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santo andré

Prefeitura
entrega obras de
urbanização do
Pedro Américo
A Prefeitura de Santo André, por
meio da Secretaria de Habitação e Regu
larização Fundiária, entregou nesta
sexta-feira (13) as obras de urbaniza
ção do Núcleo Pedro Américo, na Vila
Homero Thon. A ação beneficiou 121
famílias que aguardavam as interven
ções há mais de dez anos. A prefeitura
anunciou o início do processo de regu
larização fundiária do local. Página 5
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Pandemia: mais de 3 mil crianças foram
registradas sem o nome do pai no ABC
No período, um em cada 20 recém-nascidos na região só tinha o nome da mãe na certidão

Durante a pandemia de covid-19,
mais de 3 mil crianças foram registradas
no ABC somente com o nome da mãe
na certidão de nascimento, o que rep
resenta 4,7% dos nascidos no período.
Os dados constam do Portal da
Transparência do Registro Civil, que
reúne informações relativas aos nas

cimentos, casamentos e óbitos dos
7.654 cartórios de registro civil do país.
Na prática, significa que de cada 20
recém-nascidos nos sete municípios
na pandemia, um não tinha o nome
do pai na certidão de nascimento.
Ainda segundo o painel, a taxa de cer
tidões sem registro do pai no ABC se
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são bernardo

manteve em 4,4% do total em 2019 e
2020, mas subiu para 4,8% em 2021 e
para 5,1% nos quatro primeiros meses
deste ano. A alta ganham ainda mais
relevância quando se observa que, du
rante a pandemia, houve forte queda
no número de nascimentos, de 31,2
mil em 2019 (ano anterior ao do início

da pandemia) para 27,7 mil em 2021.
Nos quatro primeiros meses deste ano,
os cartórios da região registraram 469
recém-nascidos sem o nome do pai, alta
de 12% em comparação ao mesmo perío
do de 2021. Na mesma comparação, a
taxa de certidões sem registro paterno
saltou de 4,5% para 5,1%. Página 5

mercado de trabalho

Taxa de desemprego fica estável no
primeiro trimestre, aponta IBGE

Oficinas de circo
ajudam a superar
impactos sociais
da covid-19

A taxa de desemprego no Brasil ficou
11,1% no 1° trimestre de 2022, o que sig
nifica estabilidade na comparação com o
4º trimestre de 2021, quando registrou
o mesmo porcentual. Representa ainda
queda de 3,8 pontos porcentuais na com
paração com o mesmo trimestre de 2021,
quando atingiu 14,9%. Os dados estão
incluídos no resultado trimestral da Pes
quisa Nacional por Amostra de Domicí
lios (Pnad) Contínua, divulgada nesta
sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). No
primeiro trimestre de 2022, o país
tinha quase 3,5 milhões de pessoas
em situação de desemprego de mais
longo prazo, ou seja, há pelo menos
dois anos. Se considerados todos
que procuram emprego há pelo me
nos um ano, esse contingente sobe a
5,009 milhões.
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A Prefeitura de São Bernardo pro
move oficinas gratuitas de circo visan
do ao estímulo da prática esportiva
aliada à arte, ao lazer e ao bem estar
físico e mental. A atividade, disponí
vel a crianças, jovens, adultos e ido
sos, vem se mostrando alternativa no
processo de superação dos impactos
sociais causados pela pandemia da
covid-19, ao passo que oferece espaço
para a socialização e superação de de
safios e medos. Mais do que melhorar
aspectos como resistência e coorde
nação motora, os alunos aprendem
sobre noção espacial e consciência
corporal, bem como superação de
desafios e medos, perda da timidez,
companheirismo e socialização.
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Desemprego ficou em 11,1% no trimestre

saúde

Prefeitura de Diadema retoma cirurgias
de laqueadura a partir do próximo dia 23
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Sábado

26º
Sol com
aumento de
nuvens ao
longo do dia.
À noite ocorrem
pancadas
de chuva.

16º

Oficinas são destinadas para crianças, jovens, adultos e idosos

eleições

Em meio à divergência, PSDB e MDB
aceleram pesquisa com Doria e Tebet
Página 3
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Capel colocou sua pré-candidatura a deputado estadual

diadema

Com a queda nos indicadores da co
vid-19, como redução no número de casos
e internações, a Prefeitura de Diadema
anunciou a retomada, a partir do dia 23,
das cirurgias de laqueadura, procedimen
to de esterilização requisitado pelas mu
lheres que não desejam mais engravidar.

Inicialmente serão duas cirurgias por dia
e os primeiros agendamentos já estão
sendo feitos. Atualmente, Diadema tem
1.120 pacientes aguardando por laquea
dura. Desse total, 968 são do período en
tre 2016 e 2020. As demais entraram na
fila na atual gestão.
Página 6

nas cadeias

STF ordena mutirão para localizar
beneficiários de prisão domiciliar
Página 3

Felipe Cohen

teatro

Com foco na
reestruturação,
Capel assume
o Cidadania

São Bernardo
tem apresentação
gratuita da peça
‘Chernobyl’

O vereador de Diadema Rodrigo Ca
pel vai assumir a presidência do diretório
municipal do Cidadania nos próximos
dias. O parlamentar afirmou que seu
foco principal à frente do partido será
fortalecer a legenda na cidade, trazendo
novos filiados, inclusive de fora do meio
político. Outro projeto que Capel en
campou este ano é a pré-candidatura a
deputado estadual.
Página 2

O Teatro Elis Regina, em São
Bernardo, recebe hoje (14), às 20h,
apresentação gratuita da peça “Chernobyl”. Em meio à beleza poética de
um universo mergulhado no horror,
o espetáculo reflete sobre as conse
quências da irrefreável sede humana
por poder, lucro e supremacia, capaz
de destruir pessoas, famílias, ci
dades e histórias.
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Peça retrata o caos do acidente nuclear na Ucrânia
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Rodrigo Capel assume o Cidadania em
Diadema com foco na reestruturação
Pré-candidato a deputado estadual, Capel tem como bandeira principal o fim dos privilégios de todos os políticos
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de Diadema
Rodrigo Capel vai assumir a
presidência do diretório municipal do Cidadania nos próximos
dias. O parlamentar afirmou,
em entrevista ao Diário Regional, que seu foco principal à
frente do diretório será fortalecer a legenda na cidade.
“O partido tem poucos filiados aqui em Diadema. Quero
chamar os outros vereadores
para nos reestruturarmos não
só para as eleições a deputado
federal e estadual, mas também
pensando já na legislatura municipal. A minha ideia, assim
que eu assumir, é reestruturar o partido trazendo pessoas
novas, inclusive algumas que
não são do meio político. Empresários, amigos”, destacou.
Rodrigo Capel já se colocou
pré-candidato a deputado estadual. Segundo o parlamentar, a
votação que recebeu a vereador
o credencia para a disputa, bem
como a pauta que defende: ‘o
político sem privilégio’. “É um
diferencial que tenho não só em
Diadema como no ABC. Abri

mão de todos os privilégios não
só pela questão do que vai ser
economizado, mas do gesto.
Acredito que isso possa ser um
atributo importante para as
pessoas que, historicamente,
anulam o voto ou escolhem
deputados pela internet. Minha
maior bandeira daqui para fren
te será que esses privilégios não
existam mais para nenhum
político”, afirmou.
O vereador ressaltou, ainda,
que Diadema é carente de re
presentação estadual e que há espaço para outros parlamentares
além do atual deputado estadual
pela cidade, Márcio da Farmácia
(Pode). “Entendo que consigo
me postular a esse cargo.”
No âmbito federal, o Cidadania de Diadema vai apoiar
a reeleição do deputado Alex
Manente. Segundo Capel, Ma
nente é o parlamentar na Câmara Federal que mais trouxe recursos para o município. “Acredito
que esse discurso de falar que ele
não é da cidade não vai pegar, por
conta dessa preocupação que tem
para com Diadema. Além das
emendas, Manente tem preocupação com diversas ONGs (organizações não-governamentais) do

Arquivo pessoal

município, algumas nas quais
prestamos apoio - no âmbito de
assistência social - juntos. Então,
é importante mantê-lo como
deputado federal não só para Dia
dema como para o ABC todo.”
n PROJETOS
Apesar de se dedicar a propostas relacionadas à legislação
tributária, como a lei que ampliou a isenção do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) na
cidade, Rodrigo Capel tem projetos voltados às demais áreas, a
exemplo da legislação que prevê
assentos para todos os idosos
em ônibus e não só os lugares
predeterminados. Agora, o parlamentar prepara uma propositura
focada nos autistas. “Tenho me
debruçado sobre esse tema para
podermos ampliar os benefícios
para essas pessoas, que não são
poucas, na questão do atendimento prioritário na saúde e em
filas, bem como na isenção no
transporte público, que em Diadema não tem para autista. Em
curto prazo, vou apresentar uma
proposta nesse sentido.”
n GOVERNO FILIPPI
Ao analisar o governo do pre-

