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Divulgação/Volks

Fábrica Anchieta monta atualmente os compactos Polo e Vir tus, o SUV Nivus e a picâpe Saveiro

Prefeito Paulo Serra participou da entrega dos tablets na Emeief José Lazarini Junior, na Vila Marina
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O Conselho Superior do Minis-
tério Público do Estado de São Pau-
lo arquivou a investigação sobre o 
suposto “fura-fila da vacina contra 
covid-19” na Fundação do ABC e 
no Centro Universitário Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC). Se-
gundo a decisão, publicada no Diário 
Oficial dia 10, “inexiste qualquer ir-
regularidade que demande a atuação 
do Ministério Público, diante dos es-
clarecimentos prestados pela Funda-
ção do ABC e FMABC”.

O prefeito de Ribeirão Pires, Clovis 
Volpi, anunciou nesta sexta-feira (11), a 
ampliação da ocupação em restaurantes 
e templos religiosos para 50%. Segundo 
Volpi, a medida foi tomada em função 
da intensificação da vacinação contra 
a covid na cidade. O prefeito destacou, 
ainda, que hoje (12), Dia dos Namo-
rados, o comércio poderá ficar aberto 
até a meia noite. “Como estamos mais 
tranquilos neste momento, em que já 
vacinamos muitas pessoas, decidimos 
dar uma abertura”, disse.Página 5 Página 6
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Média móvel volta a subir após 52 dias e Brasil tem 2.215 mortes por covid-19 em 24h

Petrobras aumenta preço do gás de
 cozinha e reduz o da gasolina

Ministério Público 
arquiva investigação 

sobre  ‘fura-fila’ da 
vacina na FUABC

Sem as tradicionais 
festas de junho, 

empresários 
embalam kit juninos 
como estratégia de 

sobrevivência 
para a crise

Clovis Volpi anuncia 
ampliação da 

ocupação de templos 
e restaurantes para 50%

Carlos Zarattini 
destina R$ 500 mil 

para enfrentamento 
da pandemia 

SEU boLSo

a Volkswa  gen anunciou ontem 
(11) que vai in terromper, por dez dias, 
a pro dução em São Bernardo, on de 
monta os modelos Polo, Vir tus, Ni-
vus e Saveiro, bem como a fabricação 
de motores em São Carlos, no Interi-
or paulista. O motivo é o mesmo que 
levou a montadora a interrom per, na 
última segunda-feira, a produção de 
duas outras fábricas, em Taubaté (SP) 
e São José dos Pinhais (PR): a falta de Página  4
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 A Prefeitura de Santo André deu 
início nesta sexta-feira (11) à entrega 
de 8.500 tablets a alunos e professores 
do 4° e 5° ano do ensino fundamental, 
docentes de creches municipais e in-
clusão, além de professores, instrutores 
e alunos da Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). A medida faz parte do pro-
grama Qualieducação, que prevê entre 
as iniciativas a implementação de novas 
tecnologias e a humanização do ensino 
aliada à qualificação dos profissionais 
da rede. Os equipamentos vão contri-
buir nas atividades realizadas durante 
as aulas em casa. “Esta é uma oportuni-
dade de melhorar e incluir de forma de-
finitiva a tecnologia, que já faz parte do 
dia a dia dos nossos alunos”, destacou 
o prefeito Paulo Serra, durante entrega 
nesta sexta-feira. Página 6

Prefeitura entrega 
8.500 tablets para 

alunos e professores 
da rede municipal
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Divulgação

A Petrobras anunciou ontem 
(11) aumento nos pre  ços do gás de 
cozi nha e re du ção nos valores da 
gasolina nas refinarias. A estatal 
elevará em 5,9% o preço médio do 
Gás Li quefeito de Petróleo (GLP), o 

Charles Dickens

O único bem 
coletivo é aquele 
que assegura o 
bem individual de 
cada cidadão

“

“

Muitas 
nuvens 

o dia todo, 
com 

aberturas 
de sol.
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Por falta de semicondutores, Volks 
suspende produção em S.Bernardo

chamado gás de cozinha, para R$ 
3,40 o quilo, a partir de segunda-
feira (14). Mais cedo, a Petrobras 
reduziu o preço da gasolina em 2%, 
para R$ 2,53 o litro, nas refinarias a 
partir de hoje.  

Trabalhadores serão colocados em férias 
coletivas; paralisação terá duração de dez dias

componentes decorrente da escas-
sez global de semicondutores.Tanto 
a planta de São Bernardo como a de 
São Carlos terão a produção parali-
sada no próximo dia 21. Além disso, 
a Volkswagen adiou para 1º de julho a 
volta das atividades no Paraná, antes 
prevista para a próxima quinta-feira. 
Ao menos por enquanto, o retorno 
ao trabalho em Taubaté está mantido 
para o dia 17.
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Diadema vai receber emenda de 
R$ 500 mil para enfrentamento da covid
Recurso é proveniente de indicação do deputado federal Carlos Zaratinni, que esteve nesta sexta na cidade

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Diadema vai receber, nos 
próximos dias, emenda no valor 
de R$ 500 mil destinada pelo 
deputado federal Carlos Zarat-
tini (PT) para enfrentamento 
da pandemia no município. O 
parlamentar esteve nesta sexta-
feira (11) em Diadema, onde 
acompanhou o presidente da 
Câmara, Josa Queiroz (PT), em 
visita a equipamentos da ci-
dade. A emenda para a saúde foi 
articulada pelo vereador. 

“Pela manhã me encon-
trei com o prefeito (José de) 
Filippi e estou visitando vários 
locais da cidade, inclusive 
em alguns para os quais en-
caminhei emendas ao longo 
do tempo. Já ajudamos, in-
clusive, a Fundação (Florestan 
Fernandes), e continuamos tra-
balhando para isso”, destacou 
o deputado, durante visita às 
instalações da instituição. 

Zarattini também visto-
riou as obras do Ginásio de Es-
portes João do Pulo, no bairro 
Canhema, para o qual destinou 
emenda no valor de R$ 500 mil 
visando tanto a reforma da es-

trutura existente quanto à con-
strução de novas áreas. 

O equipamento deve ser 
entregue dentro de 60 dias. 
Porém, segundo o presidente da 
Câmara, as obras ficaram para-
das durante um ano e a cidade 
correu o risco de perder a verba. 
“Quase perdemos o recurso por 
total displicência do governo 
passado no tratamento dessa 
emenda. A primeira providên-
cia que o governo Filippi tomou 
em janeiro foi de resgatar e con-
cluir o processo de licitação, e já 
está em obras”, destacou.  

O deputado tem demon-
strado forte parceria com o mu-
nicípio. Ao longo dos últimos 
dez anos, Zarattini destinou 
a Diadema R$ 3,35 milhões 
para vários setores, dentre os 
quais qualificação profissional 
de idiomas, recapeamento as-
fáltico, câmeras de monitora-
mento; capacitação profissional 
e empregabilidade, aquisição de 
bens para a Polícia Militar, além 
de infraestrutura para a Uniesp 
(União Nacional das Instituições 
de Ensino Superior Privadas).

n PRESENÇA
Josa destacou que a pre-

Pesquisa: 50% consideram governo Bolsonaro ruim ou péssimo
A avaliação negativa do 

gover no do presidente Jair 
Bolsonaro saltou de 31% em 
outubro para 50% em junho, 
regis trando a pior série desde 
o início do mandato, junto 
com maio de 2020. O levanta-
mento aponta que metade dos 
entre vistados consideram a 
administração federal ruim ou 
péssima. A pesquisa é a nona 
consecutiva em que a tendên-
cia de alta se apresenta.

Apesar da piora na avalia-
ção, outros aspectos do governo 
apontaram para uma melhora 
na percepção dos entrevistados. 
Entre os que afirmam que a eco-

nomia está na direção certa, a 
porcentagem subiu de 26% para 
29%. Os que dizem que está no 
caminho errado oscilaram de 
63% para 60%.

Sobre o receio em relação 
à pandemia, caiu de 50% para 
45% os que dizem estar com 
muito medo do surto da doen-
ça. É a primeira vez em que há 
descolamento desses dois in-
dicadores em relação à avalia-
ção do presidente, que tinham 
tendências coincidentes.

Os número dos que veem 
como “ótima ou boa” a ação do 
presidente no combate à co-
vid-19 se manteve estável em 

relação ao mês anterior, em 
22%. Enquanto isso, para 
47%, a perspectiva para o res-
tante do mandato de Bolso-
naro é “ruim e péssimo”.

Foram realizadas mil en-
trevistas, de abrangência na-
cional, entre os dias 7 a 10 de 
junho. A margem de erro é de 
3,2 pontos porcentuais

n COPA AMÉRICA
Os entrevistados foram 

perguntados também sobre a 
realização da Copa América no 
Brasil. Conforme a pesquisa, 
64% são contrários e 29% são 
favoráveis. Na avaliação da XP, 

os resultados mostram divisão 
na opinião a partir da aprovação 
do presidente. Entre os que têm 
visão negativa de Bolsonaro, 
83% reprovam o torneio. No 
outro grupo, 58% aprovam a re-
alização da copa no Brasil.

Se a eleição para presidente 
fosse realizada hoje, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) pontuaria 32% no primeiro 
turno, contra 28% de Bolsonaro. 
Em eventual segundo turno, o 
petista venceria o pleito por 45% 
contra 36% de Bolsonaro. A pes-
quisa foi feita nos dias 7, 8, 9 e 10 
de junho, com margem de erro 
de 3,2 pontos percentuais. (AE)

sença do deputado na cidade 
vai além da atuação partidária.  
“Para Diadema é importante 
essa relação com o deputado, 
independentemente do rela-
cionamento que tenhamos 
de governo. O Zarattini se fez 
presente ao longo dos últimos 
oito anos, mesmo quando não 
éramos  governo. Sempre foi 
um mandato muito presente e 
um mandato que construiu sua 

relação com a cidade”, afirmou 
o vereador.

