
A pandemia fez o número de óbitos 
supe rar o de nascidos vivos no ABC no 
primeiro semestre deste ano e ante
cipou movimento que só era esperado 
pelos es  pecialis tas em demografia pa ra 
meados deste século: o de redução ve
getativa da população. É o que revela 
estudo reali zado pela Fundação Seade. 
Segundo o levantamento, a região 
registrou 14.354 óbitos no primeiro se
mestre des te ano. O total, que é o maior 
da história em um primeiro semestre, é 
42,2% superior ao ocorrido no mesmo 
período de 2020, com a pandemia já 
instalada no país. Por outro lado, foram 
re gis trados de janeiro a junho 14.183 
nascimentos no ABC, número 11,4% 
inferior ao do mesmo período do ano 
passado. Como resultado do aumen to 
no número de mortes e da redução da 
quantidade de nascimentos, a região 
registrou saldo vegetativo negativo, 
ou seja, a população enco lheu em 171 
habitantes. 

Os municípios do ABC pro-
movem  hoje (16)  o Dia V para 
atualização da caderneta de 
vacinação de crianças de um 
ano a adolescentes menores de 
15 anos, bem como para ampli-
ação da cobertura vacinal con-
tra a covid.-19. A Campanha 
de Multivacinação disponibi-
liza 16 tipos de imunizante, 
que protegem contra cerca de 
20 doenças.

O governador João Doria anunciou, 
nesta sextafeira (15), Dia do Professor, 
o pagamento de R$ 1,55 bi lhão em abo
no salarial aos profissionais do magisté
rio do estado de São Paulo. A gratificação 
será destinada a aproximadamente 190 
mil servidores, incluindo temporários. 
Cada um receberá até R$ 16.250, depen
dendo da carga horária semanal.  A pre
visão é que o pagamento comece entre 
novembro e dezembro.

Os prefeitos do ABC, em  assem
bleia do Consórcio Intermunicipal 
nesta sextafeira (15), deliberaram 
pela retomada obri gatória dos estu
dantes às aulas presenciais nas re
des estadual, municipais e privada 
vinculadas ao Conselho Esta dual de 
Educação a partir de segundafeira 
(18). “O colegiado decidiu que, con
siderando as peculiaridades, cada 
município consorciado terá calen
dário próprio de retorno das ativi
dades escolares”, informou o Con
sórcio  em nota.
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Segundo a Fundação Seade, covid-19 fez população dos sete municípios “encolher” em 171 habitantes nos primeiros seis meses de 2021
Alex Cavanha/PSA

Helber Aggio/PSA

Governo do Estado de SP

Bruno Vinicius / AKM Comunicação

Anúncio do abono salarial foi feito pelo governador João doria nesta sexta-feira, dia do professor
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Arthur Lira diz que impeachment é ‘solução 
extrema’ e quer fim de ação que impõe prazo

Ação em questão objetiva obrigar que ao menos um dos mais de 130 pedidos de impeachment contra Bolsonaro seja pautado

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (Progressistas- 
AL), pediu ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) a rejeição da 
ação que cobra a definição de 
prazo para análise dos pedidos 
de impeachment contra o pres-
idente da República. No docu-
mento enviado à Corte nesta 
sexta-feira I15) o parlamentar 
chama o processo de “solução 
extrema” e argumenta que 
questões regimentais devem 
ser analisadas pelo Congresso, 
e não pelo Poder Judiciário.

“Não há que se falar em 
prazo determinado em sede 
cons titucional para que 
denúncia por crime de re-
sponsabilidade imputada ao 
presidente da República seja 
examinada pela Presidência 
da Câmara dos Deputados”, 
declarou Lira no documento.

A ação em discussão foi 
apresentada pelo PDT com o 
objetivo de obrigar Lira a pau-
tar ao menos um dos mais de 
130 pedidos de impeachment 
contra o presidente Jair Bolso-
naro. O relator do caso é o mi-
nistro Kassio Nunes Marques, 
indicado pelo atual chefe do 
Executivo ao Supremo.

Na terça-feira, a Advocacia-
Geral da União (AGU) já havia 
se manifestado contra a ação 
sob o argumento de que o im-
peachment é um processo de 
natureza política, portanto, 
não deve ser submetido a de-
cisões judiciais para definir a 
velocidade do rito A petição 
apresentada por Lira segue o 
mesmo tom ao defender que 
em julgamentos passados, 
como as sessões envolvendo o 
impedimento da ex-presidente 
Dilma Roussef (PT), o Supre-
mo teria reconhecido a com-
petência exclusiva do Legis-
lativo para guiar o processo.

n ORDEM JUDICIAL
O presidente da Câmara 

defende que “uma ordem ju-
dicial não poderia substituir-
se à decisão legislativa em 
análise envolvendo o mérito 
das denúncias por crime de re-
sponsabilidade”.  “Ao passo que 
qualquer cidadão é parte legíti-
ma para formalizar denúncia 
contra o Chefe do Poder Exe-
cutivo Federal, a mera defla-
gração do processo na Câmara 
dos Deputados, consideradas 
as potenciais consequências 

Relatório da CPI da Covid indiciará Bolsonaro por 11 crimes, diz Renan Calheiros
O senador e relator da 

CPI da Covid, Renan Calhei-
ros (MDB-AL), afirmou que 
o relatório final do colegiado 
listou 11 crimes cometidos 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
durante a atuação de enfrenta-
mento da pandemia. Segundo 
Renan, os crimes serão descri-
tos e contextualizados no docu-
mento final a partir da conduta 
do presidente. A afirmação foi 
feita em entrevista à CBN.

Segundo o relator, os crimes 
pelos quais o presidente será 
indiciado são: epidemia com 
resultado morte; infração de 
medidas sanitárias; emprego 
irregular de verba pública; in-
citação ao crime; falsificação de 
documento particular; charla-
tanismo; prevaricação; genocí-
dio de indígenas; crimes con-
tra a humanidade; crimes de 

responsabilidade; e homicídio 
por omissão. “Esse último, em 
específico, refere-se “ao des-
cumprimento do dever legal do 
presidente de evitar a morte de 
milhares de brasileiros durante 
a pandemia”, disse o senador.

Além do presidente, mais de 
40 outras pessoas serão indicia-
das pela CPI, de acordo com o 
senador. “São personagens que 
tiveram óbvias participações no 
enfrentamento da pandemia, 
(na produção) de fake news e no 
gabinete do ódio, que funcionou 
durante a pandemia”, afirmou.

O ex-ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, e o 
coronel Élcio Franco, ex-secre-
tário-executivo da pasta, res-
ponsável pelas aquisições de 
vacinas fazem parte dessa lista. 
Renan afirmou que Pazuello, 
ao assumir o cargo, levou para a 

pasta mais de 60 militares sem 
nenhuma formação em saúde 
pública e que essa ausência de 
conhecimento ocasionou diver-
sos cenários como: “no experi-
mento do Amazonas, em pes-

Calheiros: “os crimes serão descritos no documento final”

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

soas que foram transformadas 
em cobaias, no experimento da 
Prevent Senior com patrocínio 
do presidente e dos seus filhos, 
nos experimentos de cloroqui-
na e ivermectina”, exemplifica.

para o país e para as institui-
ções democráticas, já é sufici-
ente para produzir um efeito 
paralisante em relação a todos 
os outros temas de elevado in-
teresse público”, disse Lira.

