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Municípios não têm
sobras, mas possuem
estoque de vacinas
contra o coronavírus

Comerciantes
de Santo André e
Diadema querem
maior flexibilização

Os municípios do ABC não registraram
até o momento sobras de vacinas, as chama
das “xepas”. No entanto, segundo dados do
Vacinômetro, todas mantêm estoques de imu
nizantes. Até às 10h desta sexta, 7.325.819 de
doses foram aplicadas no Estado. Para o ABC
foram encaminhadas 471.574 doses. Desse to
tal, 422.223 já foram aplicadas.
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As Associações Comerciais e Empresariais de
Diadema e Santo André vão pedir a flexibilização
de funcionamento do comércio às prefeituras.
Paralelamente, segundo o presidente da ACE, Ro
berto Malheiro, a Federação das Associações Co
merciais do Estado de São Paulo (Facesp) também
vai atuar junto ao Estado em busca da abertura do
setor nos municípios.
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ABC deixa fase emergencial e entra
na vermelha a partir de segunda
Com queda no número de casos de covid, Estado já sinaliza para avanço de algumas regiões à fase laranja no final deste mês

O ABC deixa a fase emergencial do
Plano SP e segue para a vermelha na
próxima segundafeira (12), a qual deve
vigorar ao menos até 18 deste mês. A
medida foi anunciada pelo vicegover
nador e secretário de Governo, Rodrigo

Garcia, durante coletiva nesta sexta
feira (9), e vale para todo o Estado. O
retorno à fase vermelha será possível,
segundo Garcia, devido ao resultado
positivo das medidas mais rígidas de
restrição, ao avanço na vacinação e à

expansão de leitos hospitalares, que
proporcionaram queda de 17,7% em
novas internações por covis e de 0,5%
ao dia em Unidades de Terapia Inten
siva (UTI) para pacientes moderados e
graves. O governo já sinaliza para novo

avanço de fase no final deste mês. De
acordo com coordenador do Centro de
Contingência, Paulo Menezes, a expec
tativa do governo do Estado é a de que
algumas regiões possam regredir para a
fase laranja, que prevê a abertura seleti

Alexandre Henrique/PMRP

va do comércio, na transição entre abril
e maio. “Não estamos entendendo isso
como um relaxamento, mas como um
avanço em relação às medidas emer
genciais da fase emergencial”, destacou
Rodrigo Garcia.
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mais saúdE

Prefeitura de Ribeirão Pires abre ala
pediátrica na UPA Santa Luzia
O prefeito de Ribeirão Pires, Cló
vis Volpi, inaugurou nesta sextafeira
(9) ala exclusiva para atendimento
pediátrico dentro da UPA Santa Luzia.
O espaço conta com nove leitos, sendo
seis de enfermaria e três de emergên
cia. Caso haja necessidade, o local pode

transportE

Consórcio ABC cobra
esclarecimentos
do Estado sobre
concessão do BRT e
linhas da EMTU
Página 5
Espaço conta com leitos de enfermaria e emergência, além de oferecer atendimento social às crianças

contra a covid

sEu bolso

Municípios do ABC
antecipam vacinação
de profissionais da
educação para hoje

Inflação sobe a
0,93% em março,
maior alta para o
mês desde 2015

Os municípios de São Bernardo,
Santo André e Diadema anteciparam
para hoje (10) o início da vacinação
contra o coronavírus de profissio
nais de educação. Os trabalhadores do
setor devem fazer agendamento para
receber a dose. São Caetano, Mauá e
Ribeirão Pires vão manter o começo da
imunização da categoria para a próxi
ma segundafeira (12).
Página 6

ser ampliado para até 12 leitos no total.
Além disso, há também um consultório
médico, sala de triagem, sala de medi
cação, posto de enfermaria, banheiros
e depósito para material de limpeza. O
custeio da nova ala será da administra
ção municipal.
Página 5
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Sábado

27º
Dia de sol,
com nevoeiro
ao amanhecer.
As nuvens
aumentam
no decorrer
da tarde.

16º

“

Somos o que
repetidamente fazemos.
Portanto, a excelência não
é um feito, é um hábito

“

Aristóteles

Roque de Sá/Agência Senado

O Índice Nacional de Preços ao Con
sumidor Amplo (IPCA), que mede a
inflação oficial do país, ficou em 0,93%
em março, acima da taxa de 0,86% re
gistrada em fevereiro. Tratase do maior
resultado para o mês desde 2015, quan
do foi apurada inflação de 1,32%. Com
a aceleração, o indicador acumulado em
12 meses alcançou 6,10% e estourou o
teto da meta do governo. Página 4 com alta de 11,26%, a gasolina foi o item que exerceu o maior impacto sobre o índice geral do mês
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Santos: o custo do Consórcio é alto
para manter um cabidão de empregos
Vereador de São Bernardo disse que vota projetos com coerência e não pela vontade da diretoria do PT
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A Câmara de São Bernardo
aprovou nesta semana indicação
do vereador e vice-líder do Governo, Julinho Fuzari (DEM),
para que tenha início o processo
de saída do município do Consórcio Intermunicipal ABC. A
proposta, que recebeu apoio da
maioria dos vereadores, tem
como base a diferença entre os
municípios na adoção de medidas restritivas para controle da
pandemia de coronavírus.
Ao Diário Regional, o petista Joilson Santos afirmou ser
favorável à saída da cidade da entidade regional. “Sou favorável por
diversos motivos: não apresenta
políticas públicas de interesse da
população, e o custo é muito alto
para manter um grande cabidão
de empregos” destacou.
O vereador afirmou que estamos vivendo um momento difícil
de pandemia e que todos têm de
fazer a sua parte. “Estou votando
os projetos importantes para o
combate à covid-19 na cidade e
ajudando, dentro do possível, as
famílias mais necessitadas.”
Essa postura de Santos, bem
como a de outros petistas, inclusive na eleição da Mesa Diretora,
tem levado a advertências por
parte das lideranças do PT. Entretanto, o parlamentar destacou que quem tem mandato são
os vereadores. “Não me lembro
do apoio do partido durante os

quatro anos em que fiz oposição
mais consistente, aguerrida.
Avalio como normal, mas voto
com coerência e não pela vontade da diretoria do partido”,
afirmou o petista, que está em
seu segundo mandato.
Para Joilson Santos, a direção da sigla não tem atuação
e fica procurando interferir no
Legislativo. “Não iremos aceitar.
Como já disse, quem tem mandato são os vereadores.”
Sobre a condução a pandemia
pelo governo Orlando Morando
(PSDB), o petista afirmou que
o tucano herdou obras importantes na área da saúde, mas tem
procurado dar celeridade na vacinação. Entretanto, afirmou que
falta ação no sentido de ajudar
o comércio, como por exemplo,
a redução do IPTU, abertura de
linha de crédito, além da criação
de auxílio emergencial.
A mesma análise Santos
faz sobre o governo João Doria
(PSDB). “Embora as medidas
(restritivas) sejam duras para o
comércio e à indústria, são necessárias. Porém, é preciso atuar
em outras frentes, como a liberação urgente de linha de crédito
para ajudar os comerciantes, os
pequenos e médios empresários
em geral.Ninguém aguenta mais
ficar de portas fechadas.”
Para Santos, o governo federal
atrasou todos os processos, de
compra de vacinas a protocolos de
segurança. Afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem par-
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Joilson Santos: “voto projetos importantes para a cidade”

tido) politizou o vírus e não tem
disposição para tomar medidas
sérias. “Depois de mais de um ano
(de pandemia) resolveu instalar um
comitê especial para combate, o
que demonstra que falta um líder
para o país”, pontuou.
n ELEIÇÕES
Embora seja prematuro falar em sucessão para 2024, o
vereador afirmou que o PT precisa
renovar o quadro e as ideias, além
de contar com novo candidato.
Próximo ao deputado estadual
Luiz Fernando Teixeira, eleito
primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp),
Santos afirmou que o parlamentar é um grande líder, articulado e
diferente dentro do PT. “Hoje vejo
o Luiz Fernando como o quadro

mais bem preparado para esse
desafio de 2024. Está preparado
para lidar com situações adversas
e sua atuação na Alesp mostra
isso, tanto que já no primeiro
mandato foi eleito primeiro secretário e agora novamente. Hoje é o
cargo mais importante que o PT
ocupa no Estado de São Paulo.”
Já quanto às eleições presidenciais, Santos afirmou que o restabelecimento dos direitos políticos
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva mudou o cenário. “O
presidente Lula é um ícone, um
grande líder, com grandes chances
de ganhar as eleições. Quem decide é o povo. Também não tenho
dúvidas de que se estivesse no
comando da Nação, praticamente
todos já estariam vacinados,
porque ia encontrar o caminho
certo a ser seguido”, destacou.