O presidente da Câmara 
também ressaltou a importân-
cia da atuação do deputado para 
São Paulo e de nova candidatu-
ra de Zarattini. “Independente-
mente de termos candidatura 
na cidade, que são legítimas 
e importantes, temos espaço 
para dialogar com candidaturas 
estratégicas e a candidatura do 

Divulgação/ Marco Gonçalves

Zarattini (d.) visitou nesta sexta as instalações da Fundação Florestan Fernandes
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Zarattini para deputado federal, 
não apenas à região, mas para o 
Partido dos Trabalhadores no 
Estado de São Paulo é uma can-
didatura importante, por toda 
a construção partidária, com-
prometimento e luta em def-
esa do partido. Para nós é um 
prazer muito grande tê-lo aqui 
e estabelecer uma relação cada 
vez mais próxima dos manda-
tos”, disse Josa. 

Marcelo Freixo anuncia saída do 
PSOL e deve ingressar no PSB
O deputado federal Marcelo 

Freixo anunciou nesta sexta-
feira (11) sua saída do PSol, 
partido do qual fez parte du-
rante 16 anos. De acordo com o 
parlamentar, em publicação em 
suas redes sociais, a decisão foi 
“longamente amadurecida”, e 
tomada devido à necessidade de 
uma “ampliação do diálogo e a 
construção de uma aliança com 
todas as forças políticas”. Freixo 
já está com sua ida encaminha-
da ao PSB, partido onde deverá 
se colocar como pré-candidato 
ao governo do Rio de Janeiro.

O parlamentar agradeceu 
ao PSol e afirmou que “encerra 
esse ciclo” e, apesar de não estar 
mais no partido, ele e seus an-
tigos correligionários seguirão 
“na mesma trincheira de def-
esa da vida, da democracia e dos 
direitos do povo brasileiro”. De 
olho no ano que vem, o deputado 
afirma que as eleições de 2022 
“serão um plebiscito nacional so-
bre a Constituição de 1988”. “Por 
isso nós democratas não temos 
o direito de errar: do outro lado 
está a barbárie da fome, da morte 
e da devastação”, declarou. (AE)

Lula almoça com 
Paes, que aposta em 
presidente da OAB 

para o governo no Rio

Depois de se reunir com lí-
deres de esquerda no Rio, o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva PT) encontrou o prefeito 
carioca Eduardo Paes (PSD), o 
ex-presidente da Câmara Ro-
drigo Maia (DEM) e outros 
políticos do chamado centro em 
almoço nesta sexta-feira (11). 
Paes anunciou a Lula o nome do 
presidente da OAB, Felipe Santa 
Cruz, como seu candidato ao 
governo do Rio no ano que vem.

Crítico ferrenho do governo 
de Jair Bolsonaro, o advogado 
chegou a ser filiado ao PT 
na juventude e tentou virar 
vereador em 2004, mas não 
foi eleito. Hoje, considera-se de 
centro e tem em Paes seu prin-
cipal parceiro na política. Os 
dois são amigos de longa data.

Lula, por sua vez, adotou 
tom parecido com o da noite 
de quinta, quando falou para 
a esquerda. Defendeu a ideia 
de um grande pacto para tirar 
o País da crise e das mãos do 
bolsonarismo. O almoço foi 
fechado à imprensa.

Além de Paes e Maia, esti-
veram no encontro o próprio 
Felipe Santa Cruz e outros 
aliados do prefeito, como os 
secretários e deputados li-
cenciados Pedro Paulo (DEM) 
e Marcelo Calero (Cidada-
nia). Todos devem migrar em 
breve para o PSD. (AE)
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CPI : especialistas apontam que ações 
do governo agravaram pandemia

Natalia Pasternak e Cláudio Maierovitch destacaram consequências graves do “tratamento precoce”
Jefferson Rudy/Agência  Senado

Uso da cloroquina é um dos principais temas da comissão

Dose da Pfizer é a única com indicação para menores de 18 anos

O depoimento de dois cien-
tistas ouvidos nesta sexta-feira 
(11) pela CPI da Covid devem 
reforçar os argumentos da 
comissão para responsabilizar o 
presidente Jair Bolsonaro pelo 
descontrole da pandemia. A mi-
crobiologista Natalia Pasternak 
e o médico sanitarista Cláudio 
Maierovitch apontaram con-
sequências graves do chamado 
tratamento precoce contra a 
doença e de outras medidas de-
fendidas pelo Planalto que con-
trariam evidências científicas.

O uso da cloroquina é um dos 
principais temas abordados na 
comissão. Os dois especialis tas 
ouvidos reforçaram que o medi-
camento não tem eficácia com-
provada para curar ou reduzir os 
efeitos da covid-19 em pacientes 
que contraíram a doença. A CPI 
pretende responsabilizar inte-
grantes do go verno que tenham 
agido a favor desse tratamento. 
Além disso, os integrantes da 
comissão querem apontar um 
cruzamento ilegal de ganhos 
abusivos de farmacêuticas com a 
venda de remédios do chamado 
‘kit covid’, como hidroxicoloqui-
na e invermectina.

A microbiologista e pesqui-
sadora da Universidade de São 
Paulo (USP) Natalia Pasternak 

adotou tom crítico ao uso de 
medicamentos para a covid-19. 
A especialista indicou erros na 
defesa da cloroquina contra o 
vírus devido à falta de evidências 
científicas a favor do medica-
mento e afirmou que o fármaco 
nunca teve a probabilidade de 
funcionar contra a doença. 

“Não funciona em células do 
trato respiratório, não funciona 
em camundongos, não fun-
ciona em macacos e também já 
sabemos que não funciona em 
humanos”, disse, afirmando 
que foram esgotadas as opções 
de teste para o medicamento. 
“A gente só não testou em emas 
porque elas fugiram”, ironizou 
Pasternak, em menção a um 
episódio em que o presidente 
Jair Bolsonaro foi fotografado 
correndo atrás do animal com 
uma caixa do medicamento.

n BULLYING
Aliados de Bolsonaro 

apresentaram argumentos 
favoráveis ao uso do medica-
mento, mostrando dados de 
quem tomou e se recuperou 
da doença. Luiz Carlos Heinze 
(PP-RS) declarou que os médi-
cos pró-cloroquina estavam 
sofrendo bullying. Para os espe-
cialistas, porém, a correlação não 

significa que a cura foi efeito do 
remédio. “Para o momento, te-
mos evidências suficientes para 
saber que a cloroquina não pro-
duz efeitos benéficos em relação 
à covid-19”, disse Maierovitch, 
sanitarista da Fundação Os-
waldo Cruz e ex-presidente da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

Os movimentos contra o 
isolamento social e o atraso na 
compra de vacina foram apon-
tados como outras atitudes do 
governo que prejudicam o com-
bate à pandemia. “Esse nega-
cionismo da ciência perpetuado 
pelo próprio governo mata”, 
afirmou a pesquisadora.

A audiência ocorreu um dia 
após Bolsonaro anunciar es-
tudo para desobrigar o uso de 
máscaras para quem se vaci-
nou ou teve a covid-19 no país, 
apesar de a pandemia ainda 
estar em descontrole. “A reco-
mendação do uso de máscara é 
essencial enquanto se continua 
observando número de casos e 
óbitos, que é preocupante. Só 
podemos deixar de usar quan-
do grande porção da popula-
ção estiver vacinada e quando 
a curva nos disser que isso é 
seguro. Não temos nem que 
olhar percentagem de vacina-
dos, mas a curva da covid”, 
disse a microbiologista. (AE)

SP pode ter novos mutirões para 
acelerar vacinação contra covid-19

Anvisa autoriza vacina da Pfizer 
para jovens com mais de 12 anos

Ministro diz que 160 milhões serão 
vacinados até dezembro no Brasil

Com 2 milhões de doses 
disponíveis em estoque na 
rede estadual, o governo de 
São Paulo avalia realizar no-
vos mutirões para acelerar a 
vacinação contra covid-19, 
informou nesta sexta-feira 
(11) a coordenadora do pro-
grama de imunizações do 
Estado, Regiane de Paula.

“São Paulo pretende fa zer 
novos mutirões (...) A partir 
de agora, com chegada de 
doses, a gente imagina que 
pode fazer um grande movi-
mento. Levamos a proposta 
ao governador João Doria 
de fazer não só um Dia D, 
mas também ter uma estra-
tégia ampliada”, afirmou a 
chefe do programa estadual 
de vacinação durante vi-
deoconferência transmitida 
pelo Bradesco BBI.

Segundo Regiane, o Es-
tado tem capacidade de 
vacinar cerca de 1 milhão de 
pessoas por dia se houver 
imunizantes suf mutirão 
no Estado foi realizado para 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) autorizou nesta sexta-
feira (11) a indicação da 
vacina Comirnaty contra 
covid-19, da Pfizer, para 
adolescentes com 12 anos 
de idade ou mais. Com a 
decisão, a bula da vacina 
passará a indicar esta nova 
faixa etária para o Brasil.

Em nota, o órgão regula-
dor brasileiro afirma que a 
ampliação foi aprovada após 
a apresentação de estudos 
desenvolvidos pelo labo-
ratório que indicaram a se-

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse nesta sex-
ta-feira (11), em São Paulo,  que 
160 milhões de brasileiros serão 
vacinados contra a covid-19 até 
o final deste ano. “Vamos nos 
empenhar fortemente para 
acelerar a nossa campanha de 
vacinação, já distribuímos mais 
de 105 milhões de doses para 
estados e municípios e mais de 
70 milhões de doses de vacinas 
já foram aplicadas, já temos 
uma cobertura de duas doses 
de mais de 15% da população 
brasileira e, em junho, teremos 
ao menos 40 milhões de doses 
de vacinas. A perspectiva do 
mês de julho é satisfatória, haja 
visto a chegada de vacinas. So-
mente com a Pfizer, até setem-
bro, teremos 100 milhões de 
doses e de setembro a dezem-
bro serão mais 100 milhões de 
doses”, afirmou. 

Queiroga participou, ao 
lado do prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes, da inauguração 
de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e de Enfermaria 

aplicação da segunda dose 
da vacina em mais de 500 
mil pessoas que estavam 
com o reforço atrasada.

n FOCO
A coordenadora do 

programa de imunização 
paulista enfatizou que o 
“grande foco” do momento 
é ampliar as faixas etárias 
para concluir a imunização 
de pessoas maiores de 18 
anos, plano que o governa-
dor João Doria prometeu 
concluir até 18 de outubro.