Os autores da ação, no en-
tanto, apontam para as diver-
sas indicações do presidente da 
Câmara de que não deverá en-
caminhar ao plenário os pedi-
dos guardados em sua gaveta, 
como o elemento necessário 
para o Supremo agir.

Em pronunciamento sobre 
os atos de 7 de setembro, res-
ponsável por acentuar a crise 
do governo Bolsonaro, Lira se 
restringiu a criticar “radicalis-
mos e excessos” e a defender 
a manutenção do diálogo. O 
gesto foi recebido pela classe 
política como a declaração de-
finitiva de que nenhum pedido 
de impeachment deve pros-
perar sob seu comando.

“É fato que o princípio 
republicano pressupõe a 

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
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responsabilidade efetiva 
de todos e o Presidente da 
República não é exceção. En-
tretanto, o impeachment 
é uma solução extrema: o 
primeiro juiz das autoridades 
eleitas em uma democracia 
deve ser sempre o voto popu-
lar’, disse Lira ao Supremo. “A 
Presidência da Câmara dos 
Deputados,deve sopesar cui-
dadosamente os aspectos ju-
rídicos e políticoins titucionais 
envolvidos”, des tacou. (AE)

O relatório acusará Pazuel lo 
de cometer sete crimes: de epi-
demia com resultado em morte; 
incitação ao crime; emprego ir-
regular de verbas públicas; pre-
varicação; comunicação falsa de 
crimes; genocídio indígenas e 
crimes contra humanidade. Já 
Franco pode ser indiciado por 
crime de epidemia, improbi-
dade, prevaricação, entre outros.

n PAZUELLO
Renan Calheiros afirmou 

que, desde o início do trabalho 
da CPI, Pazuello não foi investi-
gado em função do cargo, como 
militar e representante do Exér-
cito, sendo impossível um atrito 
com o Exército. “Em todos os 
momentos fizemos a separação 
das coisas. Uma coisa é o Minis-
tério da Saúde, outra coisa é o 
Exército Brasileiro”, afirmou.

Sobre os outros indicia-
dos, Calheiros não excluiu a 
possibilidade de os filhos do 
presidente serem indiciados 
por produção de notícias fal-
sas envolvendo a pandemia. “A 
CPI está estudando as hipóte-
ses e a comissão só aprovará a 
inclusão na medida que tenha 
caracterização óbvia de condu-
ta e tipos penais. A tendência é 
que tenhamos”, disse.

A leitura do relatório final 
está prevista para a próxima 
terça-feira (19) e a votação está 
marcada para o dia seguinte.

Além dos indiciamentos, o 
relatório final da CPI da Covid 
prevê a criação de uma pensão 
especial para órfãos de vítimas 
do novo coronavírus. Segundo 
o relator, a proposta é uma for-
ma de responsabilizar o Estado 
pelas perdas. (AE)

Câmara de 
S.André libera 
presença de 

público nas sessões

A Câmara de Santo 
André informou, nesta 
sexta-feira (15), que con-
siderando o atual mo-
mento da pandemia mu-
nicípio, decidiu atualizar 
as regras de acesso ao 
prédio a partir da sema-
na que vem. 

Segundo o Legislativo 
andreense, após 17 me-
ses, a po pulação voltará 
a ter acesso ao plenário, 
mas com capacidade limi-
tada e exigência de com-
provante de vacinação. 

A partir da próxima 
sessão, até 35 pessoas 
poderão acompanhar as 
plenárias às terças e quin-
tas-feiras, respeitando o 
distanciamento de um 
metro e meio.

As sessões solenes 
serão retomadas, bem 
como as audiências públi-
cas também voltarão a 
receber público presen-
cialmente,  também res-
peitado o limite de dis-
tanciamento. 

Cada gabinete parla-
mentar poderá receber, a 
partir de agora, até cinco 
pessoas simultaneamen-
te, entre as 9h e 19h. (Re-
portagem Local)
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Doria anuncia R$ 1,5 bi para abono de 
até 190 mil servidores do magistério

Projeto que autoriza o pagamento será enviado para a Assembleia ainda este mês

Governo do Estado de SP

Doria homenageou 11 profissionais que receberam a Medalha MMDC Caetano de Campos 

O governador João Doria 
anunciou nesta sexta-feira (15), 
data em que se comemorou 
o Dia do Professor, investi-
mento de R$ 1,55 bilhão para 
o pagamento do abono salarial 
a aproximadamente 190 mil 
servidores do quadro do mag-
istério da rede pública estadual, 
incluindo os temporários. O 
projeto de lei que autoriza o 
pagamento do abono será en-
viado para a Assembleia Legis-
lativa de SP ainda este mês.

“Trabalhamos ao longo dos 
últimos 60 dias para poder fazer 
a homenagem ao Dia dos Pro-
fessores ser de fato uma lição 
de amor e de reconhecimento. 
Vamos destinar R$ 1,55 bilhão 
para o pagamento de 190 mil 
profissionais do magis tério, 
uma ação inédita de reconhe-
cimento do Governo de São 
Paulo”, destacou Doria.

O anúncio foi feito durante 
o encontro promovido pela 
Secretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo (Seduc-SP) 
com a presença do secretário 
Rossieli Soares e de 1,7 mil 
profissionais da Educação, no 
Memorial da América Latina. 
Durante o evento, Doria tam-
bém realizou homenagem a 
11 profissionais de Educação, 

com a entrega da Medalha 
MMDC Caetano de Campos.

n PAGAMENTO
O pagamento do abono 

salarial acontecerá logo após 
aprovação do Projeto de Lei 
pela Alesp. A medida tem 
por objetivo cumprir o novo 
mínimo de 70% de gastos de 
pessoal, esta belecido pelo Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento para a Educação Básica 
(Fundeb), em caráter excepcio-

nal e transitório. 
Todos os profissionais do 

quadro do magistério com exer-
cício efetivo no ano de 2021, 
efetivos ou não, receberão o 
benefício. Integram o quadro 
do magistério: dirigentes re-
gionais de ensino, diretores 
de escola, professores da edu-
cação básica I (PEB I), profes-
sores da educação básica II 
(PEB II), professores II, super-
visores de ensino e coordena-
dores pedagógicos.  

O valor pago será propor-
cional à jornada de trabalho, 
calculada com base no tempo 
de serviço do profissional na 
rede estadual durante o ano 
e sua frequência. O servidor 
que manteve vínculo ativo na 
Seduc-SP durante este ano 
inteiro receberá valor refer-
ente aos 12 meses. Caso não 
tenha trabalhado o ano todo, 
receberá um valor propor-
cional ao seu tempo na rede. 
(Reportagem Local)

MP-SP apresenta termo à 
Prevent Senior que a impede 

de distribuir ‘kit covid’
O Ministério Público de 

São Paulo apresentou nesta 
sexta-feira (15) o Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) proposto aos dirigentes 
da Prevent Senior para cessar 
a distribuição e a adminis-
tração de medicamentos sem 
eficácia comprovada contra a 
covid-19 entre os segurados 
da operadora de saúde.