Capel: “quero trazer pessoas novas para o partido”

feito José de Filippi (PT), Rodrigo
Capel destacou que o petista
vem realizando um bom traba
lho. Para o vereador, a principal
dificuldade da prefeitura são as finanças. “Vejo o Filippi com muita
boa vontade. Vejo o empenho e
o esforço não só dele, mas também dos secretários com os quais
tenho contato. Acredito que tem
conseguido colocar as finanças
em dia e, daqui para a frente,

Luiz Fernando quer transparência sobre qualidade da água
O deputado estadual Luiz
Fernando (PT-SP) apresentou projeto de lei para tornar
obrigatória a divulgação, pela
Sabesp, de todos os resultados
das medições de qualidade
de água nas cidades em que a
companhia opera. A propositura tem como base reportagens
apontando que os últimos estudos demonstram a contaminação da água distribuída para
alguns municípios, dentre os
quais cinco do ABC.
Na justificativa do projeto,
o petista cita a necessidade
de transparência em relação à
qualidade da água fornecida no
estado de São Paulo aos con-

sumidores, considerando seus
eventuais impactos à saúde.
Teixeira pretende que a
companhia seja obrigada a
divulgar os dados “em formato e linguagem que permitam
aos consumidores ter fácil entendimento”. A publicidade
deve ser feita tanto no site
oficial da autarquia quanto na
imprensa tradicional.
Segundo o projeto, caso
tenha uma ocorrência de contaminação por substâncias
com valores acima dos permitidos pelo Ministério da Saúde e
pelas portarias e resoluções da
própria Sabesp, os consumidores atingidos devem ser co-

municados imediatamente.
Além disso, a autarquia deve
alertar sobre os ricos à saúde.
Luiz Fernando destacou
que os problemas de contaminação e a falta de um alerta
aos consumidores podem causar prejuízo futuro a todos.
“Ocorre que os consumidores
acabam por não tomar conhecimento dos riscos que o
consumo dessa água contaminada, que lhes é fornecida, podem causar à saúde. Primeiro
porque a forma como os resultados são expostos atualmente, somente no site da
Sabesp, são de linguagem
técnica, e, portanto, de difícil

compreensão ao homem médio. Segundo, porque os consumidores não são notificados pessoalmente acerca da s
ocorrência, ficando à mercê de
transparência e conhecimento”, afirmou o deputado.
Dados do Mapa da Água
apontam que 132 cidades
paulistas receberam água contaminada entre 2018 e 2020.
No ABC cinco cidades estão
na lista: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema
e Rio Grande da Serra. Sendo
São Caetano a única que não
conta com serviços da companhia estadual, mas sim da
Saesa. (Reportagem Local)
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pandemia de Covid-19

Distribuição de vacinas pelo governo
Bolsonaro começa com atraso e apenas
dez estados recebem doses da Coronavac
Ao menos mais dois Estados iniciaram a vacinação contra
a covid-19 nesta segunda-feira (18) após o governo federal enfrentar problemas logísticos para distribuir as doses. Depois
do pontapé de São Paulo neste domingo, Rio e Santa Catarina

já estão aplicando o imunizante. Além desse locais, só outros
sete estados haviam recebido as doses até o fechamento da
matéria: Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Distrito Federal.
Página 4

Balança comercial do ABC tem
superávit de US$ 591 mi em 2020

eConomia

Petrobras eleva
em 8% o preço da
gasolina e mantém
valor do diesel

A Petrobras elevou o preço médio da
Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado gasolina nas refinarias em cerca de 8%
a partir de hoje (19), após três semanas
Os sete municípios encerraram tanto as exportações como as impor- à redução na demanda decorrente da compras externas de peças e insumos sem mudanças nas cotações. O diesel, que
2020 com saldo comercial de US$ tações do ABC. Os embarques para o crise sanitária, tanto no exterior como para o setor automotivo, principal teve o último reajuste também há três se590,8 milhões, resultado que recolo- exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 no Brasil. Como resultado, a corrente pauta importadora do ABC. Segundo manas, foi mantido. O preço médio do
cou a região no terreno positivo após bilhões, pior resultado desde 2003. O de comércio (soma das exportações o Ministério da Economia, essa rubrica litro da gasolina vendida pela Petrobras
o déficit de US$ 16,4 milhões registra- saldo só foi positivo porque o tombo com as importações) da região caiu despencou de US$ 736,5 milhões em em suas refinarias passa de R$ 1,84
do em 2019, segundo dados do Minis- nas compras de outros países foi ainda 21%, para pouco menos de US$ 6 bi- 2019 para US$ 388,7 milhões no ano para R$ 1,98, o que representa alta de
tério da Economia compilados pelo maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, lhões, pior resultado em 17 anos.A passado – como resultado da redução R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro
Diário Regional. No ano passado, a também o pior desempenho desde queda nas importações refletiu, prin- na produção de veículos, especialmente aumento do ano. O último ocorreu no
pandemia do novo coronavírus afetou 2003. Nos dois casos, o recuo se deve cipalmente, o recuo de 47,2% nas no segundo trimestre.
Página 5 dia 29 de dezembro.
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são paulo

Governo do Estado de SP

pandemia

Governo pede registro
emergencial de mais
4,8 milhões de doses
da Coronavac

Brasil passa das 210 mil mortes
causadas pelo novo coronavírus
Página 4

O Instituto Butantan pediu à Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o registro emergencial para mais
4,8 milhões de novas doses da Coronavac,. “A autorização para o uso emergencial que a Anvisa concedeu era válida
para as 6 milhões de doses da vacina, todos elas já distribuídas ao Ministério da
Saúde. Estamos seguros que essa nova
análise será feita com a mesma agilidade
com que ontem liberaram a vacina do
Butantan, a vacina do Brasil”, disse o governador João Doria.
Página 3

n ELEIÇÕES
O Cidadania fechou com Rodrigo Garcia (PSDB) nas eleições
ao governo do Estado de São
Paulo. Capel se reuniu com o atual governador e afirmou estar impressionado com sua seriedade
e vontade de “querer ajudar”.
“É uma pessoa bem humilde.
Não tem como não gostar dele.
Vamos trabalhar bastante para
elegê-lo”, pontuou.
No âmbito das eleições para
presidência da República, Capel
descarta, neste momento, uma
terceira via proveniente da união
do PSDB, MDB e Cidadania.
“Acho difícil a união em torno de
um nome porque ninguém quer
abrir mão da candidatura. Se não
houver um nome específico e
cada um manter sua candidatura, o Cidadania vai apoiar o João
Doria”, destacou.

Fran Silva e Marcelo Lima
ajudam a tirar obra do papel
Antiga reivindicação
da população do Jardim
Laura, em São Bernardo,
a Sabesp deu início nesta
semana à construção de
rede de esgoto no Grande
Alvarenga, mais precisamente na Rua Unidos da
Esperança e adjacências.
Segundo Solange Pereira de
Oliveira, presidente da Associação de Moradores do
local, a obra é fruto de diversas reuniões com o vereador
Fran Silva (PSD) e da intervenção do vice-prefeito Marcelo Lima (Solidariedade). O
prazo de término da obra é
estimado entre 50 e 60 dias.
“É antiga reivindicação e conseguimos o
apoio do vereador Fran
Silva e do vice-prefeito
Marcelo Lima. Agradeço
também ao prefeito em
nome dos moradores”,
destacou a munícipe.
O esgoto da região

é jogado diretamente na
Represa Billings. Com a
obra, a estimativa é que
cerca de meio milhão de
metros cúbicos diários
de dejetos deixem de ser
despejados no reservatório
e sejam encaminhados ao
coletor-tronco que passa pe
la Estrada dos Alvarengas.
Além de impactar na qualidade de vida dos morado
res, a intervenção impactará diretamente no meio
ambiente.
“É nosso dever fazer
essas intermediações entre Legislativo e Executivo
para atender as demandas
das pessoas. Fico muito
feliz, sabendo eu nosso
mandato tem cumprido a
missão de impactar, para
o bem, a vida das pessoas”, destacou Silva, que
primeiro-secretário
da
Mesa Diretora da Câmara.
(Reportagem Local)

aBC

Vereadores implementam Frente
Parlamentar de Proteção Animal
Página 2
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são Caetano

Doria inicia
vacinação contra
a covid no interior
do Estado
Página 3

como nosso apoio, fará o que
precisa, em especial na questão
da saúde e da zeladoria da cidade,
que deixam a desejar”, afirmou.
Em relação aos trabalhos
da Câmara, que tem à frente o
vereador Josemundo Queiroz,
o Josa (PT), o parlamentar destacou que a presidência tem
realizado um bom trabalho.
“Acredito que seja um dos me
lhores presidentes que passaram

por lá, principalmente por conta
da gestão de pessoal. O Josa vem
preparando algumas reformas
e tem feito estudos com instituições sérias para apresentá-las.
Trouxe pessoas novas, bem capacitadas na parte técnica para
nos ajudar. Então, gosto bastante
da gestão dele.”

liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

Revitalizado,
Espaço Verde Chico
Mendes é reaberto
ao público
Página 6
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CLIMA
H
je

28º

Manhã

Tarde

Noite

21º

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Divulgação

Cadú Bazilevski/PMD

eduCação

diadema

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio
Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

Prefeitura
implementa
Patrulha Maria
da Penha
A Prefeitura de Diadema quer reforçar a cultura de paz, investir em
prevenção e proteção social. Por isso,
o prefeito José de Filippi está implementando o Projeto Patrulha Maria
da Penha, pois apesar da Lei Maria da
Penha e de medidas protetivas, as mulheres continuam alvo da violência doméstica e do feminicídio. Página 6

Ribeirão Pires realiza
manutenção nas
escolas municipais
para volta às aulas
A Prefeitura de Ribeirão Pires deu
início ao Plano de Recuperação de Escolas
Municipais. Após série de vistorias técnicas foram determinadas as demandas das
unidades e as intervenções que são prioritárias para garantir o retorno seguro de
estudantes e de profissionais da rede. Inicialmente, o trabalho está sendo feito com
recursos e equipe própria da prefeitura.
“Além dos cuidados que teremos na prevenção da covid-19, é fundamental que os
equipamentos públicos também estejam
em condições de receber os alunos”, afirmou o prefeito Clovis Volpi. Página 6

Aumente a receita de sua MEI e venha prestar serviço
para o DIÁRIO REGIONAL. Nosso jornal on-line a cada
dia conquista mais leitores e anunciantes. Venha ser
nosso parceiro. Mais informações com nosso
Departamento Comercial.

(11) 4057-9000 -

9 9676-8526

email: atendimento@diarioregional.com.br

Silva: “É nosso dever fazer essas intermediações”
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Brasil tem 3,463 mi de pessoas
desempregadas há 2 anos ou mais
Desemprego ficou em 11,1% no 1° trimestre de 2022; estabilidade ante o 4º trimestre de 2021
A taxa de desemprego
no Brasil ficou 11,1% no 1°
trimestre deste ano, o que
mostra estabilidade na com
paração com o 4º trimestre
de 2021, quando registrou
o mesmo porcentual. Repre
senta, ainda, queda de 3,8
pontos porcentuais na com
paração com o mesmo tri
mestre de 2021, quando
atingiu 14,9%. Os dados
constam no resultado tri
mestral da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua, divulgada
nesta sexta-feira (13) pelo In
stituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística (IBGE).
No primeiro trimestre de
2022, o país tinha quase 3,5
milhões de pessoas em situa
ção de desemprego de mais
longo prazo, ou seja, em busca
de um trabalho há pelo menos

n

NÚMEROS

A taxa de informalidade
alcançava 40,1% da
população ocupada no
primeiro trimestre deste ano

dois anos. Se considerados to
dos que procuram emprego
há pelo menos um ano, esse
contingente em situação de
desemprego de longa duração
sobe a 5,009 milhões.
O total de 3,463 milhões
tentava uma oportunidade
de trabalho há dois anos ou
mais, o equivalente a 29% do
total de 11,949 milhões de
desempregados existentes no
período. Outros 1,546 milhão
buscavam emprego há pelo
menos um ano, porém menos
de dois anos, 12,9% do total
de desocupados.
Mais 4,879 milhões de
brasileiros procuravam tra
balho há mais de um mês no
período, mas menos de um
ano, 40,8% do total de des
empregados, e 2,060 milhões
tentavam uma vaga há menos
de um mês, 17,2% do total.
n SUBUTILIZAÇÃO
Ainda de acordo com o
IBGE, no primeiro trimestre
de 2022 a taxa composta de
subutilização da força de traba
lho foi mais elevada nos Esta
dos do Piauí (43,9%), Sergipe
(38,6%) e Alagoas (38,6%).
Os menores resultados
ocorreram em Santa Cata

Rovena Rosa/Agência Brasil

No 1° trimestre havia 11,949 milhões de desempregados

rina (8,3%), Mato Grosso
(11,3%) e Paraná (14,0%).
Na média nacional, a taxa de
subutilização foi de 23,2%
no primeiro trimestre.
n DESALENTO
Segundo o IBGE, entre os
4,6 milhões de desalentados
do país, a Bahia concentrava
o maior número: 648 mil de
salentados, ou 14,1% do con
tingente nacional.
O instituto informou

ainda que, entre os que tra
balhavam, a taxa de infor
malidade alcançava 40,1%
da população ocupada no
primeiro trimestre.
As maiores taxas de
informalidade foram as
do Pará (62,9%), Maran
hão (59,7%) e Amazonas
(58,1%). Os menores re
sultados foram registrados
em Santa Catarina (27,7%),
Distrito Federal (30,3%) e
São Paulo (30,5%). (AE)

PSDB e MDB aceleram pesquisa com
Doria e Tebet em meio a divergência
Em uma última tenta
tiva de unificar o MDB e o
PSDB no mesmo palanque
presidencial, os dirigentes
das duas siglas marcaram
para este fim de semana a
montagem e coleta de da
dos de pesquisa quantita
tiva e qualitativa para testar
os nomes dos respectivos
pré-candidatos: a senadora
Simone Tebet (MS) e o exgovernador João Doria (SP).
Os marqueteiros de am
bos concordaram com a
contratação do professor de
estatística da Unicamp Paulo
Guimarães, dono do IGPP
(Instituto Guimarães de Pesquisa e Planejamento), mas
a negociação em torno das
perguntas a serem incluídas
no questionário foi marcada
por divergências.
Estrategista de Simone
Tebet, Felipe Soutello que
ria ampliar o questionário
qualitativo e acrescentar até
30 “atributos” a serem apre
sentados aos entrevistados,
o que teria sido vetado por
Lula Guimarães, marque
teiro de Doria. Por outro
lado, o grupo do tucano te
ria sugerido deixar de fora
questões sobre a rejeição aos
nomes, o que foi negado.
Por fim, chegaram a um
acordo e formularam ques
tionário enxuto com temas
como competência, expe
riência, capacidade de unir

o Brasil e melhorar a econo
mia. O resultado da pesquisa
já deve ser apresentado aos
dois partidos na semana
que vem e a ideia é divulgar
os números até dia 18, data
originalmente anunciada co
mo prazo final para a formal
ização de uma candidatura
única de terceira via.
Apesar de considerar
o questionário favorável a
Doria, o grupo de Simone e
tucanos da direção executiva
do PSDB acreditam que é
muito difícil que o resultado
seja favorável ao ex-gover
nador, uma vez que hoje, de
acordo com as pesquisas já
disponíveis, o tucano até apa
rece na frente da emedebista,
mas na margem de erro.
O grupo de Doria deixou
claro que não vai aceitar
eventual imposição do co
mando da sigla para retirar
sua candidatura e alega que
o resultado das prévias do
ano passado credenciam o
ex-governador a ter a palavra
final sobre o rumo tucano no
pleito. O MDB sinalizou que
aceitaria ter Doria como vice
de Simone, mas o tucano re
chaça a ideia e ameaça levar o
caso para o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Tebet tam
bém já sinalizou em diversas
entrevistas que rejeita o pa
pel de vice, alegando que essa
indicação é resultado de dis
criminação de gênero. (AE)

Gilmar ordena mutirão em cadeias para
localizar beneficiário de prisão domiciliar
O ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), determinou que o De
partamento de Monitoramen
to e Fiscalização do Sistema
Penitenciário, órgão do Consel
ho Nacional de Justiça, realize
mutirões carcerários para iden
tificar beneficiários de decisão
que substituiu por domiciliar
a prisão preventiva (provisória)
de pais ou responsáveis por cri
anças menores de 12 anos ou
pessoas com deficiência.
A iniciativa se dará em coor
denação com os representantes
de cortes estaduais, “em prazo
razoável”, como objetivo não
só de rever a prisões, conforme
decisão da 2ª Turma do STF,
mas também apurar as circuns
tâncias de encarceramento e
promover ações de cidadania e
das pautas sociais necessárias à
ressocialização dos indivíduos.
Em decisão que será sub
metida a referendo da 2ª