Diadema aprova projeto que
isenta de taxa de sepultamento
para doadores de órgãos
Foi aprovado nesta
quinta-feira, ainda em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei de autoria dos vereadores Talabi
Fahel (PV) e Jeoacaz Coelho Machado, o Boquinha
(cidadania), projeto que dá
isenção do pagamento da
taxa de sepultamento da
pessoa que tiver doado, por
ato próprio ou por meio de
seus familiares ou responsáveis, seus órgãos ou tecidos corporais para fins de
transplante médico.
De acordo com os autores, os hospitais e Unidades Básicas de Saúde

(UBS) municipais deverão
afixar cartaz com a seguinte
inscrição “Isenção de taxa
de sepultamento, nos cemitérios municipais”, para informar as pessoas sobre esta
possibilidade.
Na justificativa da lei, os
autores lembram que a fila
de transplantes chega a 60
mil pessoas no pais e que
neste ano, serão atendidos
apenas 20% desta lista. “Infelizmente, muitas pessoas
ainda não perceberam a importância desse ato de amor,
por isso é importante essa
lei”, disse Boquinha. (Reportagem Local)

Vítima de assédio na Alesp, Isa Penna
lidera campanha pela paridade de gênero
Em março, o Conselho de
Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) sugeriu
punição atenuada ao deputado
Fernando Cury (Cidadania) pela
importunação sexual contra a
colega Isa Penna (PSOL). A decisão do colegiado, formado por
oito homens e só uma mulher,
acabou revertida em plenário que aprovou um prazo maior, de
seis meses, para o afastamento.
A reportagem conversou
com a deputada Isa Penna logo
após a votação no Conselho de
Ética. Na ocasião, a deputada
disse ‘não ter dúvidas’ de que a
composição da comissão, majoritariamente masculina, influenciou a deliberação. Desde
então, a própria Isa, ao lado da

deputada federal Talíria Petrone
(PSOL-RJ), lidera campanha nacional do PSOL pela paridade de
gênero em Conselhos de Ética
do Poder Legislativo. Os órgãos
são responsáveis por cuidar do
procedimento disciplinar que
vai definir a aplicação de penalidades em casos de descumprimento das normas relativas
ao decoro parlamentar.
Nesta sexta-feira (9) as duas
apresentaram projetos para estabelecer a obrigatoriedade da
paridade de gênero na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo e no Congresso. Em
paralelo, articulam com outros
parlamentares do PSOL para
que também apresentem propostas semelhantes. (AE)
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Governo Bolsonaro age para
reduzir danos de CPI da Covid

Políticos aprovam decisão que
obriga abertura de CPI da Covid
A decisão judicial determinando a instalação da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
para apurar irregularidades no
enfrentamento da pandemia
ganhou apoio de diversas autoridades. O deputado estadual
Luiz Fernando Teixeira (PT-SP)
afirmou que “finalmente esse
genocida pode ser punido pelos
absurdos que cometeu nessa
pandemia - e por sua omissão
também”, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro.
O ex-ministro da Saúde Luiz
Henrique Mandetta (DEM)

A ideia é colocar governadores e prefeitos no alvo da investigação, além do ministro Barroso
mas afirmou que vai obedecer
a determinação e ler o requerimento de instalação da CPI na
semana que vem. A criação da
CPI da Covid preocupa o Palácio do Planalto por aprofundar
o desgaste do governo em um
momento de queda de popularidade de Bolsonaro e de
agravamento da pandemia.
Uma vez criada, a
comissão poderá convocar
autoridades para prestar depoimentos, quebrar sigilos
telefônico e bancário de alvos
da investigação, indiciar culpados e encaminhar pedido
de abertura de inquérito para
o Ministério Público.
Alguns cenários são discutidos no momento. Pacheco
ainda pode recorrer da liminar
antes de ler o requerimento que
cria oficialmente a CPI. Nesta
quinta, afirmou que iria avaliar
essa possibilidade com os advogados da Casa.
Outro fator que pode impedir o início dos trabalhos é
a retirada de assinaturas do
pedido de CPI. Atualmente,
são 32 senadores apoiando.
Para inviabilizar a comissão,
o Planalto precisa convencer

O governo do presidente
Jair Bolsonaro age para conter
os danos com a CPI da Covid no
Senado, que teve sua instalação
determinada pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta (8).
Uma das estratégias, segundo
aliados do Palácio do Planalto,
será convencer senadores a retirar assinaturas de apoio ao
funcionamento da comissão,
o que pode inviabilizá-la. Caso
não obtenha sucesso, a ideia é
ampliar o escopo e colocar governadores e prefeitos no alvo,
além do próprio ministro Luís
Roberto Barroso, que ordenou
a instalação da comissão.
Na manhã desta sextafeira, Bolsonaro atacou o
magistrado, acusando-o de
promover “politicalha” e de
“militância política” para desgastar seu governo. Também
cobrou a abertura de processos de impeachment contra
ministros da Corte.
Barroso determinou que
o Senado instale CPI para investigar ações e omissões da
gestão Bolsonaro no combate
à pandemia. O presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), criticou a decisão,

Marco Corrêa/PR

disse considerar a abertura da
CPI positiva. “A sociedade é
quem ganha quando os atos
praticados e suas consequências
tão penosas para as pessoas do
nosso país são esclarecidos.”
O presidente do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde
(Conass), Carlos Lula, afirmou
ser papel constitucional do
Legislativo fiscalizar atos do
Executivo. “Que se aproveite a
oportunidade para enfim investigar os responsáveis por tantas
omissões e comportamentos
inadequados”, disse. (RL e AE)

Mortes por coronavírus no país
aumentam 10% em uma semana
O total de vidas perdidas
para a covid-19 cresceu 10%
na Semana Epidemiológica
13, de 28 de março a 3 de abril.
Nesse período, foram registradas 19.643 novas mortes,
contra 17.798 confirmadas
na semana anterior. A média
móvel de mortes (total de vidas
perdidas pelo número de dias)
na SE 13 ficou em 2.806.
Os dados estão no Boletim
Epidemiológico do Ministério
da Saúde sobre o Coronavírus
Nº 57. O documento reúne
a avaliação da pasta sobre a
evolução da pandemia, considerando as semanas epidemiológicas e tipo de medicação

Bolsonaro disse que ministro promove “politicalha”

ao menos seis parlamentares
a retirar seus nomes. O mínimo necessário é 27.
n OPOSIÇÃO
Mesmo com a instalação da
CPI, o governo também avalia
que pode evitar que a oposição
obtenha maioria no colegiado,
a ser formado por 11 titulares e
sete suplentes. As vagas são distribuídas conforme o tamanho
das bancadas. Assim, o MDB,
partido dos líderes do governo
Fernando Bezerra (PE) e Edu-

ardo Gomes (TO), deve ter o
maior número de assentos.
Além disso, senadores
defendem abertamente a inclusão de práticas adotadas
por prefeitos e governadores
no escopo da apuração, argumentando que verbas federais
para o enfrentamento da covid-19 foram encaminhadas a
Estados e municípios, motivo
pelo qual esses entes devem
ser igualmente investigados. A
estratégia seria uma forma de
dividir o foco. (AE)

empregada por autoridades de
saúde para essas situações.
A curva de mortes mostra
aumento intenso a partir do
fim do mês de fevereiro. O
resultado da SE 13 é quase o
dobro de há um mês, quando
na SE 9 foram registrados
10.104 mortes.
O total de novos casos
confirmados, contudo, sofreu
uma queda de 14%. Na Semana Epidemiológica 13 foram
registrados 463.235 novos
diagnósticos, contra 539.903
novas notificações de pessoas
infectadas com o novo coronavírus na semana anterior.
(Agência Brasil)
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Inflação supera teto da meta, vai a Família &
6,10% em 12 meses e pressiona Selic Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

IPCA teve em março a maior alta para o mês desde 2015, reforçando previsão de novo aumento da taxa básica

O que é melhor: ser empregado
ou empreendedor?