Depois disso, acrescen-
tou Regiane, a faixa etária 
de 12 a 17 anos será vaci-
nada apenas se houver dis-
ponibilidade de vacinas da 
Pfizer. Citando resultados 
do estudo feito pelo Insti-
tuto Butantan no município 
de Serrana, a coordenadora 
observou que a imunização 
da população adulta acar-
reta a proteção também dos 
mais jovens, dada a diminu-
ição da carga viral. (AE)

gurança e eficácia da vacina 
para este grupo. Segundo 
a Anvisa, os estudos foram 
desenvolvidos fora do Brasil 
e avaliados pela agência.

Antes, a vacina Comir-
naty estava autorizada para 
pessoas com 16 anos de 
idade ou mais. Até o mo-
mento, esta é a única entre 
as vacinas contra covid-19 
autorizadas no Brasil com 
indicação para menores de 
18 anos. A vacina da Pfizer 
foi a primeira a receber o 
registro definitivo para vaci-
nas covid-19 no Brasil. (AE)

no Hospital Municipal Guara-
piranga (SP). Foram entregues 
65 novos leitos (30 de UTI e 35 
de enfermaria) exclusivos para o 
atendimento de pacientes com 
complicações decorrentes do 
novo coronavírus. 

No local, que é custeado em 
parceria com o governo federal, 
foram investidos R$ 2.638.432 
para ampliação. Os novos lei-
tos já poderão ser utilizados 
na próxima semana.

O prefeito Ricardo Nunes, 
de São Paulo, mostrou preocu-
pação com a ocupação de leitos 
de UTI nas últimas semanas. 
“Por isso, essa ação muito forte 
da Secretaria Municipal da 
Saúde de ampliar os leitos, para 
não faltar leito para ni nguém, 
como não faltou”, disse.

“Aqui o custeio é de R$ 13 
milhões por mês. Metade desse 
valor é arcado pela prefeitura de 
São Paulo e, o que demonstra a 
importância da união com rela-
ção a gente trabalhar para poder 
salvar vidas e dar atendimento 
às pessoas”, completou. (AE)

Bolsonaro:  ‘quem decide sobre uso 
de máscaras é prefeito e governador’

Durante entrega de casas, presidente 
defende uso de hidroxicloroquina

Um dia após afirmar ter 
solicitado um parecer ao 
Ministério da Saúde para 
desobrigar o uso de máscaras 
no país, o presidente Jair Bol-
sonaro ajustou o discurso e 
disse que quem decidirá so-
bre a questão serão prefeitos 
e governadores. Ao deixar o 
Alvorada, nesta sexta-feira 
(11), o presidente afirmou 
que o pedido feito ao ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
é para que elabore estudo so-
bre a possibilidade de pessoas 
vacinadas ou já infectadas dis-
pensarem a proteção.

“Ontem pedi para o 
minis tro da Saúde fazer um 
estudo sobre máscara. Quem 

O presidente Jair Bolso-
naro voltou a defender o uso 
da hidroxicloroquina para o 
tratamento da covid-19. Na 
tarde desta sexta-feira (11), 
durante cerimônia para a en-
trega de 434 casas a famílias 
de baixa renda do município 
capixaba de São Mateus (ES), 
Bolsonaro disse ter optado 
desde o início da pandemia 
por ir às ruas ao contrário de 

já foi infectado e quem tomou 
a vacina não precisa usar más-
cara. Porém, quem vai decidir é 
ele; vai dar um parecer. Se bem 
que quem decide, na ponta da 
linha, é governador e prefeito. 
Segundo o Supremo (Tribu-
nal Federal), quem manda são 
eles”, afirmou Bolsonaro a 
apoiadores, distorcendo a de-
cisão da Corte que deu auto-
nomia a Estados e municípios 
para adotar ações para enfren-
tar a pandemia, mas não exi-
miu a União de agir.

A mudança do discurso 
ocorreu após uma série de 
críticas depois que Bolsonaro 
revelou a demanda feita a 
Queiroga. (AE)

“ficar no Palácio da Alvorada” 
e que quando contraiu a doen-
ça tomou o medicamento.

Durante a cerimônia, Bol-
sonaro disse ainda que talvez 
tenha sido o único chefe de 
Estado a procurar um remé-
dio contra o coronavírus e que 
ouviu pessoas com conhe-
cimento científico que indi-
caram o medicamento para o 
tratamento da covid-19. (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA

Tomaz Silva/Agência Brasil
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Por falta de chips, Volkswagen 
suspende produção em S.Bernardo
Paralisação terá duração de dez dias; trabalhadores serão colocados em férias coletivas

Em mais uma paralisação 
na indústria de veículos pro vo
cada pela falta de componen
tes eletrônicos, a Volkswa  gen 
anunciou ontem (11) que vai 
in terromper, por dez dias, a pro
dução em São Bernardo, on de 
monta os modelos Polo, Vir tus, 
Nivus e Saveiro, bem como a 
fabricação de motores em São 
Carlos, no Interior paulista.

O motivo é o mesmo que 
levou a montadora a interrom
per, na última segundafeira, a 
produção de duas outras fábri
cas, em Taubaté (SP) e São José 
dos Pinhais (PR): a falta de com
ponentes decorrente da escas
sez global de semicondutores. 

Tanto a planta de São Ber
nardo como a de São Carlos 
terão a produção paralisada no 
próximo dia 21. Além disso, a 
Volkswagen adiou para 1º de 
julho a volta das atividades no 
Paraná, antes prevista para a 
próxima quintafeira. Ao me
nos por enquanto, o retorno 
ao trabalho em Taubaté está 
mantido para o dia 17.

Em São José dos Pinhais, a 
VW monta os modelos Fox e 
TCross, enquanto a unidade 

de Taubaté abriga as linhas de 
produção de Gol e Voyage.

Procurado pela reporta
gem, o Sindicato dos Meta
lúrgicos do ABC informou 
que, no período de dez dias, 
os trabalhadores da produ
ção na fábrica Anchieta en
trarão em férias coletivas.

Em nota, a montadora in
formou que a escassez de se
micondutores têm levado a 
vários gargalos de forneci
mento em muitas indústrias 
em nível global (de telecomu-
nicações, computação, eletroele-

trônicos e smartphones), o que 
também gerou problemas no 
abastecimento da indústria 
automotiva ao redor do mun
do desde a virada do ano.

“Nos últimos meses, o ti me 
da Volkswagen tem trabalha
do intensamente, em parceria 
com a matriz e fornecedores, 
pa ra minimizar os efeitos da 
es cas sez de semicondutores na 
produção em suas fábricas no 
Brasil. Porém, o cenário atual 
não demonstra encami nha
men to para uma so lução defi
nitiva visando a nor malização 

do fornecimento de chips. Ao 
contrário, há sérios riscos de 
agravamento da situação nas 
próximas semanas”, diz o co
municado, destacando que no
vas paralisações não estão des
cartadas caso o cenário global 
de fornecimento de semicon
dutores permaneça crítico.

n DEZ FÁBRICAS
Agora, chega a dez o núme

ro de fábricas de automóveis, 
de um total de 21 existentes no 
país, que desde o final de maio 
voltaram a parar ou tiveram 
retorno da produção adiada 
em razão da crise de abastec
imento, mais grave agora nos 
componentes eletrônicos.

No final de maio, em razão 
da falta de peças e da adequa
ção das linhas para a produção 
de uma nova picape, a Gene
ral Motors (GM) comunicou 
a seus trabalhadores a parada 
por seis semanas da fábrica de 
São Caetano, a partir do dia 
21. Antes disso, no dia 31, a 
GM suspendeu a produção no
turna na planta do ABC, exce
to os setores de funilaria e pin
tura. (Reportagem Local/AE)

Caro(a) leitor(a), no final do ano passado os brasileiros 
passaram a contar com novo meio de pagamentos, o PIX, 
que permite a realização de transações interbancárias de 
forma instantânea 24 horas por dia, sete dias por semana. 

Em pouco tempo, a nova forma de transferir dinheiro entre 
bancos tornouse um fenômeno com ampla aceitação nacional.

Que maravilha! Basta você acessar o aplicativo do seu banco, 
cadastrar sua chave PIX, que vincula suas informações de usuário 
à transferência bancária, e pronto. Acabaramse os problemas de 
ter de gravar mentalmente ou deixar anotado o número de sua 
agência, sua conta e ainda seu CPF. Basta passar sua chave PIX 
a quem lhe deve, e a pessoa conseguirá transferir o valor devido 
sem qualquer possibilidade de erro.

Até aqui, caro(a) leitor(a), tudo muito bem. O Banco Central 
criou uma ferramenta de transferências extremamente rápida, 
segura e que, de fato, funciona.

Porém, do outro lado desta moeda estão os estelionatários, 
ladrões mesmo, que usam o fato de o PIX ter caído nas graças do 
brasileiro para aplicar golpes, lesando principalmente pessoas 
mais desatentas e, claro, os idosos sem muita aptidão para as 
novas ferramentas digitais disponíveis.

Os golpes envolvendo o PIX vão desde o cadastro da chave no 
sistema, com falsos emails de instituições financeiras que chegam 
a sua caixa de entrada e lhe convidam para cadastrar uma chave de 
identificação. Acreditando se tratar da verdade, o usuário informa 
seus dados bancários e CPF em falsos sites do banco. Com essas 
informações em mãos, os golpistas “fabricam” documentos com 
seus dados e, literalmente, fazem a festa em seu nome.

Passam também pelo velho golpe da ligação telefônica, na 
qual um falso funcionário do banco pede que, em função de 
supostas inconsistências cadastrais ou para evitar o bloqueio de 
sua conta, você realize uma transação via PIX, para uma chave 
por ele informada, visando regularizar sua situação. Preocupado 
em não ter a conta bloqueada, o que é pura mentira, a vítima 
faz a transferência seguindo exatamente o que lhe foi solicitado 
pelo falso funcionário. Como as transações envolvendo o PIX são 
irreversíveis, o golpista fica para sempre com seu dinheiro.

Perceba que, independentemente do sistema em vigor, os 
golpistas e estelionatários sempre farão de tudo para conseguir 
êxito em suas tentativas de roubar as pessoas. 

Portanto, embora seja um conselho muito antigo, nunca 
passe suas informações cadastrais por email, WhatsApp ou 
ainda em supostas ligações de banco, pois sempre podemos ser 
negativamente surpreendidos ao abrir o extrato de nossa conta 
ou fatura do cartão de crédito.