Antonio Cruz/Agência Brasil

Mendes ainda marcou uma audiência de monitoramento

Turma, Gilmar Mendes ainda
marcou para a próxima quintafeira (19) audiência de monito
ramento, com representantes
de dez tribunais estaduais,
além órgãos públicos e partes
interessadas, para acompanhar
e fiscalizar a implementação
gradual e progressiva da de
cisão do colegiado.
O despacho publicado nes

ta quinta-feira, foi dado após
alguns tribunais, em especial
aqueles que possuem um “ele
vado número de unidades
jurisdicionais e de proces
sos”, registrarem dificuldades
na identificação dos casos de
prisões preventiva pendentes
de revisão, seguindo decisão
dada pela 2ª Turma do STF em
outubro de 2020. (AE)

Anvisa e Instituto Butantan se reúnem
para tratar uso da Coronavac em crianças
A Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária (Anvisa) in
formou que técnicos do órgão se
reuniram com representantes
do Instituto Butantan, nesta
sexta-feira (13), para discutir
a ampliação do uso da vacina
Coronavac em crianças. A ativi
dade é parte do processo de so
licitação de indicação da vacina
para crianças de 3 a 5 anos.
No início da semana, o Bu
tantan enviou para a Anvisa da

dos e informações em resposta
ao pedido feito pela agência
para suprir lacunas no proces
so. Estes dados ainda estão em
análise pela equipe técnica da
Anvisa. Porém, a resposta rece
bida ainda não contempla todos
os itens indicados pela equipe
técnica no pedido de exigência.
De acordo com o Butantan,
as informações restantes, que
são os dados atualizados de
estudos de efetividade feitos

no Chile, ainda serão enviados
para a agência. Segundo o labo
ratório, os dados foram solicita
dos aos pesquisadores daquele
país e serão compartilhados
com a Anvisa.
A liberação da vacina foi pe
dida pelo Butatan à Anvisa no
dia 11 de março deste ano. Atual
mente, além da população adul
ta, o imunizante está liberado
para crianças e adolescentes na
faixa etária de 6 a 17 anos. (ABr)
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Mercedes-Benz vai contratar 350
Família &
temporários para fábrica de S.Bernardo Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Admissões serão feitas entre o final deste mês e o início de junho, com duração de seis meses
Adonis Guerra/SMABC

ANGÉLICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A Mercedes-Benz informou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que vai contratar
350 trabalhadores temporários para a fábrica de São Bernardo entre o final deste mês
e o começo de junho. Em abril
passado, a montadora já ha
via anunciado a renovação dos
vínculos de 300 funcionários.
“Considerando a atual demanda de mercado, bem como
a necessidade de recuperar vo
lumes de produção até o final
de 2022, a Mercedes-Benz
do Brasil vai contratar cerca
de 350 colaboradores tempo
rários para a fábrica de São
Bernardo (SP) para o período
de julho a dezembro de 2022”,
diz a nota da montadora.
Os trabalhadores da Mercedes-Benz foram comunica-

n

A DATA

12,47%
será o índice de reajuste
dos salários dos metalúrgicos
da Mercedes-Benz

Trabalhadores foram informados das contratações na assembleia

dos das contratações durante
assembleia realizada na última
quinta-feira (12). Durante a
plenária, a direção do sindicato informou ainda que os
salários e o vale-alimentação
serão reajustados neste ano
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) de
12,47% acumulados nos 12
meses encerrados em abril.
A direção do sindicato também informou aos trabalhado
res a data de pagamento da
Participação dos Lucros e Resultados (PLR), garantida pelo acordo negociado com a empresa em
2020 e válido por três anos.
“Apesar do cenário econô

mico e político difícil, conseguimos garantir poder de compra
para os trabalhadores com o
reajuste nos salários. Também
foi possível conquistar mais
contratações mesmo em um
momento de taxas recordes de
desemprego no país”, afirmou o
diretor executivo do sindicato,
Aroaldo Oliveira da Silva, tra
balhador da Mercedes-Benz.
O dirigente lembrou que as
contratações eram uma reivindicação da representação sindical. “Cobrávamos da fábrica
mais mão de obra e discutíamos a realidade dos setores.
Há antecipação de compra e
aumento da demanda no mer-

cado de caminhões devido à
mudança da legislação ambiental no próximo ano. Ainda
vemos a necessidade de mais
contratações”, destacou.
SEMICONDUTORES
Segundo a Associação Na
cional das Fabricantes de Veí
culos Automotores (Anfavea),
a falta de semicondutores e de
outros componentes derrubou em 27,6% a produção de
caminhões no Brasil em abril
ante o mesmo mês de 2021.
No acumulado de janeiro a
abril, a produção de caminhões
caiu 5% em comparação a igual
período do ano passado.
A escassez de semicondutores paralisou a fábrica da
Mercedes-Benz por 20 dias no
final de abril. O sindicato explicou que acompanha as demandas da montadora e que, no
momento, é possível dar continuidade à produção. “Mesmo
com a produção alta, ainda
sofremos com a falta de peças.
Por isso estamos acompanhando o programa de produção que
a empresa espera atingir até de
zembro”, ressaltou Aroaldo.
Atualmente, a planta da
Mercedes-Benz em São Bernardo conta com aproximada
mente 9 mil trabalhadores,
dos quais 6 mil na produção.

Finanças e saúde emocional

C

aro (a) leitor (a), quem nunca ouviu aquela famosa
frase do ex-ministro Defim Netto, que diz: “A parte
mais sensível do corpo humano é o bolso”?
Você pode e tem total direito de não
concordar com a frase. Porém, com certeza, sempre que
“mexem” em seu bolso ou suas finanças se desequilibram
você fica estressado, preocupado, ansioso e perde noites
de sono, sem contar as dores de estomago, a enxaqueca e
a terrível tensão muscular.
Portanto, inevitavelmente, temos uma relação bem
intensa com o dinheiro, chegando ao ponto de desencadear
vários problemas físicos e mentais sempre nossas
economias saem dos eixos.
Porém, o dinheiro é necessário e está presente desde o
primeiro dia de nossas vidas até o último suspiro. Por isso,
precisamos aprender a lidar com as várias turbulências
que ocorrerão durante essa “viagem”, ou seja, precisamos
manter uma relação saudável com o dinheiro.
O que quero dizer com isso? Se, para manter a boa
saúde do corpo e da mente, é necessário ter bons hábitos
de alimentação, praticar esportes e ter momentos de lazer,
no universo financeiro segue-se o mesmo preceito, ou seja,
precisamos ter bons hábitos financeiros.
Quais são esses bons hábitos financeiros?
Ser financeiramente organizado, estabelecer
prioridades de consumo, separar dinheiro para momentos
de lazer, poupar sempre e manter reserva financeira que
suporte seis meses de suas despesas fixas mensais.
Assim, provavelmente, sua relação com o dinheiro será
mais amigável. Boa sorte!
Tire suas dúvidas em falandofacil123@gmail.com.
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro.
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. Atualmente é planejador financeiro
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

STF suspende forma como Estados aplicam alíquota única do ICMS sobre diesel

Ministro indicado por Bolsonaro atendeu ao pedido da AGU, que questionou decisão dos Estados de permitir a cada um aplicar descontos na alíquota única do imposto
Rosinei Coutinho/STF

O valor estabelecido na ocasião
foi de R$ 1,006 por litro de óleo
diesel S10, o mais usado no país.
“Entendo-o configurado di
ante da proximidade de vigência
do novo modelo, considerando
ainda que a complexidade e
relevância da questão justifica a
urgência para que, a partir de tal
decisão, se dê início imediato à
construção de uma solução efe
tiva, perene e consentânea com
os parâmetros constitucionais
reguladores da matéria”, escreveu o ministro na decisão.
Mendonça deu prazo de
cinco dias para que Câmara,
Senado e Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz) se
manifestem sobre o tema. Em
seguida, a Procuradoria-Geral
da República (PGR) e a AGU
terão prazo semelhante.

O pedido de liminar, feito
por meio de ação direta de constitucionalidade (ADI), foi protocolado na noite de quinta-feira
(12). Pouco antes, o presidente
afirmou, durante transmissão
ao vivo nas redes sociais, que iria
recorrer à Justiça para obrigar a
Petrobras a reduzir o preço dos
combustíveis. Bolsonaro admitiu, porém, que eram remotas as
possibilidades de obter decisão
favorável e reclamou de interfe
rências do Judiciário em medidas para enfrentar a inflação.
Segundo a ação apresentada
pelo governo ao STF, há “persistência da prática de alíquotas
assimétricas”, o que, argumenta
a AGU, “onera significativamente os contribuintes, que já
se encontram pesadamente impactados pela variação drástica

sicredi.com.br

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e
suspendeu a forma como os Estados aplicaram a alíquota única
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
que incide sobre o óleo diesel.
Em março, uma lei aprovada
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro definiu que deveria haver
em todo o Brasil uma alíquota
única do ICMS sobre o diesel.
Os secretários estaduais de
Fazenda fixaram o valor único
do ICMS a ser cobrado no preço
final do combustível, mas permitiram descontos, o que na
prática permitiu aos Estados
manter as mesmas alíquotas
que aplicavam anteriormente.

do preço dos combustíveis”.
“A uniformização de alíquotas é outra medida fundamental para tornar os combustíveis
menos suscetíveis a flutuações
conjunturais, para aperfeiçoar
a transparência a previsibilidade no preço desses insumos”,
diz a AGU, ao pedir a liminar
para suspender as cláusulas do
convênio firmado entre os Estados que permitiu o desconto
sobre a alíquota máxima.
No último dia 10, entrou em
vigor o mais novo reajuste sobre
o preço do diesel. O aumento
foi de 8,9% no preço pago pelas
distribuidoras. Em meio à crise
causada pelos sucessivos aumentos nos preços dos combus
tíveis, Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras e o ministro
de Minas e Energia. (AE)

Ministro André Mendonça foi indicado pelo presidente

Existe alternativa.