Roque de Sá/Agência Senado

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial do
país, ficou em 0,93% em mar
ço, acima da taxa de 0,86% re
gistrada em fevereiro. Trata
se do maior resultado para o
mês desde 2015, quando foi
apurada inflação de 1,32%.
Os dados foram divulgados
ontem (9) pelo Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Com a aceleração, o in
dicador acumulado em 12 me
ses alcançou 6,10% e estourou o
teto da meta do governo pa
ra a inflação de 2021, o que
não ocorria há quatro anos.
O centro da meta do gover
no para o IPCA é de 3,75%, po
dendo variar 1,5 ponto porcen
tual para baixo ou para cima
– ou seja, entre 2,25% e 5,25%.
O dado do IPCA de março
reforça a perspectiva de nova
alta na taxa Selic em maio. O
Banco Central elevou a taxa de
juros em 0,75 ponto porcentual
no mês passado, para 2,75%, e
sinalizou deve fazer novo aperto
da mesma magnitude em maio,
salvo uma “mudança significa
tiva” nas projeções de inflação.
Os principais impactos pa

Gasolina ficou mais cara na bomba após reajustes nas refinarias

ra o resultado de março vêm
dos aumentos nos preços de
combustíveis (11,23%) e do
gás de botijão (4,98%). Com
alta de 11,26%, a gasolina foi
o item que exerceu o maior
impacto sobre o índice geral do
mês (0,60 ponto porcentual).
“Foram aplicados sucessi
vos reajustes nos preços da ga
solina e do óleo diesel nas refi
narias entre fevereiro e março,
o que impactou os preços para o
consumidor final nas bombas.
A gasolina teve alta de 11,26%

nos postos; o etanol, 12,59%,
e o óleo diesel, de 9,05%. O
mesmo aconteceu com o gás,
que teve dois reajustes nas re
finarias nesse período, acumu
lando alta de 10,46%. Agora o
consumidor percebe esses au
mentos”, explicou o gerente da
pesquisa, Pedro Kislanov.
Uma boa notícia para o
consumidor é que a inflação do
grupo Alimentação e Bebidas
(0,13%) vem desacelerando. O
preço continua subindo, mas
em menor ritmo. As variações

anteriores foram 1,74% em
dezembro, 1,02% em janeiro e
0,27% em fevereiro.
“Os alimentos tiveram al
ta de 14,1% em 2020. Porém,
desde dezembro, apresentam
tendência de desaceleração. Al
guns fatores contribuem para
isso, como a maior estabilida
de do câmbio e a redução na
demanda por conta da suspen
são do pagamento do auxílio
emergencial nos primeiros me
ses do ano”, disse Kislanov.
Para quem só come em casa,
a alimentação no domicílio teve
queda de 0,17%, enquanto a ali
mentação fora de casa teve alta
de 0,89%. Recuos nos preços
do tomate (-14,1%), da batata
inglesa (-8,8%), do arroz (-2,1%)
e do leite (-2,3%) baratearam
as refeições em casa. Porém, as
carnes (0,85%) seguem em alta,
embora a variação tenha sido in
ferior à de fevereiro (1,7%).
As famílias gastaram 0,81%
a mais com habitação em março,
com contribuição de 0,12 ponto
para o IPCA geral. Além da alta
do gás, a energia elétrica ficou
0,76% mais cara, apesar da ma
nutenção da bandeira tarifária
amarela. (Reportagem Local)

C

aro(a) leitor(a), imagine quantas pessoas já sonharam em
como deve ser maravilhoso ter seu próprio negócio... Poder
controlar seus horários, ser seu próprio patrão, administrar
os lucros, não ter de dar satisfação a ninguém. Enfim, ser
dono do seu próprio nariz profissional.
Acredito que você também já tenha imaginado essa possibilidade.
A pergunta acima não tem resposta certa ou errada.
Ser empreendedor ou empregado depende de vários aspectos,
entre os quais perfil vocacional, objetivos de vida, situação financeira
e também influência que recebemos de nossos pais.
Grande parte dos brasileiros é criada sob o seguinte mantra:
estudar bastante, formarse academicamente, conseguir um bom
emprego em uma boa e promissora empresa, onde receba benefícios
como 13º salário, férias anuais de 30 dias, plano de saúde, Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e boa previdência privada.
Também faz parte desta forma de criação dedicarse ao emprego,
crescer hierarquicamente, conquistar um bom salário e, assim, chegar
à aposentadoria. Ou seja, buscase segurança, estabilidade, salário fixo,
previsibilidade e, quem sabe, a oportunidade de buscar um novo emprego,
com proposta salarial e de carreira melhor do que se tem em mãos.
Porém, ao levar uma vida profissional como empregado, devese
levar em conta que seu salário será determinado pela empresa. Por
mais que você se empenhe e se doe ao propósito de seu cargo, sua
remuneração será limitada ao que o patrão quiser lhe pagar.
É importante considerar ainda que a estabilidade e previsibilidade
inicialmente apresentadas podem ruir a qualquer momento seja por
um erro cometido, mesmo que involuntário, ou ainda em função de
crises econômicas e de mercado.
Em lado completamente oposto, existe a figura do
empreendedor ou a figura do patrão. Essa pessoa é aquela que
trabalha em algo que é seu, determina o caminho a ser trilhado pela
empresa, coloca seu capital (dinheiro) em risco, forma os preços
dos produtos, organiza as atividades, administra o caixa e, claro,
recebe a maior parte do dinheiro ganho.
Então ser empreendedor é muito melhor, mais gostoso e
ainda se ganha mais do que sendo empregado assalariado? A
resposta é sim e não.
Afinal, o empreendedor, diferentemente do funcionário
assalariado, não possui qualquer garantia de que terá um salário fixo
todos os meses. Afinal, em um determinado mês o lucro da empresa
pode ser muito bom e, no outro, pode haver prejuízo. Aí, de onde virá
o dinheiro para manter o salário fixo?
Outro ponto negativo está no fato de não haver leis trabalhistas
que o amparem, nem 13º salário, férias ou FGTS.
Portanto, os desafios e riscos de se tornar empreendedor são
grandes, importantes e suas decisões podem causar problemas à
empresa ou então levála ao sucesso.
Ficaram mais claras as diferenças entre os perfis de empregado
e empreendedor? É importante que você reflita e busque mais
informações sobre estas duas importantes posições profissionais.
Se você ficou com alguma dúvida, me manda um email que te
explico. Meu site é www.sergiobiagioni.com.br.