Tome muito cuidado, pois esses golpistas afetam diretamente 
seu bolso, suas reservas e, em muitos casos, levam dinheiro que 
você não tem, fazendo empréstimos de todas as formas.

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

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

Golpes já estão sendo 
praticados com o PIX. Atenção!

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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Divulgação/VW

Fábrica Anchieta monta os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro

Petrobras eleva preço do gás de cozinha e reduz o da gasolina

Em meio à alta nas cota
ções do petróleo no merca
do internacional, a Petrobras 
anunciou ontem (11) aumen
to nos pre  ços do gás de cozi
nha e re du ção nos valores da 
gasolina nas refinarias.

A estatal elevará em 5,9% o 
preço médio do Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP), o chamado 
gás de cozinha, para R$ 3,40 
o quilo, a partir de segunda
feira (14). Com isso, o botijão 
de 13 kg passa a ser negociado 
nas refinarias a R$ 44,20.

O último reajuste no preço 
do produto havia sido aplicado 
no dia 2 de abril, alta de 5%.

Botijão de 13 kg ficará 5,9% mais caro nas refinarias, enquanto o combustível veicular baixou 2%

Em 2019, a Petrobras passou 
a re ajustar o GLP mensalmente. 
Porém, desde que o general Joa
quim Silva e Luna assumiu a 
presidência da estatal, em abril, 
o processo foi interrompido e, 
em maio, não houve reajuste.

Na semana passada, o bo
tijão de 13 kg era vendido, em 
média, por R$ 85,46 na re
gião, segundo levantamento da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Na tural e Biocombustí
veis (ANP), com dados compi
lados pelo Diário Regional.

Mais cedo, a Petrobras re
duziu o preço da gasolina em 
2%, para R$ 2,53 o litro, nas 

refinarias a partir de hoje.  O 
último ajuste havia sido feito 
em 1º de maio, quando a es
tatal havia reduzido o preço 
do combustível em 2%. 

Apesar da redução anun
ciada ontem, a gasolina acu
mula alta de 37,5% este ano 
nas refinarias. Nos postos de 
combustível da região, o de
rivado do petróleo avançou 
27,6% no mesmo período.

Ainda segundo a ANP, a 
gasolina era vendida, em mé
dia, por R$ 5,43 o litro na 
região na semana passada.

Para definir o preço dos seus 
produtos, a Petrobras conside

ra tanto as cotações do dólar 
quan to do petróleo no mercado 
internacional, além dos cus
tos logísticos de importação.

n CÂMBIO AJUDOU
O preço do barril de petróleo 

ultrapassou nesta semana o pa
tamar de US$ 70, nível que não 
era visto desde maio de 2019. 
O avanço, porém, não tem sido 
repassado pela Petrobrás para 
os preços. A explicação é que 
a valorização do real frente ao 
dólar nas últimas semanas tem 
ajudado a estatal a manter os 
preços inalterados em suas refi
narias. (Reportagem Local/AE)
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Divulgação

No final de abril, a FUABC foi vítima de denúncia anônima 

O Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo promoveu o arqui-
vamento da investigação sobre 
o suposto “fura-fila da vacina 
contra covid-19” na Fundação 
do ABC e no Centro Universi-
tário Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC). A homologação 
do arquivamento foi publicada 
no último dia 10, no Diário 
Oficial do Estado, considerando 
“inexistir qualquer irregulari-
dade que demande a atuação do 
Ministério Público, diante dos 
esclarecimentos prestados pela 
Fundação do ABC e FMABC”.

Conforme a decisão, “os 
funcionários relacionados na 
lista anexada à resposta apre-
sentada pelo Centro Universi-
tário FMABC enquadram-se 
na classe de ‘Trabalhadores 
da Saúde’ definidos tanto no 
Plano Nacional de Imunização 
quanto na complementação 
das orientações técnicas ex-
pedidas pela Coordenadoria-
Geral do Programa Nacional 
de Imunizações, sejam por se 
tratar de profissionais da saúde 
ligados a atividade-fim (médi-
cos, pesquisadores, enfermeiros, 
nutricionistas, entre outros), 

quanto as equipes da área de 
apoio (gerente, analista, com-
prador, auxiliar, administrativo, 
entre outros), lotados na Fa-
culdade de Medicina do ABC 
e/ou Complexo de Saúde e 
Campus Universitário. Além 
disso, durante o expediente de 
trabalho compartilham áreas 
em comum do complexo de 
saúde (restaurante e refeitório), 
sanitários, esta cionamento e 
demais áreas comuns”. 

n DENÚNCIA
No final de abril, a Funda-

ção do ABC foi vítima de uma 
denúncia anônima, a qual 
acusava a instituição de inserir 
sete funcionários adminis-
trativos em uma lista com 80 
nomes que o Centro Univer-
sitário FMABC encaminhou 
à Prefeitura de Santo André 
solicitando o envio de vacinas 
contra a covid-19, a fim de 
dar seguimento à campanha 
de vacinação no complexo de 
saúde do campus universitário.

Segundo à instituição, antes 
de a denúncia se tornar pública 
na imprensa, a Fundação pro-
curou o Ministério Público e in-
formou que todos os 80 nomes 

listados pelo Centro Univer-
sitário eram trabalhadores da 
saúde, com direito assegurado à 
vacinação prioritária.

A denúncia afirmava que 
a lista continha 73 trabalha-
dores do Centro Universitário 
FMABC que atuavam na linha 
de frente do combate à co-
vid-19 e sete funcionários da 
Fundação de áreas adminis-
trativas. “Contudo, a verdade 
é que praticamente todos os 
80 listados não estão na linha 
de frente. São trabalhadores 
da saúde que atuam em áreas 
administrativas. Ocorre que os 

locais de trabalho foram descri-
tos de maneira equivocada pelo 
Centro Universitário FMABC, 
o que claramente configura 
problema na confecção do do-
cumento enviado à prefeitura”, 
destaca em nota a fundação.

“A Fundação do ABC, ao 
comunicar o MP sobre o erro 
material do documento, en-
caminhou lista retificada com 
os 80 trabalhadores da saúde e 
seus locais corretos de trabalho. 
Na decisão pelo arquivamento, 
o Ministério Público confirmou 
o posicionamento da FUABC”, 
complementa a nota. (RL)

Governo do Estado debate pauta 
ambiental com prefeitos do ABC

O Governo do Estado 
de São Paulo discutiu, nes-
ta sexta-feira (11), temas 
relacionados à pauta ambi-
ental dos sete municípios 
com os prefeitos do ABC. 
O secretário estadual de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido, e o 
presidente da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp), Benedito Braga, par-
ticiparam de assembleia 
do colegiado, realizada por 
videoconferência.

O secretário estadual 
destacou que os consórcios 
são o instrumento básico 
para o desenvolvimento de 
políticas públicas.  “Temos 
entendido que é por meio 
dos consórcios que vamos 
conseguir implementar 
várias soluções para áreas 
como resíduos sólidos e 
saneamento básico. Ganha-
mos em escala no momen-
to em que temos soluções 
integradas”, afirmou.

O presidente da Sabesp 
apresentou panorama so-
bre os reservatórios que 
compõem o sistema inte-
grado que abastece a Região 
Metropolitana de São Paulo. 
“Em função das obras rea-
lizadas nos últimos anos, a 
capacidade de tratamento 
de água aumentou, graças 

à maior interligação, dando 
mais robustez e resi liência 
ao nosso sistema de dis-
tribuição de água. Além de 
aumentarmos a capacidade 
produção, o consumo mé-
dio reduziu, pois a popu-
lação passou a consumir a 
água de uma forma muito 
mais racional e eficiente”, 
explicou Braga.

Durante a reunião foi 
destacada a importância da 
criação e regulamentação 
do Grupo de Fiscalização In-
tegrada (GFIs), criado pelo 
Governo do Estado para as 
Áreas de Proteção e Recupe-
ração de Mananciais (APRM). 
O ABC integra o GFI Billings, 
instrumento previsto na lei 
específica do reservatório 
(Lei Estadual 13.579/2009). 
A pauta da reunião também 
incluiu a questão dos re-
síduos sólidos. 

“A destinação dos re-
síduos sólidos também 
deve ser trabalhada de 
forma conjunta nos con-
sórcios, buscando destinos 
finais comuns e também a 
ampliação da reciclagem, da 
compostagem e da geração 
de energia. Com ações inte-
gradas é possível aumentar 
a geração de emprego e ren-
da, estimulando a econo-
mia circular”, afirmou Peni-
do. (Reportagem Local)

MP descarta ‘fura-fila’ da 
vacina na Fundação do ABC

Prefeitura de Mauá alerta pacientes 
sobre faltas em consultas médicas 

São Bernardo transfere atendimento odontológico de emergência para UPA Rudge Ramos

Nos primeiros quatro 
meses deste ano, das 50.112 
consultas médicas agenda-
das nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs)  de Mauá, em 
20% delas os pacientes não 
compareceram. O índice 
preocupa a prefeitura, uma 
vez que dificulta o acesso da 
população à rede municipal. 
Para reduzir a abstenção, a 
administração municipal, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, busca alertar e cons-
cientizar a população para a 
questão das faltas em aten-
dimentos marcados.  

Segundo a prefeitura,  o 
absenteísmo no setor de 
saúde é esperado em uma 
porcentagem mínima. O 
não comparecimento às 
consultas, seja por esqueci-
mento ou outros motivos, 
causa demora no diagnósti-
co e no tratamento de pos-
síveis doenças. A ausência 
também gera um problema 
organizacional, uma vez 
que o profissional fica à dis-
posição do usuário. 

“A falta na consulta, além 
de prejudicar a pessoa por 
não ter o tão esperado aten-
dimento, ainda dificulta a 
vida do próximo paciente, 
que fica muito mais distan-
te de receber a orientação 
médica”, explicou a secre-

A Prefeitura de São Ber-
nardo passará a oferecer, a 
partir da próxima segunda-
feira (14), atendimento odon-
tológico de emergência na 
UPA do Rudge Ramos, local-
izada na Rua Ângela Tomé, 

tária de Saúde de Mauá, Ce-
lia Bortoletto.

n AGENDAMENTO
A marcação de consultas 

é feita presencialmente nas 
23 UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde). Se a pessoa não 
puder ir no dia e horário 
marcados, basta ligar com 
antecedência. 

