
Santo André e três em São Caetano. 
As diligências resultaram na localiza-
ção de 253 máquinas caça-níqueis, 
encaminhadas para destruição. As 
autoridades apreenderam, ainda, 
outros bens de interesse à investiga-
ção e R$ 11 mil oriundos da explora-
ção da contravenção.
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O Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) realizou operação para apu-
rar delitos de organização criminosa 
e lavagem de dinheiro por meio da 
exploração de jogo de azar na região. 
Foram cumpridos oito mandados de 
busca e apreensão, sendo cinco em Página  5Página 5

Página 3 Página 4

Página 5

Página 5

Prefeitura promove 
no sábado segunda 
edição do Festival 
Cultura Solidária

São Caetano tem 
maior letalidade 

por covid do ABC e 
S.Bernardo, a menor

Versão top de linha Exclusive é a que melhor expressa a evolução da nova geração do Versa

Gaeco apreende 253 caça-níqueis 
durante operação em cidades do ABC

Municípios do ABC preparam homenagem 
para profissionais da enfermagem

Serviços caem 4% em março e voltam 
a ficar abaixo do nível pré-pandemia

Governo do Estado amplia vacinação contra 
covid em estações de trem, metrô e ônibus

diadema

info Tracker

jogos de azar

dia inTernacional

iBgesão paulo

a carne bovina de primeira (coxão mole) su biu 14,1% ; já o corte de segunda (acém) avançou 7,6%

Quando as expectativas 
aumentam inicia-se 
um ciclo interminável e 
contínuo de melhoria

“

“

Céu
 nublado com 
possibilidade 

de garoa o dia 
todo. À noite 
as nuvens 
diminuem 
devagar.

Quinta-feira

19º

14º

Steven Hronec

Eduardo Matysiak/Futura Press/Estadão Conteúdo

conforto com privilégios

O preço da carne voltou a subir 
nos supermercados da região após 
três meses de trégua e deu a principal 
contribuição pa ra que a cesta básica 
registrasse, em abril, o maior valor 
nominal de sua história. Levanta-
mento realizado pe la Companhia Re-
gio nal de Abas te cimento Integrado 
de San   to André (Craisa) revela que, 
no mês passado, o conjun to de 34 
produtos essen ciais de alimentação 
e higiene foi vendido, em média, 
por R$ 899,11 no ABC, valor 3,4% 
superior ao apu  ra do em março (R$ 
869,51). Segundo a Craisa, 23 dos 34 
produtos ficaram mais ca ros no mês Página 4

Com alta de 14,1% em abril, carne bovina
volta a ser vilã da cesta básica no ABC

Conjunto de 34  produtos essenciais foi vendido, 
em média, por R$ 899,11 no mês passado

passado, com des taque pa  ra a carne 
bovina de primeira (coxão mole), que 
su biu 14,1%, para R$ 39,40 o quilo, 
em média. Em 12 meses, esse corte 
acumula reajuste de 47,2%. Menos 
expressivo foi o aumento da carne de 
segunda (acém), que avançou 7,6%.O 
lei te longa vida subiu 6,1% em abril, 
para R$ 3,49 o litro, em média – 
maior valor em quatro meses. Tanto 
a carne como o leite se guem em alta 
mesmo com a redução nas alíquo-
tas do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
anunciada em março pelo governo 
do Estado.
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apresentação do locomotiva foi transmitida aos trabalhadores em s.andré
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PONTO DE VISTA    

A pandemia de incompetência 
do governo federal

Nunca estaremos sós

Cloroquina. Tratamento 
precoce. Teorias da conspiração. 
Falta de apoio econômico à pop-
ulação e aos comerciantes. Rit-
mo lento na vacinação. Motivos 
não faltam para rotular a gestão 
de Jair Bolsonaro na pandemia 
como desastrosa.

Sua promoção de curas in-
eficazes causou milhares de 
mortes evitáveis. Agravou a 
pandemia a ponto de deixar 
os hospitais completamente 
lotados. Fez até mesmo que re-
médios que não servem para o 
tratamento da Covid-19, mas 
que são eficazes contra outras 
doenças, tivessem seus estoques 
esgotados nas farmácias.

O Brasil vive sob ameaça de 
uma terceira onda que, segundo 
especialistas, seria mais mortal 
que as duas primeiras. Tudo isso 
poderia ser evitado. 

O governo brasileiro recu-
sou 11 ofertas de fornecimento 
de vacinas contra a Covid-19 no 
ano passado, quando dezenas 
de outros países já agilizavam o 
planejamento de vacinação.

O Ministério da Saúde igno-
rou todas as propostas e há pro-
vas documentais dessa omissão, 
que estão sendo levadas à CPI 
que investiga a postura do go-
verno na pandemia.

Já são mais de 420 mil mortes 
e recordes negativos atrás de re-
cordes negativos. A resposta de 

Há quem diga que estar soz-
inho ou acompanhado é uma 
questão de escolha. Algumas 
certas outras incertas, e todas in-
definidas pelo tempo e vontades. 

No mundo digital isso sim 
é uma grande escolha. Estar ou 
não. Ser, participar, comentar, 
produzir, se mostrar ou apenas 
vigiar. Em todos os casos, você 
faz parte de um ecossistema, co-
munidades, grupos de aplicativos 
de bate papos, mensagens de tex-
tos e voz, enfim, uma tribo. 

Com isso, sua pessoa, per-
sona, identidade digital nunca 
estará solitária. Seja por impac-
tos de propagandas, inteligência 
artificial, fulanos e beltranos se 
conectando sem ao menos saber 
se gostam do café com ou sem 
açúcar. O importante é conectar, 
clicar nos corações e palminhas. 

Com todas essas conexões 
você ainda precisa de amigo nas 
redes sociais? Números digitais 

Bolsonaro e sua turma tem sido 
uma combinação de negação 
da doença e omissão. Tam-
bém contribuiu para esse 
número de mortes o tamanho 
da desigualdade do país. 

Os R$ 600 do auxílio-emer-
gencial só foram pagos no ano 
passado graças à oposição – o 
presidente, desde o início, que-
ria pagar 1/3 apenas desse valor.

Aliado ao despreparo de 
Bolsonaro, alguns de seus 
seguidores lunáticos ainda pro-
movem manifestações contra as 
restrições. Mesmo após tantas 
mortes insistem que “a fome 
mata mais que o vírus”. Médicos 
e cientistas são unânimes: sem 
um confinamento eficiente de 
pelo menos três semanas o Bra-
sil não vai conter a transmissão, 
mesmo com a vacina.

Não há plano de gestão 
nacional, diretrizes claras, 
campanha de informação e 
nem mesmo postura de um 
chefe de estado. Sem isso 
não há dúvidas de que a ca-
tástrofe será ainda maior. 
Por outro lado, verdadeiros 
heróis estão nos hospitais 
tentando salvar vidas e o país de 
um governo omisso e irrespon-
sável. Que a CPI da Covid seja 
implacável e responsabilize os 
culpados por essa tragédia.

Luiz Fernando Teixeira 
 é deputado estadual (PT/SP)

Juiz restabelece gratuidade a idosos de 
60 a 64 anos no transporte público de SP
Entendimento só terá validade depois que se esgotarem todos os recursos contra a decisão

n ENTRE ASPAS

Dessa forma implementa uma 
obrigação que não pode ter sua 
legitimidade normativa embargada 
por um Decreto Estadual

Luis Manuel Fonseca

O juiz Luis Manuel Fon-
seca Pires, da 3ª Vara de Fa-
zenda Pública de São Paulo, 
determinou o restabeleci-
mento da gratuidade a ido-
sos de 60 anos a 64 no metrô 
da capital paulista, em trens 
da região metropolitana e 
nos ônibus intermunicipais 
da Grande São Paulo.

O magistrado suspendeu 
os efeitos do decreto publi-
cado pelo governador João 
Doria (PSDB) para reduzir 
custos com o transporte pú-
blico, mas o entendimento só 
terá validade depois do trân-
sito em julgado da ação, ou 
seja, depois que se esgotarem 
os recursos contra a decisão.

O despacho foi dado no 
último dia 7, quando Pires 
analisou o mérito de ação 

ajuizada pelo Sindicato Na-
cional dos Aposentados, Pen-
sionistas e Idosos da Força 
Sindical. Em janeiro, o juiz 
deferiu liminar no âmbito de 
tal processo, também no sen-
tido de restabelecer o bene-
fício. No entanto, a decisão 
acabou sendo derrubada pelo 
presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, desem-
bargador Geraldo Francisco 
Pinheiro Franco.

“Observa-se que a Lei Es-
tadual nº 15.187/2013 con-
cede ao Poder Executivo a 
forma e os termos de imple-
mentação de gratuidade aos 
idosos maiores de 60 anos 
nos transportes públicos na 
metrópole de São Paulo, des-
sa forma implementa uma 
obrigação que não pode ter 
sua legitimidade normativa 
embargada por um Decreto 
Estadual”, escreveu o juiz na 
decisão publicada nesta quar-
ta-feira (12).

Para o magistrado, a revo-
gação do benefício ‘foi contra 
a lei’. Além disso, o magis-
trado considerou que a ale-
gação de que a ‘paralisação da 
gratuidade foi determinada 

em razão da insustentabili-
dade do benefício, afetando o 
equilíbrio econômico-finan-
ceiro do Estado de São Paulo’ 
seria ‘motivo insuficiente 
para violar a legalidade’.

n HISTÓRICO
No final de dezembro a 

Prefeitura de São Paulo e 
o governador João Doria  
modificaram as regras de 
concessão da gratuidade no 
transporte aos idosos entre 
60 e 64 anos, o que pegou 

todos de surpresa. Pela lei 
fe deral, o benefício é obri-
gatório a partir de 65 anos de 
idade, já entre 60 e 64 anos a 
decisão é dos governos locais.

O governo do Estado re-
vogou portaria de 2014, já a 
prefeitura fez uma manobra 
conhecida como “jabuti”, e 
colocou o fim da gratuidade 
dentro de outro projeto, o 
que levou à aprovação na 
Câmara paulistana sem de-
bate da medida. (AE e Re-
portagem Local)

Arquivo?Governo de SP
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Gordo da Adega: “grande impacto positivo para nossa região”
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Você pode acreditar

estão em um universo para-
lelo aos reais. Todavia, se ainda 
quiser, basta escolher azul ou 
vermelho, preto ou branco 
ou dizer que adora o arco-íris. 
Poderá ter grandes convites 
de comunidades ou algumas 
baixas numéricas. Notará o 
lado inverso de opiniões contra-
ditórias. Onde muitos daltôni-
cos extremistas florescem. Esse 
jardim é espinhoso. Cuidado!

Se conseguir colocar em um 
grupo de WhatsApp os amigos 
que sabem que seus café é sem 
açúcar, valorize-os. Onde no 
mundo digital temos milhares 
de conhecidos, em um mundo 
real chegamos a menos de 1% 
de contatos físicos. Todavia, lhe 
pergunto: o que realmente vale 
a pena? Postar, ligar ou estar?

Caso ainda tenha alguma fé, 
saiba que nunca estaremos sós. 

Henrique Braz Rossi
Jornalista e empreendedor

César Oliva protocola projetos 
do Locomotiva SP em S.Caetano

Gordo da Adega vistoria obras no entorno 
dos córregos Sarancantan e Colina

O vereador de São Caetano 
César Oliva (PSD) protocolou 
no início da semana cinco pro-
jetos que integram o Plano Lo-
comotiva São Paulo, que con-
templa medidas de combate à 
covid em todo o Estado. Pro-
posituras semelhante já foram 
protocoladas em São Ber-
nardo, pelo vereador Glauco 
Braido (PSD), e Santo André, 
por Márcio Colombo (PSDB).