O promotor de Justiça Ar-
thur Pinto Filho, responsável 
pela investigação na esfera 
cível, se reuniu com os irmãos 
Fernando e Eduardo Parrillo, 
donos da empresa, para con-
versar sobre o acordo. Tam-
bém estiveram presentes 
re presentantes do Instituto 
Brasileiro de De fesa do Con-
sumidor (Idec), do Sindicato 
dos Médicos de São Paulo e 
da Associação Paulista de 
Medicina.

Caso seja assinado, o TAC 
livra a operadora de uma even-
tual ação civil pública pela con-
duta na pandemia. Além do 
cumprimento das dez cláusu-
las previstas, a Prevent Senior 
deverá pagar multa por danos 
morais coletivos que ainda 
não foi calculada. Uma nova 
reunião está prevista dentro de 
uma semana para selar ou não 
a assinatura do termo.

De acordo com o promo-
tor, os irmãos Parrillo foram 
‘colaborativos’ e a expectativa 

é que o acordo seja assinado. 
Também afirmou que não há 
margem para a retirada de 
cláusulas do documento.

“O TAC tem uma unidade, 
não dá para tirar alguma 
coisa dele. São dez cláusulas. 
Não dá para retirá-las. Isso 
já ficou muito claro O que se 
pode fa zer é algum ajuste”, 
disse Pinto Filho em entre-
vista coletiva após a reunião.

O acordo gira em torno 
de dois eixos: impedir a con-
tinuidade da distribuição de 
medicamentos sem eficácia 
comprovada para tratar paci-
entes com coronavírus, seja 
na forma do kit-covid ou por 
prescrição individualizada, e 
acabar com eventuais trata-
mentos experimentais na 
rede Prevent Senior.

O TAC prevê dois mecanis-
mos de controle principais: 
a instituição da figura de um 
‘ombudsman’ contratado e 
pago pela Prevent Senior para 
recolher sugestões e críticas 
dos segurados da operadora e 
a criação de um conselho ges-
tor com 40 membros, entre 
usuários, executivos da opera-
dora e profissionais de saúde, 
para para orientar aos dirigen-
tes dos hospitais da rede.

A Prevent Senior infor-
mou que “considerou positiva 
a reunião e avaliará a proposta 
apresentada.” (AE)

Policiais militares de São Paulo
 protestam por melhores salários

A Associação de Oficiais 
Militares do Estado de São 
Paulo em Defesa da Polícia 
Militar (Defenda PM) e ou-
tras entidades representativas 
das polícias Técnico-Científica, 
Civil e Penal de São Paulo pro-
moveram manifestação para 
cobrar reajuste salarial e valo-
rização das classes nesta sexta 
(15), em frente ao 1° Batalhão 
de Polícia de Choque (Rota).

O ato reuniu servidores da 
Segurança Pública, vereadores, 
deputados estaduais e federais. 
Os manifestantes cobraram o 
aumento salarial prometido 
pelo governador João Doria 
durante sua campanha eleito-
ral. Na ocasião, Doria prom-
eteu que os policiais de São 
Paulo teriam o segundo maior 
salário do Brasil, ficando atrás 
apenas do Distrito Federal. No 
entanto, segundo a entidade, 
“em 2019 o governador anun-
ciou reajuste  de 5% e, desde 
então, não houve mais ne-
nhum reajuste”.

Segundo o presidente da 
en tidade, coronel Luiz Gustavo 
Toaldo Pistori, os vencimentos 
pagos à Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo estão entre os 
piores do país. “Faltam apenas 
18 reais para que o policial do 
Estado de São Paulo seja abra-
çado pelos programas gover-
namentais de ajuda a pessoas 
de baixa renda. É inadmissível 
que a melhor polícia do Brasil 
tenha um dos piores salários 

da federação, sendo desvalori-
zada como é neste governo do 
PSDB”, disse em seu discurso.

Segundo  Pistori, o ato de-
sta sexta marcou união iné dita 
entre todas as classes. “A mani-
festação de hoje é emblemática 
porque é uma ação conjunta e 
unificada da polícia paulista. 
Nunca na história houve a 
união de todas as classes e una-
nimidade precisa ser valoriza-
da”, destacou. (RL)

Ato reuniu servidores da Segurança de diversas categorias

Bruno Vinicius / AKM Comunicação

SP tem mais de 66 mil pessoas 
que vivem em situação de rua
O Movimento Estadual da 

População em Situação de Rua 
de São Paulo estima que, atual-
mente, 66 mil pessoas vivem sem 
teto na capital paulista. Segundo 
o presidente do movimento, 
Robson Mendonça, houve um 
grande crescimento do número 
de pessoas que dormem nas 
calçadas durante o período da 
pandemia de covid-19. “Mudou 
o perfil dessa população, que 
passou a ser mães com crianças. 
A cidade passou a ser um acam-
pamento a céu aberto. Para onde 
você olha tem barraca”, disse.

A estimativa do movimento é 
feita, de acordo com Mendonça, a 
partir dos atendimentos ofereci-
dos na sede da entidade, no cen-
tro de São Paulo. Além de alimen-
tação, é oferecido apoio para tirar 
documentos, procurar emprego 
e buscar atendimento em saúde.

Lançado em janeiro de 
2020 a partir de dados coleta-
dos em 2019, o último Censo 
da População em Situação de 
Rua identificou 24,3 mil pes-

soas sem teto na cidade de 
São Paulo. A maioria era negra 
(69,3%) e 85% eram homens.

Mendonça destacou que 
a crise econômica e algumas 
medidas para conter a dissemi-
nação do  novo coronavírus 
desestabilizaram microempre-
endedores e trabalhadores do 
comércio informal. “Muitos 
micro e pequenos empresários, 
nessa pandemia, vieram a ficar 
em situação de calçada.”

Além do crescimento da 
população que não tem teto, 
Mendonça afirmou que o censo 
feito pela prefeitura subestimou 
a quantidade de pessoas sem 
ter onde morar. De acordo com 
o presidente do movimento, 
integrantes do grupo participa-
ram do censo e perceberam pro-
blemas na metodologia. Segundo 
Mendonça, não foram contadas 
pessoas que estavam internadas 
para tratamento de uso abusivo 
de álcool e drogas e parte das pes-
soas acampadas ou com barracos 
em via pública. (ABR)

Covid-19: em 
24 horas foram 

registrados 15,2 mil 
casos e 570 mortes

Em 24 horas, as secretar-
ias estaduais e municipais de 
saúde registraram 15.239 no-
vos casos de covid-19 e 570 
mortes em decorrência de 
complicações associadas à in-
fecção pelo novo coronavírus. 
Com os acréscimos às es-
tatísticas, a soma de vítimas 
que não resistiram à doença 
chegou a 602.669. 