Coop ganha coletores para descarte de eletroeletrônicos
Reservatórios já foram instalados pela Green Eletron em sete supermercados da rede, dos quais três no ABC
A Coop firmou parceria
com a Green Eletron, gestora
de logística reversa de eletro
eletrônicos e pilhas que não
têm mais utilidade, que visa
instalar novos coletores para
descarte ambientalmente cor
reto do lixo eletrônico nos
supermercados da rede.
Segundo a cooperativa, a
parceria visa contribuir para
a preservação do planeta e di
minuir a poluição ambiental.
“Essa parceria também se
estende aos trabalhos desen
volvidos pela plataforma de

sustentabilidade Coop faz Bem
e atende ao acordo assinado
pela Apas (Associação Paulista
de Supermercados) de política
de saúde e segurança ocu
pacional”, explica Adalberto
Correia dos Santos Júnior,
responsável pela área de se
gurança, medicina do traba
lho e meio ambiente respon
sável (SESMTMA) da Coop.
Até o momento, sete uni
dades da Coop foram contem
pladas com coletores da Green
Eletron: Diadema (Avenida Sete
de Setembro, 200), Mauá (Ave-

nida Barão de Mauá, 1.389),
Santo André (Avenida Industrial, 2.001), Piracicaba (Avenida
Professor Alberto Vollet Sachs,
2.030); São José dos Campos
(Avenida Dr. João Batista de
Souza Soares, 2.185); Sorocaba
(Avenida Itavuvu, 3.799) e Tatuí
(Rua XI de Agosto, 3.045).
Nesses locais, cooperados
e clientes podem dar o destino
correto de secadores, telefones
celulares, furadeiras, fones de
ouvido e pilhas sem uso, den
tre outros equipamentos.
Por segurança, os coletores

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

instalados pela Green Eletron
foram projetados para evitar
furtos e contato do consumidor
com os resíduos, uma vez que
seus reservatórios são manti
dos trancados dentro das lojas.
Ao atingir a capacidade má
xima de armazenamento, os
coletores são abertos e os re
síduos depositados são reti
rados pela Green Eletron, que
se encarregará de enviálos às
empresas parceiras, respon
sáveis por dar o destino ade
quado de todo o material des
cartado. (Reportagem Local)

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.
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Anúncio Diário Regional_297mm x 150mm_Sicredi_Conecta_20 Maio 2020.indd 1

20/05/20 19:45

Minha Cidade

Sábado e Domingo, 10 e 11 de abril de 2021

5

jornalismo@diarioregional.com.br

ABC não tem ‘xepa’, mas possui estoque de vacinas
Santo André, por exemplo, até a manhã desta sexta já havia recebido 147.854 doses e utilizado 131.193, assim mantém 16.661 em estoque
WILSON DE SÁ ESPECIAL PARA
O DIÁRIO REGIONAL

Os sete municípios do ABC
não registraram até o momento sobras de vacinas, as
chamadas “xepas”. No entanto, segundo dados do Vacinômetro, todas as cidades mantêm estoque de imunizantes.
Até às 10h desta sexta-feira
(9), 7.325.819 de doses foram
aplicadas no Estado.
Para o ABC foram encaminhadas 471.574 doses,
das quais, 422.223 já foram
utilizadas e, portanto,
49.351 estão em estoque.
Santo
André
vacinou
13,50% de sua população e
já aplicou 131.193 doses no
total das 147.854 que recebeu até as 10h desta sextafeira. São Bernardo recebeu
136.718 e utilizou até o momento 129.203, ou 10,8%
de seus cidadãos.
São Caetano vacinou
20,3% de sua população,
ao aplicar 47.145 doses
das 53.273 que recebeu.
Ribeirão Pires também ultra-

passou os 10,8% de vacinados
na cidade. Das 20.746 vacinas enviadas ao município,
19.340 já foram aplicadas.
Pela ordem do número de
vacinados, para Diadema já
foram enviadas 50.499 doses
e, desse total, 42.428 já foram
utilizadas. Assim, 7,6% dos
diademenses já estão imunizados com a primeira dose.
Mauá recebeu 57.063
doses e vacinou 48.398, ou
7,2%, de sua população e Rio
Grande da Serra aplicou 4.516
imunizantes (6,1%) das 5.421
doses que recebeu.
n SOBRAS
Mesmo com vacinas em estoque, as prefeituras da região
afirmam que não há sobras em
suas cidades. A Prefeitura de
São Bernardo, informou que
as vacinas solicitadas semanalmente pelas UBSs de forma
nominal para o grupo da faixa
etária definido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) são
utilizadas e, portanto, não há
perdas de doses.
Santo André disse o mu-

nicípio utiliza apenas doses
únicas a partir de determinado horário de vacinação, para
evitar sobras. Segundo a prefeitura, as equipes nos pontos
de vacinação são orientadas a
não abrir novas doses em caso
de baixo fluxo nos locais. Em
caso de indisponibilidade de
doses únicas, as sobras são
direcionadas para a vacinação
de acamados de acordo com a
faixa etária.
Já Rio Grande da Serra
afirmou que as sobras são
remanejadas para atenção ao
acamados que estão na faixa
etária estipulada pelo governo
estadual, seguindo a lista de
espera que temos.
Em Diadema, a assessoria
de imprensa informou que,
após imunizado o públicoalvo apto a tomar a vacina
contra a covid-19, caso haja
dose remanescente próximo
ao término das atividades
do serviço de saúde, estas
deverão ser destinadas aos
idosos acima de 60 anos,
dando prioridade à próxima
faixa etária a que estamos em

Prefeitura de R.Pires inaugura ala pediátrica na
Unidade de Pronto-Atendimento Santa Luzia

A Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou, nesta sexta-feira
(9) ala exclusiva para atendimento pediátrico dentro da
UPA Santa Luzia. O evento contou com a presença do prefeito
Clóvis Volpi, da primeira-dama
Lígia Volpi, do secretário de
Saúde, Audrei Rocha, e do presidente da Câmara, Guto Volpi.
Chamado de “UPA infantil”,
o espaço conta com nove leitos,
sendo seis de enfermaria e três
de emergência. Caso haja necessidade, o espaço pode ser
ampliado para até 12 leitos no
total. Além disso, há também
um consultório médico, sala

de triagem, sala de medicação, posto de enfermaria,
banheiros e depósito para
material de limpeza.
A possibilidade de contaminação pelo covid-19 das
crianças dentro da UPA foi a
principal preocupação apontada pelo prefeito Clovis Volpi
para a necessidade de separar o
atendimento das crianças e dos
adultos. “Algumas emergências
fazem com que encontremos
soluções. O que mais nos preocupou eram as crianças. Decidimos, então, em conjunto com o
secretário de saúde, Audrei Rocha, e sua equipe técnica, criar a

UPA infantil”, disse Volpi.
Ainda segundo o prefeito,
o custeio da nova ala será da
administração municipal. “O
conceito de UPA infantil oficialmente não existe dentro
da estrutura de uma unidade.
Não é patrocinada pelo governo federal nem estadual. Nós
é que estamos custeando com
recursos próprios toda essa
estrutura”, explicou, antes de
completar: “Cada vez que se
faz uma ação em que melhora
a qualidade de vida do cidadão,
nos sentimos realizados. É assim que se faz um governo que
gosta de gente”. (RL)

Consórcio ABC pede esclarecimentos ao Estado
sobre concessão do BRT e linhas da EMTU

O Consórcio Intermunicipal ABC solicitou ao governo do
Estado esclarecimentos sobre a
implementação do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) no
ABC e operação do Sistema
Remanescente, composto pelas
linhas intermunicipais alimentadoras e complementares da
área de operação.
Em ofício ao secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy,
a entidade regional pede mais
detalhes sobre a prorrogação
antecipada da concessão do

serviço de transporte coletivo intermunicipal por ônibus e trólebus no Corredor
Metropolitano São Mateus/
Jabaquara, que passou a incorporar a implementação,
manutenção e exploração do
Sistema BRT-ABC e do Sistema Remanescente.
O ofício pede informações
sobre o planejamento, implementação e execução do Sistema BRT-ABC, incluindo o projeto dos corredores exclusivos,
estudos de impacto em relação
ao sistema viário local, desa-

propriações e interface entre a
operação de transîto local e do
corredor, além de propostas de
integração com outros modais.
Em relação ao Sistema
Remanescente, o Consórcio
ABC requer informações sobre os estudos e planejamento
para racionalização da estrutura, de forma a evitar as atuais
sobreposições às linhas municipais. Além disso, questiona
se há perspectiva de efetivação
de integração física, operacional e tarifária do sistema. (Reportagem Local)