Devido à pandemia de 
coronavírus, os atendimen-
tos foram reduzidos, com o 
objetivo é preservar o dis-
tanciamento social e evitar 
aglomerações. “Em condições 
normais seriam feitas quatro 
consultas por hora”, destacou 
a administração.  

A prefeitura informou 
que os usuários que deixam 
de ir às consultas acabam re-
tornando às unidades para 
reagendá-las ou encaixes. 
Muitos deles buscam atendi-
mentos nas UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento). 

A especialidade médica 
com maior número de fal-
tosos é clínica geral, mas o 
município também registra 
taxas significativas em pe-
diatria e ginecologia. Em 
ambas, os pacientes necessi-
tam de acompanhamento e, 
portanto, deveriam visitar o 
médico com frequência. (Re-
portagem Local)
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256. O atendimento ocorre 
tanto no período noturno, 
das 19h às 7h, como aos finais 
de semana, no formato 24h. 
Antes, o serviço vinha sendo 
ofertado no Pronto Atendi-
mento (PA) do Taboão.

O novo espaço confere mais 
conforto e melhor localização 
aos pacientes. “É mais fácil para 
quem tem uma emergência se 
deslocar até este ponto de aten-
dimento, que tem via de acesso 
expressa e o corredor de ônibus 

Rudge Ramos, para quem opta 
pelo transporte público”, disse o 
prefeito Orlando Morando.

Os plantões odontológicos 
na UPA do Rudge serão das 19h 
às 7h, durante os dias de sema-
na, e 24h aos finais de semana. 

Durante o dia, o atendimento 
odontológico de urgência está 
sendo realizado pelas 34 UBSs 
da cidade.

“O morador que tiver uma 
dor aguda de dente, ou algum 
trauma, a partir das 19h pode 

se dirigir, preferencialmente, 
até a UPA, mas também tem a 
opção de procurar uma das 20 
UBSs que têm o horário este-
ndido de atendimento até às 
22h”, destacou o secretário de 
Saúde, Geraldo Reple. (RL)
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S.André entrega 8.500 tablets 
para alunos e professores

Aparelhos contam com sistema Knox, base de segurança integrada aos dispositivos Samsung

A Prefeitura de Santo André 
traz mais reforço de investi-
mento em tecnologia na edu-
cação. Nesta sexta-feira (11), 
alunos e professores do 4° e 5° 
ano do ensino fundamental, 
docentes de creches municipais 
e inclusão, além de professo-
res, instrutores e alunos da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), começaram a receber 
os 8.500 tablets que vão con-
tribuir nas atividades realiza-
das durante as aulas em casa. 

A medida faz parte do pro-
grama Qualieducação, que prevê 
entre uma de suas iniciativas a 
implementação de novas tec-
nologias e a humanização do 
ensino aliada à qualificação dos 
profissionais da rede.

“Mais um dia importante 
que marca as ações da educação 
em nossa cidade. Essa é uma 
oportunidade de melhorar e in-
cluir de forma definitiva a tec-
nologia, que já faz parte do dia a 
dia dos nossos alunos. O poder 
público tem que estimular a 
presença destas ferramentas, 

n ENTRE ASPAS

Esta é uma oportunidade de 
melhorar e incluir de forma definitiva 
a tecnologia, que já faz parte do 
dia a dia dos nossos alunos

Paulo Serra

que bem utilizadas contribuem 
com a qualidade da educação”, 
enfatizou o prefeito Paulo Ser-
ra, ao mencionar que, desde o 
segundo semestre de 2020, a 
cidade reforçou o investimento 
em inclusão digital com a en-
trega de 30 mil chips (com carga 
de crédito) de celulares para que 
alunos e professores da rede 
municipal de educação tives-
sem acesso à internet gratuita. 

“Vivemos uma grande 
inovação na educação com a 
tecnologia no ensino híbrido, 
dadas as circunstâncias que 
vivemos neste período de pan-

demia. É um processo funda-
mental se quisermos que nos-
sos alunos entrem no século 21 
devidamente alfabetizados, já 
que a tecnologia traz o que os 
livros trouxeram após a Idade 
Média. Temos que trabalhar 
com essas mudanças com a fi-
nalidade de fazer a leitura do 
mundo, não só pelo livro, mas 
também através da tecnologia”, 
destacou a secretária de Educa-
ção, Cleide Bochixio. 

Nesta sexta-feira, a entrega 
dos tablets ocorreu na Emeief 
José Lazarini Junior, na Vila 
Marina. A aluna Ingrid Jesse 

Pintor, da turma do 5° ano A, 
comemorou o recebimento do 
aparelho. “Tenho duas irmãs 
em casa e temos que dividir o 
computador, que já está bem 
velhinho, para estudar. Agora 
vou conseguir fazer minhas 
aulas e as tarefas da escola com 
mais tranquilidade.”  (RL)

Angelo Baima/PSA

Divulgação

Nesta sexta-feira, a entrega dos tablets ocorreu na Emeief José Lazarini Junior

Volpi amplia ocupação de 
restaurantes para 50%

O prefeito de Ribeirão 
Pires, Clovis Volpi, ao lado do 
secretário de Saúde, Audrei 
Rocha, anunciou durante live, 
nesta sexta-feira (11), a am-
pliação da ocupação em res-
taurantes e templos religiosos 
para 50%. O Plano São Paulo 
de flexibilização, do governo 
do Estado, prevê, nesta fase 
de transição, ocupação de 
no máximo 40% nos estab-
elecimentos. Segundo Volpi, 
a medida foi tomada em 
função da intensificação da 
vacinação contra a covid na 
cidade nas últimas semanas.

“Como estamos mais 
tranquilos neste momento, 
em que já vacinamos muitas 
pessoas, decidimos dar uma 
abertura. Templos, igre-
jas e restaurantes poderão 
atender com até 50% de ca-
pacidade. Antes só podiam 
usar 30%. O decreto vai 
sair hoje (ontem/11)”, afir-
mou Volpi, ao completar 
que hoje, Dia dos Namo-
rados, o comércio poderá 
ficar aberto até a meia noite. 

n VACINAÇÃO
O prefeito também anun-

ciou, para o dia 19, vacinação 
exclusiva para lactantes (com 
bebês até um ano de idade). 

“Faremos a imunização com 
a vacina da Pfizer. Como o 
imunizante tem composição 
diferente e tem de ser utiliza-
do em até duas horas se não 
a gente perde, vamos reser-
var o sábado, dia 19, para as 
lactantes, a fim de não haver 
correria. Essa vacina exige um 
tratamento diferente, mas é 
altamente eficiente.” 

Diferentemente das vaci-
nas CoronaVac e AstraZe-
neca, a Pfizer/BioNTech deve 
ser armazenada a tempera-
tura negativa de -65 graus e, 
antes de ser aplicada, deve ser 
diluída e agitada.

O prefeito também anun-
ciou a antecipação da vacina-
ção de grupos prioritários. A 
partir de hoje (12) serão vaci-
nadas pessoas com 58 anos ou 
mais. Já na segunda-feira será 
a vez de pessoas com 57 anos 
serem imunizadas, na terça, 
as de 56 e na quarta, as de 55 
anos. “Então, vamos chegar 
na semana que vem com 55 
anos, antecipando também 
um pouco as vacinações que 
estão sendo divulgadas pelo 
Estado. Para tudo isso temos 
vacinas. Fiquem tranquilos”, 
destacou Volpi. 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Empresários do ramo de alimentação 
embalam kit junino para sobreviver
As tradicionais festas juni-

nas, a segunda durante a pan-
demia da covid-19, mais uma 
vez deixam de ser comemora-
das presencialmente. Para su-
prir a demanda da atividade, ao 
mesmo tempo encontrar saídas 
para a crise, empresários do seg-
mento de alimentação inovam 
para sobreviver. Uma alterna-
tiva, porém, considerada pa-
liativa, tem sido a produção 
de kits juninos com itens de 
culinária típica vendidos e en-
tregues sob encomenda.

Sem as festas nas praças ou 
em espaços de igrejas, os em-
presários do ramo de gastrono-
mia adotaram o ‘arraiá em casa’. 
As vendas não cobrem as despe-
sas e nem a receita perdida com 
a crise sobre o setor, mas aju-
dam a se reinventar

A dona da FC Buffet e Deco-
ração, de Santo André, Flávia 
Calixto, espera a crise passar, 
mas não de braços cruzados. 
Lançou o kit junino na caixa, 
que traz vários itens típicos 
e manda entregar. Em uma 
caixa de papelão vão diversos 
produtos típicos, que servem 

oito pessoas e custa R$ 250. Se-
gundo Flávia , tudo é produzido 
artesanalmente como doce de 
abóbora, arroz doce, canjica, 
vinho quente, bolo de fubá, en-
tre outros. A empresa existe há 
10 anos e trabalha com forneci-
mento de decoração e alimen-
tação para festas.

“Essa crise afetou a todos, e 
nós que somos uma empresa fa-
miliar, tivemos que nos adaptar 
de qualquer jeito. Todos somos 
do ramo, até meu filho é Chef de 
cozinha. Tinha três funcioná-
rios, que fui obrigada a demitir e 

Empresários suprem demanda com ‘arraiá em casa’

agora só contrato sob demanda. 
Começamos a oferecer os kits 
como estratégia de sobrevivên-
cia, mas está longe de ser uma 
solução. O que precisamos mes-
mo é trabalhar”, disse Flávia.

Para o presidente do Se-
hal (Sindicato das Empresas de 
Hospedagem e Alimentação do 
ABC), Beto Moreira, alternativa 
tem sido uma palavra quase ob-
rigatória para os empresários. 
“Vivemos o reflexo dessa imen-
sa crise e enquanto continuar-
mos alvo de medidas restritivas 
fica difícil”, afirmou. (RL)
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 54m²
R$ 280.000,00 
Ref.: AP000347

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

01 vaga, 02 dormitórios, 54.78m²
R$ 260.000,00
Ref.: AP001047

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (11)  4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

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

Você pode acreditar

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br
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Serviços Gerais

Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio  de diadeMa

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo 
é uma empresa  de telecomunicações que fornece

 a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
 em telefonia e segurança eletrônica.