Com os novos casos regis-
trados, o total de pessoas 
infectadas pelo coronavírus 
desde o início da pandemia 
alcançou 21.627.476. Ainda 
conforme as autoridades de 
saúde, há 250.981 casos em 
acompanhamento, de pes-
soas que tiveram o quadro de 
covid-19 confirmado.

Os dados foram divulga-
dos pelo Ministério da Saúde 
no balanço diário desta sexta-
feira (15). Até esta sexta-feira, 
20.773.826 pessoas se recu-
peraram da covid-19. (ABR)
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Volks vai produzir em apenas um 
turno em S.Bernardo, diz sindicato
Por causa da falta de peças, cerca de 1,5 mil trabalhadores terão contratos suspensos em novembro

A fábrica da Volkswagen 
em São Bernardo vai produ
zir em um único tur no a par
tir de novembro de vido ao 
desabastecimento de peças, 
especialmente se mi conduto
res, decorrente da ruptu
ra logística global no setor 
automotivo provocada pela 
pandemia de covid19.

Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, cerca 
de 1.500 trabalhadores da 
planta Anchieta serão colo
cados em lay off (suspensão 
dos contratos de trabalho) e se 
juntarão a outros 450, que já 
adotam essa ferramenta de 
flexibilização da jornada.

“Mais uma vez vamos atra
vessar um momento muito 
de licado por falta de compo
nentes eletrônicos no setor 
automotivo. A fábrica já avi
sou que, a partir de novembro, 
vai atuar em um único turno”, 
disse José Roberto Nogueira 

da Silva, o Bigode, coordenador 
do Comitê Sindical de Empresa 
(CSE) na Volks, em vídeo pu
blicado nas redes sociais.

Na planta do ABC são pro
duzidos o utilitário esporti vo 
Nivus, o sedã Virtus, o hatch 
Polo e a picape Saveiro. “Pre
cisamos ter habilida de para 
atravessar esse momen to. Va
mos acompanhar passo a pas  
so esse futuro que ainda é in
certo”, concluiu Bigode.

A escassez de componen
tes é generalizada. Na fábrica 
da Volks wagen em Taubaté 
(SP), a produção  está parada 
desde o início deste mês. Lá, os 

traba lhadores estão em fé  ri as 
coletivas, com retorno pre vis
to para 7 de novembro.

n ANFAVEA
Os problemas no supri men

to de peças reduziram a oferta 
de veículos nas concessionárias 
e levaram a As sociação Nacio
nal dos Fa bri cantes de Veícu  
los Automo tores (Anfavea), que 
re presenta as montadoras, a re
duzir as expectativas para o se
tor no fechamento deste ano. 

A previsão feita pela en 
tidade em julho para a pro
dução foi revista de alta de 
22% para crescimento de 6% a 

Caro(a) leitor(a), se isso está acontecendo com 
você e sua família, precisamos conversar um 
pouco. Inicialmente, é importante deixar claro 
que os problemas de endividamento familiar 

não estão relacionados ao quanto se ganha ou ainda à 
renda total da família. 

O problema do endividamento surge a partir do 
momento em que a família passa a gastar além da 
conta, adquire produtos que não são de extrema 
necessidade, assume financiamentos de longo prazo, 
independentemente da taxa de juros embutida, ou 
ainda compra os produtos da “moda”, como o celular 
de última geração, a TV com tecnologia ainda não 
disponível ou aquela geladeira que só falta falar, entre 
outros tantos produtos.

Para complicar um pouco mais a situação, surgiu uma 
pandemia que provocou a parada da economia mundial, 
perda de inúmeros postos de trabalho ou, com sorte, só a 
redução dos salários.

Pronto, criouse o cenário perfeito para tirar do trilho 
qualquer economia, principalmente as familiares.

Você sabia que as principais dívidas das famílias 
brasileiras estão relacionadas: ao cartão de crédito, 
a carnês de loja, ao financiamento do carro e da casa 
própria, ao cheque especial e a empréstimos bancários 
de modo geral (pessoal ou consignado).

Algumas dicas podem ajudar a trazer as finanças de sua 
família de volta para os eixos. Acompanhe:

– sentese com os integrantes de sua família e, de 
forma bem franca, exponha a situação financeira em que 
todos se encontram;

– relacione todas as despesas e gastos mensais, mesmo 
as de menor valor;

– Apresente também a renda total da família. Essa 
informação é muito importante, e dela devem ser 
deduzidas todas as despesas;

– Separe um tempo para analisar a fatura do cartão 
de crédito, despesa por despesa. Questione sobre a real 
necessidade de cada gasto da fatura;

– Verifique as contas de água, energia, telefone, 
TV por assinatura e internet. Com sua família, 
identifique o que pode ser reduzido, com banhos mais 
rápidos, menos luzes acesas, redução da quantidade 
de canais da TV por assinatura;

– Se tiver de atrasar algum pagamento, dê 
preferência às contas com juros menores. Essa é apenas 
e tão somente uma solução paliativa. Não deixe se 
tornar comum essa prática;

– Se há dívidas bancárias, procure seu banco para tentar 
renegociálas. O ideal é reduzir o valor mensal das parcelas.

Perceba que se propõe, por meio da conscientização e 
participação de todos os integrantes da família, alcançar 
uma forma para mudar a situação financeira em que se 
encontram.

Assim, tornamse mais verdadeiras as decisões 
tomadas e ressaltase o senso comum de economizar em 
tudo o que é possível.

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda 
uma mensagem que te explico. Meu email é o falandofacil123@
gmail.com e meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.

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

Endividou-se além da conta?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n O NÚMERO

8 mil
trabalhadores emprega a 
fábrica da Volkswagen em  
São Bernardo

10%, para entre 2,13 mi lhões 
e 2,22 milhões de carros, co
merciais leves, caminhões e 
ônibus. Já a estimativa para 
as vendas foi revista, de alta 
de 13% para o intervalo entre 
queda de 1% a crescimento de 
3%, algo entre 2,04 milhões e 
2,12 milhões de veículos.

“Tem muito veículo incom
pleto nos pátios de fábrica, 
faltando pneu e outras peças”, 
disse o presidente da Anfa
vea, Luiz Carlos Moraes, para 
quem o desabastecimento de 
componentes deve continuar 
ao menos até o primeiro se
mestre do próximo ano. 

Fábrica da Volks em São Bernardo produz os modelos Nivus, Virtus, Polo e Saveiro

Divulgação/VW

INSS descumpre prazo para analisar pedidos de benefício
Quatro meses depois do iní

cio da vigência de um acordo 
estabelecido para reduzir as filas 
por benefícios, o Instituto Na
cional do Seguro Social (INSS) 
não está conseguindo cumprir 
alguns dos prazos estipulados 
em conjunto com Justi ça, Minis
tério Público Fe deral (MPF) e 
órgãos de controle. O retrato 
mais recente mostra que, na con
tramão do acerto, a fila até cres
ceu ante o final de 2020.