VACINAÇÃO CONTRA A COVID NO ABC
Na região já foram aplicadas 422.223 doses do imunizante
Cidade
Santo André
São Bernardo
São Caetano
Ribeirão Pires
Diadema
Mauá
Rio G da Serra
ABC

Aplicadas
131.193
129.203
47.145
19.340
42.428
48.398
4.516
422.223

1ª dose
97.372
91.145
32.848
13.359
32.548
34.210
3.141
304.623

1ª dose
33.821
38.058
14.297
5.981
9.880
14.188
1.375
117.600

Recebidas
147.854
136.718
53.273
20.746
50.499
57.063
5.421
471.574

Vacinados
13,50%
13,50%
20,30%
10,80%
7,60%
7,20%
6,10%
15,03%

Fonte: Vacinômetro
Anderson Amaral/Especial para o DR

fase de vacinação. A orientação técnica da Secretaria de
Saúde é que nenhuma dose
seja desprezada.
Em São Caetano, a prefeitura afirmou, também,
que não há sobra de vacinas
e que desde o início da imunização a cidade trabalha
com agendamentos e organização dos últimos a serem
atendidos, por isso, nunca

houve sobras. Ribeirão Pires,
afirmou que 30 minutos antes do término da imunização, faz o controle de pessoas que tomam a vacina e
utiliza frascos unidoses, ou
seja, cada vacina para uma
pessoa. Por isso, não há perdas na cidade ou sobras. Das
cidades do ABC, Mauá foi a
única que não quis se pronunciar sobre o assunto.

n FRASCOS
Para que os grupos prioritários sejam vacinados são utilizados frascos unitários com
doses únicas de vacina e outros
com capacidade de até 10 aplicações. Depois de aberto, um
frasco com mais vacina deve
ser utilizado em até 6 horas (no
caso da vacina de Oxford/AstraZeneca) ou 8 horas (vacina do
Instituto Butantan).
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Cidades do ABC voltam à fase
vermelha a partir de segunda
Estado sinaliza que algumas regiões devem passar para a fase laranja no final do mês
Governo do Estado de SP

Algumas restrições da fase
emergencial foram incorpo
radas à fase vermelha e conti
nuam em vigor. Além do toque
de recolher entre 20h e 5h e do
veto às celebrações religiosas co
letivas, o Estado manteve a re
comendação de escalonamento
de horários de entrada e saída
para trabalhadores da indústria,
serviços e comércio.

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Os municípios do ABC re
tornam à fase vermelha do
Plano SP na próxima segunda
feira (12), a qual deve vigorar
ao menos até 18 deste mês.
O anúncio sobre o fim da fase
emergencial foi feito pelo vice
governador e secretário de Go
verno, Rodrigo Garcia, durante
coletiva nesta sextafeira (9).
A fase emergencial está em
vigor desde 15 de março, como
forma de conter o aumento de
casos e de mortes por covid19,
além de reduzir a sobrecarga
em hospitais públicos e par
ticulares. O recrudescimento
da pandemia exigiu prorroga
ção da medida no dia 26 de
março, com término previsto
para domingo (11).
O retorno à fase vermelha
será possível, segundo Garcia,
devido ao resultado positivo das
medidas mais rígidas de restrição,
ao avanço na vacinação e à expan
são de leitos hospitalares, que
proporcionaram queda de 17,7%
em novas internações por covis
e de 0,5% ao dia em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) para pa
cientes moderados e graves.
O governo já sinaliza para
novo avanço de fase no final deste
mês. De acordo com coordena
dor do Centro de Contingência,
Paulo Menezes, a expectativa do
governo do Estado é a de que al

Garcia anunciou nesta sexta-feira o retorno à fase vermelha

gumas regiões possam regredir
para a fase laranja, que prevê a
abertura seletiva do comércio na
transição entre abril e maio.
n O QUE MUDA
Com o retorno à fase verme
lha está liberada a retirada de
produtos pelo consumidor dire
tamente nos locais de venda (take
away), como comércios, restau
rantes e outras atividades. Porém,
o atendimento presencial e venda
no local continuam proibidos em
todos os estabelecimentos.
As lojas de construção vol
tam a contar com atendimento
presencial, seguindo protocolos
sanitários e de segurança. Tam

bém estão liberados os campeo
natos esportivos profissionais
desde esta sexta (9), mas ape
nas após as 20h, com reforço na
testagem e normas mais rigoro
sas de controle para atletas e in
tegrantes de comissões técnicas
e arbitragem.
A nova fase também libera
escolas públicas e particulares
para abrirem na segundafeira,
as quais podem voltar a receber
35% dos alunos por dia. Apesar
de já haver a liberação na fase
emergencial  decreto estadual
definiu educação como setor es
sencial  muitas cidades barra
ram a abertura das escolas nesta
etapa mais crítica da pandemia.

n SÃO BERNARDO
Desde a última quintafeira
(8), está em vigor maior flexibi
lização da quarentena em São
Bernardo. Decreto publicado
no Diário Oficial do município
na própria quinta liberou que
serviços essenciais funcionem
até as 21 horas. A medida
também autorizou a reaber
tura de escritórios administra
tivos, financeiros, contábeis,
advocatícios, comerciais, en
tre outros, preferencialmente
em homeoffice, permitido o
atendimento presencial com
agendamento e cumprimento
aos protocolos sanitários.
Em Ribeirão Pires, decreto
publicado no último dia 2 au
torizou a funcionar na cidade,
das 8h às 17h, mini shoppings
e galerias comerciais, observa
dos os critérios de limitação de
30% da capacidade e proibição
de acesso dos clientes às insta
lações internas das lojas, bem
como o consumo no local.

ACE e Acisa ACE pedem
flexibilização para o comércio

A Associação Comercial
e Empresarial de Diadema
(ACE) vai pedir a flexibilização
de funcionamento do comér
cio em geral junto à prefeitura
do município, segundo infor
mou o presidente da entidade,
Roberto Malheiro. Paralela
mente, segundo Malheiro, a
Federação das Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp) também vai
atuar junto ao governo do Es
tado em busca da abertura do
comércio nos municípios.
Em um ano de pandemia,
cerca de 20% do comércio já
fechou na cidade, segundo Ma
lheiro “Em um ano normal, não
passam de 10% o número de co
merciantes que encerram seus
negócios”, explicou.
Exatamente para evitar essa
situação que cerca de 140 com
erciantes criaram “Protesto Si
lencioso” nas regiões central e de
alguns bairros da cidade, como
Eldorado e Serraria. Na porta de
seus estabelecimentos muitos
colocaram uma faixa onde está
escrito “Passese o ponto para
o governador e o prefeito”. Essa
foi a forma que encontraram
para chamar a atenção dos go
vernantes e da população.
“O que queremos é poder
trabalhar, pagar nossas contas e
os salários dos funcionários e se
continuar assim, todos vão que
brar”, ressaltou o comerciante
Jorge Bialli, um dos organiza
dores do movimento.
Malheiro afirmou que a ACE
não está contra os comerciantes
que realizam o movimento si
lencioso. Porém, disse que a di

retoria da entidade ainda está
avaliando a situação. “Estou ao
lado do comerciante e até para
benizo enquanto comerciante
e presidente”, disse. “Acho que
estão certos e até vou comprar
uma faixa”, completou.
n SANTO ANDRÉ
A Associação Comercial
e Industrial de Santo André
(ACISA), com mais de 4 mil
associados, solicitou atenção
especial por parte do poder
público e maior entendimento
entre as esferas estadual, fede
ral e municipal para que a eco
nomia não entre em colapso
sem volta. “Necessitamos ur
gentemente da flexibilização
das atividades econômicas.
Com total respeito às normas
sanitárias, os pequenos em
presários conseguem trabalhar
e proporcionar total segurança
aos seus clientes e colaborado
res. Neste momento é preciso
que nossos gestores do ABC
tomem medidas uniformes
e consensuadas, haja vista
que não temos fronteiras na
região”, destaca Pedro Cia Ju
nior, presidente da ACISA.
Para Cia Junior, as de
missões em massa acarretam
menor circulação de dinheiro na
economia e aumento da pobreza
e da fome. “O empreendedor ne
cessita de novas opções de crédi
to, com taxas justas e viáveis,
além da suspensão imediata do
aumento do ICMS e demais im
postos durante os próximos me
ses, com posterior parcelamento
e carência”, acrescentou. (Wilson
de Sá especial para o DR)

Municípios da região antecipam para hoje vacinação contra a covid dos profissionais da educação
O governo do Estado anun
ciou, nesta sextafeira (9), a
antecipação para hoje (10) da
vacinação contra a covid para
os profissionais da educação,
e três municípios do ABC vão
seguir a orientação.

A Secretaria de Saúde de
Diadema informou que deci
diu antecipar o início da imu
nização dos trabalhadores da
Educação com idades a partir
de 47 anos. Porém, destacou
que é necessário fazer cadastro
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Anuncie: 4057-9000

prévio que passará por análise
e, se validado, o profissional
receberá em seu email o com
provante Vacina Já Educação,
que deverá ser apresentado na
hora da imunização.
São Bernardo também an

tecipou o início da imunização e
a aplicação das doses nesse pú
blico será realizada no Ginásio
Poliesportivo Adib Moysés
Dib (Avenida Kennedy, 1.115,
Parque Anchieta), das 8h às 12h
e das 13h às 17h. Para receber

a vacina, além de cadastro e
aprovação estadual por meio do
Vacina Já Educação (www.vaci
naja.sp.gov.br/educacao), é ne
cessário agendamento no site
da prefeitura (www.saobernar
do.sp.gov.br/web/coronavirus).

Santo André informou que
também vai antecipar a vacina
ção dos profissionais da educa
ção para hoje. Ribeirão Pires, São
Caetano e Mauá mantiveram o
início da imunização da catego
ria para segundafeira (12). (AR)
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Imóveis
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VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br
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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

CALHAU 1 COL X 20.EPS

POLÍTICA

FAÇA COMO OS ANUNCIANTES DESTA PÁGINA

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!

Serviços Gerais

TÁ QUERENDO VENDER MAIS?

Roteiro do Bom Apetite

CIDADE
economia

Boiadeiro
Grill
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)

OPINIÃO
SAÚDE
LAZER
ESPORTE
EDUCAÇÃO

Você pode acreditar

AQUI TEM
TUDO QUE
VOCÊ QUER
LER

LIGUE: 4057-9000

Você pode acreditar

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

Quem não
anuncia nunca
é lembrado
Você pode acreditar

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

8 classificados

Sábado e Domingo, 10 e 11 de abril de 2021

Indicador de Saúde
INFORME

ELETROCARDIOGRAMA OCUPACIONAL
Os batimentos do coração são originados à partir de

coronárias, tais como angina ou infarto do miocárdio

estímulos elétricos, que surgem em uma das câmaras

(ataque cardíaco), com diminuição do fluxo de sangue

cardíacas, denominada átrio direito. O estímulo elétrico

para as células cardíacas.

gerado neste local passa a percorrer um tecido de condução

• Alterações ou modificações dos eletrólitos do organismo,

especializado, que funciona como uma verdadeira "rede

tais como aumento ou a diminuição das taxas de potássio

elétrica", e que percorre todas as câmaras cardíacas.

Também pode ajudar a diagnosticar as doenças do coração

À medida que o estímulo elétrico segue por esta rede, ele

ou quando está lesionada as Válvulas do Coração.

atua de modo a produzir as contrações cardíacas. Estas

Este exame não exige preparo especial. O paciente tem

contrações bombeiam o sangue por todo o organismo.

que estar calmo, antes de proceder o exame é aferido a

O eletrocardiograma é o exame , onde é feito o registro da

Pressão Arterial do paciente, caso a mesma, estiver fora

variação dos potenciais elétricos, gerados pela atividade

dos padrões normais, o paciente fica em repouso por

elétrica do coração. Estes sinais elétricos podem ser

20 minutos deitado, decorrido esse período a Pressão

detectados na superfície do corpo e registrados através

Arterial é aferida novamente e procedemos com o exame

da utilização de um aparelho chamado eletrocardiógrafo.

em questão.

O ECG indica a freqüência e o ritmo dos batimentos

Decorrido a interpretação do médico cardiologista, caso

cardíacos (regular ou irregular). Também indica a posição

apresentem quaisquer alterações, a medica do trabalho

das câmaras cardíacas, e se existe aumento de uma ou

para poder fazer a liberação do paciente como Apto.

de mais de uma delas. Através do ECG, o médico poderá

Solicita que o funcionário passe com médico cardiologista

avaliar o padrão dos sinais elétricos cardíacos, que se

para que o avalie, e faça relatório médico das condições

alteram em presença de muitas doenças.

clínicas do paciente, para poder liberar o mesmo para

No exame ECG pode mostrar:

trabalhar em altura e dirigir, pois não podemos colocar

• Batimentos e ritmos cardíacos anormais (arritmias

a vida do funcionário ou até mesmo de outras pessoas

cardíacas)

no caso de motorista para trabalhar com quaisquer

• Bloqueios no sistema de condução dos impulsos elétricos

alterações.

do coração (congênitos ou causados por doenças)
• Dilatação do músculo cardíaco, devido à hipertensão
arterial ou a outras doenças.
•

Alterações

sugestivas

de

doenças

das

artérias

Dra. Adriana Nunes Lima, Farmacêutica-Bioquímica
responsável pelo Laboratório
de Análises Clínicas 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

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 de 2020, como pandemia do
novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o
disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101/00.
CONSIDERANDO o aumento crescente dos índices
de internação, ocupação de leitos e contágio da
Covid 19 CONSIDERANDO que a situação ainda
demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, CONSIDERANDO que se mantém os elementos que ensejaram a Decretação do
estado de calamidade pública 7715, de 24 de março
de 2020, para enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19). DECRETA:
Art. 1º Fica mantido o reconhecimento do estado
de calamidade pública no Município de Diadema,
como medida que se impõe para o enfrentamento
da crise de saúde pública decorrente da pandemia
do novo Coronavírus (COVID-19). Parágrafo único.
Os efeitos dessa decretação permanecem desde
a publicação do Decreto Municipal 7715, de 24 de
março de 2020 e vigorarão enquanto perdurar o
estado de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19). Art. 2º Além das autorizações de requisição de bens e serviços privados e de dispensa de
licitação, previstas no artigo 2º, do Decreto Municipal nº 7.709, de 18 de março de 2020, que ficam reafirmadas e ratificadas diante da calamidade pública
ora declarada, fica autorizada a implementação de
trabalhos voluntários, em todas as áreas necessárias, especialmente na Saúde, na forma da Lei Municipal nº 2.029/2001 e da Lei Federal nº 9.608/1998.
Art. 4º Em caso de doações de bens e serviços ao
Município, exclusivamente para atendimento das
necessidades decorrentes da crise decorrente do
novo Coronavírus (COVID-19), fica delegada aos
titulares de cada Secretaria a competência para receber tais doações, mediante oficialização de termo
de recebimento e tramitação conforme a legislação
de regência. Parágrafo único. A delegação vigorará
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente
do novo Coronavírus (COVID-19). Art. 5º Nos exatos
termos e limites da autorização do inciso I, do artigo
2º, do Decreto Municipal nº 7.709, de 18 de março
de 2020, a competência para, exclusivamente no
atendimento das necessidades decorrentes da crise
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), determinar e realizar requisição de bens e serviços, como
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e
outros insumos de interesse para saúde, fica delegada ao titular da Secretaria de Saúde. Parágrafo
único. A delegação vigorará enquanto perdurar o
estado de emergência em saúde pública Art. 5º As
medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. Art. 6º As despesas
com a execução deste Decreto, correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, consignadas
no orçamento, suplementadas se necessárias. Art.
7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Diadema, 09 de abril de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RENAN SILVA
Chefe de Gabinete DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos
LEI Nº 4052, DE 09 DE ABRIL DE 2021 Declara o
educador Paulo Reglus Neves Freire (Paulo Freire)
Patrono da Educação do Município de Diadema.
PROJETO DE LEI Nº 005/2021 de Autoria: Ver. Josa
Queiroz 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 educador Paulo
Reglus Neves Freire, conhecido como Paulo Freire,
é declarado Patrono da Educação do Município de
Diadema. ARTIGO 2º - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR
Prefeito do Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos
ANA LÚCIA SANCHES Secretária de Educação
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 09 DE
ABRIL DE 2021: PORTARIAS: 1025, EXONERA A
CONTAR DE 09/04/21 NELSON APARECIDO LEITE, RG nº 14.038.986, Chefe de Serviço, SDS.