Aponte a câmera do
celular e saiba mais.

Somos uma instituição financeira cooperativa
que cresce junto com você, sua empresa
e a sociedade. Por isso, oferecemos soluções
ideais para o seu negócio prosperar, taxas
justas e atendimento próximo, humano
e também digital, em todo o Brasil e na palma
da sua mão.

SAC - 0800 724 7220

Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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onde o dinheiro rende
um mundo melhor.
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Mais de 3 mil crianças foram registradas sem
o nome do pai durante a pandemia na região
Segundo o Portal da Transparência da Arpen-Brasil, um em cada 20 recém-nascidos no período no ABC só tinha o nome da mãe na certidão
Mais de 3 mil crianças fo
ram registradas no ABC somente com o nome da mãe na
certidão de nascimento duran
te a pandemia de covid-19. O
número representa 4,7% dos
nascidos na região no período.
Compilados pelo Diário
Regional, os dados constam
do Portal da Transparência
do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil), que
reúne informações relativas
aos nascimentos, casamentos
e óbitos dos 7.654 cartórios
de registro civil do país.
Ao todo, 3.113 crianças
nascidas no ABC entre 2020
e abril deste ano foram registradas somente com o nome

n
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469
“mães solo” registraram
seus filhos no ABC no 1º
quadrimestre deste ano

da mãe. Deste total, 1.319 no
primeiro ano da pandemia e
1.325 no segundo ano.
Na prática, significa que de
cada 20 recém-nascidos nos
sete municípios na pandemia,
um não tinha o nome do pai
na certidão de nascimento.
Ainda segundo o portal da
Arpen-Brasil, a taxa de certidões sem registro do pai no
ABC se manteve em 4,4% do
total em 2019 e 2020, mas
subiu para 4,8% em 2021 e
para 5,1% nos quatro primeiros meses deste ano. A alta
ganha ainda mais relevância
quando se observa que, durante a pandemia, houve forte
queda no número de nascimentos, de 31,2 mil em 2019
(ano anterior ao do início da cri
se sanitária) para 27,7 mil em
2021 (veja gráfico ao lado).
Nos quatro primeiros meses deste ano, os cartórios da
região registraram 469 recémnascidos sem o nome do pai,
alta de 12% em comparação ao
mesmo período de 2021. Na
mesma comparação, a taxa de
certidões sem registro paterno
saltou de 4,5% para 5,1%.
“O crescimento do número

Estatísticas de registro civil no ABC - Nascimentos
Crianças nascidas

31.249
2019
1.383 (4,4%)

1.319 (4,4%)
27.655

2021
1.325 (4,8%)
9.405
Jan-Abr 2021
419 (4,5%)
9.185
Jan-Abr 2022
469 (5,1%)
Fonte: Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil)

de mães que registram os filhos
apenas em seu nome mostra o
quanto ainda é necessário um
trabalho de conscientização dos
pais, que são igualmente res
ponsáveis pela criação de seus
filhos, tanto no que se refere ao
amor, como no que se refere às
responsabilidades”, disse Gus
tavo Renato Fiscarelli, vice-pre
sidente da Arpen-São Paulo.
No corte regional, São Ber-

Felipe Cohen

Peça narra desespero de família em meio ao caos do acidente

Nicole Cordery no elenco.
As atrizes revezam-se entre
nove personagens que têm suas
rotinas brutalmente alteradas
pelo desastre nuclear. São pessoas comuns, famílias comuns,
que poderiam ser descritas
como vítimas de qualquer
outro evento histórico de magnitude semelhante.
Extraindo beleza poética
de um universo mergulhado
no horror, Chernobyl reflete

sobre as consequências da
irrefreável sede humana por
poder, lucro e supremacia,
capaz de destruir pessoas,
famílias, cidades e histórias.
Serviço - Chernobyl. Data
e hora: sábado (14), às 20h.
Local: Teatro Elis Regina, na
Avenida João Firmino, 900,
Assunção, São Bernardo. Ingressos gratuitos, distribuídos uma hora antes do espetáculo. (Reportagem Local)

Prefeitura de S.André entrega obras de
urbanização do Núcleo Pedro Américo
A Prefeitura de Santo André entregou nesta sexta-feira
(13) as obras de urbanização do
Núcleo Pedro Américo, na Vila
Homero Thon. A ação beneficiou 121 famílias que aguardavam as intervenções há mais
de dez anos. A urbanização
do local começou em 2010 e
foi interrompida em 2015. A
retomada ocorreu dois anos
depois, logo no início da atual
gestão, após a revisão dos contratos e a reorganização das
finanças do município.

“Aqui foi feita uma grande
transformação, que incluiu a
canalização do Córrego Cassaquera, implantação de uma
nova avenida, iluminação de
LED e outras melhorias. Assim,
integramos os moradores ao
restante da cidade, dando dignidade à nossa gente”, ressaltou
o prefeito Paulo Serra.
As intervenções incluíram
reformas nas casas, implementação de redes de água e
esgoto, equipamentos de micro e macrodrenagem, vielas,

n COMO FUNCIONA

29.670
2020

Espetáculo que relata o desastre de Chernobyl
tem apresentação gratuita em São Bernardo
No dia 26 de abril de
1986 o mundo acompanhou
com perplexidade as notícias
de que uma explosão havia
destruído o reator nuclear da
usina de Chernobyl, próxima
à cidade de Pripyat, na Ucrânia. Após o desastre, a região
foi esvaziada e a população
nunca mais pôde voltar, dei
xando suas casas, seus bens e,
principalmente, suas histórias
para trás. Essa é a tônica do
espetáculo Chernobyl, que estreou em 2019, é sucesso de
crítica e público e agora faz
apresentação gratuita em São
Bernardo, no Teatro Elis Regina, neste sábado (14), às 20h.
O espetáculo foi escrito
pela dramaturga francesa
Florence Valéro, tem direção de Bruno Perillo e as
atrizes Carolina Haddad
(que traduziu o texto), Joana
Dória, Manuela Afonso e

Crianças sem registro do pai

além de obras de contenção e
paisagismo.
Durante o evento, o prefeito ordem de serviço para o início da regularização fundiária
do local. Em cerca de sete meses os moradores devem receber as escrituras definitivas,
dando fim a uma espera de
mais de 40 anos. “A escritura na
mão do morador é sinônimo de
respeito e dignidade”, destacou
o secretário de Habitação e Re
gularização Fundiária, Rafael
Dalla Rosa. (RL)

nardo é o município do ABC com
o maior número de “mães solo”
desde 2020, com 894 registros,
seguido de Santo André (773),
Mauá (640), Diadema (486), Ribeirão Pires (141), São Caetano
(117) e Rio Grande da Serra (62).
n RECONHECIMENTO

O Portal da Transparência
do Registro Civil mostra ainda
queda no número de reconhe

período do ano passado (261).
Os dados estão em dois
novos módulos do Portal da
Transparência do Registro Ci
vil: Pais Ausentes e Reconhecimento de Paternidade.

cimentos de paternidade (poste
riores à lavratura da certidão) no
ABC, devido a pandemia de covid-19. Em 2019 houve 2.083
registros, número que caiu pa
ra 855 no ano seguinte, com le
ve alta para 876 em 2021.
Nos quatro primeiros meses de 2022, os cartórios da re
gião registraram 337 procedimentos do tipo, volume 29,1%
superior ao apurado no mesmo

Caso o pai não queria re
conhecer o filho, a mãe pode
fazer a indicação do suposto
pai no próprio cartório, que
comunicará os órgãos competentes para que seja iniciado o processo de investigação de paternidade.
O reconhecimento de paternidade, por sua vez, pode
ser feito diretamente em qual
quer cartório de registro civil
do país, não sendo necessária
decisão judicial nos casos em
que todas as partes concordam
com a resolução. Nos casos em
que iniciativa seja do próprio
pai, basta que compareça ao
cartório com a cópia da certidão de nascimento do filho,
sendo necessária a anuência
da mãe ou do próprio filho,
caso este seja maior de ida
de. Em caso de filho menor,
é necessário a anuência da
mãe. (Reportagem Local)