O acordo, homologado em 9 
de dezembro de 2020 pelo mi
nistro do Supremo Tribunal Fed
eral Alexandre de Moraes,  previa 
período de transição de seis me

ses até o início da cobrança dos 
prazos acertados, o que passou a 
acontecer a partir de 10 de junho 
deste ano. A exceção são os bene
fícios cuja concessão depende 
de perícia médica ou avaliação 
social, procedimentos afetadas 
pela pandemia de covid19. Para 
esses, os prazos só começam em 
31 de janeiro de 2022.

Mesmo depois do período 
de transição, o INSS tem tido 
dificuldades para colocar os re
querimentos em dia. No final 
de 2020, havia 1,76 milhão de 
pedidos aguardando análise. Em 
agosto de 2021, a fila chegou a 
1,829 milhão, segundo o Boletim 

Estatístico da Previdência Social. 
Desses, 1,41 milhão aguardam 
algum procedimento do INSS, 
enquanto 421 mil dependem do 
segurado para avançar.

“Alguns prazos estão sendo ul
trapassados, e nós, do comitê ex
ecutivo, estamos discutindo com 
o INSS medidas para implemen
tar efetivamente o prazo acerta
do. Acho que até o final do ano a 
coisa vai andar”, disse a procura
dora regio nal da República Zé lia 
Pierdo ná, que integra o comi tê 
exe cutivo de acompanhamento.

Segundo apurou o Estadão, o 
INSS teve resultados abaixo do 
esperado com algumas iniciati

vas adotadas para tentar resolver 
a fila, enquanto outras ainda es
tão na gaveta esperando aval de 
diferentes instâncias do governo 
para serem implementadas.

A contratação de tempo rários 
rendeu menos do que o esperado. 
O governo queria admitir 6,5 mil 
trabalhadores  incluindo mili
tares da reserva  para reforçar o 
atendimento nas agências e lib
erar servidores do próprio INSS 
para a análise de benefícios, des
falcada devido ao grande núme ro 
de aposentadorias nos últimos 
anos. Em meio à pandemia, 
o INSS só conseguiu contra
tar pouco mais de 3 mil. (AE)

nos sorteios
Mensais

no sorteio
Final

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP

  A cada R$ 50,00 investidos em capital social
= 1 número da sorte

  A cada R$ 500,00 em investimentos da Família Sicredinvest 
  = 1 número da sorte

Multiplique seus números da sorte, aumentando seu prazo de investimento.

Como participar:

1

2

sicredi.com.br/promocao/razoesparainvestireganhar
Acesse e saiba mais:

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N.° 04.011771/2021. Período de Participação: 02/03/2021 até 31/12/2021.



Segundo a Fundação Seade, covid-19 fez população dos sete municípios “encolher” em 171 habitantes nos primeiros seis meses deste ano
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A pandemia de covid-19 
fez o número de óbitos supe-
rar o de nascidos vivos no 
ABC no primeiro semestre 
deste ano e antecipou – em 
caráter tempo rário, é verdade 
– um movimento que só era 
esperado pelos es  pecialis tas 
em demografia pa ra meados 
deste século: o de redução ve-
getativa da população.

É o que revela estudo reali-
zado pela Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
(Seade), com dados compila-
dos pelo Diário Regional.

Segundo o estudo, os sete 
municípios registraram 14.354 
óbitos no primeiro semestre 
des te ano. O total, que é o maior 
da história em um primeiro se-
mestre, é 42,2% superior ao 
ocorrido no mesmo período de 
2020, com a pandemia já insta-
lada no país. Em comparação 
aos seis primeiros meses de 
2019, ano anterior à chegada 
do novo coronavírus, o aumen-
to no número de mortes foi de 
66,8% (veja gráfico ao lado).

Por outro lado, foram re gis-

trados de janeiro a junho 14.183 
nascimentos no ABC, número 
11,4% inferior ao do mesmo 
período do ano passado. Ante os 
seis primeiros meses de 2019, 
anteriores à chegada da pan-
demia, a redução é de 16,7%. 

Como resultado do aumen-
to no número de mortes e da 
redução da quantidade de nas-
cimentos, a região registrou 
saldo vegetativo negativo, ou 
seja, a população enco lheu em 
171 habitantes. Em 2020 e 
2019, o saldo foi positivo (5.922 
e 8.619, respectivamente).

Em nota, a Fundação Seade 
informa que o saldo vegeta-
tivo – indicador que dimensio-
na o crescimento natural da 
população – tem apresentado 
trajetória decrescente no Es-
tado ao longo dos últimos 20 
anos. Essa tendência se deve 
à redução do volume de nasci-
mentos, consequência direta 
da queda da fecundidade, e ao 
contínuo aumento de óbitos, 
associado ao processo de enve-
lhecimento populacional.

A crise sanitária, porém, fez 
crescer rapidamente o número 
de mortes no ABC, a ponto de 
reduzir consideravelmente o 

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

saldo vegetativo mensal desde 
maio do ano passado. Mais do 
que isso, nos meses de março 
e abril deste ano – período 
que coin cide com o pico da 
segunda onda da pandemia 
–, o indicador ficou negativo, 
o que nunca aconteceu.

Normalmente, o número 
de mortes só excede o de nas-
cimentos em países muito de-

senvolvidos. É o caso do Japão, 
onde a taxa de natalidade é 
extremamente baixa. O fenô-
meno, porém, já foi registrado 
de forma excepcional e pon-
tual em momentos de tragé-
dia e profunda desestruturação 
so   cial. Foi o que ocorreu, por 
exem plo, na Se gunda Guerra 
Mundial e com a epidemia de 
Aids em alguns países da África.

Pandemia freia crescimento da população, e ABC 
tem mais óbitos que nascimentos no 1º semestre

ABC reliza hoje campanha de multivacinação
Os pais ou responsáveis por 

crianças de um ano a adolescen-
tes menores de 15 anos mora-
dores do ABC que estão com 
os esquemas de imunização in-
completos têm mais uma opor-
tunidade hoje (16)  de colocar 
o cartão de vacina deles em dia.   
Os municípios da região pro-
movem o Dia V para atualização 
da caderneta de vacinação, bem 
como para ampliação da cober-
tura vacinal contra a covid.-19.

Em São Bernardo, a vaci-
nação contra o coronavírus  é 
destinada a todos os públicos 
elegíveis: primeira dose para 
pessoas de 12 a 59 anos, se-
gunda dose para pessoas de 12 
a 17 anos com comorbidades, 
munícipes de 18 a 59 anos com e 
sem comorbidades, além de ter-
ceira dose para idosos acima de 
60 anos com intervalo mínimo 
de seis meses da segunda dose.

A aplicação das doses ocor-
rerá das 8h às 17h nas 33 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) e 
no Ginásio Poliesportivo Adib 

Moysés Dib (Avenida Kennedy, 
1.155), mediante agendamen-
to, que deve ser realizado no 
APP SBC na Palma da Mão ou 
no Portal do município (www.
saobernardo.sp.gov.br/web/
coronavirus).