Publicidade Legal

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019, cuja vigência está ampara pela
decisão da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.625 do Distrito Federal, o qual
prevê a “requisição de bens e serviços de pessoas
naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido
o pagamento posterior de indenização justa”; CONSIDERANDO o agravamento da pandemia causada
pelo novo coronavírus (COVID-19) e a necessidade
das ações de prevenção e enfrentamento realizadas
pela Guarda Civil Municipal às situações de concentração de pessoas; CONSIDERANDO que as
situações de concentração de pessoas tiveram um
aumento significativo, passando a exigir ainda mais
de recursos materiais; CONSIDERANDO o iminente perigo público caso não se requisite a prestação
dos veículos; CONSIDERANDO que o instituto da
requisição é o meio mais adequado para o Poder
Executivo Municipal atender a situação de perigo
iminente, sem que se comprometa a promoção, a
proteção e a recuperação da saúde pública, garantindo a manutenção do adequado funcionamento do
sistema público de saúde; CONSIDERANDO ainda,
o que consta dos autos do Processo Eletrônico nº
7.736/2021; DECRETA Art. 1º Com fundamento no
inciso XXV do art. 5º da Constituição Federal; no §
3º do art. 1.228 do Código Civil; no inciso VII do art.
3º da Lei nº 13.979/20 e na ação direta de inconstitucionalidade 6.625 do Distrito Federal, ficam requisitados provisoriamente da empresa CS BRASIL
FROTAS LTDA., estabelecida na Av. Saraiva 400,
Sala 8 - Vila Cintra - Mogi Das Cruzes - SP, CEP
08.745-900, inscrita no CNPJ nº. 27.595.780/000116, a prestação de serviços de locação dos veículos abaixo discriminados, tipo SUV, caracterizados
como viatura policial GCM, sem motorista.

Prefeitura do
MunicíPio de diadeMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS
E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 0199/2020 - PC: 0301/2020. Objeto:
Forn. de Medicamentos. Resumo Ata RP 044/2021
entre Município Diadema e Inovamed Hospitalar
Ltda, Resumo Ata RP 045/2021 entre Município
Diadema e Espírito Santo Distribuidora de Produtos
Hospitalares Eireli. Itens homologados na publicação do Diário Regional dia 25/02/2021. Prazo entrega: 05 dias úteis. Vigência: 12 meses a partir desta
publicação.
Pr. Eletrônico: 0109/2020 - PC: 0200/2020. Objeto:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM,. Resumo Realinhamento de Preços Ata RP:
224/20 entre Município de Diadema e Medimport
Com. de Produtos Hospitalares Eireli: Fica realinhado o preço dos itens 01, 02 e 03 passando a vigorar
com o seguinte vlr; item 01 Vlr unit R$ 1,02 - item
02 Vlr unit R$ 1,02 - item 03 Vlr unit R$ 0,99. O
presente realinhamento importam para os itens 1 e 2
em acréscimo de 41,67% e para o item 3 de 47,76%
dos valores a partir de 16.02.2021.

Diadema, 09 de abril de 2021.ODAIR CABRERA SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
DECRETO Nº 7909, DE 07 DE ABRIL DE 2021 DISPÕE sobre a requisição de prestação de serviços de
locação de veículos tipo SUV caracterizados como
Viatura Policial GCM para uso da Guarda Civil Municipal JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e
gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO
o disposto no inciso XXV do art. 5º da Constituição
Federal; CONSIDERANDO o disposto no § 3º do
art. 1.228 do Código Civil; CONSIDERANDO o disposto no inciso VII do art. 3º da Lei nº 13.979/20,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento

§ 1º O prazo da intervenção, na modalidade de requisição, findará em 30 de junho de 2021, data em
que deverá ser restituído os veículos à proprietária;
§ 2º A requisição administrativa de prestação de serviços abrange a manutenção preventiva e corretiva,
assim como o seguro contra incêndio, furto, roubo e
danos Art. 2º Ficam as autoridades administrativas
autorizadas a utilizar os veículos requisitados exclusivamente para atender às contingências decorrentes de aglomerações de pessoas com o fim de evitar
a propagação no novo coronavírus – COVID-19. Art.
3º Fica determinado a realização de inventário dos
bens, relatório detalhado, inclusive fotográfico, bem
como outros procedimentos administrativos para garantia de direitos. Art. 4º Fica o Secretário de Defesa
Social responsável pela coordenação da utilização
dos veículos pela Guarda Civil Municipal. Art. 5º As
despesas com a execução deste Decreto correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se
necessário. Art. 6º Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação. Diadema, 07 de abril
de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de
Assuntos Jurídicos BENEDITO DOMINGOS MARIANO Secretário de Defesa Social
DECRETO Nº 7910, DE 09 DE ABRIL DE 2021 DECRETA a manutenção do reconhecimento do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia
de Covid 19, que atinge o Município de Diadema 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 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

DECRETO Nº 7912, DE 09 DE ABRIL DE 2021 DISPÕE sobre a incorporação de medidas restritivas
previstas da fase emergencial pelo decreto municipal 7904 de 04 de abril de 2021 e retorno a fase
vermelha, conforme estabelece o Plano São Paulo
do governo do Estado, 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 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 Fica estabelecido no período compreendido entre
o dia 12 de abril de 2021 ao dia 19 de abril de 2021
o retorno à fase vermelha, com a incorporação de
medidas da fase emergencial, conforme previsto no
Plano São Paulo do Governo do Estado. Art. 2º As
medidas de restrição estabelecidas no decreto municipal nº 7904 de 04 de abril de 2021, no âmbito
do Município de Diadema permanecem inalteradas,
com as seguintes exceções: I – fica permitida a retirada de produtos para shoppings, comércio, restaurantes e outras atividades, o chamado “take away” II
– fica permitido o atendimento presencial em lojas de
material de construção III- fica permitido a realização
de campeonatos esportivos profissionais após às 20
horas, sem a presença de público e seguindo restrições com testagem e protocolos sanitários rígidos.
Art. 3º As aulas presenciais no âmbito do território de
Diadema permanecem suspensas até 02 de maio,
conforme estabelece o decreto municipal 7903, de
31 de março de 2021. Art. 4º Este decreto entra em
vigor na data da sua publicação. Diadema, 09 de
abril 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