A iniciativa visa à dissemi-
nação de medidas de combate 
à pandemia da covid-19 em 
todo o Estado de São Paulo e 
são baseadas em cinco pro-
jetos de autoria de Rubinho 
Nunes (Patriota): autorização 
para abertura de estabeleci-
mentos comerciais por, no 
mínimo, 10 horas diárias para 
evitar aglomerações; o aumen-

to da frota de ônibus; suspen-
são da cobrança de impostos 
municipais (IPTU, ISSQN e 
ITBI) dos prejudicados com o 
fechamento do comércio; proi-
bição de novas contratações 
e de novas despesas pelo mu-
nicípio durante a pandemia, 
exceto para áreas da saúde, 
segurança e assistência social; 
autorização do uso dos veícu-
los de propriedade e sob posse 
do Poder Público Municipal 
para auxílio na campanha de 
vacinação contra a covid-19.

“É agenda suprapar-
tidária muito positiva, vi-
sando a melhoria de São 
Caetano no enfrentamento 
da covid. Excelentes ideias 
de projetos de lei que to-
camos em frente”, afirmou 
Oliva. (Reportagem Local)

O vereador Josias João de Paz, 
o  Gordo da Adega (Republicanos) 
vistoriou as obras de urbanização 
às margens dos Córregos Saran-
cantan e Colina, as quais contem-
plam bairros como Novo Parque, 
Vila Feliz  e Vila São Pedro. 

“É uma obra de grande im-

pacto positivo para toda nossa 
região, que além do visual urbano, 
trará melhor qualidade de vida a 
todos aos moradores, sendo uma 
importante melhoria no nosso 
sistema viário. Tudo isso de forma 
sustentável, englobada e segura”, 
destacou o vereador. (RL)

Doria modificou as regras do benefício em dezembro  
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Estações de trem, metrô e ônibus 
em SP terão postos de vacinação

Governo anunciou a imunização de pessoas com comorbidades entre 45 e 49 anos para a próxima semana
Governo do Estado de SP

Doria anunciou a retomada da imunização em gestantes

O governador João Doria 
anunciou, durante coletiva 
nesta quarta-feira (12), que 
estações da CPTM e do Metrô, 
além de terminais de ônibus da 
EMTU, passarão a contar com 
postos de vacinação contra a 
covid-19. Nesses locais, segun-
do o governo do Estado,  pes-
soas dos grupos prioritá rios 
previstos no Plano Estadual 
de Imunização (PEI) poderão 
receber a primeira dose da 
vacina contra o coronavírus. 

A partir de hoje (13), quatro 
estações da CPTM terão pos-
tos de vacinação:  Guaianases 
(Linha 11-Coral), São Miguel 
Paulista, Jardim Helena-Vila 
Mara e Itaim Paulista, na Linha 
12-Safira. Também haverá 
postos de atendimento na es-
tação do metrô Corinthians-
Itaquera (Linha 3-Vermelha) 
e no Terminal de Ônibus São 
Mateus da EMTU. O funciona-
mento desses postos será das 
9h30 às 17h.

A partir de segunda-feira 
(17) a vacinação também es-
tará disponível nas estações 
República, Pinheiros e Bu-
tantã, da Linha 4-Amarela. 

“Essa contribuição do Sistema 
dos Transportes Metropolita-
nos como ocorre anualmente, 
essa aliança do governo com a 
prefeitura, visa ajudar ampliar 
a capacidade e a capilaridade 
de imunização dos cidadãos 
assim como ocorre em outros 
programas de imunização”, 
des tacou o secretário dos 
Transportes Metropolitanos. 
Alexandre Baldy, nesta quarta.

n NOVO  GRUPO
Durante a coletiva, João 

Doria também anunciou a 
vacinação contra covid para 
pessoas com comorbidades e 
deficiências permanentes com 
idade entre 45 e 49 anos, na 
próxima semana. 

“A partir de 21 de maio 
serão vacinadas as pessoas 
com comorbidade na faixa 
etária entre 45 e 49 anos de 
i dade. Também nesta mesma 
data, 21 de maio, começare-
mos a vacinação das pessoas 
com deficiência permanente 
na mesma faixa etária, de 45 
a 49 anos. A expectativa é da 
imunização de 695 mil pessoas 
nesta faixa etária”, afirmou.

Para tomar a vacina é ne-
cessário apresentar compro-
vante da condição de risco 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

por meio de exames, receitas, 
relatório ou prescrição médica. 
Os cadastro existentes em Un-
idades Básicas de Saúde (UBS) 
também podem ser utilizados.

n GESTANTES
O governo do Estado vai 

retomar a vacinação contra 
o coronavírus de gestantes e 
puérperas (mulheres que de-

ram à luz nos últimos 45 dias) 
com comorbidades a partir da 
próxima segunda-feira (17). 
Segundo o governo, a reto-
mada será possível graças ao 
remanejamento da vacinação 
e entrega de mais doses da 
vacina do Butantan ao Minis-
tério da Saúde nesta quarta 
e à chegada de mais doses da 
Pfizer ao Estado. 

Datafolha: Lula venceria Bolsonaro em 
segundo turno por 55% a 32% dos votos

CPI da Covid: Wajngarten irrita cúpula; Aziz 
alerta que poderá chamá-lo como investigado

Pesquisa Datafolha divulgada 
nesta quarta-feira (12) aponta o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) na liderança com 
folga na corrida eleitoral ao Plan-
alto em 2022. Lula, que recu-
perou seus direitos políticos, tem 
41% das intenções de voto no 
primeiro turno, contra 23% do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Em um eventual se-
gundo turno, o petista venceria o 
adversário por 55% a 32%.

Ainda em uma primeira eta-
pa de votação, o ex-ministro da 

As respostas à CPI da Co-
vid do ex-secretário de Comu-
nicação da Presidência Fábio 
Wajngarten, convocado em 
razão de uma entre vista dada 
à revista Veja, irritaram a cúpu-
la da comissão, a ponto de o 
presidente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM), fazer um alerta. 
Ao retomar a sessão por volta 
do meio-dia desta quarta-fei-
ra, após um bate-boca, Aziz 
avisou que, se Wajngarten não 
responder objetivamente as 
perguntas, será dispensado e 
convocado novamente, mas 
em condição de investigado - e 
não como testemunha.

“O senhor não pode ten-
tar passar a ideia que não 
estamos perguntando obje-
tivamente. O senhor só está 
aqui por causa da entrevista 
à Veja, se não a gente nem 
lembraria que você existia”, 
disse Aziz ao ex-secretário.

Na entrevista, Wajngarten 
afirmou que houve “incom-

Justiça Sergio Moro (sem parti-
do) aparece com 7% das intenções 
de voto; o ex-ministro da Integ-
ração e vice-presidente do PDT, 
Ciro Gomes (PDT), tem 6%; o 
apresentador Luciano Huck (sem 
partido), 4%; o governador João 
Doria (PSDB), 3%; e, com 2%, es-
tão empatados o ex-ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta 
(DEM) e João Amoêdo (Novo).

Outros 9% informaram que 
votariam em branco, nulo, ou 
em nenhum candidato, e 4% es-
tão indecisos. A pesquisa foi feita 

petência” e “ineficiência” do 
Ministério da Saúde ao lidar 
com a Pfizer. Questionado sobre 
ter atribuído esses problemas 
à pasta comandada pelo ex-mi-
nistro Eduardo Pazuello, o ex-
secretário disse que não chamou 
o general de incompetente. 

Após senadores concor-
darem em pedir a gravação 
na íntegra da entrevista do 
ex-secretário à Veja, o veículo 
de imprensa divulgou em seu 
site trecho do áudio, no Wajn-
garten classificaria como “in-
competência” as negociações 
de Pazuello para a compra de 
vacinas da Pfizer.

Ao responder a pergunta 
“Foi negligência ou incom-
petência?”, o ex-secretário 
afirmou: “Foi incompetência. 
Quando você tem um labo-
ratório americano com cinco 
escritórios de advocacia apoi-
ando a negociação e tem do 
outro lado um time pequeno, 
tímido, sem experiência, é sete 

com 2.071 pessoas, de forma 
presencial, em 146 municípios, 
entre terça e quarta. A margem 
de erro é de dois pontos porcen-
tuais para mais ou para menos.

No segundo turno, Lula 
herdaria votos dados a Doria, 
Ciro e Huck, e Bolsonaro teria os 
de Moro. Lula ganharia de Moro 
(53% a 33%) e Doria (57% a 21%) 
caso enfrentasse esses candidatos 
no segundo turno. Bolsonaro em-
pataria tecnicamente com Doria 
(39% a 40%) e perderia para Ciro 
(36% a 48%). (AE)

a um”, diz Wajngarten.

n PRISÃO
Diante de diversas con-

tradições no depoimento, 
o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) disse que vai pedir 
a prisão de Fábio Wajngarten. 
“O espetáculo de mentira é 
algo que não vai se repetir e 
não pode servir de preceden-
te.” O pedido de prisão tam-
bém foi feito pelo senador 
Fabiano Contarato (Rede-ES).  
O parlamentar fez a afirma-
ção após Wajngarten negar 
que autorizou a veiculação 
da campanha “O Brasil Não 
Pode Parar”. Renan, então, 
mostrou as postagens oficiais 
feita pelo governo.

Após os pedidos de prisão, 
a CPI encaminhou à Procura-
doria da República no Distrito 
Federal despacho pedindo 
para que se averiguem as de-
clarações dadas por Wajngar-
ten ao colegiado. (AE)

CAF abre chamamento para contratação de 
projetos de obras antienchente em S. André

A  CAF (Banco de Desen-
volvimento da América Latina) 
abriu chamamento interna-
cional para contratação de 
projetos executivos de obras 
de drenagem e controle de 
enchentes na região dos 
córregos Maurício de Me-
deiros (Jardim Irene), Taió-
ca (pró ximo ao Parque Es-
tadual da Chácara Baronesa, 
na divisa com São Bernardo) 
e Guarará (nos bairros Vila 
América e Vila Pires).

“A medida tem como 
objetivo complementar in-
tervenções executadas pelo 
Semasa (Serviço Municipal 
de Saneamento Ambiental de 
Santo André) por meio do Pro-
grama Sanear Santo André, 
que recebe financiamento de 
US$ 50 milhões pela insti-
tuição financeira e é um dos 
maiores investimentos em 
obras de saneamento, drena-
gem e infraestrutura urbana 
da história do município”, 
explica o superintendente do 
Semasa, Gilvan Junior.   

A CAF firmou junto à pre-
feitura acordo de coope ração 
técnica. Isso significa que a 
contratação dos projetos ex-
ecutivos, que têm orçamento 
de US$ 570 mil, será finan-
ciada com recursos a fundo 

perdido, sem necessidade de 
reembolso por parte da ad-
ministração municipal.

O chamamento envolve 
o desenvolvimento e a atua-
lização de projetos como a ca-
nalização dos córregos Taióca 
e Maurício de Medeiros. Am-
bos sofrem com o descarte 
irregular de resíduos em suas 
margens e têm histórico de 
transbordamento. Além da 
canalização, estão previstas 
outras intervenções, como o 
remanejamento de redes de 
água e esgoto, implementação 
de dispositivos que compõem 
o sistema de drenagem e obra 
viária (este último na região do 
córrego Taióca).

As empresas interessadas 
podem enviar as propostas 
de forma digital até as 18h 
(horário de Brasília) do dia 
14 de junho, por meio do 
endereço eletrônico santoan-
dre_ppsa@caf.com. Os proje-
tos executivos devem ser en-
tregues em português.