 As 33 UBSs da cidade tam-
bém funcionam hoje, das 8h às 
17h, para a campanha multi-
vacinação, que prevê a aplicação 
de doses de rotina que integram 
o Calendário Nacional de Vaci-
nação de crianças e adolescentes 
até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Em Ribeirão Pires, a cam-
panha de multivacinação acon-
tece nas Unidades Básicas de 
Saúde.  A enfermeira da vigilân-
cia epidemiológica da cidade, 
Marciléia Trovo, incentiva os 
responsáveis a comparecerem 
às unidades. “Hoje é o dia espe-
cial para aquela pessoa que por 
algum motivo não conseguiu 
levar seu filho para vacinar du-
rante a semana. Então, pedimos 
para que compareçam ao posto 
de saúde mais próximo de sua 

residência para verificação da 
carteirinha de vacinação e, se 
necessário, tomar a vacina que 
esteja pendente”, destacou.     

Já em São Caetano, 200 pro-
fissionais estão envolvidos na 
ação, em todas as Unidades Bási-
cas de Saúde. Estarão disponíveis 
todas as doses dos calendários 
de vacinação da criança e do ado-
lescente, que incluem 16 tipos 
de vacinas, que protegem contra 
cerca de 20 doenças.

n MAUÁ
A Prefeitura de Mauá pro-

move hoje a atualização da cad-
erneta de vacinação, bem como 
disponibiliza a vacina contra a 
covid para jovens de 12 anos 
ou mais.  As doses são aplicadas 
nas UBSs . Já a tenda sanitária 
da Praça 22 de Novembro (ao 
lado do Terminal) disponibiliza 
somente vacinas contra o coro-
navírus. A aplicação de doses no 
Dia V ocorre das 9h às 16h.

Quem tomou imunizantes 
contra a covid da Pfizer ou da 

S. André inicia em janeiro revitalização 
do Teatro Conchita de Moraes

 A Prefeitura de Santo André 
realizará a partir de janeiro a re-
vitalização completa do Teatro 
Conchita de Moraes, localizado 
no bairro Santa Teresinha. A 
obra representa resgate de mais 
um marco histórico da cidade. 
A última intervenção no espaço 
cultural ocorreu em 2012, com a 
troca do palco e a estrutura me-
tálica da área da plateia.

“Desde que iniciamos ainda a 
primeira gestão não medimos es-
forços para resgatar o sentimento 
de pertencimento dos andreens-
es, sobretudo trazendo a reforma 
dos mais diferentes equipamen-
tos que estavam ou parados, 
ou ainda em situação precária. 
Recuperamos importantes es-
paços culturais, esportivos e de 
lazer, para que a população tenha 
mais opões de entretenimento, 
saúde e bem estar. O Conchita 
de Moraes carrega um enorme 
simbolismo e entregaremos mais 
este equipamento no próximo 
ano”, disse o prefeito Paulo Serra.

Desde 2013 há uma reco-
mendação do Ministério Público 
para que a área da plateia não seja 
utilizada por conta das condições 
da cobertura. Nesta semana, a 
Prefeitura anunciou a substitu-
ição da empresa responsável pela 
obra, já que a primeira colocada 
no processo legal de concorrência 
– Construtora Progredior Ltda 
– não atendeu os devidos requi-
sitos. Assim, a segunda colocada, 
Ponto Forte Construções e Em-
preendimentos, aceitou executar 
a obra estritamente em confor-
midade com a legislação.

A administração segue os 
trâmites legais no momento para 
que a empresa já se prepare para 
iniciar o próximo ano recupe-
rando o importante equipamen-
to andreense. A obra, em pro-
cesso de contratação, contempla 
todos as melhorias e adequações 
necessárias ao espaço, inclusive 
aquelas que foram objeto de ob-
servação pelo Ministério Público 
no passado.(RL)

“A projeção era de que as cur-
vas de nas cidos vivos e de óbitos 
se en con trassem na década de 
2040, mas a pandemia de cov-
id-19 anteci pou esse momento, 
ao aumen tar consideravelmente 
o número de óbitos e reduzir em 
um ano a expectativa de vida da 
população”, explicou a gerente 
de Demografia da Fundação Sea-
de, Bernadette Waldvogel.

Dados da própria Funda-
ção Seade revelam que, no 
primeiro semestre deste ano, o 
ABC perdeu quase 6 mil vidas 
para o novo coronavírus.

Bernadette ressaltou, po-
rém, que o movimento deve 
se revertido neste segundo 
semestre devido à redução 
no número de óbitos, com o 
saldo vegetativo re tomando 
valores positivos e mantendo 
a tendência decrescente ob-
servada antes da pandemia.

n INCERTEZAS
A gerente de Demografia 

da Fundação Sea de destacou 
ainda que o Estado deve as-
sistir, em 2022, à redução na 
fecundida de provocada pelas 
incertezas econômicas decor-
rentes da pandemia, especial-
mente a alta do de semprego e 
a diminuição da renda.

“A redução (da fecundida de) 
já acontecia, mas deve se agu-
dizar. Muitas mulheres pos-
ter  gam a gravidez quando as 
con dições econômicas não são 
favoráveis, o que se soma ao 
medo ainda presente da pan-
demia. Se puder adiar, a mu-
lher adia”, disse Bernadette.

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

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

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

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

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

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
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Nascimentos, óbitos e crescimento vegetativo, no 1º semestre de cada ano

Astrazeneca há no mínimo 56 
dias está apto a receber a se-
gunda dose hoje. 

Idosos com 60 anos ou 
mais podem receber a terceira 
dose de reforço. Nesse caso, é 
preciso ter tomado a segunda 
dose ou a única há pelo menos 
seis meses. Imunossuprimi-
dos a partir de 18 anos devem 
esperar 28 dias após a última 
dose do esquema de imuniza-
ção (segunda ou única) para a 
aplicação da terceira.

Em Santo André, a Cam-
panha de Multivacinação 
acon tece das 8h às 17h, nas 32 
unidades de saúde. Também 
hoje, sete unidades de saúde 
(USF Dr. Moyses Fucs, Cen-
tro de Saúde Escola, USF Vila 
Guiomar, USF Jardim Alvorada, 
USF Cidade São Jorge, USF Vila 
Luzita e USF Parque Miami) es-
tarão abertas para atendimen-
to às pessoas que, por algum 
motivo, perderam o prazo da 
imunização contra a covid-19. 
(Reportagem Local)
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Municípios  do ABC têm calendário 
próprio de volta às aulas presenciais
Prefeitos deliberaram pela retomada obrigatória às aulas presenciais a partir de segunda-feira

Os prefeitos do ABC, em  as-
sembleia do Consórcio Intermu-
nicipal nesta sexta-feira (15), 
deliberaram pela retomada obri-
gatória dos estudantes às aulas 
presenciais nas redes estadual, 
municipais e privada vinculadas 
ao Conselho Esta dual de Edu-
cação a partir de segunda-feira 
(18). “O colegiado decidiu que, 
considerando as peculiaridades, 
cada município consorciado terá 
calendário próprio de retorno 
das atividades escolares”, infor-
mou o Consórcio  em nota.