INFORME

ALGUNS ALIMENTOS QUE PODEM PIORAR O ZUMBIDO NO OUVIDO.
Quem tem zumbido e já procurou atendimento mé- da, desequilíbrio e danos auditivos podem ocorrer.
dico especializado para melhorar, sabe o quanto é · DERIVADOS DO AÇUCAR: Açúcar refinado e
difícil a cura ou a melhora dos sintomas. Pretendo carboidratos simples são alimentos que devem ser
citar alguns alimentos que podem contribuir para o evitados por pessoas com zumbido. (chocolate em
excesso)
aparecimento dos sintomas do zumbido.
Você já reparou que em alguns dias ou em alguns · INTENSIFICADORES DE SABOR: A maioria dos
momentos do dia o zumbido piora sem motivo apa- processados e alimentos pré-embalados contém inrente? Pois bem, essa oscilação pode ocorrer devi- tensificadores de sabor que melhoram o gosto do alido à ingestão de alguns alimentos. Muitos afetam mento. O principal realçador de sabor utilizado pela
a intensidade do ruído por algumas horas. No dia indústria de alimentos é glutamato monossódico (Ex:
seguinte ele melhora, desde que não haja a ingestão Ajinomoto, Hondashi, Sazon). Na verdade, para muitos de nós, o glutamato é o principal vilão relacionado mesmo alimento novamente.
O zumbido é o resultado de uma desordem do vaso do ao zumbido.
sanguíneo. Nesse caso a ingestão de alguns ali- · SAL: O excesso de sal reduz os vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial e reduz o fluxo de
mentos pioram o sintoma.
No entanto, é necessário consultar um médico para sangue nos ouvidos, olhos e cérebro. O aumento da
iniciar qualquer tratamento ou modificação no seu pressão arterial está diretamente ligado ao aumento
estilo de vida, para combater os sintomas. À cada do zumbido
pessoa com zumbido, existe um tratamento perso- · CAFEÍNA: Normalmente a cafeína pode ser enconnalizado, que seja de acordo com o tipo do zumbido. trada em bebidas cafeínadas como café, refrigeranConheça alguns alimentos que podem contribuir tes e alguns chás. Ela sozinha não costuma causar
zumbido no ouvido, mas pode piorar o problema. A
para o sintoma do zumbido:
· GORDURAS SATURADAS. Esse tipo de gordura cafeína age como um estimulante, elevando a fretem diversos efeitos negativos sobre o corpo e zum- qüência cardíaca e pressão arterial. Se você tem
bido. Pessoas com zumbido necessitam aumentar este tipo de zumbido, pode notar que ele piora quano fluxo de sangue para o ouvido interno. A diminui- do se consome a cafeína, pois ela eleva a pressão
ção do fluxo sanguíneo nesse sistema pode ser uma arterial. A cafeína pode também impedir de relaxar e
dormir profundamente. Menos descanso, pior o zumcausa do zumbido.
· AÇUCAR. O açúcar tem um papel importante a de- bido.
sempenhar no bom funcionamento do sistema audiDra. Elaine Ap. Ferreira de Araujo,
tivo. Quando esta fonte de nutrientes é interrompiFonoaudióloga do Grupo Biomédic.
Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/ SP - CEP: 09911-260 - Fone/ Fax: (11) 4044-3777

6 minha cidade
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Benedito Mariano: ‘vamos recriar o Sistema de
Videomonitoramento Integrado em Diadema’

Segundo o secretário de Segurança Cidadã, serão contratados mais 100 GCMs (50 homens e 50 mulheres), e retomado acesso ao Infocrim
Gabriel Inamine/PMSBC

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A segurança pública é defi
nida como a garantia da pro
teção aos direitos individuais
de cada cidadão. Porém, a sen
sação de insegurança constante
por parte da população é uma
realidade no Brasil, bem como
os desafios enfrentados pe
los governantes para conter a
criminalidade.
Em Diadema, o governo
José de Filippi vem imple
mentando ações nesse sentido,
como o Programa Bairro Segu
ro, a Ronda Cidadã e a Patrulha
Maria da Penha. Em entrevista
exclusiva ao Diário Regional, o
secretário de Segurança Cidadã,
Benedito Mariano, afirmou
que, além das ações já imple
mentadas, será recriado o Siste
ma de Videomonitoramento e
haverá a contratação de mais
100 guardas civis municipais,
entre outros projetos.
A segurança é um dos
setores mais criticados pela
população. A prefeitura tem
mapeamento das áreas com
maior incidência de crimes?
Há ações específicas para essas regiões?
A sensação de insegurança
é grande, em razão do aumento
de furtos e roubos na capital e
Região Metropolitana e reflete
na cidade, que tem os menores
índices do ABC. O Programa

Mariano: “a Patrulha Maria da Penha tem sido fundamental para diminuição da violência contra as mulheres”

Bairro Seguro, que lançamos no
mês passado e será perman
ente, visa garantir sensação de
Segurança e inibir furtos e rou
bos (delitos relacionados à circulação de pessoas). Intensificamos a
presença da GCM nos centros
de bairro a cada semana. Esse
programa conta com apoio da
Polícia Militar.
O sr. anunciou medidas
para coibir o crime na Rua
Coimbra. Já há definição de
proposta semelhante para
outras ruas?
Na Rua Coimbra há registro
de muitos furtos. Me reuni com
os síndicos dos condomínios e
estamos intensificando a pre

sença da GCM à tarde e à noite
(em parceria com a PM). Vamos,
em curto prazo, colocar totens
de Segurança 24 horas em 25
pontos da cidade, um deles a
Rua Coimbra.
Como se encontra o sistema de monitoramento de
Diadema?
O sistema de videomoni
toramento foi destruído pela
gestão anterior. Tínhamos, dez
anos atrás, 70 câmeras de mon
itoramento na cidade e agora
só temos os postes instalados.
Vamos recriar o Sistema de Vi
deomonitoramento Integrado
com a Polícia Militar e a Polícia
Civil, com Totens de Segura Ele

Em São Bernardo, oficinas de circo ajudam
a superar impactos sociais da pandemia

Gabriel Inamine/PMSBC

O estímulo à prática esporti
va aliada à arte, ao lazer e ao bemestar físico e mental. Essa é a
essência das oficinas de circo pro
movidas pela Prefeitura de São
Bernardo. A atividade, disponível
a crianças, jovens, adultos e ido
sos de forma gratuita, vem se
mostrando alternativa no pro
cesso de superação dos impactos
sociais causados pela pandemia
de covid-19, ao passo que oferece
espaço para a socialização e supe
ração de desafios e medos.
Segundo o professor circense
Deivid da Silva dos Santos, mais
do que melhorar aspectos como
força, resistência, flexibilidade e
coordenação motora, os alunos
também aprendem sobre noção
espacial, consciência corporal
e questões que vão além, como
superação de desafios e medos,
perda da timidez, companhei
rismo e socialização. “Não ne
cessariamente as aulas são para
formar artistas, mas para trazer
a essas pessoas essa experiência

A arte circense propociona bem-estar físico e mental

do circo, explorar a criatividade,
estreitar laços, perder o medo
de errar”, afirmou.
No caso do estudante Thia
go Bortoletto, 13 anos, as aulas
de circo o fizeram compreender
na prática como superar desa
fios. “Quando comecei, tinha
muita dificuldade em fazer
espacate (abertura das pernas
formando ângulo de 180°) e,
com os treinos, hoje o exercício
passou a ser algo fácil de fazer”,

disse o aluno, que já está na ter
ceira oficina de circo ao lado do
irmão, Gustavo, 9 anos.
A Prefeitura de São Bernar
do oferece oficinas gratuitas de
curta duração, dentre as quais
yoga infantil, street dance e cir
co para a terceira idade.
Serviço - Informações pelos
telefones 2630-6786 e 26306781 ou no em www.saober
nardo.sp.gov.br/web/cultura/
agendacultural. (RL)

trônica na Cidade e iniciar com
70 câmeras em frente as Esco
las da Rede Municipal de Edu
cação e entorno. Vamos recolo
car as 70 câmeras que existiam
e foram extintas pela gestão
anterior. No final de 2023, tere
mos mais de 300 Câmeras de
Videomonitoramento Integra
do na Cidade.
Logo no início da gestão a
prefeitura criou a Ronda Cidadã e da Patrulha Maria da
Penha da GCM. Qual balanço
o sr. faz das duas iniciativas?
A Patrulha Maria da Penha
já atendeu mais de 200 mu
lheres com medidas proteti
vas e acompanha rotineira