A convocatória está dis-
ponível no site da CAF, por 
meio do link https://bit.
ly/3b8qYRt. A supervisão das 
consultorias será realizada de 
forma conjunta por equipes 
técnicas da CAF e do Semasa.  
(Reportagem Local)

AINDA 
É NOTÍCIA

Ministério da Saúde inicia distribuição 
de novo lote de vacinas contra a covid

O Ministério da Saúde envia 
aos estados a partir hoje (13) 
novo lote com 5,7 milhões de 
doses de vacinas contra a co-
vid-19. Nesse estoque, estão dos-
es da Oxford/AstraZeneca e da 
Coronavac, produzida pelo Insti-
tuto Butantan em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac.

A nova remessa é destinada à 
segunda dose para trabalhadores 
da área de saúde e para as faixas 
etárias de 65 a 69 anos e de 85 a 
89 anos, além de povos indíge-
nas, ribeirinhos e comunidades 

quilombolas e pessoas com defi-
ciência permanente.

A orientação do Ministé-
rio da Saúde é que as pessoas 
tomem a segunda dose, mesmo 
que tenha sido ultrapassado o 
tempo indicado. A recomenda-
ção foi dada em razão da falta 
de doses para a segunda aplica-
ção pela falta de matérias-pri-
mas, especialmente no caso da 
CoronaVvac, cuja produção foi 
retardada pelo atraso no envio 
do ingredientes farmacêuticos 
ativos (IFA) da China para a 

fabricação do imunizante.
As doses dessa remessa 

também são para gestantes e 
puérperas. Nesta terça-feira 
(11), porém, o Ministério 
da Saúde emitiu novas reco-
mendações para este público 
após a morte de uma gestante 
no Rio de Janeiro  depois da 
aplicação de dose da Oxford/
AstraZeneca. Devem ser vaci-
nadas apenas as mulheres 
deste segmento com comor-
bidades e com as vacinas Coro-
navac e Pfizer. (Agência Brasil)

Brasil registra 
2.545 mortes por 

covid-19 nas 
últimas 24 horas
O Brasil registrou 2.545 no-

vas mortes pela covid-19 nesta 
quarta-feira (12). A média se-
manal de vítimas, que elimina 
distorções entre dias úteis e fim 
de semana, caiu pelo quarto dia 
seguido e ficou em 1.944, ainda 
em tendência de queda pelo 
18º dia seguido. 

Nesta quarta-feira, o 
número de novas infecções 
notificadas foi de 76.638. No 
total, o Brasil tem 428.256 
mortos e 15.361.686 casos da 
doença, a segunda nação com 
mais re gistros de óbitos, atrás 
apenas dos Estados Unidos. 
Segundo os números do go-
verno federal, 13.924 217 pes-
soas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo regis-
trou nesta quarta-feira 696 
mortes pela doença, Minas 
Gerais, 373; Rio de Janeiro, 282;  
Ceará, 165; Rio Grande do Sul,  
142; e Pará, 104. (AE)

IMUNIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS
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n O NÚMERO

47,2%
é a variação nos preços da 
carne de segunda no ABC 
nos últimos 12 meses

Carne bovina sobe 14,1% em abril e  
volta a ser vilã da cesta básica no ABC

Conjunto de 34 itens essenciais foi vendido, em média, por R$ 899,11 nos supermercados da região no mês passado

Após três meses de “tré
gua”, o preço da carne voltou 
a subir nos supermercados da 
região e deu a principal contri
buição pa ra que a cesta básica 
registrasse, em abril, o maior 
valor nominal de sua história.

Levantamento realizado pe
la Companhia Re gio nal de Abas
te cimento Integrado de San  
to André (Craisa) revela que, no 
mês passado, o conjun to de 34 
itens essen ciais de alimenta
ção e higiene foi vendido, em 
média, por R$ 899,11 no ABC, 
valor 3,4% superior ao apu  ra
do em março (R$ 869,51).

Assim, o consumidor da 
re gião teve de desembolsar 
mais R$ 29,60 para adquirir 
a cesta básica em abril.

Segundo a Craisa, 23 dos 
34 produtos ficaram mais ca

ros no mês passado, com des
taque pa  ra a carne bovina de 
primeira (coxão mole), que su
biu 14,1%, para R$ 39,40 o 
quilo, em média. Em 12 meses, 
esse corte acumula reajuste de 
47,2%. Menos expressivo foi o 
aumento da carne de segunda 
(acém), que avançou 7,6%.

A alta interrompe três meses 
consecutivos de queda nos pre 
ços. Nesse período, a carne fi cou 
5,3% mais barata. A mudan ça 
na trajetória pode ser explica
da pelo aumento nos custos de 
produção, em especial da ra ção 
animal, puxado pelo dólar.

Pelo mesmo motivo, o lei
te longa vida subiu 6,1% em 
abril, para R$ 3,49 o litro, em 
média – maior valor em quatro 
meses. Tanto a carne como o 
leite se guem em alta mesmo 
com a redução nas alíquotas 
do Imposto sobre a Circula
ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), anunciada em março 
pelo governo do Estado.

Também na casa de dois 
dí gitos, a batata lavada subiu 
13,7%, para R$ 5,99 o quilo, 
em média – aumento espe
rado, tendo em vista que abril 
costuma ser um mês de en

tressafra da bataticultura.
Variações positivas foram 

re  gistradas ainda nos preços 
do papel hi gi ê  nico branco 
(8,4%), da bolacha do ce (7,3%), 
do sabão em barra (5,4%) e 
do extrato de tomate (5,2%), 
entre ou tros produtos.

No sentido contrário, a pes
quisa da Craisa constatou que 
banana (-23,6%), sabão em 
pó (-11,5%), frango (-8,2%) e 
laranja (-7,3%), entre outros, 

regis traram deflação – ou seja, 
fica ram mais baratos em abril. 
Vilão da pandemia, o arroz 
recuou no mês passado, mas 
segue em patamar bastante 
ele vado – R$ 25,96 o pacote de 
5 kg, valor 66,6% superior ao 
de  12 meses atrás (R$ 15,58).

No ano, a cesta básica va
riou 3,4% e, no acumulado de 
12 meses, 28,3%. Nesse mes mo 
intervalo, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) – que mede a inflação 
ofi cial do país – avançou 6,8%.

A Craisa acompanha os pre
ços de 34 produtos nos princi
pais super e hipermercados de 
seis dos sete municípios do 
ABC – não há cotações em Rio 
Grande da Serra. A pesquisa é 
baseada no consumo de uma 
família de quatro pessoas, 
sendo dois adultos e duas 
crianças, em um período de 
30 dias. (Reportagem Local)

INDICADORES
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,305 R$ 5,306
Turismo R$ 5,27 R$ 5,46

Volume: R$ 49,42 bilhões
Maiores altas:  Petrobras BR ON 
(5,06%), IRB Brasil ON (5,46%)
Maiores baixas:  Banco Inter 
(-7,76%), Marfrig ON (-7,72%) 
Variação em 2021: 0,58%
Variação no mês:  0,69%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,405 R$ 6,407
Turismo R$ 6,31 R$ 6,61

Preço da carne segue pressionado devido ao aumento nos custos de produção

Ford faz acordo na BA para indenizar 5 mil trabalhadores

A Ford e o Sindicato dos 
Me talúrgicos de Camaçari (BA) 
fecharam acordo para a indeni
zação dos 4 mil trabalhadores 
da montadora e cerca de mil dos 
fabricantes de autopeças que 
operam no complexo. A planta 
será fechada nas próximas 
semanas. Em assembleia de 
funcionários realizada ontem 
(12), a aprovação do acordo foi 
unânime. A proposta é similar 
à negociada com empregados 
da unidade de Taubaté (SP) há 
pouco mais de um mês.

Além dos direitos garanti
dos na rescisão de contratos, 
o pessoal da área de produção 
vai receber dois salários extras 
por ano trabalhado. O mínimo 
a ser pago é R$ 130 mil, mesmo 
que a conta seja inferior a esse 
valor. Também será pago um 
montante fixo adicional con
forme a faixa salarial. Os men
salistas vão receber um salário 
a mais por ano de serviço.

Em nota, a Ford informa 
que também faz parte do acor
do a concessão de seis meses de 
plano médico para o funcionári
os e familiares e remuneração 
adicional aos empregados com 
restrição médica ocupacional.

“Além dos itens previstos no 
acordo, a Ford já oferece pro

grama de qualificação dos trab
alhadores e também vai ofe  re cer 
suporte para recolocação por 
meio da contratação de uma em
presa especializada”, diz a nota.

A fábrica da Bahia segue 
em operação parcial, produzin
do peças para o mercado de 
reposição. A empresa já iniciou 

negociações para a venda do 
complexo de Camaçari, onde 
também operavam 16 fornece
dores de peças, e das instala
ções da unidade de Taubaté.

Em janeiro, a empresa anun
ciou que deixaria de produzir 
veículos no Brasil, e passaria 
a vender apenas modelos im
portados da marca. Com isso, in
formou o fechamento da fábrica 
da Bahia, onde eram produzidos 
os modelos Ka e EcoSport, e 
a de Taubaté, que empregava 
750 pessoas e fazia motores.

A planta que produz os ji
pes Troller, em Horizonte (CE), 
terá as atividades encerradas 
no fim do ano. A Ford já tinha 
fechado, em 2019, a unidade de 
São Bernardo. A área foi ven
dida à Construtora São José, 
em parceria com a Áurea Asset 
Mana gement, por R$ 550 mi
lhões. O grupo já começou as 
obras para transformar o local 
em um centro logístico. (AE)

Cada funcionário da produção beneficiado pelo acerto vai receber, no mínimo, R$ 130 mil

Proposta da Ford foi aprovada por unanimidade

Serviços caem 4% em março e voltam 
a ficar abaixo do nível pré-pandemia

O setor de serviços apresen
tou queda de 4% na passagem 
de fevereiro para março, voltan
do a ficar abaixo do patamar 
prépandemia, de fevereiro de 
2020. O resultado elimina boa 
parte do ganho do mês anterior 
(4,6%), quando superou o nível 
prépandemia pela primeira vez.

Na comparação com março 
de 2020, o setor teve alta de 
4,5%, após 12 taxas negativas 
seguidas. No fechamento do 
primeiro trimestre houve queda 
de 0,8% frente ao mesmo perío
do de 2020. Com isso, o volume 
de serviços apresenta a quinta 
queda consecutiva nas compa
rações trimestrais. O acumulado 
nos últimos 12 meses é de 8%.

Os dados integram a Pes
quisa Mensal de Serviços (PMS), 
divulgada ontem (12), pelo Ins
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). “O setor 
mos trava movimento de recu
peração desde junho do ano pas
sado e chegou a superar o pata

mar prépandemia. Porém, com 
a queda em março, está 2,8% 
abaixo do volume de fevereiro 
do ano passado”, disse o gerente 
da pesquisa, Rodrigo Lobo. 

Três das cinco atividades 
investigadas na PMS tiveram 
queda, com destaque para o re
sultado de serviços prestados às 
famílias, que caiu 27%, a taxa 
negativa mais intensa desde 
abril de 2020 (-46,5%). Tam
bém contribuíram as quedas de 
transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio (-1,9%) 
e de profissionais, administrati
vos e complementares (-1,4%).

Lobo explica que o resultado 
para essas atividades retrata o 
recrudescimento das medidas 
restritivas por conta do avanço 
da pandemia de covid19 no 
país. “Foram menos impac
tantes do que março de 2020, 
mas suficientes para fazer o 
setor de serviço voltar ao pata
mar prépandemia”, salientou o 
analista. (Reportagem Local)

Reprodução/STIM Camaçari

Arquivo

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

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

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.