Em Diadema, a previsão é 
que a retomada de 100% das au-
las presenciais ocorra no próximo 
dia 25. Segundo a prefeitura, o 
retorno presencial seguirá facul-
tativo. “Todas as escolas munici-
pais e creches conveniadas terão 
esse retorno, sempre levando em 
conta o uso obrigatório de más-
cara e álcool em gel”, informou a 
administração municipal. 

Em relação aos horários, a 
prefeitura afirmou que as cre-
ches funcionam de segunda a 
sexta-feira, por 8 horas (atendi-
mento  normal); o  Fundamental, 
de se gunda a sexta-feira, 4h/
aula e sexta-feira feira 3h/aula 
para alunos com dificuldades 
e 2h para plantão de famílias 
que optaram pelo ensino não-
presencial; infantil, de segunda a 
sexta, com três horas diárias. Já 

na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) são 4h/aula de segunda a 
quinta,  e 3h/aula na sexta-feira, 
para alunos com dificuldades. 

Questionada, a Prefeitura de 
São Caetano informou que  está 
autorizado o retorno de 100% 
das crianças e estudantes desde 
que atendam o distanciamento 
de 1m por aluno e todas as nor-
mativa de bioseguranca: uso de 
máscaras, álcool disponível em 
todos os espaços das escolas e 
distanciamento social. “Por en-
quanto o retorno é opcional aos 
pais e responsáveis”, destacou a 
administração do município.

n SÃO BERNARDO
A Prefeitura de São Bernardo 

afirmou, por meio da Secretaria 

de Educação, que o retorno das 
aulas presenciais com 100% dos 
alunos está autorizado no mu-
nicípio desde o dia 2 de agosto, 
tanto na rede municipal quanto 
na estadual e particular. “O 
município seguirá as diretrizes 
estaduais para o retorno presen-
cial obrigatório dos estudantes. 
O município cumpre, desde o 
retorno das aulas presenciais, 
rigoroso protocolo sanitário 
para evitar a contaminação 
pela covid-19, sendo o distan-
ciamento de um metro um dos 
métodos adotados, além de uso 
obrigatório e oferta de máscaras 
para alunos e profissionais, en-
tre outras ações.”

A Prefeitura de Ribeirão Pires 
informou, por meio de nota, que 

avaliará a Resolução do Governo 
do Estado sobre o retorno ob-
rigatório de aulas presenciais, a 
fim de estabelecer as diretrizes 
para a rede municipal, especial-
mente quanto à data e de que 
modo se dará esta mudança.  

Em Santo André, as unidades 
da rede municipal de ensino pas-
sarão a realizar atendimento 
presencial de segunda a sexta. A 
medida vale para todas as esco-
las da rede, de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e EJA.

Segundo a prefeitura, as au-
las presenciais na rede municipal 
foram retomadas em 2 de agosto 
e, desde então, eram realizadas 
em quatro dias da semana. “As-
sim como já vem ocorrendo, o 
atendimento poderá atingir até 
100% da capacidade da sala de 
aula, respeitando o limite míni-
mo um metro de distância entre 
os alunos. A necessidade de es-
calonamento para o atendimen-
to presencial das unidades de 
ensino dependerá da capacidade 
física de cada sala de aula”, infor-
mou a administração andreense. 

Segundo a Prefeitura de San-
to André, as unidades de ensino 
continuarão a ofertar atividades 
presenciais e também não pre-
senciais (atividades impressas 
ou assíncronas), quando houver 
necessidade de atendimento 
por escalonamento. Mauá e Rio 
Grande da Serra não responde-
ram aos questionamentos.

Helber Aggio/PSA

Em S.André, escolas já têm aulas presenciais em 4 dias da semana

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

EQUIPES MOTIVADAS E EFICIENTES

Dr. Paulo Eduardo Romeiro Biomédico Sanitarista
Coordenador do Programa de Controle Higiênico Sanitário –PCHS.

Na Atualidade temos vários fatores que fazem parte da estrutura das empresas 

de manipulação de alimentos seja ela de ordem  direta (Restaurantes, Lancho-

netes e Industrias) ou indireta (Empresas com outras atividades principais mas 

que detem serviço de alimentação envolvido próprio ou terceirizado).

Nos já comentamos em outras ocasiões sobre as estruturas, sistemas, legisla-

ção de regulação, Boas Práticas na manipulação, rotinas de trabalho e vários 

outros temas pertinentes. Mas um tema ainda não foi discutido é a motivação 

da equipe.

 Quando comentei em uma edição não muito distante sobre educação no tra-

balho me veio a cabeça a condição da equipe em sua condição de motivação.

 Será que existe algum problema em se ter uma equipe desmotivada nestas 

áreas?

Olha que não sou profissional da área de psicologia mas posso afirmar que a 

resposta é 

SIM Claro que SIM!

 Qualquer área de atuação onde estão envolvidos seres Humanos requer a 

condição de motivação e organização.

A estrutura da empresa tem a sua parcela de responsabilidade no desenvol-

vimento e qualidade do serviço, bem como as condições dos produtos quanto 

a rastreabilidade e manipulação seja no pré preparo, preparo, estocagem de 

matéria prima, estocagem de material acabado e outros procedimentos.

 A motivação na equipe faz com que todas as atividades sejam desenvolvidas 

com atenção, responsabilidade e profissionalismo. Não quero lançar de forma 

alguma crítica sobre esse ou outro tipo de sistema de qualidade operacional, 

na minha opinião todos os sistemas funcionam desde que sejam obedecidas 

as regras peculiares de cada um, a empresa por sua vez precisa avaliar e 

dimensionar o sistema a ser seguido para que não haja equívocos que possam 

comprometer a atividade.

 Nesta condição algumas dificuldades operacionais se apresentam de forma 

imperativa, não importa qual o sistema adotado (reforço mais uma vez) para 

lhe dar com a gestão do serviço, é de suma importância algum gerenciamento 

para administrar os procedimentos e os problemas que certamente virão.

Não sou um expert na área, mas nunca devemos nos esquecer do diálogo, da 

educação em todos os níveis, isto é, entre os colaboradores, de colaboradores 

para a coordenação e vice versa. Para qualquer situação todos nós temos que 

saber como vamos tratar as pessoas que estão a nossa volta. Nós brasileiros 

temos uma característica muito peculiar, como latino americanos que somos 

não enxergamos o limite no campo pessoal que ultrapassamos em nossas 

relações profissionais e é aí neste ponto que muitas vezes ocorrem os pontos 

de atrito e como exemplo escutamos a seguinte frase:

  “Se o outro pode tal coisa eu também posso (mesmo que não mereça...)”.

 A atenção dada aos membros da equipe não pode ser diferenciada entre os 

membros pela coordenação, chefia ou apenas o líder da equipe. A chefia por 

sua vez tem a difícil tarefa de administrar as diferenças nas relações profissio-

nais, manter a moivação em alta e conduzir as diferenças de forma a reduzir e 

remediar os conflitos com mais um agravante tem que vender bem!