mente 90 delas. A Patrulha
Maria da Penha tem sido fun
damental para diminuição da
violência contra as mulheres.
O programa Ronda Cidadã en
volve todo o efetivo da GCM
no policiamento preventivo,
seja nos pancadões, seja no
programa Bairro Seguro. O
balanço é muito positivo.
Os pancadões sempre
foram problema em Diadema. Como está essa questão?
O caminhão usado pela
gestão anterior não impediu
os pancadões, era mera dem
agogia e política equivocada.
Hoje o caminhão faz parte
dos equipamentos da Defesa
Civil, para combater incêndio
e limpar vias públicas (lembrando que esse equipamento
veio do Corpo de Bombeiros). A
Operação Paz e Proteção, feita
em parceria com a PM, é um
sucesso e coibiu os maiores
pancadões há mais de 10 me
ses, com prevenção, integração
e inteligência. Chegamos antes
para que as atividades irregu
lares não aconteçam. Já real
izamos mais de 600 operações
preventivas e integradas.
Quais avanços o sr destaca
no sentido de valorização dos
profissionais da segurança?
O principal avanço na val
orização dos profissionais da
segurança municipal, a nossa
GCM, foi o Plano de Pro
gressão na Carreira, que não

tinha havia mais de 12 anos,
com progressão automática
para a base da GCM (com mais
de 5 anos na instituição) e con
curso de acesso para o setor
intermediário e superior.
Mais de 75% do efetivo com
mais de 5 anos na instituição
foram promovidos. A Lei tam
bém estabeleceu a carreira
dos GCMs estatutários, algo
que não existia. Estamos em
tratativas com a Faculdade
de Medicina do ABC para a
implementação do programa
de saúde mental para GCMs e
GCPs (Guardas Civis Patrimoniais) para este ano.
Quais projetos ou ações
serão implementadas pela
prefeitura no setor?
Em curto e médio prazos,
vamos recriar o Sistema de Vid
eomonitoramento, contratar
mais 100 GCMs (50 homens e
50 mulheres), retomar o acesso
ao Infocrim (sistema de infor
mações criminais da Secretaria
de Segurança Pública de São
Paulo), e implementar o pro
grama de saúde mental para
GCMs e GCPs, criar no Parque
Público no Eldorado, a Inspeto
ria Ambiental da GCM, com o
mínimo de 35 GCMs e dar con
tinuidade no Programa Bairro
Seguro em todos os centros de
bairro e a Operação Paz e Pro
teção, parceria da GCM com a
PM. (Leia matéria completa em
www.diarioregional.com.br)

Prefeitura de Diadema retoma
realização de cirurgia de laqueadura
O Hospital Municipal de
Diadema (HMD) retomará, a
partir do dia 23, a realização
de cirurgias de laqueadura,
procedimento de esterilização
realizado por mulheres que
não desejam mais engravi
dar. Inicialmente serão duas
cirurgias desse tipo por dia e
os primeiros agendamentos já
estão sendo feitos.
Atualmente, Diadema tem
1.120 pacientes aguardando
por laqueadura. Desse total, 968
são do período de 2016 a 2020.
As outras 152 entraram na fila
na atual gestão. As cirurgias de
laqueaduras não eram feitas
desde agosto de 2016.
Segundo a secretária
municipal da Saúde, Rejane
Calixto, a retomada é fruto
de planejamento e resposta
a uma demanda que ficou
parada durantes os últimos
anos. “Encontramos uma fila
de laqueadura parada havia
mais de cinco anos. Diante de

todos os desafios que encon
tramos, temos trabalhado no
sentido de reestruturar toda a
rede municipal de Saúde com
o objetivo de ofertar um aten
dimento humanizado, quali
ficado e garantir o cuidado
integral do paciente. Entre as
ações, temos investido na re
estruturação do Quarteirão da
Saúde e na recomposição das
equipes para ampliar o acesso
à Atenção Especializada e re
duzir as filas de espera por
cirurgias”, destacou Rejane.
n RETOMADA
No dia 11 de março, o mu
nicípio já havia retomado as
cirurgias oftalmológicas no
Centro Cirúrgico do Quarteirão
da Saúde. No momento, são
realizadas cirurgias de catarata,
pterígio, plástica oftalmológica,
pequenas cirurgias e aplicações
de avastin. Até o momento já
foram realizados 148 procedi
mentos e a meta é ampliar o

número em breve, com a reto
mada de outras cirurgias, tais
como correções de estrabismo.
Tanto a cirurgia de laquea
dura como oftalmológica são
consideradas pelo Ministé
rio da Saúde como eletivas,
ou seja, não são classificadas
como emergência, já que não
colocam a vida do paciente
em risco. Durante a pan
demia, esse tipo de interven
ção cirúrgica foi suspenso,
entre outros motivos, para
proteção do paciente.
Antes da pandemia, Diade
ma tinha 903 pacientes aguar
dando por cirurgias. Hoje são
2.267 pacientes, sendo que
destes, 49,4% esperam pela
laqueadura. O número pode
ria ser ainda maior se não
fosse o esforço da equipe da
Saúde, que mesmo com todos
os desafios conseguiu ainda
assim ampliar a realização das
cirurgias na rede municipal.
(Reportagem Local)

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.

Dramaturgia: Florence Valéro
Direção: Bruno Perillo
Elenco: Carolina Haddad, Joana Dória, Manuela Afonso e Nicole Cordery

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

Dia 14 de maio, às 20h
Entrada gratuita
Teatro Elis Regina
Avenida João Firmino,900
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

Roteiro do Bom Apetite

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

VENDAS
Sala Comercial
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00
Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema
01 banheiro, 41m²
R$ 280.000,00
Ref.: SA000835

Terreno
Conceição Diadema
147m²
R$ 220.000,00
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP
02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00
Ref.: AP000359

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

Apartamento
Nova Petrópolis - SBC
02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

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

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

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

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

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS,
01 VAGA
R$ 1.400,00
REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA
ÁREA ÚTIL 25M²,
C/ WC, GARAGEM
R$ 1.500,00
REF.: SA000221

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

CASA - COMERCIAL
CENTRO - DIADEMA
COM 120MTS
COM 02 VAGAS
R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA
COM 700 MTS,
COM WC
RS 10.000,00
REF.:GA000145

LOCAÇÃO

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema
Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
JOÃO MODESTO Av. AntonioE-mail:
jmodestoimoveis@yahoo.com.br

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Cel:11- 97361-2113
Vende-se Terreno
Centro de Diadema
250,00 - M c/ uma
construção antiga
Todo quitado e tem toda
documentação em dia
Valor á Vista
R$ 350.000,00
aceita contra proposta

“Orgulho de ser de Diadema”

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

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

OPORTUNIDADE ÚNICA:

Aluga-se ponto
comercial no coração
de Diadema 307,30
M2 de salão 155,92
M2 de masanino
Aluguel
R$ 34.000,00
com luvas, contr.
de 5 anos

Aluga-se
Aluga-se Apto.
salas
ao lado da Coop
comerciais
Diadema 38,00M 2
no Centro
c/ 2 dormitóris e
30,00 M2
1 vg. de gragem
c/ W.C
demarcada e coberta
independente
Aluguel
Alugel - R$ 1.700,00
c/ condomínio
s/ condomínio

incluso R$ 1.300,00
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Condomínio R$ 348,00
Rua: Almirante Tamandaré, 640
CEP: 09310-350 - Bairro: Vl Bocaína - Mauá.
Horário de visita: Agendar com um dia de antecedência.

CONTATO:
Sr. Airço - Cel: (11) 94317-1963 / E-mail: airco.pereira@gmail.com
www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 / 9-6191-5038
EDCULA COBERTA
B.TABOÃO
TERRENO
5,15 X 28,00= 139,00 M2
R$ 270.000,00
ACEITA FINANC.CEF
COD.2244

ÁREA COMERCIAL
C/2FRENTE
UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL
OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00
COD2243

‘‘

Até hoje não
inventaram
um remédio
melhor para
você vender
mais

’’

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DIREITO IMOBILIÁRIO

Rua Orense n°293 - Diadema - SP

Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Venda R$ 309.000,00- IPTU R$ 1.100,00

ÁREA INDUSTRIAL
Zoneamento ZPI
Formato esquina
VENDO PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS
Av. Casa Grande 1.300m2
C/2Frentes- área total 1117m2
Totalmente Plana
Util p/empred.vertical
Valor R$ 2.500.000,00
-uso escolar
Terminal
R$ 1800.000,00
Piraporinha Tróleibus
COD.2254
Cod.2274

(11) 4178-9024 l 4173-1634

Tels.: (11) 4071-7956

1 Vaga de Garagem Coberta, Área de Lazer com Churrasqueira.

CRECI J 14371

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

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

Apto com 82 m², 2 Dormitórios, 1 Suíte, 2 Banheiros (1 com suíte),

GALPÕES INDUSTRIAIS
VENDA E LOCAÇÃO
DIADEMA E SÃO BERNARDO
CODIGOS-2253-2255-2251
2250-2252-2257-2258
CONSULTE
NOSSO SITE

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas

2

Alugo Salão
no Centro
de Serraria
35,00M
c/ 2 W.C em
frente ao
mercado Joanim
Aluguel
R$ 1.900,00

VENDA-SE APARTAMENTO EM MAUÁ
CONDOMÍNIO DOS CLÁSSICOS

Sede Própria

PROMOÇÃO
JANTAR

Acessem nosso portal e sigam
nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br

@diarioregionaloficial

@Dregional01

Serviços Gerais
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AVISOS

CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA
O Presidente da Câmara Municipal de Diadema, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA:
CONCORRÊNCIA nº 001/2022
Processo n°. 006/2022
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E PONTUAÇÃO FINAL.
O Presidente da Câmara Municipal de Diadema e a Comissão Permanente de Licitações,
em conformidade com as Leis 8.666/93 e 12.232/2010 e o Edital desta Concorrência, torna
público o resultado do julgamento das Propostas de Preços e a Pontuação Final referente à
Concorrência nº 001/2022, processo 006/2022 que trata da contratação de serviços de publicidade, realizada em 09/05/2022 às 10h00min e considerando as informações constantes na
Ata da 3ª Sessão Pública disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara.

Abre-se, neste momento, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso referente ao julgamento das propostas de preços e proclamação da pontuação final, conforme
disposto no artigo nº 109, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93. Os recursos poderão ser
encaminhados até o final do expediente às 17h00min do dia 16/05/2022 (Segunda-feira).
Caso HAJA interposição de recursos no prazo indicado, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
oferecimento de contrarrazões será aberto a partir do dia 17/05/2022 (Terça-feira) e terminará
no final do expediente às 17h00min do dia 23/05/2022 (Segunda-feira). Caso NÃO HAJA interposição de recursos no prazo indicado, a reabertura da sessão para análise da documentação
de habilitação das empresas classificadas fica marcada para o dia 17/05/2022 (terça-feira),
às 10h00m na Sede da Câmara Municipal de Diadema, Avenida Antônio Piranga, 474 – Sala
Plenarinho – Centro de Diadema/SP. Diadema, 09 de Maio de 2022.
MARCELO MANGUSSI - Presidente da Comissão Permanente de Licitações e
JOSEMUNDO DARIO QUEIROZ Presidente da Câmara.
Republicação de edital constante na Publicidade Legal no site do Diário Regional
www.diarioregional.com.br, datado de 10/05/2022
Título: Cemitério Jardim Vale da Paz
Subtítulo: Edital de Convocação
Ficam os concessionários ou sucessores
de jazigos do Cemitério Jardim Vale da
Paz, abaixo relacionados, notificados à
comparecerem à administração situada à
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 06º andar
– Pinheiros – SP de segunda a sexta sextafeira das 08 às 17hs, no prazo Máximo de
05 (Cinco) dias úteis contados da data da
presente publicação para fins de interesse
pessoal:
OSMAR RAMOS DE SOUZA
CELIO DE SOUZA BARCELOS
JOSE CARLOS FERREIRA
CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
MARCELO APARECIDO MATSUNAGA
HERCILIA NOGUEIRA ALVES E OU
MARIA AUGUSTA PINTO
JOSE HOSANA SILVA
CARLITO ALVES SANTANA E OU
MANOEL BONIFACIO SANTOS
JOAO BATISTA DE SOUZA
SEBASTIAO GOMES
JOSE LUCAS DANTAS E OU
AMELIA MASSARANA VIEIRA ALVES E/OU
JOAQUIM ANTUNES DE SALES
PAULO SERGIO F.DA SILVA E/OU
SEKIYOSHI SAKUMA
MARIA DOS REIS GONCALVES
REGINA DOS SANTOS PINTO
BERNARDO LUIZ SAMPAIO
ALCEBIADES MARQUES E/OU
MARCOS ROGELIO BILATI
JOSE TOME PEREIRA
MARIA DAS DORES DIAS E OU
MARIA JOSE DE OLIVEIRA REIS
JOAO VASILI E/OU
ADELIA MATILDE ALVES PARTELLI
ARTUR CESARIO
ARISTON SIQUEIRA E OU
IDUMI KURIKI
MARIA ANA RODRIGUES DOS SANTOS
LAICE SEBASTIANA FERREIRA DINIZ E OU
MARIA JOSE DA SILVA
DANIELA GOMES MIRANDA
JOSE HILDO DA SILVA
ANTONIO DONIZETE MARTINS E OU
RAFAEL JOSE DA SILVA
PAULINO DA SILVA SANTANA
JOSE PINA FERNANDES
LETICE MARIA DE JESUS E OU
MARIA CARMELITA DA CONCEICAO
ADRIANA DA SILVA
SUSANI SOARES PONTUAL
MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA
WALDEMAR SALVADOR FILHO
JOSE RODRIGUES DA SILVA E OU
MARIA APARECIDA DE FREITAS
NASCIMENTO
FRANCISCA MOURA DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OU
MERCEDES GRACIOLLI VASSAO E/OU
EDIR MARIA DA SILVA E OU
WILLYAM ALLAN PEREIRA VIEIRA
MARIA VITALINA DA CONCEICAO E OU
MANOEL VALDEIR R.DE ASSIS E OU
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
GILBERTO DE OLIVEIRA BERLIN
ANTONIA AUGUSTA DE PAULA E OU
SILVINO VIEIRA DOS SANTOS E OU
MARIA RITA TAVARES FARIAS
MIRIAM GOLLOB GARCIA E OU
ADAO CARLOS PEREIRA
LOURDES LUCAS FERREIRA E OU
PAULA FRANCINETE FEITOSA DE MORAIS
E/OU
MARIA PEREIRA DE LUCENA FERREIRA
ROSA MITUKO LUNGAREZE E OUTROS
MARIA DE LOURDES BRITO E/OU
GERALDO ALIPIO DA SILVA
VERA LUCIA GOMES E OU
MASAO OKANO E FAMILIA
JUCELAINE CRISTINI FERRAZ DA SILVA
HUMBERTO JOSE DE SOUTO
JOSE ROBERTO CUSTODIO GRACIANO
VALTER NASCIMENTO ARAUJO
ADÃO RAIMUNDO DA SILVA
EDNALVA SATELES GONÇALVES
FRANCISCO DE BRITO
NELSON BASSI
MAYSA MAYARA CRUZ

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA
19 DE MAIO - DIA DE PARALISAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE DIADEMA
Nós, funcionários públicos municipais de
Diadema, estamos em Campanha Salarial
na luta em defesa dos nossos direitos, pela
reposição da inflação e por valorização
profissional. De 2019 até março de 2022,
acumulamos na Prefeitura uma perda salarial de 16% (só nos últimos dois anos do
Governo Lauro Michels, as nossas perdas
salariais passaram de 8%; no Governo Filippi,
as perdas até março/22 já estão em 7,73%).
O piso salarial pago pela Prefeitura é pouco
mais que o salário mínimo. Mais de 1500
servidores da Prefeitura recebem menos de
2 mil reais e o valor do Vale Refeição mal dá
para comprar um pão com manteiga e um
pingado. A reposição das perdas salariais, de
modo a compensar a inflação nestes anos,
é o mínimo que se espera da Prefeitura de
Diadema nesta Campanha Salarial de 2022,
afinal de contas SERVIÇO PÚBLICO DE
QUALIDADE PRESSUPOE RESPEITO
AOS DIREITOS E VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. Conforme decisão
de assembléia da categoria, na próxima 5a.
feira, dia 19 de maio de 2022, paralisaremos
o trabalho por 24 horas em todas os serviços
da Prefeitura. Nossas reivindicações são justas, a nossa luta é verdadeira, responsável e
comprometida com a qualidade dos serviços
que prestamos à população. Contamos com
o apoio da população! Juntos/as somos
mais fortes!
Sindicato dos Funcionários Públicos
de Diadema
PRECIFER EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA, pessoa jurídica – PJ
torna público que requereu ao Semasa, a
Autorização Ambiental de Intervenção em
Área de Preservação Permanente, para a
Atividade de Fabricação de outras peças e
acessórios para veículos automotores, sito
à Avenida Cap. Mário Toledo de Camargo,
1910, Vila Pires - Santo André/SP e declara
aberto o prazo de 30 dias para manifestação
escrita, endereçada ao Semasa.
FULL DISPLAY IND. E COM. LTDA - ME
torna público que solicitou junto à Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal a
Renovação da Licença de Operação, para
atividade “impressão de material para uso
publicitário” no endereço: Rua Max Mangels Sênior, 303, Galpão 1, CEP 09895510, São Bernardo do Campo, SP.
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