Projeto Locomotiva realizou gravação, que foi transmitida para os profissionais de S.André
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Angelo Baima/PSA

Arquibancada do Bruno José Daniel abrigou músicos do projeto 

No Dia Internacional da 
Enfermagem, comemorado 
em 12 de maio, os agradeci-
mentos a esses profission-
ais ganham mais expressão, 
melodia e tom em Santo 
André, em função da cat-
egoria estar há mais de um 
ano luta na linha de frente 
do combate à covid-19.

“Nossos heróis da saúde, 
representados neste dia pelos 
profissionais de enfermagem, 
merecem todo o nosso apoio 
e respeito pelo brilhante tra-
balham que desempenham, 
salvando milhares de vidas, 
especialmente neste momen-
to da pandemia. Uma dedi-
cação que nos faz referência 
no combate à Covid-19 e no 
tratamento humanizado da 
nossa rede, que é destaque na 
imprensa nacional e interna-
cional. Por isso, a nossa hom-
enagem a cada um e cada uma 
na linha de frente desta guer-
ra contra o vírus”, afirmou o 
prefeito Paulo Serra.

Abrindo a programação de 
homenagens, a arquibancada 
do estádio Bruno José Dan-
iel abrigou músicos do Pro-
jeto Locomotiva que tocaram 
várias músicas, entre elas 

“Maria, Maria”, de Milton 
Nascimento. A canção retrata 
a força, resiliência, persistên-
cia, garra e coragem, assim 
como o trabalho desenvolvi-
do por esses profissionais 
que colaboram de forma es-
sencial para minimizar danos 
e salvar vidas.

“Quando a gente convidou 
a orquestra foi justamente 
pensando que uma equipe tem 
que trabalhar afinada como 
uma orquestra. Precisamos ter 
um maestro, mas também que 
cada integrante da equipe, 
seja médico, técnico ou enfer-
meiro, esteja alinhado para no 
final termos um som incrível” 
comentou o diretor do nú-
cleo executivo de urgência e 
emergência e atenção hospi-
talar, Victor Chiavegato.

 Para evitar aglomeração, 
a homenagem foi gravada, 
seguindo todos os protocolos 
sanitários e transmitida para 
os profissionais nos equipa-
mentos de saúde. Além disso, 
no decorrer desta quarta-
feira (12) os profissionais de 
todos os serviços foram sur-
preendidos por músicos que 
tocaram melodias ao vivo.

Os profissionais de en-

fermagem do Centro Hospi-
talar Municipal (CHM) “Dr. 
Newton da Costa Brandão” 
receberam homenagem por 
meio de vídeos de pacientes e 
familiares. Em paralelo a isso, 
equipes da enfermagem per-
correram corredores do hos-
pital tocando violino e car-
regando placas que traziam 
mensagem de otimismo.

n RIBEIRÃO PIRES
O Dia Internacional da Enfer-

magem foi comemorado com en-
trega de brindes nas Unidades de 

Saúde de Ribeirão Pires.  No Hos-
pital e Maternidade São Lucas, 
os profissionais ganharam copos 
personalizados com o nome; nas 
UBSF (Unidades Básicas de Saúde 
e da Família) e na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), as equi-
pes compartilharam bolo, café e 
momentos de leitura de cartas 
dos alunos da rede de Ensino. 
No Drive Thru de vacinação, os 
enfermeiros receberam flores e, 
no Hospital de Campanha, as 
equipes ganharam certifica-
dos, além de comes e bebes. 
(Reportagem Local)

Diadema realiza 2º Festival 
Cultura Solidária no sábado

A Prefeitura de Diadema 
promove no próximo sábado 
(15), a partir das 15h,  2º 
Festival Cultura Solidária, 
que traz algumas novidades 
em relação à primeira edição. 
O evento terá shows virtuais 
com Levi Cintra, cujo re-
pertório é focado em MPB, 
pop e rock, com o sambista 
Caco Oliveira, e com o grupo 
de Hip Hop Mentes do Gue-
to, todos re presentantes 
consagrados da música dia-
demense.

O público também terá a 
oportunidade de assistir a três 
vídeos sobre grupos com tra-
jetórias fincadas nas culturas 
populares do país: Tambor de 
Crioula da Encantada Dona 
Teresa, Mocambo de Raízes 
Nagô e Celso Ohi e a tradição 
de Bonecos. Outro destaque 
será a homenagem à Com-
panhia de Dança de Diadema, 
por meio de entrevista com a 
diretora Ana Bottosso.

“O conceito de qualidade 
está maior e melhor, porque 
haverá um aprimoramento 
também na parte técnica. 
Nós olhamos o que precisava 
melhorar e vamos colocar em 
prática na segunda edição, 
que terá não só a música, mas 
também outras linguagens 
como dança e culturas popu-
lares”, afirmou o secretário de 
Cultura, Deivid Couto.

O Festival Cul tura So-

lidária, mais uma vez, acon-
tecerá de braços dados com a 
campanha “Sua Vida Importa 
pra Mim e Sua Fome me In-
comoda”, lançada durante a 
primeira edição do evento e 
que, desde então, tem levado 
comida à mesa das famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social de Diadema.

Para o secretário, a inicia-
tiva é a resposta da Prefeitura 
de Diadema aos efeitos soci-
ais agravados pela pandemia 
do coronavírus. “Na primeira 
edição do festival ficou clara a 
disposição do diademense em 
se unir num momento tão 
difícil como o que estamos 
vivendo. Com certeza vamos 
repetir o sucesso e mostrar 
que, apesar de a crise não ter 
data para acabar, estaremos 
sempre do lado dos artis-
tas e de todos aqueles que 
precisam do apoio da nossa 
gestão”, destacou.

n DOAÇÕES
Além da doação de ali-

mentos e produtos de higiene 
e limpeza , é possível colabo-
rar com dinheiro. Quem qui-
ser fazer doações em espécie 
para a campanha pode usar 
a conta do Fundo Social de 
Solidariedade: Banco do Bra-
sil, conta corrente 98.589-
9, agência 0717-X – CNPJ 
190343280001 (PIX). (Re-
portagem Local)

Cidades do ABC homenageiam 
profissionais da enfermagem

Operação do Gaeco apreende 253 máquinas caça-níqueis em municípios da região
Na manhã desta quarta-

feira (12), o Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), 
com apoio da Polícia Militar 
e de peritos do Instituto de 
Criminalística da região do 

São Caetano tem maior índice 
de letalidade por covid do ABC

Dados da plataforma Info 
Tracker, criada pelas universi-
dades USP e Unesp para moni-
toramento da pandemia, 
apontam que São Caetano 
tem hoje a maior taxa de 
letalidade por covid entre 
os municípios da região, 
6,17%.  Na contramão está  
São Bernardo com 3,36%. 

São Caetano, com 11.205 
casos confirmados de covid 
e 691 óbitos pela doença, é a 
cidade do ABC com maior ín-
dice de vacinação em relação 
à primeira dose, com 30,98%.  
Na cidade, 29.732 moradores 
tomaram as duas doses, ou 
18,36% da população. 

São Bernardo registra 
70.263 casos confirmados de 
coronavírus e 2.363 óbitos. A 
prefeitura já vacinou 9,97% 
da população com as duas 
doses. Quanto à primeira 
dose contra a covid, 151.361 
são-bernardenses já foram 
imunizados, ou 17,92 % dos 
moradores. 

Segundo a plataforma,  a 
taxa de letalidade por coro-
navírus em San to André é de 
3,52%. No município foram 
registrados 52.494 casos e 
1.850 mortes por covid. Até 
o momento, 84.484 andreen-
ses foram imunizados com as 
duas doses da vacina (11,71% 
da população), e  167.806 

com a primeira (23,26% dos 
munícipes). 

n LETALIDADE ALTA
Após São Caetano, a maior 

taxa de letalidade é registrada 
em Mauá, segundo a Info 
Tracker, 5,48%. O município 
tem 16.369 casos notificados e 
897 mortes pela doença. Mauá 
já vacinou 101.315 munícipes, 
sendo 64.215 com a primeira 
dose e 37.100 com as duas. 

Ribeirão Pires tem 4,55% 
de taxa de letalidade por covid 
e Diadema, 4,37%. Em relação 
aos casos da doença, Ribeirão 
registra 6.047 notificações  e 
275 mortes e Diadema, respec-
tivamente, 24.142 e 1.054. 

A Prefeitura de Diadema 
aplicou a primeira dose contra o  
coronavírus em 14,43% da po-
pulação (61.598 vacinados) e Ri-
beirão Pires em 17,76% (22.054 
doses aplicadas). 

Em relação  a segunda dose 
da vacina, 30.304 diademenses 
(7,10% dos moradores) comple-
taram a imunização e, em Ri-
beirão Pires, 12.574, ou 10,13%.

O projeto SP Covid-19 Info 
Tracker tem como objetivo dis-
ponibilizar detalhadas sobre o 
avanço diário da covid-19 no esta-
do de São Paulo. As informações 
são coletadas em “tempo real” e 
atualizadas diariamente na plata-
forma. (Reportagem Local) 

ABC, deflagrou operação para 
apurar delitos de organização 
criminosa e lavagem de di-
nheiro por meio da explora-
ção de jogo de azar. 

Foram cumpridos oito 
mandados de busca e apre-

ensão, sendo cinco na cidade 
de Santo André e três em São 
Caetano. As diligências resul-
taram na localização de 253 
máquinas caça-níqueis, en-
caminhadas para destruição. 
As autoridades apreenderam 

ainda outros bens de interes-
se à investigação e cerca de R$ 
11 mil provenientes da explo-
ração da contravenção penal. 

A operação contou com a 
participação de oito promo-
tores de Justiça, ao menos 

nove equipes do Batalhão 
de Operações Especiais da 
Polícia Militar, além de seis 
equipes de peritos do Insti-
tuto de Criminalística da 
região. Esta é mais uma da 
série de operações deflagra-

das pelo Gaeco visando a 
combater delitos dessa na-
tureza, buscando reduzir os 
focos de aglomeração que 
tanto prejudicam a redução 
do contágio pela covid-19. 
(Reportagem Local)
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LUIZ HOMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

Até meados do ano passado, 
o Nissan Versa enfrentava uma 
contradição. Era um dos car
ros mais vendidos da Nissan no 
Brasil, mas o visual controverso 
e datado, principalmente na tra
seira, causava alguns “narizes 
torcidos” até entre os concessio
nários da marca. O antigo mo
delo continua a ser produzido na 
cidade fluminense de Resende, 
mas mudou de nome – passou a 
se chamar Versa VDrive – e foi 
remanejado para a função de sedã 
de entrada da linha. De outubro 
para cá, a nova geração do Versa 
passou a ser importada de Aguas
calientes, no México. Com sua 
estética mais contemporânea e 
harmônica, além de trazer apri
moramentos tecnológicos, o sedã 
compacto ga nhou “moral” para 
encarar rivais bem equi pa dos, co
mo GM Onix Plus, Volks  wagen 
Virtus, Fiat Cronos e Honda City. 

A versão top de linha Exclusive, 
que agrega todas as novidades da 
linha, funciona como o melhor 
“cartão de visitas” do novo Versa.