 Tenho experiência nesta área e nunca me considero saber de tudo nessa 

área e não tem um dia em que eu não aprenda uma ou mais lições sobre este 

assunto.

 Nós do Grupo Biomedic temos nossas diferenças e procuramos tratar de for-

ma adulta e no campo profissional vemos o lado dos nossos parceiros e clien-

tes que as orientações dadas em nossos treinamentos, laudos e relatórios po-

dem parecer de difícil entendimento em sua resolução mas não podemos nos 

deixar abater e abrir mão dos desafios seria abandonar os ideais que servem 

de estrutura para as nossas vidas. 

 Enfim, nós sempre prezamos pelas recomendações e orientações visando 

quatro pontos em qualquer empresa

• Ordem

• Limpeza

• Eficiência

• Segurança

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Diadema promove hoje atividades 
culturais, vacinação e solidariedade

A Prefeitura de Diadema pro-
move hoje (16) um dia especial 
para os moradores da cidade, 
com atividades culturais para 
crianças e adultos, serviços e 
oportunidades de engajamento 
solidário, na região central, e 
ações de saúde nas 20 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). Todas es-
sas ações são fruto da reunião de 
iniciativas como Festival Cultura 
na Rua, Semana Municipal da Ali-
mentação, Dia V – Vacinação con-
tra Covid e Campanha Nacional 
de Multivacinação para Atuali-
zação da Caderneta, e Programa 
Ciclo do Bem - Diadema em de-
fesa da dignidade menstrual.

“Será um dia para aproveitar 
com a família, em que a popu-
lação receberá orientações de 
saúde e bem-estar, aproveitan-
do boa música, apresentação 
de circo e ajudando o próximo. 
O evento terá a participação de 
várias se cretarias e instituições 
parceiras do município e foi 
pensado para a fase em que es-
tamos vivendo, em local aberto 
e sempre mantendo as medidas 
sanitárias do período”, ressaltou 
o prefeito José de Filippi Junior.

O dia começa, às 8h30, com 
a abertura das 20 UBSs para 
receber a população no Dia V 
para vacina contra a covid-19 e 
da Campanha Nacional de Mul-
tivacinação para Atualização da 
Caderneta, voltada para crianças 
e adolescentes até 15 anos. 

Nas unidades, também ocor-
rem mutirão com os beneficiários 
do Programa Bolsa Família, para 
acompanhamento e atualização 
dos cadastros. Além de avaliação 
de crescimento, será feita pesa-
gem e ava liação nutricional das 
crianças das famílias atendidas 

pelo Programa. O mutirão se 
repetirá no dia 23 de outubro.

A partir das 14h, a Praça da 
Moça vira palco do Festival Cul-
tura na Rua com apresentações 
circenses, oficinas de malabares, 
capoeira, dança do ventre, espe-
táculo da Companhia de Danças 
de Diadema, apresentações de 
grupos como Massapê, Banda 
Furiosa na Folia Casa da Música, 
Cortejo Coletivo Minas de Re-
sistência, Segundo de Paz, pre-
sença do Busão da Cultura com 
biblioteca itinerante, entre outros. 

Também há tendas para divul-
gação de programas das secreta-
rias municipais, além de venda de 
brigadeiros feitos com biomassa 
de banana, pelo Projeto Colmeia/
CAPS Norte; distribuição de mu-
das de hortaliças pelos integran-
tes do Programa Agricultura Ur-
bana; e apresentação do Mulheres 
em Movimento. As atividades são 
ações da Semana Municipal da 
Alimentação, que teve início em 
14 de outubro e segue até dia 23. 

No período da tarde ocorre 
o lançamento do Ciclo do Bem 
– Diadema em defesa da dig-
nidade menstrual. O programa 
do Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) de Diadema com o 
envolvimento de diversas secre-
tarias municipais, coordena-
dorias e também setores priva-
dos, para arrecadar absorventes 
femininos e itens de higiene 
para mulheres de baixa renda.

Quem for à Praça da Moça ou 
às UBSs poderá doar alimentos 
não perecíveis para a Campanha 
“Sua Fome Me Incomoda”, que 
destina os donativos para famí-
lias em vulnerabilidade em con-
sequência da crise da pandemia 
do coronavírus.  (RL)
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

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

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

/diarioregionaloficial/diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘
’’

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

Você pode acreditar
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Prefeitura do  
MunicíPio  de diadeMa

“aPeMa eQuiPaMentoS induStriaiS 
Ltda. Torna público que solicitou junto à 
Secretaria De Meio Ambiente e Proteção 
Animal de São Bernardo do Campo a reno-
vação de sua LicenÇa aMBientaL de 
oPeraÇÃo para a atividade “Fabricação 
de fornos industriais, aparelhos e equipa-
mentos não-elétricos para instalações térmi-
cas, peças e acessórios” no endereço: Rua 
Tiradentes, 2356, Bairro Ferrazópolis, São 
Bernardo do Campo, SP.”

ä

aviSoS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 15 DE 
OUTUBRO DE 2021: PORTARIA: 284, EXONERA 
a pedido a contar de 08.10.2021 DANIEL WILLER 
DOS SANTOS NOVAIS , Prontuário 112.644, R.G. 
nº 29.722.280-6, do cargo de Encanador, SE. 285, 
EXONERA a pedido a contar de 11.10.2021 WAL-
QUIRIA LINS DE ARAUJO MOREIRA, Prontuário 
109.961, R.G. nº 27.423.389-7, do cargo de Nutri-
cionista, SS. 286, EXONERA a pedido a contar de 
14.10.2021 MARINA MARTINS CARVALHO VIG-
NERON DE OLIVEIRA, Prontuário 113.467, R.G. nº 
25.922.552-6, do cargo de Agente Fiscal II, SEHAB. 
287, EXONERA a pedido a contar de 18.10.2021 
LUCIMAR AMARAL EZEQUIEL, Prontuário 116.888, 
R.G. nº 21.952.979-6, do cargo de Professor de 
Educação Básica Especial, SE.

ATO NORMATIVO 12/2021 - SAGEP - Consideran-
do as disposições contidas no Art.4º do Decreto Mu-
nicipal Número 8019, de 01 de outubro de 2021, a 
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, 
a pedido da Secretaria de Finanças, DECIDE: Fica 
estabelecida autonomia ao Secretário de Finanças 
para aplicar regras e critérios necessários para a 
melhor organização das equipes de trabalho, a fim 
de garantir maior eficiência no desempenho das 
atividades administrativas dos servidores lotados e 
subordinados à estrutura do Departamento de Ren-
das e do Departamento de Atendimento e Documen-
tação, vinculados à Secretaria de Finanças. A pre-
sente decisão possui caráter temporário, tendo sua 
vigência de aplicação limitada entre a publicação do 
Decreto, em 02 de outubro de 2021, e finalizada em 
31 de dezembro de 2021. