de R$
131.933.36, com prazo de
vigência de contrato de 21
meses e prazo de execução
de 18 meses.
O Piscinão Jaboticabal
será construído na divisa
entre São Bernardo, São
Caetano e São Paulo.
Trata-se de demanda antiga do Consórcio Intermunicipal ABC, presente
em planos e estudos regionais e metropolitanos
desenvolvidos nos últimos 20 anos.
O projeto de construção
do Piscinão Jaboticabal foi
destravado em março de
2019, após fortes chuvas
que atingiram a região. Na
ocasião, os prefeitos dos
sete municípios se reuniram com o governador João
Doria e apresentaram documento que apontava a im-

portância da obra no combate às enchentes no ABC.
Em outubro do mesmo
ano, o Departamento de
Águas e Energia Elétrica
(DAEE) detalhou o projeto
aos prefeitos da região, durante assembleia do Consórcio ABC. O piscinão deve
ocupar área de 166,9 mil
metros quadrados e capacidade para absorver 900 mil
metros cúbicos de água.
Em abril deste ano, a
pasta estadual informou
que o custo de desapropriações era de R$ 106
milhões, que aguardava
liberação financeira pela
Secretaria da Fazenda, e
que a ordem de serviço
para início das obras estava
prevista para maio.
O presidente do Consórcio ABC e prefeito de
Santo André, Paulo Serra,
destacou que apesar da
falta de diálogo, o Governo
do Estado acatou o pleito
regional. “Agora, a região
espera que as obras sejam
iniciadas o quanto antes
e que na época de chuvas
não tenhamos os problemas ocorridos no passado”, afirmou Serra. (Reportagem Local)

SP inicia dia 14 vacinação de pessoas Pfizer cobra R$ 1 bilhão mais Segunda etapa da vacinação contra
de 50 a 54 anos com comorbidades caro por novas doses de vacina gripe começa na próxima semana
O governador João Doria
anunciou nesta sexta-feira (7)
a vacinação contra covid para
pessoas com comorbidades e
deficiências permanentes na
faixa de 50 a 54 anos. Os grupos poderão tomar a primeira
dose do imunizante a partir da
próxima sexta (14). “Este grupo não estava na programação
de vacinação dos grupos já
anunciados. Vamos iniciar
essa vacinação para pessoas
com deficiência permanente e
comorbidades, na faixa etária
entre 50 e 54 anos, na próxima
sexta-feira, 14 de maio. O público estimado é de 865 mil
pessoas”, disse Doria.
Serão contempladas as
pessoas que tiverem uma ou
mais comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde
e, no caso dos deficientes, o

comprovante do Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).
Na mesma semana, o Governo começa a vacinar praticamente novo grupo por dia.
Já na segunda-feira (10), doses
passam a ser aplicadas em
quem tem Síndrome de Down,
pacientes em tratamento de
hemodiálise (Terapia Renal Substitutiva) e transplantados que
utilizam imunossupressores.
A partir de terça-feira (11), será
a vez das gestantes e puérperas
(até 45 dias após o parto) com idade
acima de 18 anos e com comorbidades. Na mesma data, também
começa a valer o cronograma para
as pessoas com deficiência permanente que têm entre 55 e 59 anos
e do dia 12 em diante, pessoas
com comorbidades desta mesma
faixa etária. (RL)

O governo federal avalia comprar mais 100 milhões de doses
da vacina contra covid-19 da
Pfizer a US$ 12 a unidade - 20%
mais caro do que o negociado no
primeiro contrato da farmacêutica americana com o Ministério
da Saúde, em que foi adquirida
quantidade igual do imunizante.
Ao todo, a oferta para nova compra fica perto de R$ 6,6 bilhões,
cerca de R$ 1 bilhão a mais do
que o valor anterior.
As informações sobre o preço
global e o valor por dose constam em nota técnica assinada
por Laurício Cruz, diretor do
Departamento de Imunização
e Doenças Transmissíveis da
pasta, e obtida pelo Estadão. O
governo publicou nesta quinta
(6) em edição extra do Diário Oficial da União extrato de dispensa
de licitação, com valor global de

R$ 6,6 bilhões. Na CPI da Covid,
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, afirmou que a pasta
estava na “iminência de fechar
novo acordo com a Pfizer de cem
milhões de doses”.
No fim de 2020 e no início
do ano, porém, a gestão Jair
Bolsonaro tinha outra postura
em relação à empresa. O governo acusou a farmacêutica de
incluir cláusulas “leoninas” na
proposta, travou a negociação e
perdeu lugar na fila.
A nota do ministério agora pede que a entrega desse
novo lote seja em duas etapas.
A primeira, de 30 milhões de
doses, deve chegar ao país entre 1º de julho e 30 de setembro. A entrega do segundo
lote, com 70 milhões de doses,
é prevista entre 1.º de outubro
e 31 de dezembro. (AE)

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza
começa na terça-feira (11) e
prossegue até o dia 8 de junho. Promovida pelo Ministério da Saúde em todo território nacional, a campanha
teve início no mês passado e
a estimativa é vacinar 79, 7
milhões de pessoas.
A segunda etapa é destinada a idosos com mais de 60
anos e professores. Cerca de
33 milhões de pessoas deverão
ser imunizadas nessa fase.
A terceira fase, entre 9 de
junho e 9 de julho, abrangerá
cerca de 22 milhões de pessoas. Compõem esse públicoalvo integrantes das Forças
Armadas, de segurança e de
salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas

especiais ou com deficiência
permanente; caminhoneiros;
trabalhadores de transporte
coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de
liberdade; população privada
de liberdade; e adolescentes
em medidas socioeducativas.
A campanha teve início
no dia 12 de abril com a vacinação de crianças entre 6
meses e 6 anos, povos indígenas, trabalhadores da área
da saúde, gestantes e mulheres puérperas (que estão
no período de até 45 dias após
o parto). Pessoas que tomaram a primeira ou a segunda
dose da vacina contra a covid-19 devem esperar pelo
menos 14 dias para tomar o
imunizante contra a gripe.
(Agência Brasil)

R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
de terça à sexta (exceto feriados) das 11h30 às 15h

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

Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.
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Antecipação do 13º a aposentados vai Família &
injetar R$ 1 bilhão na economia do ABC Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Benefício será pago a 454,8 mil segurados, segundo a superintendência do INSS em São Paulo
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A antecipação do 13º salá
rio de aposentados e pensionis
tas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) vai injetar
quase R$ 1 bilhão na economia
do ABC. A medida, que já foi
adotada no ano passado, visa
alavancar a atividade econô
mica em meio à segunda onda
da pandemia de covid19.
O abono será concedido a
454,8 mil aposentados e pen
sionistas nos sete municípios.
No total, os beneficiários da
Previdência Social receberão
R$ 962,5 milhões, revela pro
jeção feita pelo Diário Regio
nal com base em dados refe
rentes a abril divulgados nesta
semana pela superintendên
cia do INSS em São Paulo.
O pagamento ocorrerá em
duas parcelas. A primeira, cor
respondente a 50% do abono,
será paga juntamente com os
benefícios de maio – de 25 de
maio a 8 de junho. A segunda
parcela será paga juntamente
com os benefícios de junho –
de 24 de junho a 7 de julho. É
nesta parcela, vale lembrar,
que é feito o desconto do
Imposto de Renda (IR).

ANTECIPAÇÃO DO 13º
Benefício será pago a 454,8 mil na região
Município

Número de
Valor pago Participação
beneficiários (R$ milhões)
(%)

Diadema

55.866

104,64

10,9

Mauá

52.454

101,82

10,6

Ribeirão Pires

19.885

39,71

4,1

3.285

6,00

0,6

Santo André

132.920

286,07

29,7

São Bernardo

137.318

304,77

31,7

São Caetano

53.040

119,52

12,4

454.768

962,54

100,0

Rio Grande da Serra

Total

Fonte: Superintendência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Paulo
Anderson Amaral/Especial para o DR

Em geral, o pagamento do
13º de aposentados ocorre nos
meses de agosto e novembro.
“A decisão de adiantar o
pagamento do 13º vai bene
ficiar muitos brasileiros que
vêm passando por dificuldades
financeiras durante o primeiro
semestre”, comentou Thomas
Carlsen, cofundador da my
work, startup especializada
em gestão de Departamento
Pessoal para pequenas e mé
dias empresas. “Muitas pessoas

foram ajudadas com a anteci
pação em 2020 e a repetição
dessa medida sem dúvida aju
dará muitos trabalhadores e
aposentados que viram uma
redução na renda mensal por
conta da crise”, prosseguiu.
Aposentados e pensionis
tas, em maioria, receberão
50% do valor do benefício em
cada parcela. A exceção é para
quem passou a receber o bene
fício depois de janeiro. Neste
caso, o valor será calculado

Meu nome está sujo. O que
eu faço agora?

proporcionalmente ao tempo
de segurado. Os valores e
quantitativos da primeira par
cela somente serão conheci
dos após o processamento da
folha de pagamento de maio.
Os segurados que recebem
benefício por incapacidade
temporária (antigo auxílio-doença) também têm direito a
uma parcela menor do que os
50%. Nesse caso, a antecipação
é calculada conforme o tempo
de duração do benefício.
Por lei, não têm direito ao
13º os segurados que recebem
benefícios assistenciais, como
o Benefício de Prestação Con
tinuada (BPC). Por isso, o
número de benefícios com 13º
é menor que o número total de
benefícios pagos pelo INSS.

C

aro(a) leitor(a), devido à pandemia de
covid19, muitas pessoas perderam seus
empregos, negócios fecharam as portas e, com
isso, muita gente sentiu na pele e no bolso o
dinheiro literalmente acabar.
Infelizmente, quando a situação chega a este
ponto, pessoas e famílias são forçadas a escolher
quais contas serão pagas e quais ficarão atrasadas. A
triste consequência dessas escolhas se resume a ficar
inadimplente no mercado e “sujar” o nome junto às
agências de crédito.
Segundo a Serasa Experian, mais de 60 milhões
de brasileiros – recorde histórico – possuem alguma
dívida não paga, e o desemprego evidentemente tem
contribuído muito para o aumento da inadimplência.
Ao entrar na lista de inadimplentes, as pessoas
passam a ter maior dificuldade de conseguir qualquer
tipo de crédito, empréstimo e financiamento, quando
estes não são imediatamente negados.
Existem lojas e financeiras que anunciam
empréstimos para pessoas negativadas, mas o preço
dessas operações é absurdamente alto e fora de
qualquer condição de repagamento.
Se você está com o nome “sujo”, o primeiro passo
é identificar e procurar o credor, visando buscar a
possibilidade de renegociação de seu débito. Porém,
antes de aceitar a primeira proposta de parcelamento,
faça suas contas, verifique se o valor da parcela cabe em
seu orçamento e também os valores que estão sendo
cobrados. Peça desconto e somente aceite as condições
propostas se estiverem em linha com sua capacidade
financeira do momento.
Muitas vezes ouvese que as dívidas caducam e que é
mais interessante esperar passar cinco anos e recomeçar
tudo de novo em relação ao seu nome, obviamente.
Isso é verdade. Segundo a Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor (Proteste), o nome do
inadimplente não pode ser mantido nos cadastros
dos serviços de proteção ao crédito por mais de cinco
anos, conforme estabelece o Código de Defesa do
Consumidor. Porém, mesmo que sua dívida saia do
cadastro de inadimplentes, o débito não some. Sempre
ficará registrado no credor que seu CPF possui um
valor pendente de pagamento.
Portanto, assim que sua situação financeira melhorar,
procure seu credor e regularize sua situação.
Essa atitude, sem dúvida alguma, auxiliará
futuramente quando você precisar de um cartão de
crédito ou mesmo crediário.
Se você ficou com alguma dúvida sobre esse
assunto, me manda um email que te explico. Meu site é
www.sergiobiagioni.com.br.

BRASIL
n Segundo o governo, a
medida vai injetar R$ 53 bi
lhões na economia brasileira. A
antecipação não tem impacto
orçamentário, pois não gera
acréscimo na despesa prevista
para o ano. O governo alega que
grande parte dos beneficiários
do INSS são pessoas idosas,
com comorbidades ou inváli
das, integrantes dos grupos
mais vulneráveis à covid19.

Presidente da Stellantis vê piora no cenário de falta de peças
O segundo trimestre será
o mais severo para a indústria
automotiva brasileira, que pode
voltar a suspender a produção
por causa da falta de compo
nentes, especialmente os se
micondutores, prevê Antonio
Filosa, presidente da Stellantis
na América do Sul. O grupo
reúne as empresas Fiat, Jeep,
Peugeot e Citröen. “O período
de abril a junho será o mais
difícil para todas as montadoras
do Brasil e do mundo”, disse.
Em abril, a Fiat já suspendeu
um turno de trabalho na fábrica

de Betim (MG) por dez dias e
deu férias coletivas a 1,9 mil
funcionários. Também havia
adotado a medida em março,
por 12 dias, com a dispensa
de 600 trabalhadores.
“Estamos monitorando o
abastecimento semana a sema
na. Se forem necessárias de
cisões que preservem nosso
sistema de produção, vamos to
málas”, disse Filosa. Com suas
quatro marcas, a Stellantis é o
quarto maior grupo automotivo
do mundo e líder de vendas na
América do Sul e no Brasil.

Na opinião de Filosa, o for
necimento de chips só deverá
se normalizar no início de 2022,
quando fornecedores asiáti
cos já deverão ter ampliado a
produção. O problema afeta a in
dústria mundial e começou após
o setor automotivo retomar
atividades em ritmo mais forte
do que o esperado, sem que as
fabricantes de itens eletrônicos
dessem conta da demanda. No
início da pandemia, parte dela
foi direcionada a setores que
mantiveram atividades.
Ao longo de março e abril,

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

várias montadoras suspenderam
ou reduziram a produção no país
por não dispor de peças. A GM
fechou a fábrica de Gravataí (RS)
em abril e só retoma atividades
em julho. A planta de São José
dos Campos (SP) opera em um
turno há dois meses e vai retomar
o segundo nos próximos dias.
Filosa afirmou que a Stel
lantis tem alto índice de nacio
nalização de componentes, mas
ainda assim vai avaliar a neces
sidade de criar estratégias para
não depender tanto de itens fei
tos na Ásia, caso dos chips. (AE)

Loja Ju Andrade

Ol‡, Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
Sobre a loja

Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a
economia local
Plataforma de compra e venda exclusiva para
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça
o comércio local, desenvolvendo a sua região.

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

À venda
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Vendidos
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ESPECIAL DIA DAS MÃES

Empreendedorismo é opção para mães solo

Trabalhar em sistema home office é alternativa para muitas mulheres que não abrem mão de cuidar dos filhos e da carreira
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A maternidade traz diversos desafios às mulheres:
conciliar carreira, os cuidados com a casa e a criação dos
filhos, sem falar que muitas
vezes são mães solo. Para dar
conta de todas as frentes,
muitas buscam no empreendedorismo a oportunidade de
estar ao lado dos filhos e te
sucesso profissional.
A baiana de Jequié - e hoje
diademense - Vera Lucia Rocha é exemplo de que a mulher é capaz de criar os filhos
sozinha e ainda conquistar
seu espaço no mundo profissional. “Fui com 1 ano para o
Paraná. Comecei a trabalhar
muito cedo em casa de família. Com 15 anos vim para São
Paulo e comecei a trabalhar
como recepcionista em uma
concessionária, onde passei
para telefonista. Me casei e
vim morar em Diadema em
fevereiro de 1978. Permaneci casada por 11 anos e nesse
período tive filhos”, destacou.
Com a separação, em
1989, Vera começou a ter
dificuldades para conseguir
emprego, mesmo qualificada
e formada em química. “Não

conseguia a vaga por ser
separada e com quatro filhos
pequenos”, conta.
Vera destaca que procurou emprego por seis meses até conseguir uma vaga
de vendedora de automóveis
em uma concepcionária da
General Motors (GM), onde
foi premiada como a melhor
vendedora.
“Fui transferida para Santo André, São Bernardo, mas
eu almejava algo maior. Montei meu primeiro escritório, o
chamei de Auto Trio. Minha
filha mais velha, Ana Luísa, foi
comigo para ajudar”, destaca.
Apesar de ter uma pessoa
cuidando dos filhos pequenos, a mãe Vera tinha preocupação gigante com a educação
de seus filhos. “Não queria
que aprendessem gírias, palavrões, coisas assim. Comecei
a levá-los comigo. As crianças
acordavam cedo, iam para o
trabalho, à escola e de volta
ao trabalho. Não foi fácil, mas
meus filhos tiveram uma excelente educação, da qual tenho muito orgulho.”
Vera conta que nessa época tinha muito contato com
clientes grandes e surgiu a
possibilidade de manter o trabalho tipo home office, para

Arquivo pessoal

Vera Lucia diz que tem o “bichinho do empreendedorismo”

conciliar o cuidado da casa
e da família. “Então, resolvi
levá-los para casa, o trabalho
e os filhos. Nessa época também adotei mais uma menina.
Rafaela veio integrar nossa
família. Assim surgiu de uma
edícula nos fundos da minha
casa, o meu novo escritório.

Com ajuda dos meus filhos
em pequenos serviços, fomos
crescendo. Se tornou mais
econômico e mais confortável
para todos”, afirma.
n SONHO
Entretanto, Vera sonhava
em ter uma loja, em ter um le-

treiro... Com a ajuda dos filhos
e muito trabalho, conseguiu
abrir na, Avenida Alda, região
central de Diadema a concessionária 0Km.
“Em 2014, com meus filhos já formados e seguindo
suas carreiras, eu já não sentia mais prazer com as vendas
de ônibus e veículos. Então,
fiquei somente encarregada
da Associação Comercial e
Empresarial (ACE) da cidade
por sete anos maravilhosos.
Fui convidada para ser presidente da FASEP na qual ainda
estou na diretoria, hoje como
conselheira.”
Porém, o “bichinho do empreendedorismo”
apareceu
novamente em Vera. “A vontade de dar emprego, de gerar
renda sempre foi muito forte
em mim. É o que me move.
Comprei o projeto Candeia. A
cada dia mais bonito, mais apaixonante. Hoje cozinho aqui
como se estivesse cozinhando
para meus netos. Produtos
frescos, sem industrializados,
o que garante ainda mais sabor à comida, atenta ao meio
ambiente. Sigo apaixonada
pelo trabalho, pela vida e pela
família linda que formei, duas
meninas, quatro meninos e
seis netos lindos”, afirma.

A Ressureição
Segundo domigo de maio
É grande a comemoração
É dia da mãezinha querida
É festa de grande emoção
Uns vão comprando presentes
Outros vão viajar,
Pois a mãezinha mora
distante e
Os filhos vão visitar.
Feliz de quem tem a mamãe
Esta felicidade me foi roubada,
a minha mãezinha querida
Reside em outra morada
Mas hoje eu fui visitar
um asilo só de velinhas
levasr um abraço de filho
Pra todas aquelas mãezinhas
Dei um presente a cada uma
E um abraço bem apertado
Chamei todas de mamãe
Fiquei mais conformado
Mas confio na promessa
Que os túmulos se abrirão
E cristo me trará de volta
A minha querida mãe do
coração.
Do rodízio poético de
Jacomo Ventrici, ex-vereador
e morador de Diadema, em
homenagem ao Dia das Mães

Restaurantes do ABC preveem bom movimento para o Dia das Mães

Estabelecimentos esperam data mais movimentada que o do ano passado, quando estavam fechados para atendimento presencial devido à pandemia
Restaurantes do ABC devem ter um Dia das Mães –
que será festejado amanhã
(9) – mais movimentado que
o do ano passado, quando os
estabelecimentos estavam fechados para atendimento presencial devido à pandemia de
covid-19 e só abriram para entrega ou envio de pedidos.
Com a Fase de Transição
do Plano São Paulo, a tradicional comemoração fora de casa
com a família volta a ser possível, uma vez que os restaurantes estão autorizados a ter
consumo no local respeitando protocolos sanitários e limite de 25% da capacidade.
“Historicamente, o Dia das
Mães é a segunda melhor data
em movimento para o segmento de alimentação, atrás apenas do Dia dos Namorados. O
comércio em geral tem o Natal
como referência, mas o usual
almoço com a mãe é tradicionalíssimo em nosso setor”, afirmou o presidente do Sindicato
das Empresas de Hospedagem
e Alimentação do ABC (Sehal),

Fotos: Reprodução

Boiadeiro (dir.) vai oferecer seu tradicional rodízio de saladas, pratos quentes e carnes; Fonte Leone (dir.) preparou bufê especial para o Dia das Mães

Beto Moreira.
Antes da pandemia, o movimento de Dia das Mães na
churrascaria Boiadeiro era equivalente a quatro domingos normais. Agora, em meio à segunda onda da crise sanitária, o
tradicional estabelecimento de
Diadema espera faturar apenas
metade disso. “Infelizmente, não
poderemos encher a casa, por
causa da restrições sanitárias.
Mesmo assim, estamos otimis-

tas e esperamos dobrar o movimento comparativamente a um
domingo normal”, comentou o
gerente Edson Luis Boldrini.
No Dia das Mães, a churrascaria vai oferecer seu tradicional rodízio de saladas, pratos quentes e carnes, com preço
de R$ 89,90 por pessoa.
Para o Sehal, os estabelecimentos precisam focar dois
pontos importantes para trazer de volta os clientes na re-

tomada econômica: seguir à
risca todas as orientações sanitárias e proteger a saúde de
seus clientes e funcionários.
“As pessoas se sentem seguras quando chegam aos locais
e notam que o ambiente está
higienizado e que há distanciamento no salão”, ressaltou
o presidente da entidade.
É o caso do Fonte Leone,
bar e restaurante de Santo André, que vai oferecer bufê espe-

cial no Dia das Mães – o qual
inclui saladas, carnes e massas
– por R$ 109 por pessoa.
“A expectativa (para o Dia
das Mães) é a melhor possível. Estamos seguindo os
protocolos sanitários de distanciamento e redução de
mesas para receber a clientela com toda segurança”, afirmou o sócio-proprietário do
Fonte Leone, José Miranda.
Tanto no Boiadeiro como

no Fonte Leone não há reservas – o atendimento ocorre
por ordem de chegada.
O restaurante Casa Porteña, de São Caetano, celebra
o Dia das Mães com novidades no cardápio. Um dos
destaques é a Moqueca Parrilera (R$ 89), que leva pescada amarela e camarões,
acompanhada de arroz branco com amêndoas em lâminas, (Reportagem Local)

minha cidade 7

Sábado e Domingo, 8 e 9 de maio de 2021

Doria apresenta projeto do BRT
ABC; obra deve começar em julho

Sistema de transporte rápido por ônibus elétrico vai conectar a região a São Paulo
O governador João Doria
apresentou nesta sexta-feira
(7), o projeto do BRT-ABC,
sistema de transporte rápido
que conectará com ônibus elétrico, via corredor exclusivo,
São Paulo, São Caetano, São
Bernardo e Santo André. Serão
investidos, exclusivamente pela
iniciativa privada, R$ 859 milhões no novo modal de transporte metropolitano que terá
capacidade para transportar
115 mil pessoas por dia.
“Estamos muito felizes de
assinarmos o projeto do BRT
do ABC. Esse é o primeiro BRT
aqui no Estado, que vai permitir
a ligação de áreas importantes
do ABC. Uma iniciativa que
exigiu estudos, planejamento,
análises, para permitir que com
essa alternativa, com esse modal, oferecêssemos o menor
tempo possível ao menor investimento viável e, principalmente, em um tempo reduzido
de implementação”, destacou.
O projeto do BRT-ABC prevê
18 quilômetros de via expressa,
com 20 paradas, três terminais
e uma frota de 82 ônibus elétricos, com ar-condicionado,
silenciosos e não poluentes,
articulado, com 23 metros. O
sistema de integração dos municípios da região com a capital
fará o trajeto de ponta a ponta,
do terminal São Bernardo ao

Ricardo Cassin/PMSBC

Reunião contou com a presença de prefeitos e autoridades políticas do ABC

Terminal Sacomã, na capital,
em 40 minutos na modalidade
expressa. Além do bilhete expresso que dará a opção do passageiro fazer menos paradas,
haverá duas outras opções,
tradicional e semiexpressa.
A obra será iniciada após a
conclusão do projeto executivo
em andamento, com previsão
de início até o final de julho e
de entrega e operação total em
2023. A empresa Metra será a
responsável pela implementação e gerenciamento e terá direito a 25 anos de exploração da
concessão. O sistema se conectará a CPTM, Metro, Expresso
Tiradentes, linhas da SPtrans e
ao Corredor ABD. Na Estação
Tamanduateí o passageiro terá a
opção de acessar a Linha 2-Verde
do Metro ou a Linha 10-Turquesa da CPTM, de lá o passageiro
tem a opção de seguir até a es-

tação Sacomã, integrando também ao Expresso Tiradentes.
n ESTUDANTES
Além de ser uma nova opção
aos trabalhadores do ABC que
se deslocam até a capital, o novo
modal de transporte atenderá
especialmente aos estudantes
da região. O BRT passará pelo
Instituto Mauá, Fundação Santo André, Fundação ABC entre
outas universidades.
“O BRT-ABC vai levar os
passageiros de modo eficiente
e absolutamente coerente com
a demanda da região, de acordo
com os estudos de origemdestino realizados. Todos o
investimentos da implementação serão feitos pela iniciativa
privado, fiscalizados pelo estado”, comentou o secretário dos
Transportes Metropolitanos,
Alexandre Baldy. “Esperamos

que em 2022 tenhamos o BRT
ABC operacional para a população”, pontuou Baldy.
“Com as obras do BRT ABC,
São Bernardo passará a ter sua
primeira conexão, via transporte público, ao sistema metroviário de São Paulo, o que é
extremamente importante para
nossa população que se desloca
diariamente até a Capital. O
BRT soma-se ainda ao anúncio que tivemos nesta semana
do início, no próximo mês, das
obras do Piscinão Jaboticabal e
dos investimentos no Corredor
ABD”, destacou o prefeito de São
Bernardo, Orlando Morando.
Para o prefeito de Santo
André, Paulo Serra, “o novo
modal escolhido foi o mais
apropriado e eficaz para avançarmos ainda mais na pauta da
mobilidade em nossa cidade”.
(Reportagem Local)

Ribeirão Pires passa a contar com três profissionais do Mais Médicos
Ribeirão Pires recebeu o reforço de três profissionais do
Programa Mais Médicos do
Governo Federal. As três foram
apresentadas nesta sexta-feira (7) e vão atuar na atenção
primária do município. Lauriê
Pimentel, veio da Bahia, Carla
Segura, do Mato Grosso.

A única médica da cidade
é Alessandra Machado, que
estava em atividade em Rio
Grande da Serra. As profissionais farão integração e
treinamento com a equipe da
Secretaria de Saúde durante a
próxima semana e, posteriormente, serão encaminhadas às

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Unidades Básicas de Saúde.
O secretário de Saúde,
Audrei Rocha, destacou a
importância desse reforço
profissional. “A Atenção
Primária é a nossa prioridade, pois é o caminho primordial para evitar doenças.
As três doutoras serão im-

portantíssimas nesse processo de humanização do nosso
sistema de saúde”, afirmou.
Carla Segura, uma das médicas do programa, agradeceu a
recepção. “Temos uma grande
responsabilidade e estamos
prontas para entrar em ação”,
pontuou. (Reportagem Local)

Moradores do Campanário reclamam de
mato alto e desrespeito às leis de trânsito
Mato alto, árvores sem
corte, carros estacionados na
calçada têm causado problemas de segurança aos moradores do Jardim São Judas, no
Campanário, em Diadema. Os
munícipes relatam assaltos no
entorno da Praça Maria Aparecida Dias, além de desrespeito
às leis de trânsito, inclusive com
rachas no período da noite.
Segundo o morador Cosmo
Maciel, a prefeitura da gestão
anterior foi procurada, além de
vereadores, para relatar os problemas, mas não houve retorno
por parte da administração. Maciel destacou que no mês passado ocorreram dois assaltos, em
um o ladrão conseguiu efetuar
o roubo e no outro motoristas que passavam auxiliaram a
vítima e o criminoso fugiu, se
escondendo no mato.
“Eles roubam as pessoas no
farol e se escondem no mato.
A avenida Paranapanema está
muito escura. O arvoredo está
tão grande, que as lâmpadas se
tornaram escuras. Já tem três
anos que estamos pedindo a
poda, que não é feita, com isso,
os assaltos e roubo de celular são
frequentes nas avenidas Maria
Leonor, Paranapanema, Jacuí,
Brasília. No cruzamento é frequente o roubo de celular quando a pessoa para no farol”, disse.
O morador destacou que esteve na prefeitura, que à época
afirmou que estava sem maquinário para efetuar a poda.
Cosmo afirmou que esteve na
Câmara para pedir que a um
vereador que fizesse ofício solicitando a poda das árvores e
o rebaixamento das guias. “É
necessário para os idosos e pessoas com deficiência, mas fui
informado que não seria feito
o ofício porque os motoqueiros
iriam usar o rebaixamento.”
O morador Rafael Moraes,
que é bombeiro, afirmou que
o local poderia ser usado para
atividades de lazer. “Poderia ter
bancos, área para as crianças ou
mesmo uma base da Guarda,
para dar mais segurança na

região. Este espaço está perdido.
É um ponto de assalto e onde somos obrigados a andar no meio
do mato ou na rua”, destacou
n TRÂNSITO
Cosmo ressaltou, ainda, o
desrespeito às leis de trânsito.
Segundo o morador, a maioria das faixas de pedestres está
apagada e a avenida Paranapanema, à noite, se torna pista de
corrida. “Os caminhões e carros
chegam a tirar racha. Passam
no cruzamento mesmo com o
farol no vermelho. Conversamos com o secretário de Transporte, José Carlos (Gonçalves)
e nada foi resolvido. Parece que
Diadema não tem lei.”
Outro problema relatado são
carros que invadem as calçadas.
“Os moradores não sabem por
a quem recorrer. Não conseguimos nem uma lombada ou semáforo inteligente. Não sabemos o
que fazer”, afirmou Maciel.
Consultada, a prefeitura afirmou que a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente vai vistoriar
o local para avaliar, programar
e executar as roçadas de mato
e podas de árvores necessárias.
Com relação ao trânsito, afirmou que a pasta de Transportes
vai intensificar a fiscalização
na praça e adjacências, visando
coibir estacionamento irregular
de carros. Também vai desenvolver projeto de manutenção
da sinalização viária e adequação
à acessibilidade universal, especialmente nas travessias.
“Quanto a questão da segurança, a revitalização da praça
vai melhorar a situação no local.
Vale ressaltar que a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a
Guarda Municipal de Diadema
precisam que a população comunique/registre, junto às Delegaciais, essas ocorrências de assalto, para que sejam realizadas
rondas naquela área. Em levantamento realizado hoje (nesta
sexta), tanto a GCM como a
Civil não têm registro de delitos
naquele ponto da cidade”, afirmou a prefeitura. (Angelica Richter)
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Indicações de Josa Queiroz mudam cenário para
população em situação de rua em Diadema
Segundo o vereador, ainda este mês será aberto espaço alternativo de convivência comunitária para essa parcela da população
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Indicações do vereador Josa
Queiroz (PT) ao Executivo estão
prestes a mudar o cenário para
a população em situação de rua
em Diadema. Ainda este mês
deve ser aberto Espaço Alterna
tivo de Convivência Comunitária
à População em Situação de Rua,
proposto pelo parlamentar em
5 de fevereiro. Outra ação é a
alteração na lei que versa sobre
a Frente de Trabalho, a qual ele
va de 5% para 10% as vagas no
programa para esse público. Josa
também propôs a adesão ao Pla
no Nacional da População em
Situação de Rua e a implemen
tação de Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitora
mento dessa política pública.
Segundo Josa, essas medi
das estão em consonância com
as propostas de seu mandato. “É
uma população extremamente
vulnerável. Precisamos desca
racterizar que só está vivendo em
situação de rua usuários de drogas
ou de álcool. Uma grande parcela é
formada por pessoas em extrema
pobreza, com problemas de vín
culos familiares, que acabaram fa
zendo a escolha de viver nas ruas.
Porém, a situação tem se agra
vado. Basta olhar ao redor e nos
faróis para percebermos que a
situação econômica tem, de fato,
ampliado esse segmento invisível
da população, porque a maioria

faz questão de não enxergar. Pior
do que não enxergar e achar que
isso é normal”, destacou.
O vereador afirmou que bus
cou mecanismos para dialogar
com o governo e com essa popu
lação. Josa destacou que a cidade
tem uma política de atendimento
a esse público, que é o Centro POP,
mas que foi desconstruída ao lon
go dos últimos anos. “A primeira
indicação que propusemos foi a
adesão Plano Nacional da Popula
ção em Situação de Rua. A segun
da ação foi a estruturação de um
novo espaço que possa realmente
atender essa população. Pedimos
que a prefeitura fizesse um diag
nóstico sobre essa população e
foi produzido um estudo muito
bem elaborado pela Secretaria de
Assistência Social e Cidadania. A
partir daí, começaram a entender
algumas necessidades que se
tinha aqui no município, e uma foi
ao encontro do que propusemos,
instituir um espaço alternativo de
convivência comunitária voltado
à população de rua”, afirmou.
O diferencial desse espaço é
que foge do modelo tradicional
de albergue, onde a pessoa pode
passar à noite. Segundo Josa, a
proposta é montar um ambiente
que também funcione durante o
dia e que conte com uma série de
atividades de inserção. “Pensa
mos em um espaço que também
possam levar uma ‘pessoa’ que
convive com eles no dia a dia,
seus bichos, em geral cachor

Divulgação

Moradores do Núcleo Inverno Verão
reclamam de mudança em linha de ônibus

Josa: “foi criado um novo segmento invisível da população”

ros. Muitos não querem ir para
o albergue para não abandonar
o companheiro deles.”
n ABISMO
Segundo Josa, com base no
diagnóstico a prefeitura entendeu
que tem um abismo entre o ser
viço oferecido hoje por algumas
entidades e o que é necessário. O
petista descartou crítica ao serviço
oferecido por essas instituições e
afirmou que fazem trabalho im
portante dentro do município.
“A Casa Transitória é um desses
espaços. É importantíssimo esse
trabalho e temos de valorizálo.
Agora, o poder público também
tem responsabilidade por meio
do POP Rua. O público é muito
maior do que as entidades po
dem absorver. Então, estamos
muito felizes com a prefeitura

ter aceitado nossa indicação
do novo espaço e mais feliz por
poder acompanhar sua imple
mentação”, ressaltou.
Josa elogiou a postura do
governo por escolher um imóvel
para o novo equipamento que
não esconde esse público, como
ocorre hoje. “Hoje o atendimento
é feito em lugar insalubre, mas o
novo espaço fica praticamente ao
lado da prefeitura. Com isso, es
peramos ter ações inclusivas, com
atendimento integral e human
izado a essa parcela da população.
Entendemos que uma parcela
dessa população precisa de ajuda
médica, mas outra foi excluída
da sociedade. Por isso, mudamos
mais uma vez a lei que institui a
Frente de Trabalho do município,
para intensificar a inclusão desse
público”, destacou.

a volta às aulas, principal
mente à noite”, destacou.
Segundo o líder co
munitário, os moradores
chegaram a fazer abaixo
assinado e buscaram apoio
dos vereadores, mas sem
retorno. “Está muito com
plicado. Temos 800 casas
no morro, mais ou menos
2.500 pessoas morando
aqui. Fizemos abaixoassi
nado, mas acabaram tiran
do a linha. Precisamos de
ajuda”, destacou.
Questionada, a prefei
tura informou que “a linha
atendeu às referidas ruas
apenas durante poucos
meses do ano passado, em
caráter de teste, e foi sus
pensa ainda no último tri
mestre de 2020 pela gestão
anterior. A Secretaria de
Transportes irá avaliar a
solicitação dos moradores
e verificar a possibilidade
de ajustes no atendimento.
É importante ressaltar que
está em andamento o es
tudo de todas as linhas de
ônibus com o objetivo de
melhorar a qualidade do
serviço e diminuir o tempo
de espera”. (AR)

A decisão da Prefeitura
de Diadema de mudar o tra
jeto da Linha 9D, que sai do
Sítio Joaninha em direção
ao Terminal Diadema, no
final de março, continua
causando transtorno aos
moradores, apesar da sus
pensão da alteração. Após
pressão dos moradores a
administração voltar atrás,
mas munícipes do Núcleo
Inverno Verão afirmam
que os coletivos não volta
ram a passar no antigo
trajeto, fazendo com que
os moradores tenham de
andar até três quilômetros
para pegar o coletivo.
O líder comunitário
do Núcleo, José Reinaldo
Santos Silva afirmou que a
prefeitura suspendeu a mu
dança, mas os ônibus não
retornaram. “O trajeto era
novo, tinha mais ou menos
cinco meses. O ônibus en
trava na rua do Verão, de
pois na Pau do Café, virava,
passava na Primavera e
descia no Morro do Samba.
Porém, depois da mudança,
não passou mais e isso com
plicou para nós. Além disso,
estamos preocupados com

INFORME

LABIRINTITE X ZUMBIDO X LIMPEZA.

Labirintite: Uma tontura grave ou vertigem pode trazer a sensação

• Evite cafeína, tabaco e substâncias que criam dependência, pois

de que algo está terrivelmente errado. É possível que a origem do

elas também podem desencadear o zumbido.

seu problema seja a labirintite, uma infecção do labirinto, que é o

• Malhe. Se a causa do zumbido for má circulação, fazer exercícios

sistema de cavidades cheias de líquido do ouvido interno.

físicos ajudará.

O labirinto controla o equilíbrio. Embora a vertigem possa tornar

• Certifique-se de descansar o suficiente.

extremamente difícil para você continuar com as suas atividades,

É importante cuidar dos ouvidos para prevenir que problemas

a infecção em si não é perigosa. Em geral, o repouso é o principal

graves aconteçam.

tratamento.

Limpeza: ao contrário do que pensam muitas pessoas, na maioria

O médico pode receitar remédios para combater a tontura, assim

das vezes, é melhor deixar o cerume no ouvido. Ele está lá por uma

como a náusea e o vômito que também podem acontecer. Na maioria

boa razão: reter sujeira, bactérias e outras partículas que podem

dos casos, os sintomas desaparecem entre uma e três semanas.

causar ferimentos, irritação ou infecções.

Episódios recorrentes de vertigem devem ser investigados por

Às vezes, no entanto, o cerume se intensifica. Mesmo assim, em

um médico, já que podem representar alguma outra doença não

grande parte das vezes, os ouvidos se limpam sozinhos. Quando

manifesta.

você come ou fala, os movimentos do maxilar empurram a cera

Zumbido: Todo mundo fica com um pouco de zumbido nos ouvidos

para o ouvido externo, de onde você pode remover com facilidade,

de vez em quando, mas quando acontece continuamente isso pode

usando um pedaço de algodão umedecido.

incomodar você. É o resultado de um dano das células ciliadas

Somente quando o cerume estiver causando desconforto ou

do ouvido interno. Essas células captam as vibrações sonoras e

atrapalhando a audição, você deve fazer algo para removê-lo, mas

enviam impulsos elétricos pelo nervo auditivo para o cérebro. No

com extremo cuidado. Os cotonetes deveriam vir com uma etiqueta

zumbido, as células estão "ligadas" o tempo o todo, fazendo o

de aviso: NÃO COLOQUE PROFUNDAMENTE NOS OUVIDOS.

cérebro pensar que as vibrações sonoras estão entrando no ouvido

Eles podem fazer mais mal do que bem, empurrando a cera para

sem cessar.

dentro do canal auditivo, até mesmo contra o tímpano, podendo

Entre as causas possíveis do zumbido estão trauma acústico,

interferir na audição. E não é só: eles também podem prejudicar a

cerume, infecção, efeitos colaterais de certos medicamentos (mais

delicada parede do canal ou perfurar o tímpano. Tanto um quanto o

de 200 podem ocasionar zumbido), tímpano perfurado, acúmulo

outro podem levar a uma infecção.

de líquidos, pressão arterial alta, tumor, diabetes e envelhecimento.

Se o cerume estiver realmente incomodando e precisar ser

Para interromper o zumbido e a labirintite, tente o seguinte:

removido, deixe que um médico faça isso para você. Não use

• Interrompa o barulho muito alto ou use um protetor auricular.

gotinhas para amaciar a cera. Se o problema não estiver com o

• Mantenha baixa a sua pressão arterial

cerume, as gotas podem piorá-lo.

• Diminua o sal.

Consulte um médico antes de fazer uso dessa substância.

• 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.

Dra. Maryanne Ramos, Fonoaudióloga
do Grupo Biomédic.

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

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

’’
Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

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

VENDAS

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

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS
280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00
REF.: CA000449

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA
04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA
R$ 1.800,00
REF.: CA000614

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA
03 DORMS , 54 MTS
C/ 01 VAGA
R$ 1.100,00
REF.: AP000700

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

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL 140M²,
COM WC
R$ 5.000,00
REF.: SL-000258

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

LOCAÇÃO

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

JOÃO MODESTO Av. Antonio Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
“Orgulho de ser de Diadema”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Aluga-se
Casa de 2 dormitórios
sem garagem e são
3 casas local.
Aluguel R$ 750,00
Com deposito ou
fiador
Centro de
Diadema- SP

www.joaomodestoimoveis.com.br / E-mail: jmodestoimoveis@yahoo.com.br

“Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões”

Aluga -se
São 3 casas no local
de 2 comôdos
Aluguel R$ 260,00
cada uma
Alugo com um
mês de depósito
Av. Rotary
VL.Sta. Maria
Diadema - SP

Aluga-se
casa de 4 comôdos
sem garagem
Aluguel 600,00
Com um mês de
deposito ou fiador.
Jardim Eldorado
Diadema -SP

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Venda

Um sobrado de 3 andares c/ 3
Aluga-se
casas duas possui 2
Apto de um dormitório s/
garagem
dormitórios com suites e uma
e s/condomínio, possui 2
de 1 dorm. c/ garagem
vasio no local
p/ 2 carros área ultil 280,00m2
sendo um no 1º andar e outro
Valor R$ 490.000,00
no 2º andar
aceita contra oferta ou troca por
Aluguel R$ 750,00
apto em São Paulo quitado ou
com depósito ou fiador
carro com pouco uso.
Av. Alda
Centro - Diadema- SP.
Diadema - SP.

ALUGO SALÃO COM 5 SALAS AMPLAS, NO CENTRO DE DIADEMA

Roteiro do Bom Apetite

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

TEMOS OUTROS IMÓVEIS PARA
LOCAÇÕES E VENDAS. CONSULTE-NOS!

Boiadeiro
Grill

Serviços Gerais

GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.
( Não Estamos Fazendo Entrega)

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

‘‘

Um bom
anuncio faz
você vender
mais

Você pode acreditar

’’

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Serviços Gerais

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo
é uma empresa de telecomunicações que fornece
a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
em telefonia e segurança eletrônica.

Automatização de portões
Câmeras de monitoramaneto
TEL: 11 2805-1730 / 2805-2088
RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA
DIADEMA /SP - CEP: 09950-110
Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br
novomundo.telecom

Publicidade Legal
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE DIADEMA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DESPACHO
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Resumo da Prorrogação do Termo de Colaboração
002/2018-SEL firmado entre o MUNICÍPIO DE DIADEMA e INSTITUTO CEM POR CENTO SOCIAL
para Desenvolvimento do Projeto Escolinhas de
Futebol.
A presente prorrogação da parceria vigerá de 01/04
a 31/12/2021, podendo ser prorrogado até o limite
de 60 (sessenta) meses.
O valor estimado do convênio é de R$ 580.443,03
(Quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta
e três reais e três centavos) referente a 9 (nove)
meses para o presente exercício. Dotação orçamentária nº. 12.02.2091.27.812.0003.335043 – fonte de
recurso 11100000 – ficha 120012.
Expediente pelo P.I. 5230/2017.
40º CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 03/2020 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, no
uso de suas atribuições legais, DIVULGA o resultado dos recursos e informa que não houve alteração
na CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR publicada em
01.05.2021 ao cargo de AGENTE SERVIÇO FUNERÁRIO I – COVEIRO, conforme segue:
Recursos

LUCAO INJETÁVEL. Qtde: 6.400 AMP. Vlr. Unitário:
R$ 6,04. Marca: MAGNESIO 50%/ HALEX ISTAR.
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. Tornamos pública a classificação preços ref. pregão
em epígrafe. MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, Itens:
01 TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO
SARS-COV-2 IGG E IGM ANTICORPO. Qtde: 30
test. Vlr unit: R$11,90. Marca: WAMA; 02 TESTE
RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO
SARSCOV-2 IGG E IGM ANTICORPO. Qtde: 6 test. Vlr
unit: R$11,90. Marca: WAMA.
Pr. Eletrônico: 036/21 - PC: 028/21. Objeto: R. de
P. p/Forn. De Veículos Caracterizados C/Viaturas
P/A Guarda Civil Municipal De Diadema. Tornamos pública a classificação preços ref. pregão em
epígrafe. V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRELI, Item: 1 VEÍCULO TIPO
HATCH BACH E/OU SEDAN 0 KM CARACTERIZADO COMO VIATURA GCMD. Qtde: 6 un. Vlr unit:
R$ 96.000,00. Marca: RENAULT/LOGAN 1.0ZEN;
Item: 2 VEÍCULO TIPO HATCH BACH E/OU SEDAN 0 KM CARACTERIZADO COMO VIATURA
GCMD. Qtde: 1 un. Vlr unit: R$ 96.000,00. Marca:
RENAULT/LOGAN 1.0ZEN.
Pr. Eletrônico: 018/21 - PC: 012/21. Objeto: R. de P.
p/Forn. De Insumos P/Laboratório. Tornamos pública a classificação preços ref. pregão em epígrafe.
PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA, Item: 2 KIT
P/DIAGNÓSTICO RÁPIDO MENINGITE. Qtde: 3cx.
Vlr unit: R$1.948,60. Marca: DIAMED/BIORAD. Os
Itens 01 E 03 - Restaram Fracassados.
DECRETO Nº 7929, DE 05 DE MAIO DE 2021 DESIGNA os servidores que deverão exercer funções
próprias de vigilância sanitária e epidemiológica
em nome do Município. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR,
Prefeito do Município de Diadema, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o disposto no parágrafo §3º, do artigo
96, da Lei Estadual nº 10.083/98 e o contido na Lei
Municipal nº 1.510/2009; Considerando o que consta
do Processo Administrativo nº 22.045/96; DECRETA: Art. 1º. Ficam designados para exercer a funções
de vigilância sanitária e epidemiológica em nome do
Município de Diadema, dentro de seus limites territoriais, passando a compor a lista de autoridades sanitárias municipais, os seguintes servidores: I. ADRIANA LIMA CRUZ DA SILVA, prontuário nº 116.915; II.
ARLINDO ANTONIO ALMEIDA SILVEIRA, prontuário nº 108.668; III. ARTUR FERREIRA MODENA,
prontuário nº 110.559; IV. CAMILA DIAS DA CRUZ,
prontuário nº 110.026; V. CARLOS EVERARDO ALVES FILHO, prontuário nº 106.415; VI. CLAUDIA
LEONE, prontuário nº 115.195; VII. CRISTINA DA
SILVA MARTINS, prontuário nº 119.702; VIII. DÁCIO
DE LIRA RABELLO NETO, prontuário nº 101.976;
IX. DÉBORA ARRUDA DE AQUINO RIBEIRO, prontuário nº 117.796; X. DEISE DE ARAÚJO, prontuário
nº 114.801; XI. DEJANIRA BENEDITA MOYSES,
prontuário nº 111.055; XII. ENÉIAS CARDOSO DE
SOUZA, prontuário nº 119.081; XIII. EPAMINONDAS RODRIGUES E OLIVEIRA FILHO, prontuário
nº 105.047; XIV. ÉRICA BELASCO DE AQUINO
LOPES, prontuário nº 116,716; XV. ÉRICA HORITA
SIRATUTI, prontuário nº 108.290; XVI. FÁBIO DIAS
FERNANDES, prontuário nº 118.827; XVII. FLÁVIA PRADO CORRALLO, prontuário nº 108.065;
XVIII. FRANCIELE FINFA DA SILVA, prontuário nº
119.603; XIX. IRIANE MARIA SAMMARONE HENRIQUES, prontuário nº 107.554; XX. JANAÍNA
LESLÃO GARCIA, prontuário nº 109.908; XXI. KEILA CRISTINA DA SILVA, prontuário nº 119.783; XXII.
KELLY TERUMI YUKI, prontuário nº 119.185; XXIII.
LUCIANA CUNHA AMARAL, prontuário nº 118.734;
XXIV. MARIA CLAUDETE DA SILVA PERES BORREGO, prontuário nº 109.571; XXV. MARIA LUZIA
CAETANO FERNANDES, prontuário nº 109.539;
XXVI. MARILDA DE OLIVEIRA DE PONTES LEÇA,
prontuário nº 6.929.813-01 (RSPV – Estado); XXVII.
MARY ANNE SILVA QUAIATO PEREZ, prontuário nº
109.423; XXVIII. MICHELLE MACEDO SOARES,
prontuário nº 110.162; XXIX. MILENA CAMARA,
prontuário nº 101.342; XXX. NANCI DO CARMO,
prontuário nº 119.788; XXXI. NEIVA RIBEIRO DOS
SANTOS, prontuário nº 118.837; XXXII. PATRICIA
DE OLIVEIRA COSTA, prontuário nº 111.137; XXXIII. RAUL ANTONIO FERIANCE PACHECO, prontuário nº 114.802; XXXIV. REINALDO DONIZETI DE
OLIVEIRA, prontuário nº 109.747; XXXV. RENATA
MARQUES ASSIS, prontuário nº 114.274; XXXVI.
SILVANA DUARTE PESSOA ARAÚJO, prontuário
nº 111.777; XXXVII. TAIZ APARECIDA MARTINS
BENTO, prontuário nº 109.494; XXXVIII. TÂNIA DA
COSTA, prontuário nº 108.060; XXXIX. TATIANA
DE ALMEIDA MENNUCCI, prontuário nº 109.926;
XL. VERA LUCIA HOOPER LINGIARDI, prontuário nº 1109.985; XLI. VIVIANE KIUTI, prontuário nº
118.514; XLII. WILSON FERNANDES BARBOSA,
prontuário nº 111.946. Art. 2º. As despesas com a
execução deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário. Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto nº 7.841/2020.
Diadema, 05 de maio 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 REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretária de Saúde
DECRETO Nº 7930, DE 05 DE MAIO DE 2021 DISPÕE sobre o pagamento dos Restos a Pagar apurados em 31 de dezembro de 2020 para os meses
de abril e maio de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR,
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 5º da Lei
Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO as normas da lei municipal nº 4050, de
26 março de 2021; CONSIDERANDO ainda o que
consta no processo administrativo interno de nº
5774/2021. DECRETA Artigo 1º Os restos a pagar
cujas despesas estejam vinculadas aos Fundos Municipais e a recursos de fontes Estaduais e Federais
oriundos de Transferências dessas esferas de governo serão pagos durante o mês de maio de 2021.
§1º - O pagamento se dará na ordem cronológica
de apresentação dos respectivos créditos nas correspondentes fontes de recursos, considerando os
valores apurados na forma do artigo 2º e a prioridade estabelecida no artigo 3º deste decreto. §2º - Os
pagamentos aos quais se refere esse artigo poderão ocorrer após o mês de maio de 2021 caso: a)
a Divisão do Tesouro (SF-22) receba as notas de
liquidação das respectivas despesas devidamente
atestadas pelos seus ordenadores e certificadas
pela Divisão de Contabilidade (SF-21); b) subsistirem despesas não pagas após a aplicação do limite
previsto no artigo 3º da lei municipal 4050 de 26 de
março de 2021. §3º - Os restos a pagar cujas fontes de recurso não estejam mencionadas no “caput”
deste artigo terão seus pagamentos disciplinados
por decreto próprio, no prazo fixado pelo artigo 7º
da lei 4050 de 26 de março de 2021. Artigo 2º Os
valores autorizados para o pagamento dos restos a
pagar mencionados no artigo 1º corresponderão: Iaos saldos financeiros dos respectivos fundos, apurados em 31 de março de 2021, nos limites determinados pelo artigo 3º da lei municipal nº 4050, de 26
de março de 2021; II - aos saldos financeiros das
contas bancárias destinadas ao depósito dos recursos estaduais e federais repassados, apurados em
31 de março de 2021, nos limites determinados pelo
artigo 3º da lei municipal nº 4050, de 26 de março
de 2021. §1º - Para aplicação do percentual previsto no artigo 3º da lei municipal nº 4050, de 26 de
março de 2021, a Divisão do Tesouro da Secretaria
de Finanças apurará a Receita Corrente Líquida do
mês imediatamente anterior ao do efetivo pagamento. § 2º Caso existam saldos financeiros apurados
em cada Fundo e em cada conta bancária vinculada
das fontes de recursos estaduais e federais após os

DECRETO Nº 7931 DE 05 DE MAIO DE 2021 DESIGNA LIQUIDANTE para a Empresa de Transportes Coletivos de Diadema – ETCD, nos termos do
artigo 4º da Lei 3.393, de 20 de dezembro de 2013 e
dá outras providências. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR,
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o encerramento das operações
das atividades da ETCD. ONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade no processo de extinção
da empresa. CONSIDERANDO a necessidade de
constar no Decreto de nomeação a qualificação
completa do liquidante. CONSIDERANDO o que
consta dos autos do processo administrativo interno nº 4771/2010 DECRETA: Art. 1º Fica nomeado
como liquidante da empresa de Transportes Públicos de Diadema o Sr. João Vicente Silva Cayres,
servidor público, prontuário 119.655, portador do
RG nº 19353254 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 093.421.728-90, residente e domiciliado na Rua
Flora, 103. Brás, com atribuições para a prática de
todos os atos necessários para a liquidação da empresa até a extinção. Art. 2º Com a autorização legal
para que o Município venha suceder a empresa em
liquidação, nas ações judiciais que a mesma seja
autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, a sucessão deverá ser encaminhada em todos
os processos aos respectivos Juízos ou Tribunais.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial o Decreto nº 7911/2021. Diadema, 05
de maio de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal
DECRETO Nº 7932, DE 05 DE MAIO DE 2021 DISPÕE sobre o prazo para elaboração do Plano de
Ação do Município de Diadema, para atender as disposições do artigo 18 do decreto federal nº 10.450
de 05 de novembro de 2020. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, no uso de
suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que
dispõem os artigos 48 e 48-A da lei complementar
nº 101, de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal; CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto
Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 acerca do padrão mínimo de qualidade e adoção do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle – SIAFIC, DECRETA: Art. 1º Os sistemas de controle orçamentário e administração financeira do Município de
Diadema serão adequados às normas do Decreto
Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, na
forma do que dispõe o seu artigo 18. Art. 2º Para
a adequação a que se refere o artigo primeiro, as
Secretarias de Finanças e de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Diadema elaborarão
um Plano de Ação que garanta a implementação dos
padrões mínimos de integração do Sistema Único
e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC. §1º O conteúdo
do Plano de Ação deverá ser veiculado por meio de
decreto a ser expedido no prazo máximo de trinta
dias contados da data de eficácia do presente decreto. §2º A elaboração do Plano de Ação será de
responsabilidade das Secretarias Municipais de
Finanças e de Planejamento e Gestão. Art. 3º 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. Diadema,
05 de Maio de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR
Prefeito Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe
de Gabinete DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA
Secretária de Assuntos Jurídicos MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ Secretária de Planejamento e Gestão
Pública FRANCISCO ROZSA FUNCIA Secretário de
Finanças
DECRETO Nº 7933, DE 07 DE MAIO DE 2021 DISPÕE sobre a implementação de medidas restritivas
complementares às previstas no decreto municipal
7875 de 05 de fevereiro de 2021 e estende a vigência 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 sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
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 disposições 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 enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo conforme Decreto Legislativo nº 2.495,
de 31 de março de 2020; CONSIDERANDO o agravamento 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,
ainda, o que consta nos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 7849/2020; Decreta: Art. 1º
Ficam prorrogadas no território do Município de Diadema até o dia 23 de maio de 2021 as restrições
impostas às atividades, circulação de pessoas, bens
e serviços cujo conjunto foi denominado como “Fase
de Transição” (https://issuu.com/governosp/docs/)
instituídas pelo Governo do Estado de São Paulo no
âmbito do Plano São Paulo - estratégia estabelecida
para o combate à COVID-19 por meio do decreto
estadual de nº 64.994 de 28 de maio de 2020. Art.
2º No período compreendido entre as 00:00 horas
do dia 08 de maio às 24:00 horas do dia 23 de maio
de 2021, vigorarão as medidas restritivas da fase
vermelha delineadas nos decretos municipais nºs
7904, de 1º de abril de 2021 e 7912, de 09 de abril
de 2021, permitidas, entretanto, as seguintes atividades: a) Restaurantes, com funcionamento restrito
entre 6 e 21 horas para o consumo local; b) Salões
de beleza e barbearias, com funcionamento restrito entre 6 e 21 horas; c) Atividades culturais, com
funcionamento restrito 6 e 21 horas; d) Academias,
com funcionamento restrito entre 6 e 21 horas. 1º As
atividades mencionadas nas letras “a” a “d” do caput
deste artigo deverão respeitar com rigor os protocolos sanitários gerais (https://www.saopaulo.sp.gov.
br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf) e específicos https://www.saopaulo.
sp.gov.br/planosp/setores/) previstos no Plano São
Paulo. § 2º As atividades mencionadas neste artigo
deverão respeitar o limite de 30% da capacidade de
ocupação dos respectivos estabelecimentos. § 3º Excepcionam-se das restrições mencionadas neste
artigo: I – As atividades industriais; II - Os hospitais,
farmácias, hospitais e clínicas veterinárias e serviços de apoio ao atendimento à saúde. III– A venda
de produtos por meio de entrega (delivery), retirada
dentro de veículos automotores (drive trhu) e retirada presencial direta de produtos nos estabelecimentos atingidos (take away). Art. 3º No período entre as
00:00 horas do dia 08 de maio de 2021 e as 24:00
horas do dia 23 de maio de 2021 ficam mantidos: I o toque de recolher entre 21 e 5 horas; II – o escalonamento dos horários de entrada e saída de atividades comerciais, industriais e de serviços, na forma
sugerida pelo Plano São Paulo; III – o teletrabalho
nas atividades administrativas não essenciais. Art.
4º O funcionamento dos órgãos públicos municipais
seguirá as normas dos regulamentos expedidos na
forma do artigo 3º do decreto municipal nº 7894, de
12 de março de 2021. Art.5º Em caso de constatação de descumprimento do presente decreto haverá
aplicação de multas e implementação das demais
medidas cabíveis, como a interdição e o fechamento
pelos órgãos municipais de vigilância sanitária ou
pelas autoridades policiais, inclusive a Guarda Civil
Municipal, na forma da lei. Art.6º Este decreto entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. Diadema, 07 de maio de
2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA Chefe de
Gabinete DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos BENEDITO DOMINGOS MARIANO Secretário de Defesa Social JOSÉ
EVALDO GONÇALO Secretário de Transportes REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretária de Saúde