Na nova geração, o sedã fi
cou sutilmente mais baixo, mais 
largo e mais longo, ao mesmo 
tempo em que preservou o inte
rior espaçoso da versão anterior. 
Dentro do conceito estético que 
a Nissan chama de “geometria 
emocional”, a frente é marcada 
pela vistosa grade Vmotion, ca
racterística dos recentes mode
los da marca, e pelos faróis em 
LED de alta potência em forma 
de asa. Na traseira, as lanternas 
em LED têm desenho em ponta 
de flecha, e o teto adota estilo 

“flutuante”, acentuando a silhu
eta aerodinâmica, com fluidez 
que remete aos cupês. Os espe
lhos externos têm a cor da carro
ceria e incorporam luzes de seta. 

Sob o capô, o motor é o 
mesmo do SUV Kicks, um 1.6 
de quatro cilindros flex de 114 
cavalos e 15,5 kgfm. O câmbio 
Xtronic CVT da versão Exclu
sive também vem do utilitário. 

Por dentro, o painel de ins
trumentos em forma de asa 
am plia a sensação de espaço. Na 
versão Exclusive, muitos revesti
mentos são agradáveis ao toque 
e as inserções de materiais em 
dois tons nas portas e nos ban
cos dão mais requinte ao sedã. 

São mais de 20 compartimentos 
para acomodar diferentes obje
tos. O portamalas acomoda até 
482 litros de carga, 22 litros a 
mais do que na geração anterior. 

O sistema multimídia Nissan 
Connect, disponível de série a 
partir da configuração Advance, 
tem tela sensível ao toque de sete 
polegadas, espelha os aplicativos 
Android Auto e Apple CarPlay, 
e tem assistência de voz para 
ler mensagens e as atualizações 
de software e do aplicativo do 
GPS. É possível fazer a conexão 
simultânea de dois equipamen
tos, via Bluetooth, com o uso de 
um deles para a condução com 
as mãos livres e, de outro, para 

ouvir o aplicativo de música por 
streaming, por exemplo.

O Versa vem equipado de sé
rie desde a versão de entrada com 
seis airbags, controles de estabili
dade e tração, auxílio de partida 
em rampa, chave presencial com 
botão de ignição e sistema Isofix 
para fixação de cadeiras infantis. 

Entre os itens mais sofisti
cados reservados à versão top 
de linha Exclusive estão aca
bamento premium nos bancos,  
arcondicionado automático di
gi tal, apoio de braço central tra
sei ro, volante com revestimen to 
agra dável ao toque, antena estilo 
barbatana de tubarão, faróis em 
LED, rodas de alumínio aro 17 

com acabamento usinado, alerta 
de colisão frontal com assistente 
de frenagem, Visão 360 Graus 
Inteligente com imagem inte
grada à tela do rádio, detector de 
objetos em movimento, alerta de 
tráfego cruzado traseiro, moni
toramento de ponto cego, espe
lho com aquecimento e GPS in
tegrado, raridade no segmento.

O Versa Exclusive conta ain
da com acabamento em duas 
cores no interior: painel e deta
lhes dos bancos em cinza com o 
restante em preto (como no carro 
testado), ou totalmente preto no 
painel e detalhes dos bancos com 
cinza. A versão top de linha tem 
preço sugerido de R$ 103.490 
com frete incluso (preço válido 
para todo território nacional, ex
ceto para o Estado de São Paulo, 
onde houve aumento na alíquota do 
ICMS). O valor vale para as cores 
Branco Aspen e Preto Premium. 
Qualquer outra cor (como a Ver
melho Scarlet, a do carro avaliado), 
acrescenta R$ 1.450 à fatura.

mais COMPLETA tradução
Versão top de linha Exclusive é a que melhor expressa a evolução da nova geração do Nissan Versa

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Em comparação com a ge
ração anterior, é fácil de notar 
que o novo Versa está mais 
agradável de dirigir e transmite 
sensações de consistência e de 
estabilidade inatingíveis pelo 
an  tecessor (atu almente denomi
nado VDrive). Apesar de o sedã 
compartilhar o conjunto motor
câmbio com o Kicks, oferece de
sempenho dinâmico mais inte
ressante. A explicação é simples: 
como o sedã é em média 40 kg 
mais leve do que o SUV em ver
sões de acabamento equivalen
tes, além de ser mais baixo e ter 
melhor aerodinâmica, o motor 
1.6 16V confere ao Versa com
portamento mais ágil e equi li
brado nas curvas mais rápidas. 

O CVT se entende bem com 
o motor e a transmissão tem o 
modo Sport – acionado por um 
botão no câmbio, eleva as rota
ções para proporcionar respos
tas mais rápidas. Não há trocas 
manuais de marcha, mas a si
mu lação das mudanças em altas 
rotações tira um pouco daquela 

sensação tediosa de giro cons
tante dos CVTs antigos. O nível 
de ruído é até comedido para 
esse tipo de transmissão.

Se o conjunto mecânico é 
correto, apesar de não oferecer a 
exuberância de torque e potência 
dos rivais com turbocompressor, 
um inegável destaque do novo 
Versa é a suspensão. Segundo a 
Nissan, molas e amor tecedores 
foram revistos, De fato, o Versa 
tornouse muito bem resolvido 
em relação a ruídos e vibrações 
e ostenta conforto de rodagem 
digno dos bons sedãs médios A 
Nissan deu ao sedã um conjunto 
suspensivo que equilibra confor
to e capacidade de absorção de 
impactos sem afetar a dirigibili
dade. O fim de curso dos amor
tecedores demora a aparecer e a 
carroceria não aderna excessiva
mente nas curvas fechadas.

A direção elétrica é leve nas 
manobras de estacionamento e 
tem a consistência adequada em 
velocidades mais altas. O isola
mento acústico é bem superior 

ao do antigo Versa. 
Na configuração Exclusive, a 

segurança é otimizada por conta 
do Nissan Intelligent Safety 
Shield, composto por sistemas 
integrados que ajudam a moni
torar o movimento no entorno 
e responder a ações inespera
das. O alerta de colisão frontal 
detecta objetos e avisa ao moto
rista no painel. Caso o condutor 
não acione o freio, o assistente 
inteligente de frenagem atua 
para brecar o carro. O alerta de 
tráfego cruzado traseiro previne 
colisões e atropelamentos in
voluntários nas manobras de 
ré, pois emite sinais quando da 
aproximação de outro veículo.

Motor 1.6 16V confere ao Versa comportamento equilibrado; painel de instrumentos tem acabamento de alto padrão

n A BORDO
Na versão Exclusive do Versa, 

as superfícies acolchoadas no 
painel e as costuras aparentes de 
alto padrão denotam qualidade. 
O espaço interno continua amplo 
e se equipara ao de alguns sedãs 
médios, mas o conforto para o 
quinto ocupante é prejudicado 
pelo túnel central e pelo ressalto 
para o apoio de braço no encosto. 
A coluna de direção tem regu
lagem em altura e distância. Os 
bancos da linha Gravidade Zero  
têm anatomia correta e são bas
tante confortáveis em viagens. 

A partida é dada por coman
do no console e podese entrar e 
sair do carro sem o uso da chave. 

Porém, a característica mais 
sedutora da versão top de linha 
do novo Versa fica por conta das 
imagens geradas pelas quatro 
câmeras localizadas na frente, na 
traseira e nas laterais do sistema 
de Visão 360 Graus Inteligente. 
O sistema fornece total visi
bilidade do entorno, como se o 
carro estivesse sendo filmado de 
cima. Parece imagem de game.

Também herdado do Kicks, 
o painel de instrumentos em 
TFT com display colorido traz 
mostradores configuráveis e ofe
rece informações como as dos 
alertas de colisão frontal com 
assistente de frenagem, do detec
tor de objetos em movimento, do 

monitoramento de ponto ce go, 
dos sensores de estaciona mento, 
de afivelamento dos cin tos de se
gurança traseiros e configurações 
gerais do veículo. As telas ainda 
atualizam sobre objetos esqueci
dos no banco traseiro e dados do 
tacômetro, temperatura externa, 
GPS, áudio e telefone conectado. 

Ainda no painel em TFT 
é possível ver as direções in
dicadas pelo GPS sem precisar 
des viar o olhar para a tela do 
multimídia. As duas tomadas 
USB dedicadas aos passageiros 
de trás são uma boa ideia, mas a 
ausência de iluminação nos es
pelhos dos parasois e portalu
vas poderia ser revista. (LHMP)

conforto com 
PRIVILÉGIOS

Frente é marcada pela grade V-motion, 
ca racterística dos recentes mode los da 
marca, enquanto a traseira perdeu o 
visual controverso da geração anterior
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

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

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

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

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Você pode acreditar

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar
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Prefeitura do  
MunicíPio  de diadeMa

Publicidade Legal

Indicador de Saúde

ä

avisos
Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br  

ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP - CEP: 09911-260 - Fone/Fax: (11) 4044-3777

INFORME

PORQUE FAZER A HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D’ ÁGUA EM SUA EMPRESA ?

INFORME

Como já divulgamos e comentamos varias vezes a água é um dos 
principais meios de sobrevivência do Homem, natureza enfim, a água 
é o básico para o bem estar da vida.
Sabemos também que além do consumo próprio, utilizamos para a 
higienização dos alimentos, limpezas gerais, pessoais e pode fazer 
parte até mesmo da sua produção.
É por isso que devemos dar um tratamento e cuidado especial para 
a água, é de grande importância que o local onde é armazenada seja 
feito a higienização duas vezes por ano (dependendo do ramo de ati-
vidade) não devendo ultrapassar mais que seis meses, para que não 
ocorra a proliferação de bactérias e outros microrganismos nocivos 
à saúde.
A não limpeza da caixa d’ água pode-se gerar grandes problemas já 
que a maior parte das doenças é transmitida pelo ciclo fecal – oral, 
isto significa que as vias de transmissão envolvem comida, água e 
instalações como vestiários, sanitários, podemos adotar como exem-
plo a cólera que é uma infecção intestinal aguda causada pelo Vibrio 
cholerae, uma bactéria capaz de produzir uma enterotoxina que causa 
diarréia transmitido principalmente através da ingestão de água ou de 
alimentos contaminados.
A utilização da água contaminada geralmente é confundida com in-
gestão, quando utilizamos a água para enxaguar a boca após a es-
covação estamos utilizando a água sem a ingestão mas se esta água 
apresentar algum microrganismo nocivo em determinada quantidade 
pode gerar infecções e morte pela ação do agente ou de toxinas li-
beradas e a ingestão envolve a sua deglutição e absorção pelo or-
ganismo.
Conforme a revista do meio ambiente divulgada em 26 de junho 
de 2008 foi gerado um relatório da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) que em 2002, 10% dos problemas gerados por doenças no 
mundo todo poderiam ser evitados com um melhor gerenciamento da 
água - com melhorias no sistema de fornecimento de água potável, 
mais saneamento e higiene em todos os estabelecimentos.
A prevenção destas doenças esta ligada ao interrupção do ciclo, o 
primeiro passo já podemos dar, fazendo nossa parte na hora da higie-
nização seguindo as normas da Anvisa.
Você que é responsável ou dono de restaurante, indústria ou empresa 
deve – se atentar ainda mais e tendo controle (documento compro-
batório) da limpeza do reservatório de água determinam também que 
sejam feitas a análises microbiológicas para sabermos se esta água 
esta própria para o consumo.
Segundo estudo conjunto da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a falta de 
água potável e de saneamento fez o Brasil gastar em 2000 a impres-
sionante soma de 2,7 bilhões de dólares para tratar doenças transmi-