cooPerativa de crÉdito MÚtuo
dos funcionÁrios do GruPo aBc
asseMBleia Geral eXtraordinÁria
edital de convocaÇÃo
O Diretor Presidente da Cooperativa de
Crédito Mútuo dos Funcionários do Grupo
ABC – SICOOBCOOPER 7, inscrita no
CNPJ n° 04.414.354/0001-33 e no NIRE
n° 35400066326, no uso das atribuições
que lhe confere o estatuto social, convoca
os 1.667 (um mil, seiscentos e sessenta e
sete) associados, em condições do votar,
para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária, que se realizará na sede
social, a Rua Joaquim Casemiro N° 290 na
cidade de São Bernardo do Campo SP, CEP:
09890-050, no dia 20 de abril de 2021, obedecendo aos seguintes horários e “quórum”
para sua instalação, sempre no mesmo local,
cumprindo o que determina o estatuto social:
01) Em primeira convocação às 8h00, com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total
de associados; 02) Em segunda convocação
às 9h00 com a presença de metade e mais
um do número total de associados; 03) Em
terceira e última convocação às 10h00 com
a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes
assuntos:
ordeM do dia:
eXtraordinÁria
1. Reforma ampla do estatuto social, destacando a ampliação da área de ação e
adequação sistêmica.
2. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema
Sicoob) e futuras atualizações;
3. Comunicação de Assuntos Gerais (Sem
deliberação).
são Bernardo do campo, 10 de abril
de 2021.
assis Martins Moreira
diretor Presidente
edital de convocaÇÃo
de asseMBleia Geral
eXtraordinÁria
assembleia Geral extraordinária
convocação
Convidam-se os senhores quotista da construtora PaMPas ltda, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita na RFB CNPJ
nº 47.157.235/0001-55, com sede social à
Rua Baffin nº 32 / 60, Jardim Maria Adelaide, Município de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, CEP: 09750-620, a se
reunirem em assembleia geral extraordinária,
a realizar-se na sede social da empresa, no
dia 05 de Maio de 2021, às 9:00h em primeira convocação e às 9h30mint em segunda
convocação, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Arquivamento do
inventário de Zelinda Luiza Dall’Igna Morés,
para a inclusão dos herdeiros: João Luiz
Morés e João Francisco Dall’Igna Morés,
como sócios da empresa; 2) Oferecimento de
venda aos demais sócios das quotas sociais
dos sócios: João Luiz Morés; João Francisco
Dall’Igna Morés e Maria Eliza Dall’Igna Coimbra; e 3) Consolidação e nova redação do
contrato social. Ficam os quotistas advertidos
que, estando presente 75% do Capital votante e em segunda convocação pelos números
dos presentes, conforme preconiza o artigo
1.074 do CCB. Caso esteja impossibilitado
de comparecer, poderá fazer-se representar
por outro sócio ou por advogado legalmente
constituído para este fim, caso vossa senhoria seja ausente concordará tacitamente com
as alterações aprovadas pelos presentes.
cooPerativa HaBitacional
de interesse social uniÃo
BANDEIRANTE – COOPUNIAO
Av. Utinga, 1172/1239 – Sala 02 – Utinga –.
Santo André – SP – CEP: 0922-611
CNPJ: 00.676.907/0001-75
NIRE: 35400035820
edital de convocaÇÃo Para
asseMBleia Geral ordinaria
Ficam todos os associados e cooperados
convocados para Assembleia Geral Ordinária
da Instituição acima identificada no cabeçalho, que será realizada no dia 22/04/2021,
na Rua Petrogrado, 1068 – Jardim Santo
Alberto, na Sociedade Amigos dos Parques
Unidos, CEP: 09270-420 – Santo André –
SP. Primeira chamada as 09:00 horas com
2/3 dos cooperados, as 10:00 horas com a
metade e mais 1 (um) dos cooperados, e as
11:00 horas com no mínimo 10 cooperados,
para deliberarem:
a) Sobre a eleição da nova diretoria para
cumprir mandato de dois anos do mês
22/04/2021 a 22/04/2023.
santo andré, 10 de abril de 2021.
Jose Gomes Pereira
diretor Presidente
câMara MuniciPal de diadeMa
RESOLUÇÃO Nº 002, DE 08 DE ABRIL DE 2021
(Projeto de Resoluçãoº 001/2021)
Autoria: Mesa da Câmara Municipal de Diadema.
Autoriza o Presidente da Câmara Municipal de
Diadema a ajuizar ação penal privada, na forma
que especifica.
O Presidente da Câmara Municipal de Diadema:
“Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:”
ARTIGO 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal
de Diadema autorizado a ajuizar ação penal privada
(queixa-crime por difamação praticada contra a
instituição), por “fake news” divulgada na rede social
Facebook, intitulada “Diadema aumenta gastos com
cargos no Legislativo em meio à pandemia”.
ARTIGO 2º - Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.
diadema, 08 de abril de 2021.
ver. Josa QueiroZ
Presidente
Marcelo Mendes da silva
secretário Geral legislativo

Quem anuncia no
Diário Regional não
precisa contar
com a sorte
para conseguir
vender mais.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - 40º
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 03/2020 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA AS PROVAS
OBJETIVA E PRÁTICA - AO CARGO DE AGENTE
SERVIÇO FUNERÁRIO I – COVEIRO - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, no uso de suas
atribuições legais, e por conta das circunstâncias sanitárias impostas pela crise pandêmica gerada pela
contaminação em massa do vírus Sars-CoV-2, que
está sobrecarregando o sistema funerário municipal,
torna público a CONVOCAÇÃO URGENTE PARA
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E PRÁTICA
AO CARGO DE AGENTE SERVIÇO FUNERÁRIO
I – COVEIRO, conforme segue: 1. Os candidatos devem realizar ambas as provas no dia 25 de abril de
2021 sendo necessário o comparecimento no local
e horário a seguir: Prova objetiva: Local: Alameda da
Saudade, 186 - Conceição, Diadema - SP, 09990690; Data: 25/04/2021; Horário de Abertura do portão: 08h00min; Horário de fechamento dos portões:
8h30min. 2. Para ambas as provas o candidato deve
apresentar documento original com foto, conforme
edital de abertura do certame. 3. Somente irão realizar as provas práticas os candidatos aprovados na
prova objetiva, cuja correção irá ocorrer logo após a
aplicação das mesmas. 4. Após a aplicação das provas objetivas e proclamação da lista de aprovados,
tais candidatos serão encaminhados ao Cemitério
Municipal, em ordem operacional e sob organização
do Instituto Zambini. 5.Candidatos que não se apresentarem, não cumprirem os protocolos sanitários,
não obedecerem aos comandos dos Avaliadores, ou
se evadirem dos locais de prova, serão deliberadamente eliminados do certame. 6.Eventuais recursos
deverão ser interpostos nos termos do Edital, a partir
de segunda-feira, 26/04/21. 7. Os candidatos deverão trazer consigo sua própria alimentação e líquidos para hidratação. 8. O uso de máscara e álcool
em gel é imprescindível. 9. O tempo de permanência
dos candidatos sob custódia do Instituto Zambini poderá ser superior a oito horas, devendo o candidato
reservar o dia inteiro para a realização dos testes.
10. Candidatos com sintomas conhecidos de síndrome respiratória, de qualquer natureza, deverão
abster-se de realizar a prova, não havendo segunda
chamada em hipótese alguma. 11. Para a realização
da Prova Prática, o candidato deverá apresentar documento de identidade no seu original, e Atestado
Médico, emitido com NO MÁXIMO 15 (QUINZE)
DIAS DE ANTECEDÊNCIA à data da prova (inclusive), que certifique especificamente estar apto para
ESFORÇO FÍSICO.

DECRETO Nº 7911, DE 09 DE ABRIL 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. CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade no processo de extinção da empresa. 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, 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. 7º Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. Diadema, 09 de abril de
2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal

Diadema, 09 de abril de 2021. RUBENS XAVIER MARTINS–DIRETOR SUPERINTENDENTE

avisos
instituto de PrevidÊncia
do servidor MuniciPal de diadeMa
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA CONCURSADO
Convocamos o classificado abaixo, aprovado
no Concurso Público 001/2018 do IPRED –
Instituto de Previdência do Servidor Municipal
de Diadema, para entrevista pré-admissional,
em nossa sede situada na Rua Orense, 41 –
17º andar – Centro - SP – CEP 09920-650 –
Fone: (11) 4043-3779.
O não comparecimento e inexistência de prévia comunicação por escrito, nos indicará a
desistência ao cargo. Comparecer munido de
documento de identificação.
Dia 13 de abril de 2021 às 10h30
Cargo de Motorista – Concurso 001/2018
Classif. Nome
03 Matanias Batista Santos
Documento – 21.720.554-9 - SSP/SP
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