Câmeras de monitoramaneto Automatização de portões
TEL:  11 2805-1730 / 2805-2088 

RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA  
DIADEMA /SP  - CEP: 09950-110 

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

aViSoS

ä

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO
LEILÃO ELETRÔNICO 

1° Leilão: 21/06/2021 às 14:00hs
2° Leilão: 29/06/2021 às 14:00hs

Leilão somente na modalidade eletrônica através do site: www.bspleiloes.com.br

BIANCA S. PAIS DE CARVALHO, Leiloeira Pública Oficial, registro Jucerja n° 
156, com escritório na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, bloco 3, sala 
1614, Barra da Tijuca/RJ, autorizada por SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 15.079.183/0001-50,  
venderá na forma da Lei 9.514/97, em leilões públicos nos dias, horários e 
através do seu site de leilões online: www.bspleiloes.com.br acima referidos, o 
Quarto nº 117, localizado no 1º pavimento do edifício designado HOTEL 03 do 
SUBCONDOMÍNIO HOTEL, situado na TORRE 1, integrante do 
empreendimento imobiliário denominado “CONDOMÍNIO MONDIAL SÃO 
BERNARDO DO CAMPO” com acesso pelo nº 234 da PRAÇA SAMUEL 
SABATINI, melhor descrito na matrícula nº 154.256 do 1° Oficial de Registro de 
Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, objeto da Escritura Pública Definitiva 
de Venda e Compra de Imóvel, com Alienação Fiduciária, lavrada em 
21/02/2018 pelo 14º Tabelionato de Notas/SP, tendo como Credora Fiduciária, 
SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., e como 
Fiduciante Devedor, SALATIEL CARVALHO DE ARRUDA, inscrito no CPF 
sob o nº 359.335.828-08. O referido imóvel possui área total de 41,262 m2 e 
encontra-se registrado em nome da empresa comitente, conforme 
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada em 25/05/2021 no Av. 09 da 
matrícula mencionada acima. O imóvel será vendido na forma da Lei 9.514/97 
no estado em que se encontra, por preço não inferior a R$ 505.816,39 
(quinhentos e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) 
em 1° Leilão, nos termos do § 1º do art. 27 da L.9.514/97 e cláusula sétima da 
Escritura Pública. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em caráter definitivo, por 
preço não inferior a R$ 531.653,66 (quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e 
cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme trata o §2° do art. 
27 da Lei 9.514/97. Os débitos de condomínio e IPTU serão informados no dia 
do leilão e será de responsabilidade do arrematante. A venda deverá ser feita 
com pagamento à vista. O devedor fiduciante será comunicado na forma do 
parágrafo 2º-A do art.27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, 
para o exercício de preferência. Para participar do leilão oferecendo lances pela 
internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) 
efetuar o seu cadastro pessoal no site da Leiloeira (www.bspleiloes.com.br) e 
também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade on line. 
Os interessados deverão tomar conhecimento do edital de leilão completo 
disponível no portal eletrônico da leiloeira. Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021. 
(ass.) Bianca Soares Pais de Carvalho – Leiloeira Pública Oficial.

MaX Quata eMPreendiMentoS 
iMoBiLiÁrioS SPe Ltda, pessoa jurídi-
ca inscrita sob 37.519.0008/0001-79 torna 
público que requereu ao SEMASA Autoriza-
ção Ambiental para supressão de 2(duas) 
árvores em terreno localizado: Rua Quatá, 
428- Bairro Palmares, município de Santo 
André-São Paulo, para a construção de em-
preendimento imobiliário e declara aberto o 
prazo de 30 dias para manifestação escrita, 
aberta ao SEMASA.

Prefeitura do Município de Diadema. PORTARIA N.º 
117 de 10.06.2021 
Nomeia as pessoas abaixo relacionadas para ocu-
pação de cargo.
CARGO DE AGENTE SERVIÇO FUNERÁRIO I–
COVEIRO -40º CONCURSO PÚBLICO–EDITAL Nº 
03/2020
2º,EMERSON CARLOS SIMAO 
TENORIO,480591532
4º,DANIEL MOISES SANTOROS,20815511
6º,ELBER EGIDIO MOREIRA,524347499
Diadema, 12.06.2021 – ODAIR CABRERA
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N° 07 /2021, Dispõe sobre Designação 
de Instrutores de Armamento e Tiro Defensivo- IAT 
da Guarda Civil de Diadema” Benedito Domingos 
Mariano, Secretário de Defesa Social, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e Consi-
derando o Ofício nº 1061/2019/NUARM/DELEAQ/
DREX/SR/PF/SP e Parecer nº 8592160/2018-DELP/
CGCSP/DIREX/PF; por fim, considerando o artigo 
29°A da Lei 10.630/2021, o Secretário de Defesa 
Social, designa os servidores para compor o qua-
dro de instrutores do Gabinete de Ensino e Instru-
ção da Guarda Civil, os Instrutores de Armamento e 
Tiro - IAT. Resolve : Art.1º. Compete aos Instrutores 
abaixo relacionados o planejamento, ensino, avalia-
ção, habilitação e aperfeiçoamento dos agentes, se 
comprometendo na aplicação de novas técnicas e 
procedimentos voltados ao policiamento preventivo, 
bem como na busca por atualização pessoal para 
melhor atender a demanda técnica da instituição e 
dos guardas civis municipais. Art.2º. Os Instrutores 
de Armamento e Tiro Defensivo são responsáveis 
pela aplicação da capacitação técnica dos guardas 
civis municipais bem como a formação, treinamen-
to, aperfeiçoamento e procedimentos operacionais 
relacionados ao uso e manuseio das armas de fogo 
Institucionais. Art.3º.   Os servidores relacionados 
abaixo ficam designados como Instrutores de arma-
mento e Tiro Defensivo – IAT da Guarda Civil Muni-
cipal de Diadema: 1 - Encarregado de instrução de 
armamento e Tiro - Guarda Civil Municipal 1ª Classe 
Daniel Barboza de Araujo, prontuário 15.469. II - Ins-
trutor de Armamento e Tiro – Guarda Civil Municipal 
CD Rosair Severino de Souza – 15.556; Art.4º.   A in-
dicação dos instrutores não os exclui de exercerem 
atividades inerentes as suas graduações quando da 
necessidade do serviço em seus respectivos locais 
de trabalho. Art. 5º. Este trabalho é considerado de 
relevância pública. Art. 6º. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Diadema, 10 de 
Junho de 2021                           

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 
11/06/2021: PORTARIAS: 1140, EXONERA a pe-
dido a contar de 19/04/21, MARCIA RAIMUNDO, 
R.G. nº 28.303.317-4, Diretor de Departamento, 
SS. 1141, EXONERA a contar de 01/06/2021 LUIS 
FERNANDO DI BERNARDI, R.G. nº 20.187.056-3, 
Chefe de Serviço, SS. 1142, NOMEIA a contar de 
01/06/21 LUIS FERNANDO DI BERNARDI,  RG nº 
20.187.056-3, Assistente de Diretoria, SS. 1143, NO-
MEIA a contar de 01/06/21 CRISTINA RODRIGUES 
DA COSTA,  RG nº 22.148.554-5, Chefe de Serviço, 
SS. 1144, REVOGA a contar de 16/06/2021 FG nível 
4 de VINICIUS CALDEIRA DA SILVA, Prontuário nº. 
116446, SS. 1145, DESIGNA a contar de 16/06/21 
FG nível 4 para ALEXANDRA RODRIGUES DOS 
SANTOS, Prontuário nº 109774, SS.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS - SSO
EXTRATO DO TERMO DE PARCERIA E COOPE-
RAÇÃO, firmado em 11/06/2021. CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº001/2021 – SSO – Processo Interno Nº 
8846/2021. Objeto: Selecionar pessoa física ou jurí-
dica interessada em viabilizar Estudo Preliminar de 
Arquitetura do empreendimento denominado “Quar-
teirão da Educação”.. PARCEIRA: 
PARANOÁ INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA. Pra-
zo de execução: dois meses.

RESOLUÇÃO N° 01/2021 – COMPEDE- NOMEIA 
membros da Comissão responsável pelo processo 
eleitoral para representantes da sociedade Civil do 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência- 
COMPEDE – Biênio 2021/2023; Conforme a Lei 
Municipal no 3.781 de 08 de Novembro de 2018 do 
Regimento Interno do COMPEDE, que dispõe sobre 
a criação da comissão responsável pelo processo 
eleitoral; Considerando a deliberação em reunião 
ordinária de 06 de Maio de 2021 registrada na Ata 
N° 01. RESOLVE: Artigo 1° - Ficam nomeados os 
seguintes conselheiros do COMPEDE – Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência  para a com-
posição da comissão responsável pelo processo 
eleitoral de representantes da Sociedade Civil para 
o Biênio 2021-2023: I – Representante da Secretaria 
De Assistência Social e Cidadania: Valquíria Batista 
Rocha Longo, brasileira, casada, Assistente Social, 
portadora do RG n° 28.803.010-2, inscrita no CPF 
n° 192.364.788-16, com endereço para correspon-
dência situado na rua Almirante Barroso, 225, Vila 
Santa Dirce, Diadema/SP- CEP 09912-900; II – Re-
presentante da Secretaria De Assistência Social e 
Cidadania: Claudia Aparecida Theóphilo Del Monte, 
brasileira, casada, Psicóloga, portadora do RG n° 
16.262.140-1, inscrita no CPF n° 049.968.078-99, 
com endereço para correspondência situado na rua 
Almirante Barroso, 225, Vila Santa Dirce, Diadema/
SP-CEP 09912-900; Ill - Representante da Secre-
taria de Cultura: Patrícia Vieira da Silva, brasileiro, 
divorciada, agente de biblioteca, portador do RG 
n° 19.819.961-2, devidamente inscrito no CPF n° 
247.226.528-05, com endereço para correspondên-
cia situado na Rua Graciosa, 300, Jd. do Parque, 
Diadema/SP – CEP  09910660; Artigo 2°- Esta Re-
solução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Diadema, 12 de junho de 2021. Valquiria Batista Ro-
cha Longo. Presidente do COMPEDE.
RESOLUÇÃO N° 01/2021 – CMI - NOMEIA mem-
bros da Comissão responsável pelo processo elei-
toral para representantes da sociedade Civil do 
Conselho Municipal do Idoso de Diadema - CMI 
- Biênio 2021/2023; Considerando a Lei Ordinária 
Nº 3.802 de 23 de novembro de 2018, que dispõe 
sobre a Política Municipal do Idoso; Considerando 
o Regimento Interno do Conselho Municipal do Ido-
so - CMI; Considerando a deliberação em reunião 
ordinária de 28 de 05 de 2021 registrada na Ata Nº 
02/2021; O Conselho Municipal do Idoso – CMI de 
Diadema, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
RESOLVE: Artigo 1º - Ficam nomeados os seguintes 
conselheiros do CMI - Conselho Municipal do Idoso 
de Diadema para a composição da comissão res-
ponsável pelo processo eleitoral de representantes 
da Sociedade Civil para o Biênio 2021-2023: I - Re-
presentante da Secretaria de Educação: Absolon de 
Oliveira, brasileiro, casado, professor, portador do 
RG nº 19.277.343, inscrito no CPF nº 119.640.4080-
92, com endereço para correspondência situado 
na Rua Colômbia, nº 216. CEP 09921-020, Centro, 
Diadema/SP; II - Representante da Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania: Marta Cirera, brasi-
leira, divorciada, assistente social, portadora do RG 
nº  17966590-X, inscrita no CPF nº 097238368-90, 
com endereço comercial situado em R. Almirante 
Barroco, s/n° - Centro, Diadema/SP; III - Represen-
tantes da Sociedade Civil: a) Ana Maria Gonçalves 
Schwarz, brasileira, casada, portadora do RG nº 
12.309.659-5, inscrita no CPF nº 920.273.938-20, 
com endereço para correspondência situado em 

RESOLUÇÃO N° 11/2021 – CMDCA - DISPÕE so-
bre a manutenção ou renovação do registro das Or-
ganizações da Sociedade Civil e de seus programas 
de atendimento, com registro ativo, junto ao CMDCA 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Considerando a Lei Ordinária N° 3.725 
de 09 de março de 2018, que dispõe sobre a Política 
Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e 
do Adolescente; Considerando a Resolução N° 03 
de 01 de abril de 2019, que dispõe sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CMDCA; Consideran-
do os Decretos Municipais n° 7.708 e 7.709 de 19 de 
março de 2020; Considerando a importância de se-
rem adotadas medidas preventivas de enfrentamen-
to ao novo Coronavírus (COVID-19); Considerando 
a suspensão e restrições das atividades coletivas 
com crianças e adolescente nos espaços das Or-
ganizações da Sociedade Civil durante a pandemia 
do novo Coronavírus (COVID-19); Considerando a 
impossibilidade de algumas Organizações da So-
ciedade Civil e Organizações Governamentais exe-
cutarem o atendimento às crianças e adolescentes 
presencialmente e virtualmente no período da pan-
demia do novo Coronavírus (COVID-19); Conside-
rando a Resolução do CMDCA de N° 12/2020 válida 
até o dia 01/03/2021. Considerando deliberação do 
pleno em reunião ordinária realizada no dia 10 de 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DAS ENTIDADES – REF. Edital nº 002/2021-SESA
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 4.145/2021
A Secretaria de Segurança Alimentar da Prefeitura de Diadema vem tornar público a lista das Entidades 
Sociais por ocasião do Edital nº 002/2021-SESA, a saber:

DECRETO Nº 7958, DE 11 DE JUNHO DE 2021 
DISPÕE sobre a implementação de medidas restri-
tivas complementares às previstas no decreto mu-
nicipal 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 ter-
ritório do município de Diadema; JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições le-
gais; CONSIDERANDO que a saúde é direito de to-
dos 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 disposi-
ções do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio 
de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena 
de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 
2020 e institui o Plano São Paulo; CONSIDERANDO 
os Decretos Municipais, que declararam o estado de 
calamidade pública no Município para enfrentamen-
to da pandemia decorrente do Coronavírus, reco-
nhecida pela Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo conforme Decreto Legislativo nº 2.495, 
de 31 de março de 2020; CONSIDERANDO o agra-
vamento da pandemia na região da Grande São 
Paulo ocorrido no mês de março de 2021 e a neces-
sidade 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 Admi-
nistrativo Eletrônico nº 7849/2020; Decreta: Art. 1º  
Ficam prorrogadas no território do Município de Dia-
dema  até o dia 30 de junho 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 14 de junho às 24:00 horas do dia 30 de junho 
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 ativi-
dades: 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 fun-
cionamento 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 protoco-
los sanitários gerais (https://www.saopaulo.sp.gov.
br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-interseto-
rial-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 40% 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 servi-
ços de apoio ao atendimento à saúde. III– A venda 
de produtos por meio de entrega (delivery), retirada 
dentro de veículos automotores (drive trhu) e retira-
da presencial direta de produtos nos estabelecimen-
tos atingidos (take away). Art. 3º No período entre as 
00:00 horas do dia 14 de junho de 2021 e as 24:00 
horas do dia 30 de junho de 2021 ficam mantidos: I - 
o toque de recolher entre 21 e 5 horas; II – o escalo-
namento dos horários de entrada e saída de ativida-
des 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 constata-
ção 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, 11 de junho de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Municí-
pio de Diadema DHEISON RENAN SILVA Chefe de 
Gabinete DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Se-
cretária de Assuntos Jurídicos BENEDITO DOMIN-
GOS MARIANO Secretário de Defesa Social JOSÉ 
EVALDO GONÇALO Secretário de Transportes RE-
JANE CALIXTO GONÇALVES Secretária de Saúde

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: 069/21 - PC: 064/21. Objeto: R. de P. 
p/o Forn. de Medicamentos. Agendado: 25/06/2021 
às 09h00. Pr. Eletrônico: 070/2021 - PC: 086/2021. 
Objeto: R. de P. p/o Forn. de Medicamentos - Ação 
Judicial. Agendado para: 28/06/2021 às 09h00. Pr. 
Eletrônico: 071/2021 - PC: 0100/2021. Objeto: Aq. 
de Uniformes para uso no CCZ – Centro de Controle 
de Zoonoses. Agendado para: 28/06/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico: 072/21 - PC: 075/21. Objeto: R. de 
P. p/o Forn. de Medicamentos para Atendimento de 
Demanda Judicial. Agendado: 30/06/2021 às 09h00. 
Informações, e/ou retirada Edital completo, median-
te pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da 
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Dia-
dema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-
7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 095/2020 - PC: 148/2020. Objeto: 
Forn. de Barras de Ferro (Aço) e Arame para Cons-
trução. Resumo Realinhamento de Preços Ata RP: 
183/2020 entre Município de Diadema e Megafer 
Comércio de Ferro e Aço Ltda - EPP. Fica realinha-
do o preço dos itens 01 e 11 passando a vigorar com 
o seguinte vlr; Vlr unit R$ 13,60; 02 e 12 passan-
do a vigorar com o seguinte vlr; Vlr unit R$ 25,41; 
03 e 13 passando a vigorar com o seguinte vlr; Vlr 
unit R$ 40,13; 04 e 14 passando a vigorar com o 
seguinte vlr; Vlr unit R$ 58,72; 05 e 15  passando 
a vigorar com o seguinte vlr; Vlr unit R$ 89,69; 09 e 
19  passando a vigorar com o seguinte vlr; Vlr unit 
R$ 14,35. O presente realinhamento se dará a partir 
de 19/02/2021.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0155/2020 - PC: 0264/2020. Objeto: 
Forn. de Testes de Bioquímica e Hormônios. Ata RP 
280/2020 entre Município Diadema e Ciscre Imp. 
E Distrib. De Prod. Médicos Ltda. Tornamos públi-
co que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 12/12/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0192/2020 - PC: 0281/2020. Objeto: 
Forn. De Tintas E Solventes Para Utilização Na Si-
nalização Viária. Ata RP 003/2021 entre Município 
Diadema e Manort Indústria e Comércio de Tintas 
Ltda. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 13/03/2021 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
DESP. SECRET. EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SE Nº 001 DE 11 DE JUNHO DE 
2021 
Dispõe sobre a regulamentação para adesão, repas-
se e aplicação dos recursos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola Diademense, durante o exercício 
de 2021.
CONSIDERANDO a LEI MUNICIPAL Nº 4.028 DE 
11 DE DEZEMBRO DE 2020 que dispõe sobre a 
criação do Programa Dinheiro Direto na Escola- 
PDDE Diademense; 
CONSIDERANDO o DECRETO 7950, de 08 de ju-
nho de 2021 que regulamenta a lei nº 4.028 de 11 de 
dezembro de 2020;
CONSIDERANDO a aproximação do retorno dos 
alunos às aulas presenciais que exigirá a adequa-
ção e manutenção fiel das escolas aos protocolos 
sanitários estabelecidos pela área da saúde, para 
prevenção da COVID 19.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, Ana Lucia San-
ches, no uso de suas atribuições básicas legais, 
resolve:
CAPITULO 1 - Da adesão
Artigo 1º - A adesão ao Programa Dinheiro Direto na 
Escola Diademense será feita em impresso próprio 
disponibilizado no Portal da Educação de Diadema, 
preenchido e assinado pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo da Unidade Executora e digitalizado. 
§ 1º - A adesão ao Programa Dinheiro Direto na Es-
cola Diademense efetuada em 2021 terá validade 
para os anos subsequentes.
CAPITULO 2 - Dos critérios para o repasse dos re-
cursos
Artigo 2º - Os repasses serão realizados através 
de depósito na conta da Unidade Executora, aberta 
para este fim específico no valor per capita de R$ 
100,00 (cem reais) por estudante matriculado na 
unidade escolar, para o exercício 2021. 
1º§- A unidade escolar que o valor ficar inferior a 
R$10.000,00, será feito um complemento, para que 
nenhuma unidade receba montante abaixo desta 
quantia.
2º§- As unidades escolares de Educação Infantil em 
período integral, terão o cálculo de estudantes multi-
plicado por dois, devido ao atendimento. 
3º§- A liberação dos repasses dos recursos do Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola Diademense será 
feita mediante a comprovação de regularidade fiscal 
das Unidades Executoras.
CAPITULO 3 - Da aplicação do recurso
Artigo 3º- A verba do Programa Dinheiro Direto na 
Escola Diademense vigente para o período de 2021 
será destinada prioritariamente para contratação de 
serviços de manutenção do prédio ou aquisição de 
materiais/equipamentos, a fim de promover melho-
rias, manutenção e conservação de suas estruturas 
físicas e pedagógicas, bem como as adequações 
necessárias às exigências sanitárias no combate ao 
COVID-19.
§1º- As Unidades Executoras deverão reservar até 
30% do valor da verba recebida para resolução de 
problemas emergenciais. 
§ 2º - A verba poderá ser utilizada mediante apre-
sentação do Plano de aplicação da UE, elaborado 
com a participação do Conselho Escolar e aprovado 
pela Secretaria de Educação.
I- Nos casos de gastos emergenciais não será ne-
cessária a apresentação do Plano de Aplicação, 
porém deverá ter a autorização por escrito do setor 
competente da Secretaria de Educação.
II - Ainda que a verba seja gasta sem apresentação 
de um Plano de Aplicação, o Presidente do Conse-
lho Deliberativo da Unidade Executora deverá para 
contratação de serviços ou aquisição de materiais/
equipamentos realizar três orçamentos, verificar os 
valores disponíveis e certificar que o material, servi-
ço ou produto pode ser adquirido com a verba con-
sultando a Secretaria da Educação.
lII - O Plano de Aplicação deverá ser feito em im-
presso próprio disponibilizado no Portal da Educa-
ção para download.
§ 3º - O repasse realizado em 2021 deverá ser exe-
cutado em no mínimo 70% do valor recebido pela 
Unidade Escolar. 
l- Em caso de saldo, deverá ser feita uma justifi-
cativa para que seja reprogramado para o período 
subsequente.
§ 4º- É de responsabilidade do Presidente do Conse-
lho Deliberativo da Unidade Executora acompanhar 
os valores repassados pela Prefeitura Municipal de 
Diadema e, fazer uso dos mesmos de acordo com o 
saldo em conta, respeitando os valores destinados. 
§ 5º- As formas de pagamento dos serviços, produ-
tos e materiais entre outros deverão ser feitas por 
uso de cartão de débito ou transferência bancária. 
Fica vedado o saque de qualquer valor da conta da 
Unidade Executora, para qualquer finalidade. 
l- As transferências bancárias e outras formas de 
pagamento deverão sempre ser feitas para mesma 
titularidade que consta nas notas e recibos de pa-
gamento.
II- É de responsabilidade do Presidente do Conse-
lho Deliberativo da Unidade Executora apresentar 
notas, recibos e documentos comprobatórios de 
gastos com a verba do Programa Dinheiro Direto na 
Escola Diademense, dentro dos prazos estipulados, 
devendo os mesmos ser nominais à Unidade Execu-
tora, seu CNPJ e no endereço da Unidade Escolar.
CAPITULO 4 - Da transferência dos recursos
Artigo 4º- Os recursos serão transferidos em con-
ta própria do Banco do Brasil, agência 0717-X, em 
parcela única. 
CAPITULO 5 - Da aquisição de bens e serviços
Artigo 5º - Observada a necessidade de contrata-
ção de serviços para a manutenção e adequação 

dos prédios escolares e ou aquisição de materiais 
para melhoria das condições físicas e pedagógicas 
de trabalho, mediante apresentação de Plano de 
aplicação, as Unidades Executoras poderão execu-
tar os recursos financeiros referentes ao Programa 
Dinheiro Direto na Escola Diademense.
§ 1º- É de responsabilidade do Presidente do Con-
selho Deliberativo da Unidade Executora, verificar 
junto ao setor competente da Secretaria de Edu-
cação, a disponibilidade de materiais, prestação de 
serviços ou licitações abertas, antes de executar 
compra ou contratar serviços.
§ 2º - As Unidades Executoras deverão realizar pes-
quisa de preços com no mínimo três fornecedores 
ou prestadores de serviços diferentes, devendo op-
tar pela melhor proposta apresentada, priorizando 
sempre que possível, prestadores locais.
§ 3º- As Unidades Executoras deverão realizar pes-
quisa de preços com no mínimo três empresas para 
a compra de materiais, optando por preços compa-
tíveis ao valor de mercado, priorizando sempre que 
possível, o comércio local.
§ 4º - Os prestadores de serviços deverão estar em 
consonância com as regras estabelecidas pelo De-
creto  Nº 7950, de 08 de junho de 2021.
§ 5º - É vedada a contratação de agentes públicos 
da ativa, empresas privadas que tenham em seu 
quadro societário servidor público da ativa ou em-
pregado de empresa pública ou de economia mista.
§ 6º - É vedada a contratação de serviços para a re-
alização de obras estruturais, compra de materiais e 
equipamentos de alto custo, contratação de eventos 
e aluguel de itens para festividades e pagamento de 
transporte.
CAPITULO 6 - Da fiscalização
Artigo 6º- A fiscalização da aplicação de recursos 
será feita pela Secretaria de Educação no acom-
panhamento e aprovação do plano de aplicação e 
na análise das prestações de contas, podendo para 
tanto, requisitar documentos e demais elementos 
que julgar necessários.
§ 1º - A Secretaria de Educação poderá realizar vi-
sitas à Unidade Escolar para acompanhamento de 
serviços e verificação de obras após conclusão, bem 
como para verificar os materiais adquiridos com os 
recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola 
Diademense, sem necessidade de agendamento 
prévio.
CAPITULO 7 - Da prestação de contas
Artigo 7º- A documentação para prestação de contas 
deverá ser anexada de forma digital em processo 
eletrônico aberto especificamente para o Programa 
Dinheiro Direto na Escola Diademense em http://
pmd-mobile.diadema.sp.gov.br/pmd-pv/home.
§ 1º- O arquivamento dos documentos deve seguir 
as orientações do Decreto  Nº 7950, de 08 de junho 
de 2021.
§ 2º - O exercício da verba 2021 se encerra no prazo 
de 31/12/2021, até esta data as Unidades Executo-
ras devem estar com a documentação de prestação 
de contas analisada e aprovada pela Secretaria da 
Educação.
§ 3º - Nos meses em que não houver gastos de-
verão ser anexados ao processo eletrônico, os ex-
tratos com as aplicações e rendimentos dos valores 
das contas correntes.
§ 4º - Nos meses em que houver gastos, além do ex-
trato mensal, deverão constar na prestação de con-
tas: Plano de aplicação (se houver), recibos, notas 
fiscais e planilha de consolidação de preços.
l- A planilha de consolidação de preços estará dis-
ponibilizada no Portal da Educação para download.
§ 5º - Em caso de aquisição de bens permanentes, 
anexar ainda o termo de doação de bens e a relação 
de bens adquiridos, em planilhas específicas dispo-
nibilizadas no Portal da Educação de Diadema.
§ 6º - As notas fiscais deverão ser nominais à Uni-
dade Executora e deverão estar carimbadas com a 
identificação do Programa Dinheiro Direto na Escola 
Diademense antes da digitalização. 
§ 7º - Devem constar ainda nas notas fiscais carim-
bo de atestado de recebimento dos materiais e pro-
dutos e no caso de serviços, o carimbo de serviços 
prestados, para as compras feitas pela internet o 
carimbo de recebimento poderá ser substituído pelo 
comprovante de pagamento.
§ 8º - A prestação de contas das verbas do Progra-
ma Dinheiro Direto na Escola Diademense deve ser 
compartilhada em assembleias do Conselho Esco-
lar, constar em atas e afixadas em local visível para 
acesso e consulta de toda comunidade escolar.
§ 9º - O cronograma   do ano de 2021, com os pra-
zos para as prestações de contas do Programa Di-
nheiro Direto na Escola Diademense será feito pela 
Secretaria de Educação e disponibilizado por meio 
de circular e no Portal da Educação de Diadema.
§ 10º- O encerramento da prestação de contas do 
ano 2021, deve seguir rigorosamente o cronograma 
apresentado pela Secretaria de Educação.
Artigo 8º - O Presidente do Conselho Deliberativo da 
Unidade Executora fica obrigado a efetuar a presta-
ção de contas por ocasião de sua substituição ou do 
término do seu mandato, observando o prazo de 30 
dias úteis que antecedem a sua saída.
Artigo 9º - A inobservância do contido nesta Reso-
lução será objeto de investigação e apuração de 
responsabilidade.
Artigo 10º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.
Ana Lúcia Sanches - Secretária de Educação

R. Gal Vicente de Paula Dale Coutinho, 254/256 
- Centro, Diadema/SP; b) Maria Zenaide dos San-
tos, brasileira, aposentada, portadora do RG nº 
21.629.988-3, inscrita no CPF nº 055.891.318-04, 
com endereço para correspondência situado em R. 
Avaré, 20 - Parque das Jabuticabeiras, Diadema/
SP; Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação. Diadema, 12 de junho de 
2021.Érica Prudente. Presidente do CMI.

junho 2021; O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente — CMDCA de Diadema, no 
uso e gozo de suas atribuições legais; RESOLVE: 
Artigo 1º - APROVAR a manutenção ou renovação 
de registro às Organizações da Sociedade Civil e de 
seus programas de atendimento, bem como a ma-
nutenção dos Programas Governamentais das Or-
ganizações Governamentais no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Dia-
dema, que estejam com o registro ativo até a data 
desta resolução e impossibilitadas de execução das 
ações previstas com crianças e adolescentes de-
vido à pandemia do novo Coronavírus COVID-19, 
mediante a justificativa fundamentada sobre a ne-
cessidade de suspensão das atividades através da 
entrega de declaração de suspensão das atividades 
ao CMDCA. I - As Organizações da Sociedade Civil 
e Instituições Governamentais, que se encontram na 
situação supramencionada, terão estendidas suas 
manutenções ou renovações do registro até 01 de 
março de 2022 após análise e aprovação da justifi-
cativa contida na declaração entregue; §  1º  - Após 
o encerramento deste prazo estendido a manuten-
ção/renovação do registro somente será concedida 
mediante a apresentação do plano de trabalho com 
atividades a serem executadas no ano de 2022. 
§  2º - Caso sejam retomadas as ações previstas 
com crianças e adolescentes antes de 01/03/2022, 
a organização deverá encaminhar a documentação 
para manutenção ou renovação do registro ao CMD-
CA. I- A não entrega da declaração de suspensão 
de atividades ou das documentações necessárias 
para manutenção ou renovação, acarretará na sus-
pensão do registro até regularização junto ao CMD-
CA. Artigo 2° - Esta resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação. Diadema, 12 de junho de 
2021. Fabiana de Jesus Souza Ramos. Presidente 
do CMDCA
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