tidas por água contaminada.
Na rede pública de saúde, 80% das consultas e 60% das internações 
hospitalares estão relacionadas a doenças veiculadas pela água. 
Como Lavar a Caixa D’ água?
Programe o dia de lavar sua caixa d’água
Posicione bem a escada para não correr o risco de escorregar 
Inicie com o fechamento do registro da entrada da casa ou amarre a 
bóia.
Utilize a água da caixa para o próprio consumo, antes do dia da lim-
peza, ou guarde em algum vasilhame para uso durante o período que 
a estiver limpando.
Deixe um palmo de água na caixa d’água.
Tampe a saída de água para que essa água que ficou no fundo seja 
utilizada na lavagem e para que a sujeira não desça pelo cano.
Lave as paredes e o fundo da caixa com pano úmido, evitando o uso 
de escova de aço e vassoura. Nunca use sabão, detergente ou outro 
produto (no caso de caixas d’água de fibrocimento, utilize escova de 
fibra vegetal ou de fio de plástico macio, não utilizando pano úmido).
Retire a água da lavagem e a sujeira com uma pá de plástico, balde 
e panos, deixando-a bem limpa. Utilize panos limpos para secar o 
fundo, evite passá-los nas paredes
Ainda com a saída da caixa fechada deixe entrar um palmo de altura 
de água, adicione 2 litros de água sanitária e deixe por 2 horas. Com 
uma brocha, balde ou caneca plástica, molhar as paredes internas 
com a solução desinfetante
A cada 30 minutos, verifique se as paredes internas da caixa secaram, 
caso isso ocorra, fazer nova aplicação dessa mistura até completar 
as 2 horas.
Não usar de forma alguma esta água durante 2 horas. 
 Passadas as 2 horas, ainda com a bóia da caixa amarrada ou registro 
fechado, esvazie a caixa abrindo a sua saída. Abra todas as torneiras 
e acione as descargas (estamos, assim, desinfetando os canos da 
residência).
Essa água poderá ser utilizada para a lavagem de quintais, banheiros 
e outros pisos.
 Tampe adequadamente a caixa para que não entre pequenos ani-
mais, insetos ou sujeira, assim evitará contaminação e transmissão 
de doenças. Lavar a tampa antes de sua utilização.
 Anote numa etiqueta auto-adesiva a data da limpeza, cole na caixa e 
abra o registro do cavalete ou desamarre a bóia da caixa.
Este procedimento poderá ser realizado por qualquer pessoa desde 
que comprove a utilização da técnica correta e deverá ser devidamen-
te documentado e disponibilizado para Autoridade Sanitária.

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico-Sanitarista 
responsável pelo departamento de PCHS do Grupo Biomédic.

ModuLLo usinaGeM eireLi - Me.  
Torna público que requereu da Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá, a Renovação da 
Licença de Operação nº 2017017 p/ Fabri-
cação de outras máquinas e equipamentos 
de uso geral não especificados anteriormen-
te, peças e acessórios, sito à Rua Carlos de 
Campos, nº 384 – Pq. São Vicente - Mauá 
- Cep:  09371-310 – conf. Processo Adm. nº 
12334/2016.

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 83, de 12/05/2021: concede 
Pensão por Morte à Sr(a). ANTONIO FER-
REIRA DOS SANTOS, RG nº 28.392.642-9 / 
SSPSP , em razão do falecimento do Sr(a). 
MARILDA GARCIA SANTOS, que à época de 
seu falecimento recebia proventos de apo-
sentadoria deste Instituto.
PORTARIA Nº 84, de 12/05/2021: concede 
Pensão por Morte à Sr(a). ANTONIO MOLINA 
, RG nº 5.144.507-4 / SSPSP, em razão do 
falecimento do Sr(a). LEONICE CONTI MOLI-
NA , que à época de seu falecimento recebia 
proventos de aposentadoria deste Instituto.
PORTARIA Nº 85, de 12/05/2021: concede 
Pensão por Morte à Sr(a). ISABELLA RODRI-
GUES DE ANDRADE , RG nº 37.961.012-7 
/ SSPSP, em razão do falecimento do Sr(a). 
MARIA DENISE RODRIGUES , que à época 
de seu falecimento ocupava o cargo efetivo, 
junto a Municipalidade.
PORTARIA Nº 86 , de 12/05/2021: concede 
Pensão por Morte à Sr(a). LUCINEIA APA-
RECIDA FERREIRA , RG nº 22.213.324-7 / 
SSPSP, em razão do falecimento do Sr(a). 
CARLOS ROBERTO DE SOUZA , que à épo-
ca de seu falecimento recebia proventos de 
aposentadoria deste Instituto.
PORTARIA Nº 87, de 12/05/2021: concede 
Pensão por Morte à Sr(a).MANUEL PERREI-
RA DE MENDONÇA, RG nº 54.978.330-1 / 
SSPSP, em razão do falecimento do Sr(a). 
MARIA DA PENHA DOMINGUES MENDON-
ÇA, que à época de seu falecimento recebia 
proventos de aposentadoria deste Instituto.

EDITAL Nº. 01/2021 DE ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA -  FRENTE DE TRABALHO A Prefeitura do 
Município de Diadema, através da Secretaria de Gestão de Pessoas, em conformidade com a Lei Municipal 
nº 2.430, de 12 de setembro de 2005 e suas alterações e o Decreto nº 6.029 de 06 de fevereiro de 2006, 
faz saber que, visando combater o desemprego no Município de Diadema, realizará Seleção Pública para 
bolsistas do Programa Frente de Trabalho, para as vagas atuais e as que vierem a vagar, conforme Capítulo 
II – DAS VAGAS e de acordo com as Instruções Especiais que passam a fazer parte integrante do Edital que 
está disponível no site www.diadema.sp.gov.br link frente de trabalho. II – DAS VAGAS

III – DAS INSCRIÇÕES - 1.As inscrições serão realizadas única e exclusivamente das 08h do dia 17 de 
maio às 23h59min do dia 27 de maio de 2021 através do site da Prefeitura do Município de Diadema através 
do endereço eletrônico www.diadema.sp.gov.br . 2. Em decorrência da Pandemia do Coronavírus COVID19 
não haverá atendimento presencial para a realização das inscrições. 3. Não serão aceitas inscrições fora 
dos dias e horários estabelecidos. 4. Para participar da Seleção Pública para bolsistas do Programa Frente 
de Trabalho, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 1.1. Ser brasileiro nato ou naturaliza-
do ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade de condições previstas no Decreto Federal n° 
70.436/72, e estar quites com as obrigações eleitorais; 1.2. Estar quite com o Serviço Militar. 1.3. Gozar 
de boa saúde física e mental e apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades; 1.4. 
Ter idade entre 18 (dezoito) anos e 74 (setenta e quatro) anos; 1.5. Estar desempregado e não estar rece-
bendo seguro-desemprego, auxílios, aposentadorias ou pensões. 1.6. Não ter rendimentos próprios; 1.7. 
Comprovar que é residente no Município de Diadema mediante exibição de contas de água, luz, telefone 
ou correspondência em geral, em nome do interessado; ou mediante declaração, firmada sob as penas da 
lei, na hipótese de residir com terceiros; 1.8. Pertencer à família de baixa renda, cujos membros tenham 
rendimento bruto mensal per capita igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional 
vigente, computando-se a totalidade dos rendimentos brutos dos membros da família, oriundos do traba-
lho e/ou outras fontes de qualquer natureza, incluindo-se os benefícios e valores concedidos por órgãos 
públicos ou entidades particulares, excetuando apenas o benefício instituído por este Programa; 1.9. Estar 
com Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado; 1.10. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 2. No 
ato da inscrição, e para fins de comprovação dos requisitos previstos no artigo 5° da Lei n° 2.430, de 12 de 
setembro de 2005, considerar-se-ão os seguintes documentos: 2.1. Da idade – Documento oficial com foto, 
como: cédula de identidade, carteira de reservista, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira 
Nacional de Habilitação. 2.2. Da situação de desemprego – Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
recibos ou declarações, certidão emitida por sindicato ou entidade de classe ou declaração do próprio inte-
ressado, sob as penas da lei, de estar desempregado, quer quando da solicitação da concessão da bolsa, 
quer quando da eventual contratação. 2.3. Não ter rendimentos próprios – comprovante de recebimento da 
última parcela de seguro-desemprego ou declaração do próprio interessado, sob as penas da lei, de não 
estar recebendo tal verba bem como pecúlios, auxílios, aposentadorias ou pensões. 2.4. De residência: 
todo e qualquer documento emitido por instituição pública ou privada que contenha, no mínimo, o nome do 
interessado e seu endereço no município de Diadema, a data da emissão ou postagem, tais como: carnê de 
Imposto Predial e Territorial Urbano, contas de luz, água, telefone, contratos e recibos de locação de imóvel 
em nome do beneficiário, carteira de inscrição em unidades de saúde, carteira de vacinação dos filhos, 
acompanhadas das respectivas certidões de nascimento, correspondência em nome do interessado. Os do-
cumentos apresentados como comprovação da exigência prevista no inciso IV do artigo 5°, da Lei n° 2.430, 
de 12 de setembro de 2005, deverão conter data de postagem ou emissão. Na comprovação da residência, 
estando o carnê de IPTU, as contas de consumo, o contrato e os recibos de locação do imóvel em nome do 
cônjuge ou companheiro (a), pais ou representante legal do beneficiário, deverá ser apresentada, conforme 
o caso, certidão de casamento, prova hábil de união estável, de filiação ou de representação, além de de-
claração, sob as penas da lei, da pessoa cujo nome consta do documento, de que o interessado reside em 
sua companhia. Ou ainda se em situação de rua e ou albergado, apresentar declaração do órgão/instituição 
pelo qual o candidato é assistido. 2.5. Da renda bruta familiar e/ou individual – recibos, holerites, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, declaração do empregador ou do tomador de serviços, comprovantes de 
valores recebidos a qualquer título de órgãos públicos ou entidades particulares, tais como: pensões, apo-
sentadorias, pecúlios e demais rendas ou outros meios que possibilitem a comprovação dos rendimentos 
de cada membro do grupo familiar ou, ainda, declaração do próprio interessado, sob as penas da lei, de que 
se enquadra nos requisitos previstos no inciso V do artigo 5° da Lei n° 2.430, de 12 de setembro de 2005. 
2.6. Da qualidade de único beneficiário – declaração do próprio interessado, sob as penas da lei, de ser o 
único beneficiário do Programa Frente de Trabalho, instituído pela Prefeitura do Município de Diadema. 2.7. 
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos. 2.8. Comprovante de Escolaridade – original da 
certidão do último ano escolar cursado, caso possua. 2.9. Do Nome Social – o candidato que se identifica e 
é socialmente reconhecida como pessoa travesti ou transexual, poderá no ato da inscrição optar por incluir 
seu nome social. Diadema, 12 de maio de 2021. ODAIR CABRERA - Secretário de Gestão de Pessoas.

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: 046/21 - PC: 022/21. Objeto: Regis-
tro de Preços Para o Fornecimento de Sacos Para 
Exumação Para Uso do Serviço Cemiterial. Agen-
dado: 26/05/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 048/21 
- PC: 0240/20. Objeto: Contrato De Prestação De 
Serviços De Locação Do Sistema À Vácuo E Ar 
Comprimido Medicinal. Agendado: 28/05/2021 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 047/21 - PC: 0179/20. Ob-
jeto: Contratação De Empresa Para Prestação De 
Serviço Continuado Aos Pacientes Assistidos Pelo 
Programa De Oxigenoterapia Domiciliar – Pod Da 
Rede De Saúde Do Município De Diadema. Loca-
ção De Concentradores Convencionais E Portáteis 
De Oxigênio, Cilindros De Oxigênio Medicinal Ga-
soso E Líquido E Equipamentos De Ventilação Não 
Invasiva, Incluindo Assistência Técnica E Manuten-
ção Dos Equipamentos. Agendado: 26/05/2021 às 
09h00. Informações, e/ou retirada Edital completo, 
mediante pagamento das cópias, sito no Serv. Com-
pras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. 
Dirce - Diadema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, 
Tel: 4057-7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pregão Eletrônico: 005/2021 - PC: 001/2021. Obje-
to: Registro De Preços Para O Fornecimento De Ae-
ronaves Remotamente Pilotadas E Baterias Sobres-
salentes Para Uso Da Guarda Civil Municipal De 
Diadema. Resumo Ata RP 089/2021 entre Município 
de Diadema e POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS 
LTDA, Itens homologados na publicação DOM dia 
01/05/2021. Pzo de Entrega: 30 (trinta) dias corri-
dos. Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Pregão Eletrônico: 059/2020 - PC: 047/2020. Ob-
jeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios Esto-
cáveis. Resumo Realinhamento de Preços Ata RP: 
144/2020 entre Município de Diadema e DNA Co-
mércio e Representações Eireli. Fica realinhado o 
preço dos itens 03 e 05, passando a vigorar com o 
seguinte vlr; Vlr unit R$ 5,04. O presente realinha-
mento importa em 34,76%, a partir de 01/03/2021.

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: 081/20 - PC: 0154/20. Objeto: Forn. 
de Medicamentos - Ação Judicial. Ata RP 170/20 en-
tre Município Diadema e Crismed Com. Hosp. Ltda. 
Ata RP 171/20 entre Município Diadema e Aglon 
Com. e Representações Ltda.  Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e va-
lores registrados e publicados no Diário Regional de 
13/08/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 080/2020 - PC: 0158/2020. Objeto: 
Forn. De Insumos Odontológicos. Ata RP 173/2020 
entre Município Diadema e AIRMED EIRELI. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 13/08/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0133/2020 - PC: 0180/2020. Objeto: 
Forn. De Insumos Odontológicos. Ata RP 252/2020 
entre Município Diadema e LM MONTAJE CONFEC-
COES EIRELI. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 14/11/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0127/2020 - PC: 0221/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos - Demanda Judicial. Ata RP 
253/2020 entre Município Diadema e Partner Farma 
Distribuidora de Medicamentos Ltda. Tornamos pú-
blico que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 14/11/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE DE 
12/05/2021: PORTARIA 1095, COLOCA, no perío-
do de 01/06/21 a 31/12/21, ANA LÚCIA DE ABREU, 
Prontuário 111.426, RG 23.639.774-6, à disposição 
do (a) IPRED - Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal de Diadema, Estado de São Paulo, com 
prejuízo dos vencimentos, mas sem prejuízo das 
demais vantagens do cargo

PORTARIA GP Nº 1096, DE 12 DE MAIO DE 2021 
NOMEIA membros para compor a Comissão Per-
manente de Desenvolvimento Funcional dos Profis-

sionais do Quadro do Magistério Público Municipal. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o dis-
posto no art. 122 Lei Complementar nº 353; de 26 
de março de 2012; CONSIDERANDO, ainda, o que 
consta dos autos do Processo Administrativo Interno 
nº 45.785/2002; DECIDE I – Nomear os servidores 
abaixo relacionados para comporem a Comissão 
de Desenvolvimento Funcional dos Profissionais 
do Quadro do Magistério Público Municipal: 1-RE-
PRESENTANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO, 
ELEITOS POR SEUS PARES a) Daniela Alves Gon-
çalves Fidêncio, prontuário nº 115.072, b) Lenice Fá-
tima Guedes Salgado, prontuário nº 110.953, c) Ma-
ria Aparecida Alves Campos, prontuário nº 115.663, 
d) Maria Luiza Santos Lopes, prontuário nº 109.589, 
e) Sávio Da Silva Coutinho, prontuário nº 112.775 
2 – REPRESENTANTES INDICADOS PELA GES-
TÃO MUNICIPAL a) Elisabete Marques Pereira De 
Oliveira, prontuário nº 110.484, b) Gisele Pereira 
Freire, prontuário nº 108.177, c) Leandro Wasques, 
prontuário nº 114.909, d) Patrícia Fujinaga Marques, 
prontuário nº 102.613, e) Patrícia Gonçalves Moraes 
Oliveira, prontuário nº 105.230. II – Esta Portaria en-
tra em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário, em especial as Portarias 
GP nº 1.405, de 18 de junho de 2013, nº 1.914, de 
02 de outubro de 2013, nº 2.415, de 18 de março 
de 2014, 2.466, de 02 de abril de 2014, nº 4.341, de 
26 de fevereiro de 2016, nº 677, de 14 de março de 
2017, nº 2.688, de 10 de abril de 2019 e nº 2.980, 
de 17 de setembro de 2019. PUBLIQUE-SE Diade-
ma, 12 de maio de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR 
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7940, DE 12 DE MAIO DE 2021 
NOMEIA membros em substituição para compor o 
Conselho de Alimentação Escolar JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Esta-
do de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. 
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009; CONSIDERANDO, ainda, o disposto 
no art. 2º, da Lei Municipal nº 2.552, de 29 de setem-
bro de 2006, alterado pelo art. 2º, da Lei Municipal 
nº 3.028, de 04 de novembro de 2010, e CONSIDE-
RANDO, ainda o que consta no Processo Adminis-
trativo Interno nº 1.742/05, DECRETA Art. 1O. Ficam 
nomeados para compor o Conselho de Alimentação 
Escolar, em companhia dos membros descritos no 
art. 1º do Decreto nº 7.554, de 07 de dezembro de 
2018, alterado pelos Decretos nº 7.584, de 22 de 
fevereiro de 2019, nº 7.656, de 12 de setembro de 
2019, nº 7.690, de 03 de janeiro de 2020 e nº 7.794, 
de 15 de setembro de 2020, os seguintes membros: 
I – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL Titular: ELISABETE MARQUES PEREI-
RA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, professora de 
educação básica, portadora do R.G. nº 19.174.924-
2 e C.P.F. nº 126.237.538-06, residente e domicilia-
da na Rua Javari, 186, Taboão, Diadema-SP, em 
substituição à Sra. Elisabeth Eunice Sellis Villani, 
nomeada pelo Decreto nº 7.656, de 12 de setembro 
de 2019. Suplente: LEONARDA BARBOSA LUNA, 
brasileira, divorciada, professora de educação bási-
ca, portadora do R.G. nº 35.226.358-1 e C.P.F. nº 
224.001.988-37, residente e domiciliada na Rua Ju-
ruá, 776, Taboão, Diadema-SP, em substituição ao 
Sr. Felix Maia de Oliveira, nomeado pelo Decreto nº 
7.794, de 15 de setembro de 2020. II – REPRESEN-
TANTE DAS ENTIDADES DE TRABALHADORES 
E DISCENTES Suplente: MÉLGERE CRISTIANE 
FRANCELINO SANTOS SILVA, brasileira, casada, 
agente de serviços de cozinha I, portadora do R.G. 
nº 27.693.942-6e C.P.F. nº 174.344.348-05, residen-
te e domiciliada na Rua Vinícius de Moraes, 140, 
casa 2, Centro, Diadema -SP, em substituição à Sra. 
Leonarda Barbosa Luna, nomeada pelo Decreto nº 
7.554, de 07 de dezembro de 2018. Art. 2º - As des-
pesas com a execução deste Decreto correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, consig-
nadas no orçamento, suplementadas se necessário. 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. Diadema, 12 de maio de 2021 JOSÉ DE FILI-
PPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RENAN 
SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos ANA 
LÚCIA SANCHES Secretária de Educação

DECRETO Nº 7941, DE 12 DE MAIO DE 2021 NO-
MEIA membros para compor o Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema – 
CONSEAD. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais; CONSIDERAN-
DO o disposto no art. 4º da Lei Municipal nº 3.935, 
de 12 de dezembro de 2019; CONSIDERANDO ain-
da, o que consta dos autos do Processo Administra-
tivo Interno nº 3.163/03; DECRETA Art. 1º Ficam 
nomeados para compor o Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema - 
CONSEAD, os seguintes membros: I - Representan-
tes do Gabinete do Prefeito TITULAR: Kenia Hugo 
Lucas, brasileira, casada, assistente social, portado-
ra da cédula de identidade RG nº 2075809554, ins-
crita no CPF/MF sob o nº 003.136.160-94, domicilia-
da na Rua Almirante Barroso, 111, Vl. Dirce, 
Diadema, SP. SUPLENTE: Dheison Renan Silva, 
brasileiro, casado, relações públicas, portador da 
cédula de identidade RG nº 41855318-X, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 355.758.028-84, domiciliado na 
Rua Almirante Barroso, 111, Vl. Dirce, Diadema, SP. 
II - Representantes da Secretaria de Segurança Ali-
mentar TITULAR: Maria José Lima de Aragão Silva, 
brasileira, separada, administradora, portadora da 
cédula de identidade RG nº 28348062-2, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 661.958.374-15, domiciliada na 
Rua Marechal Floriano, 289, Centro, Diadema, SP. 
SUPLENTE: Jaqueline Herculano da Cruz, brasilei-
ra, solteira, assistente social e professora, portadora 
da cédula de identidade RG nº 27490264-3, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 178.519.388-05, domiciliada na 
Rua Marechal Floriano, 289, Centro, Diadema, SP. 
III - Representantes da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho TITULAR: Arildo Mota 
Lopes, brasileiro, casado, diretor, portador da cédula 
de identidade RG nº 13965987-0, inscrito no CPF/
MF sob o nº 049.260.778-84, domiciliado na Rua 
Amélia Eugênia, 488, Centro, Diadema, SP. SU-
PLENTE: Mariana Baptista Giroto, brasileira, soltei-
ra, chefe de divisão, portadora da cédula de identi-
dade RG nº 27.065.968-7, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 284.480.058-05, domiciliada na Rua Amélia Eu-
gênia, 488, Centro, Diadema, SP. IV - Representan-
tes da Secretaria de Saúde TITULAR: Fátima Cristi-
na Arap Garciov, brasileira, casada, nutricionista, 
portadora da cédula de identidade RG nº 9675189-
7, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.444.698-09, do-
miciliada na Av. Antônio Piranga, 700, Centro, Dia-
dema, SP. SUPLENTE: Isabel Cristina Pagliarini 
Fuentes, brasileira, divorciada, enfermeira, portado-
ra da cédula de identidade RG nº 15723344, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 054.825.918-67, domiciliada na 
Av. Antônio Piranga, 700, Centro, Diadema, SP. V - 
Representantes da Secretaria de Educação TITU-
LAR: Fernanda Santana de Oliveira, brasileira, sol-
teira, professora, portadora da cédula de identidade 
RG nº 33176522-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 
328.203.398-24, domiciliada na Rua Canadá, 26, Vl 
Mulford, Diadema, SP. SUPLENTE: Ângela Rodri-
gues de Sousa Freitas, brasileira, casada, nutricio-
nista, portadora da cédula de identidade RG nº 
30333150-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 
285.437.048-12, domiciliada na Rua Canadá, 26, Vl 
Mulford, Diadema, SP. VI - Representantes da Se-
cretaria de Assistência Social e Cidadania TITULAR: 
Zuleica Maria da Silva, brasileira, separada, assis-
tente social, portadora da cédula de identidade RG 
nº 21467793-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 
145.079.298-73, domiciliada na Rua Almirante Bar-
roso, 225, Vl. Dirce, Diadema, SP. SUPLENTE: Au-
gusto Henrique Pereira Filho, brasileiro, casado, 
contador, portador da cédula de identidade RG nº 
14499086-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 
046.215.718-00, domiciliado na Rua Almirante Bar-
roso, 225, Vl. Dirce, Diadema, SP. VII - Represen-
tantes da Secretaria de Esporte e Lazer TITULAR: 
Rejane Ponso, brasileira, divorciada, professora, 
portadora da cédula de identidade RG nº 17388327-
8, inscrita no CPF/MF sob o nº 119.650.528-43, do-
miciliada na Rua dos Cariris, 195, Piraporinha, Dia-
dema, SP. SUPLENTE: Francisco de Assis Lisboa 
Junior, brasileiro, casado, professor, portador da cé-
dula de identidade RG nº 16151347-5, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 143.062.858-80, domiciliado na 
Rua dos Cariris, 195, Piraporinha, Diadema, SP. VIII 
- Representantes da Secretaria de Meio Ambiente 
TITULAR: Mark de Soldi Matzner, brasileiro, solteiro, 
educador, portador da cédula de identidade RG nº 
38722791-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 
100.163.636-80, domiciliado na Rua Ipitá, 193, Jd. 
Inamar, Diadema, SP. SUPLENTE: José Robson do 
Nascimento, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, 
portador da cédula de identidade RG nº 12205545-
7, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.137.798-08, do-
miciliado na Rua Ipitá, 193, Jd. Inamar, Diadema, 
SP. IX - Representantes de sociedade civil organiza-
da, representantes de entidades sociais e afins. TI-
TULAR: Luciana de Oliveira Rosa, brasileira, soltei-
ra, marqueteira, portadora da cédula de identidade 
RG nº 28956346-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 
276.499.528-86, domiciliada na Rua Savari, 499, Jd 
Paineiras, Diadema, SP. SUPLENTE: José Alcânta-
ra Lisboa, brasileiro, casado, microempreendedor, 
portador da cédula de identidade RG nº 50172611-1, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 845.174.336-68, domi-
ciliado na Travessa Jurupis, 44, Diadema, SP. TITU-
LAR: Maria Tereza Borges de Araújo Guimarães, 
brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de iden-
tidade RG nº 14115296, inscrita no CPF/MF sob o nº 
082.734.538-04, domiciliada na Rua Cidade de Jan-
dira, 27, Taboão, Diadema, SP. SUPLENTE: Lean-
dro Lima Santos, brasileiro, em união estável, auxi-
liar de escritório, portador da cédula de identidade 
RG nº 42322440-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 
326.828.118-41, domiciliado na Travessa Canindé, 
61, Canhema, Diadema, SP. TITULAR: Shisleny Lo-
ami Silva Nunes de Souza, brasileira, casada, ope-
radora de caixa, portadora da cédula de identidade 
RG nº 46.455.630-2, inscrita no CPF/MF sob o nº 

381. 270 358-07, domiciliada na Travessa Nascente, 
19, Jardim Ruyce, Diadema, SP. SUPLENTE: Edilai-
ne Cristina Gomes de Assis, brasileira, casada, com-
pradora, portadora da cédula de identidade RG nº 
20386061-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 
140.246.688-97, domiciliada na Av Ferraz Alvin, 95, 
Jd Ruyce, Diadema, SP. TITULAR: Angélica da Silva 
Carvalho Barbosa, brasileira, casada, pedagoga, 
portadora da cédula de identidade RG nº 19178-
906-2, inscrita no CPF/MF sob o nº 124.405.368-65, 
domiciliada na Rua Campos do Jordão, 480, Bloco 
04, Apto 14, Baeta Neves, SBC, SP. SUPLENTE: 
Jose Helvécio Arcanjo, brasileiro, casado, coordena-
dor geral, portador da cédula de identidade RG nº 
13317230-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 
007.084.068-74, domiciliado na Rua Dos Vieiras, 
220, Jardim União, Diadema, SP. TITULAR: Marcelo 
José dos Santos, brasileiro, casado, tapeceiro, por-
tador da cédula de identidade RG nº 27687-084-4, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 155.356.138-43, domi-
ciliada na Travessa São Gonçalo, 22, Jd Gazuza, 
Diadema, SP. SUPLENTE: Catarina de Jesus Arru-
da Rodrigues, brasileira, solteira, assistente social, 
portadora da cédula de identidade RG nº 12657571-
X, inscrita no CPF/MF sob o nº 063.145.298-24, do-
miciliada na Rua Gaivota, 233, Campanário, Diade-
ma, SP. TITULAR: Núbia Ester da Silva Barros, 
brasileira, casada, nutricionista, portadora da cédula 
de identidade RG nº 38506898-0, inscrita no CPF/
MF sob o nº 366.950.818-08, domiciliada na Rua 
Nilson de França Sanches, 26, Conceição, Diade-
ma, SP. SUPLENTE: David José da Silva, brasileiro, 
casado, consultor imobiliário, portador da cédula de 
identidade RG nº 13806433-7, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 056.148.328-07, domiciliado na Rua Para-
napanema, 807, Casa 02, Taboão, Diadema, SP. X 
– Representantes de Associação Comercial TITU-
LAR: Vera Lúcia Alves Rocha, brasileira, divorciada, 
empresária, portadora da cédula de identidade RG 
nº 10731819-2, inscrita no CPF/MF sob o nº 
094.406.138-90, domiciliada na Av. Prof. Camilo 
Ashcar, 1850, Sete Praias, Diadema, SP. SUPLEN-
TE: Priscila Silva Magalhães Gonçalves, brasileira, 
casada, analista financeiro, portadora da cédula de 
identidade RG nº 34274194-9, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 291.844.808-74, domiciliada na Rua das 
Turmalinas, 98, Centro, Diadema, SP. XI - Repre-
sentantes Usuários das Ações de Segurança Ali-
mentar e Nutricional TITULAR: Terezinha de Jesus 
Castro dos Santos, brasileira, casada, aposentada, 
portadora da cédula de identidade RG nº 
12.126.558.40, inscrita no CPF/MF sob o nº 
045.201.918.40, domiciliada na Rua Francisco Ro-
meiro, 154, Casa Grande, Diadema, SP. SUPLEN-
TE: Isaque Martins Batista, brasileiro, em união es-
tável, gerente de restaurante, portador da cédula de 
identidade RG nº 48068049-8, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 387.486.408-16, domiciliado na Rua Jato-
bá, 38, Jd. Sapopema, Diadema, SP. TITULAR: Cin-
tia Braitt Pina, brasileira, solteira, do lar, portadora 
da cédula de identidade RG nº 29752284-X, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 376.361.638.10, domiciliada na 
Passagem Palmeira Real, 67, Sapopema, Diadema, 
SP.  SUPLENTE: Pedro Joaquim da Cruz, brasileiro, 
casado, motorista, portador da cédula de identidade 
RG nº 22352104-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 
272.411.224-53, domiciliado na Av. Maria Cândida 
de Oliveira, 732, Jd. Marilene, Diadema, SP. TITU-
LAR: Maria Aparecida Flaviano Gomes, brasileira, 
casada, aposentada, portadora da cédula de identi-
dade RG nº 13.223.046-X, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 012.217.598-09, domiciliada na Rua Sinézio Pe-
reira, 228, Campanário, Diadema, SP. SUPLENTE: 
José Vieira Gomes, brasileiro, casado, motorista, 
portador da cédula de identidade RG nº 8108734-
02, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.997.958-04, 
domiciliado na Travessa Santa Ana, 111, Jd. Canhe-
ma, Diadema, SP. XII - Representante dos movi-
mentos negros e indígenas TITULAR: Jacira Eloá 
Alves, brasileira, solteira, aposentada, portadora da 
cédula de identidade RG nº 7785600-4, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 037.651.248-26, domiciliada na 
Travessa Mongaguá, 75, Casa Grande, Diadema, 
SP. SUPLENTE: Wilson Roberto Levy, brasileiro, ca-
sado, contador, portador da cédula de identidade 
RG nº 5767569-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 
586.150.838-00, domiciliado na Passagem Santa 
Vitória, 50, Casa Grande, Diadema, SP. XIII – Re-
presentantes do Segmento das Entidades Religio-
sas de Qualquer Culto TITULAR: Márcia Cristina 
Monteiro de Almeida, brasileira, viúva, pedagoga e 
professora, portadora da cédula de identidade RG nº 
19162296-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 
075.827.508-02, domiciliada na Rua das Três Meni-
nas, 185, Bloco B1, Apto. 43, Jd. Ruyce, Diadema, 
SP. SUPLENTE: Josiane Aparecida Saldanha de 
Andrade Alves, brasileira, casada, atendente, porta-
dora da cédula de identidade RG nº 32134564-2, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 284.915.838-07, domi-
ciliada na Rua Benedito Fernandes, 221, Casa 02, 
Diadema, SP. TITULAR: Bianca Oliveira, brasileira, 
solteira, estudante, portadora da cédula de identida-
de RG nº 39613967-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 
425.775.738-80, domiciliada na Av. Sete de Setem-
bro, 120, Diadema, SP. SUPLENTE: Andreia do 
Nascimento, brasileira, casada, professora, portado-
ra da cédula de identidade RG nº 25750740-01, ins-
crita no CPF/MF sob o nº 177.289.848-10, domicilia-
da na Rua Gaivota, 563, Campanário, Diadema, SP. 

TITULAR: Durbem Elane Silva, brasileira, solteira, 
aposentada, portadora da cédula de identidade RG 
nº 13825066, inscrita no CPF/MF sob o nº 
040.186.478-24, domiciliada na Rua Altino Arantes, 
230, Vl Alice, Diadema, SP. SUPLENTE: Tânia Paz 
de Carvalho, brasileira, casada, autônoma, portado-
ra da cédula de identidade RG nº 23690955-1, ins-
crita no CPF/MF sob o nº 254.908.748-80, domicilia-
da na Rua das Cerejeiras, 85, Jd. Abc, Diadema, SP. 
TITULAR: Amanda Cristina Santos, brasileira, soltei-
ra, coordenadora pedagógica, portadora da cédula 
de identidade RG nº 266879160, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 262.538.968-06, domiciliada na Rua Martin 
Afonso, 86, Apto. 34, Bl 02, Vila Conceição, Diade-
ma, SP. SUPLENTE: Maria Felix Gomes de Oliveira, 
brasileira, casada, do lar, portadora da cédula de 
identidade RG nº 50120671-1, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 372.702.904-82, domiciliada na Rua Pedro 
Garuba Neto, 50, Serraria, Diadema, SP. XIV - Re-
presentantes de Entidade de Ensino Técnico ou Su-
perior que Possua Sede ou Base no Município, com 
Cursos Relacionados com a Segurança Alimentar e 
Nutricional TITULAR: Anna Cecília Venturini, brasi-
leira, casada, engenheira de alimentos, portadora da 
cédula de identidade RG nº 12523905-1, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 086.218.748-65, domiciliada na 
Rua Dr. Claudio Dias da Silva, 170, Cidade Universi-
tária, Campinas, SP. SUPLENTE: Cristina Maria Pe-
droso Yoshida, brasileira, casada, professora, porta-
dora da cédula de identidade RG nº 16578569-X, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 256.979.508-96, domi-
ciliada na Rua Américo de Campos, 285, Cidade 
Universitária, Campinas, SP. Parágrafo único: O 
mandato dos conselheiros ora nomeados será de 02 
(dois) anos, nos termos do dispositivo inciso III do 
artigo 5º da Lei Municipal 3.935, de 12 de dezembro 
de 2019. Art. 2º As despesas com a execução deste 
Decreto correrão por conta de dotações orçamentá-
rias próprias consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. Art. 3º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a contar de 17 de março de 2021, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
12 de maio de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Pre-
feito Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de 
Gabinete DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Se-
cretária de Assuntos Jurídicos GERALDO ANTONIO 
DA SILVA Secretário de Segurança Alimentar