DECRETO Nº 7934, DE 07 DE MAIO DE 2021 DISPÕE sobre extensão das medidas e prazos definidos nos Decretos Municipais nº 7.705, de 16 de
março de 2020 e nº 7.708, de 18 de março de 2020,
bem como no Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de
abril de 2020, no Decreto Municipal nº 7.732, de 08
de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de
29 de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751,
de 15 de junho de 2020, no Decreto Municipal nº
7.762, de 13 de julho de 2020, no Decreto Municipal
nº 7.772, de 31 de julho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.774, de 07 de agosto de 2020, no Decreto
Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 7.790, de 04 de setembro de
2020, no Decreto Municipal nº 7.796, de 18 de setembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.803, de
02 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº
7.807, de 09 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.818, de 23 de outubro de 2020, no Decreto
Municipal nº 7.834, de 13 de novembro de 2020, no
Decreto Municipal nº 7.843, de 27 de novembro de
2020, no Decreto Municipal nº 7.854, de 16 de dezembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.867, de
14 de janeiro de 2021, no Decreto Municipal nº
7.872, de 29 de janeiro de 2021, no Decreto Municipal nº 7.886, de 26 de fevereiro de 2021 e no Decreto nº 7901, de 26 de março de 2021 e dá outras
providências, para a continuidade do enfrentamento
da emergência e calamidade públicas decorrentes
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus
(COVID-19). JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso
e gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição
da República; CONSIDERANDO a classificação
pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de
março, como pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20
de março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária do novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Estadual n° 64.879, de 20 de março de 2020, que
reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n°
7.715, de 24 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município e o disposto
no Decreto nº 7910, de 09 de abril de 2021, que reconheceu a manutenção do estado de calamidade
pública, diante da crise provocada pela pandemia
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa, por
meio do Decreto Legislativo nº 2.502, 27 de abril de
2021, reconhece a existência de calamidade pública
no Município de Diadema, para fins do artigo 65 da
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000; CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos
autos do Processo Administrativo Eletrônico nº
7849/2020; DECRETA Art. 1º. As medidas, regras e
prazos previstos no Decreto Municipal nº 7.705, de
16 de março de 2020, bem como no Decreto Municipal nº 7.708, de 18 de março de 2020, no Decreto
Municipal nº 7.726, de 22 de abril de 2020, no Decreto Municipal nº 7.732, de 08 de maio de 2020, no
Decreto Municipal nº 7.739, de 29 de maio de 2020,
no Decreto Municipal nº 7.751, de 15 de junho de
2020, no Decreto Municipal nº 7.762, de 13 de julho
de 2020, no Decreto Municipal nº 7.772, de 31 de
julho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.774, de 07
de agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 7.780,
de 21 de agosto de 2020, no Decreto Municipal nº
7.790, de 04 de setembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.796, de 18 de setembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.803, de 02 de outubro de 2020,
no Decreto Municipal nº 7.807, de 09 de outubro de
2020, no Decreto Municipal nº 7.818, de 23 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.834, de 13
de novembro de 2020, no Decreto Municipal nº
7.843, de 27 de novembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.854, de 16 de dezembro de 2020, no
Decreto Municipal nº 7.867, de 14 de janeiro de
2021, no Decreto Municipal nº 7.872, de 29 de janeiro de 2021 e no Decreto Municipal nº 7.886, de 26
de fevereiro de 2021 e do Decreto Municipal 7901,
de 26 de março de 2021 permanecerão em vigor
pelo período em que perdurar o estado de calamidade pública reconhecido no decreto legislativo estadual nº 2502, de 26 de abril de 2021 e serão reavaliadas a qualquer tempo caso necessário. §1º. Os
servidores em regime de teletrabalho na forma do
Decreto Municipal nº 7.708, de 16 de março de
2020, deverão ser convocados, pelo Titular de cada
Secretaria Municipal, ao trabalho presencial antes
do prazo estabelecido no caput deste artigo, de forma gradativa, em razão da necessidade do serviço
público, recomendando-se a adoção de escalas de
revezamento e de diretrizes para possibilitar a observância ao distanciamento social e às demais medidas de proteção, tais como uso obrigatório de
máscaras, higienização das mãos e outras medidas
que se fizerem necessárias. §2º. Será mantido o regime de teletrabalho, quando possível e se assim a
função o permitir, aos servidores enquadrados em
grupo de risco em relação à COVID-19, assim reconhecidos e confirmados pelo Serviço de Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, da
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. § 3º.
Com base nos fundamentos e na forma do § 1º, deste artigo, deverá ser determinada a reabertura de
equipamentos e órgãos públicos Municipais para o
devido atendimento ao público, respeitadas as condições sanitárias. § 4º. Ficam convalidados e ratificados os atos anteriores praticados na forma e nos
fundamentos dos §§ 1º e 3º, deste artigo, desde 16
de março de 2020. Art. 2º. Os servidores que estão
impossibilitados de executar o teletrabalho, e que
não forem convocados ao trabalho presencial, deverão entrar em fruição compulsória de férias, conforme definição pela Chefia imediata, ou poderão requerer licença prêmio, excetuados os servidores
lotados na Secretaria de Saúde e na Secretaria de
Defesa Social. §1º. Se não houver férias vencidas
em quantidade de tempo suficiente para abarcar
todo o período de afastamento, o tempo que sobejar
será abatido de banco de horas, a ser compensado
posteriormente. §2º. Caberá à Chefia imediata do
servidor: I - gerir as escalas de fruição das férias de
seus subordinados, bem como comunicá-los; II - informar nome, prontuário, cargo e período de descanso à Secretaria de Gestão de Pessoas por meio
de Memorando Interno, com o respectivo encaminhamento via e-mail. Art. 3º. Em relação aos servidores Municipais e colaboradores da Saúde devem
ser observadas as regras expedidas pelo Titular da
Secretaria Municipal da Saúde, por meio de Portaria, no tocante aos critérios e parâmetros para afastamentos em razão de licença médica por COVID-19. Parágrafo único. Para efeito do caput, ficam
adotadas a Portaria S. S. nº 02/2020, a Portaria S.S.
nº 08/2020 e a Portaria S.S. nº 23/2020, expedidas
pela Secretaria de Saúde, bem como, desde já, as
eventuais Portarias que venham modificá-las, revogá-las ou prorrogá-las. Art. 4º. Em relação aos demais servidores Municipais devem ser observadas
as regras expedidas pelo Titular da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas por meio da Portaria
SEGEP nº 001, de 31 de julho de 2020 e alterações
posteriores, no tocante aos critérios e parâmetros
para afastamentos em razão de licença médica por
COVID-19, em casos confirmados, casos suspeitos
e contactantes. Art. 5º. Da regra do art. 8º, do Decreto Municipal 7.705 de 16 de março de 2020, ficam
excetuados os trabalhos atos e diligências no âmbito
da Comissão Processante Permanente e nas demais áreas da Secretaria de Gestão de Pessoas. §
1º - Para que se cumpra a finalidade descrita no caput deste artigo, todas as audiências empreendidas
pela Comissão Processante Permanente serão realizadas por videoconferência. §2º No primeiro momento em que se manifestarem nos autos, deverão
as partes e seus procuradores fornecer endereço
eletrônico e linha telefônica móvel celular, os quais
servirão para realização de notificação e a intimação, inclusive para envio do link de acesso à audiência virtual. §3º As partes e seus procuradores deverão informar o endereço eletrônico das testemunhas
que eventualmente arrolarem para envio do link de
acesso a audiência virtual, bem como demais dados
qualificativos para sua localização e intimação. § 4º
No dia e horário agendados, todas as partes deverão ingressar na audiência virtual pelo link informado, com vídeo e áudio habilitados, inclusive os membros da Comissão. §5º Nos casos de falha de
transmissão de dados entre as estações de trabalho
serão preservados os atos até então praticados e
devidamente registrados, cabendo a Comissão avaliar as condições para a continuidade do ato, possível pelo mesmo link, ou sua redesignação. No caso
de falha na conexão que impeça a continuidade da
audiência, uma vez iniciada, ela será considerada
válida até o momento da queda da conexão, devendo a Comissão entrar em contato telefônico com as
partes para informar sobre eventual continuidade ou
resignação da audiência. Art. 6º. Os servidores que
já foram ou vierem a ser imunizados contra a Covid-19, respeitados os prazos previstos nos protocolos de vacinação, deverão reassumir imediatamente
o trabalho presencial. §1º Ao retornar ao trabalho
presencial o servidor deverá apresentar o comprovante de vacinação para extração de cópia e anexação ao seu prontuário funcional. §2º O descumprimento do disposto no caput deste artigo acarretará
falta injustificada, nos termos do disposto no art.
124, III e §3º da Lei Complementar nº 08, de 16 de
julho de 1991. Art. 7º. As despesas com a execução
deste Decreto, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 8º. Este Decreto
entrará em vigor na data da publicação, revogadas
as disposições em contrário. Diadema, 07 de maio
de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de

Assuntos Jurídicos ODAIR CABRERA Secretário de
Gestão de Pessoas
LEI Nº 4060, DE 07 DE MAIO DE 2021 DISPÕE sobre alteração da Lei Municipal nº 2.430, de 12 de
setembro de 2005, que dispôs sobre instituição do
Programa denominado “Frente de Trabalho”, e deu
providências correlatas, alterada pela Lei Municipal
nº 2.664, de 14 de setembro de 2007; Lei Municipal nº 2.853, de 20 de março de 2009; Lei Municipal
nº 2.987, de 11 de junho de 2010; Lei Municipal nº
3.153, de 06 de outubro de 2011; Lei Municipal nº
3.724, de 02 de março de 2018 e Lei Municipal nº
3.956, de 27 de fevereiro de 2020. PROJETO DE
LEI Nº 019/2021 De autoria do Ver. Josa Queiroz e
Outros 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 - O parágrafo 1º do artigo
2º da Lei Municipal nº 2.430, de 12 de setembro de
2005, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 3.956, de 27 de fevereiro de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 2º - ..
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
.. PARÁGRAFO 1º - Do total de vagas oferecidas,
havendo interessados e funções compatíveis, serão
destinados: 5% (cinco por cento) para pessoas com
deficiência; 5% (cinco por cento) aos egressos do
sistema penitenciário e aos beneficiários dos regimes semiaberto e aberto; 5% (cinco por cento) às
mulheres vítimas de violência doméstica e 10% (dez
por cento) às pessoas em situação de rua e/ou conviventes nos centros de acolhida de Diadema ou do
Centro de Referência Especializado em Assistência
Social para Pessoas em Situação de Rua, através
de avaliação técnica. .................................................
...................................................................................
.....” ARTIGO 2º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Diadema,
07 de maio 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 ODAIR
CABRERA Secretário de Gestão de Pessoas
LEI COMPLEMENTAR Nº 489 DE 07 DE MAIO DE
2021 ALTERA a redação do artigo 25 da Lei Municipal nº 379, de 19 de dezembro de 1969, que modificou o Sistema Tributário do Município e deu outras
providências. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 001/2021 De Autoria do Ver. Rodrigo Capel.
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 Complementar: ARTIGO 1º - O inciso
III do artigo 25 da Lei Municipal nº 379, de 19 de
dezembro de 1969, com a redação que lhe foi dada
pela Lei Municipal nº 586, de 25 de novembro de
1977: Lei Municipal nº 826, de 20 de dezembro de
1985; Lei Complementar nº 14, de 27 de dezembro
de 1991; Lei Complementar nº 32, de 27 de dezembro de 1994 e Lei Complementar nº 443, de 17 de
novembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte
redação: “ARTIGO 25- .............................................
..................................................................................
...................................................................III – pessoa considerada idosa pelo artigo 1º da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso), que não possua renda ou cuja renda, de
qualquer natureza, não ultrapasse 500 (quinhentas)
UFD’s; ....................................................................
.............................” ARTIGO 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
Diadema, 07 de maio 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 FRANCISCO ROZSA FUNCIA Secretário
de Finanças
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE DE 07
DE MAIO DE 2021: PORTARIAS: 1084, EXONERA a contar de 07/05/2021, EDGAR GOMES DA
SILVA, RG 45.903.341-4, OFICIAL DE GABINETEIII, GP. 1085, EXONERA a contar de 03/05/2021,
JULIANA BARACHO, RG 41.367.816-7, CHEFE
DE SERVIÇO, SS. 1086, EXONERA a contar de
07/05/2021, RODRIGO MARINHEIRO MUNIZ, RG
34.273.063-0, CHEFE DE SERVIÇO, SS. 1087,
NOMEIA a contar de 07/05/2021, RODRIGO MARINHEIRO MUNIZ, RG 34.273.063-0, OFICIAL DE
GABINETEIII, GP. 1088, COMISSIONA a contar
de 03/05/2021, MURIEL BARBOSA DE LIMA, RG
55.744.375.1, CHEFE DE SERVIÇO, SS. 1089,
NOMEIA a contar de 07/05/2021, EDGAR GOMES
DA SILVA, RG 45.903.341-4, CHEFE DE SERVIÇO,
SS. 1090, NOMEIA a contar de 07/05/2021, ADRIANA CRISTINA BEZERRA LEME, RG 49.063.065.0,
ASSISTENTE TÉCNICO, SS. 1091, NOMEIA a
contar de 07/05/2021, LILIAN OLIVEIRA DIAS,
RG 41.792.560.8, DIRETOR TÉCNICO, SS.1092,
REVOGAR a contar de 01/05/21 FG nível 3 de MAGALI GARCIA MARTINS, Prontuário nº. 111674, SF.
1093, REVOGAR a contar de 01/05/21 FG NÍVEL 4
de HELIO TADEU DE SOUZA, Prontuário nº. 6710,
SSO.
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Diadema, 07 de maio de 2021 - ODAIR CABRERA
- SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - HOMOLOGAÇÃO DO 40º CONCURSO PÚBLICO –
EDITAL Nº 003/2020 - Tendo em vista que foram
cumpridas as exigências legais para a regular classificação dos concursados, HOMOLOGO o Concurso
Público para provimento do cargo de AGENTE SERVIÇO FUNERÁRIO I - COVEIRO, objeto do P.A.I. nº.
566/2020, para que produza seus efeitos de direito. PUBLIQUE-SE. Diadema, 08 de maio de 2021.
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR - Prefeito Municipal
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: 039/21 - PC: 0318/20. Objeto: R. de
P. p/Forn. de Sacos de Lixo. Agendado: 20/05/2021
às 09h00. Pr. Eletrônico: 049/21 - PC: 023/21. Objeto: Contr. de Forn. de Água Mineral. Agendado:
28/05/2021 às 09h00. Informações, e/ou retirada
Edital completo, mediante pagamento das cópias,
sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante 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
AVISO
Pr. Eletrônico: 044/21 - PC: 0326/20. Contrato de
Prestação de Serviços de Empresa Especializada
em Tecnologia da Informação para Forn. e Manutenção de Licença de Sistema destinado a Gestão
Eletrônica e Integrada ao TJSP, via web servisse, de
Processos Judiciais do acervo Físico e eletrônico da
procuradoria. Tornamos público que a Licitação em
epígrafe foi adiada “Sine Die”.
Pr. Eletrônico: 0208/2020 - PC: 0237/2020. Objeto:
Forn. de Café Torrado e Moído. Resumo Ata RP
065/2021 entre Município Diadema e Fino Sabor
Indústria e Comércio Ltda. Itens homologados na
publicação do Diário Regional dia 20/02/2021. Prazo entrega: 10 dias corridos. Vigência: 12 meses a
partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 0118/2020 - PC: 0145/2020. Objeto: Forn. de Prod. de Higiene Pessoal. Resumo 2º
Apostilamento a Ata RP: 254/2020 entre Município
de Diadema e Comercial Lux Clean Ltda, Resumo 1º
Apostilamento a Ata RP: 255/2020 entre Município
de Diadema e MS de Araujo Atacadista de Produtos
em Geral Ltda, Resumo 2º Apostilamento a Ata RP:
256/2020 entre Município de Diadema e Orla Distribuidora de Produtos Eireli, Resumo 1º Apostilamento a Ata RP: 257/2020 entre Município de Diadema
e BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli, p/fazer
constar a participação da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano na Ata.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 066/2020 - PC: 0114/2020. Objeto:
Forn. de Medicamentos - Ação Judicial. Ata RP
158/20 entre Município Diadema e Altermed Mat.
Médico Hosp. Ltda. Ata RP 159/20 entre Município Diadema e Soma/SP Prod. Hosp. Ltda. Ata
RP 160/20 entre Município Diadema e Comercial
Cirúrgica Rioclarense Ltda. Ata RP 161/20 entre
Município Diadema e Dupatri Hosp. Com. e Exp.
Ltda. Ata RP 162/20 entre Município Diadema e
Aglon Com. e Representações Ltda. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e
valores registrados e publicados no Diário Regional
de 08/08/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 078/2020 - PC: 0152/2020. Objeto:
Forn. de Testes de DST e Pré-Natal. Ata RP 163/20
entre Município Diadema e Aimara Com. Representações Ltda. Tornamos público que permanecem
inalterados os itens, preços e valores registrados e
publicados no Diário Regional de 08/08/2020 ref. as
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 071/2020 - PC: 0130/2020. Objeto:
Forn. de Dietas Enterais, Suplementos Nutricionais
e Fórmulas Infantis - Ação Judicial e Outros Usos.
Ata RP 164/20 entre Município Diadema e Drogaria
Popular Melhor Preço RGS Eireli. Ata RP 165/20
entre Município Diadema e Eremix Ind. de Alimentos
Especiais Ltda. Ata RP 166/20 entre Município Diadema e Crismed Com. Hosp. Ltda. Ata RP 167/20
entre Município Diadema e Núcleo de Especialidades Aplicadas em Serv. e Com. Ltda. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e
valores registrados e publicados no Diário Regional
de 08/08/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 073/2020 – PC: 037/2020. Objeto:
Forn. de Açúcar Refinado. Ata RP 168/2020 entre
Município Diadema e DNA Comércio E Representações Eireli EPP. Tornamos público que permanecem
inalterados os itens, preços e valores registrados e
publicados no Diário Regional de 08/08/2020 ref. as
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 199/2020 - PC: 301/2020. Objeto: R.
de P. p/Forn. De Medicamentos. Homologo e Adjudico objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp.
Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 09/21 - PC: 08/21. Objeto: R. de P.
p/Forn. De Teste Rápido Qualitativo P/Detecção De
Anticorpos IGM E IGG Para SARS-COV-2. Homologo o objeto do pregão em epígrafe de acordo c/
Desp. Pregoeiro.
Pr. Eletrônico: 036/21 - PC: 028/21. Objeto: R. de
P. p/Forn. De Veículos Caracterizados C/Viaturas
P/A Guarda Civil Municipal De Diadema. Homologo
o objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp.
Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 018/21 - PC: 012/21. Objeto: R. de
P. p/Forn. De Insumos P/Laboratório. Homologo o
objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp.
Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 199/2020 - PC: 301/2020. Objeto: R.
de P. p/Forn. De Medicamentos. Tornamos pública a
classificação preços ref. pregão em epígrafe: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, ITENS: 10 – ATROPINA
SULFATO 0,25 MG POR ML. Qtde: 24.000 AMP. Vlr.
Unitário: R$ 0,50. Marca: PASMODEX /HALEX ISTAR; 11 – SULFATO DE MAGNESIO 50 % DE SO-

11 97127-7306 / 96752-2327

pagamentos de um determinado mês, esses valores
serão automaticamente revertidos para a realização
dos pagamentos nos meses subsequentes. Artigo
3º No pagamento das despesas mencionadas no
artigo 1º deste decreto, terão prioridade aquelas referentes às contrapartidas assumidas pelo Município
de Diadema em financiamento de obras, serviços e
programas obtidos junto a instituições de crédito,
bem como a instâncias governamentais, nacionais
e internacionais. Artigo 4º Os credores das despesas mencionadas no artigo 1º deste decreto, cujos
vencimentos sejam anteriores ao exercício de 2020,
serão convocados pela Secretaria de Finanças por
meio de correspondências físicas ou eletrônicas,
telefonemas e por outros meios de comunicação,
inclusive por meio de edital, se necessário. Artigo 5º
Os saldos remanescentes que permanecerem nos
respectivos fundos municipais após os pagamentos
previstos neste decreto poderão ser integralmente
utilizados para o pagamento de despesas que lhe
são próprias referentes a empenhos do exercício de
2021. Artigo 6º Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia
de 1º de abril de 2021 e revogadas as disposições
em contrário. Diadema, 05 de maio de 2021 JOSÉ
DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON
RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos FRANCISCO ROZSA FUNCIA Secretário de
Finanças

AVISOS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em cumprimento ao Estatuto Social da APAE
de Diadema, atendendo aos artigos 24,
25 e 26. Convocamos todos os associados
especiais e contribuintes a participarem da
Assembleia Geral Ordinária.
Será realizada no formato virtual (conforme
declaração de autorização da Federação
Nacional das APAES) via plataforma Google
Meet, link de acesso: https://meet.google.
com/tcj-xpgd-uge
Data: 08 de junho de 2021.
Início: 1ª Convocação 9:00 hs.
2ª Convocação 9:30 hs.
Ordem do Dia:
1. Aprovação do Relatório de Atividades 2020;
2. Aprovação das contas da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial exercício 2020;
3. Aprovação Plano de Trabalho 2021.
Diadema, 08 de maio de 2021.
Fernando Duque Rosa
Presidente da APAE de Diadema
VBG SERVIÇOS EIRELI torna público que
requereu à Secretaria de Meio Ambiente de
Mauá, a Licença de Operação, para Fabricação de esquadrias de metal situado à Rua
Everaldo Brito Costa Júnior, 184/202, Bairro
Sertãozinho - Mauá/SP, conforme consta no
Processo Administrativo n° 292/2021.

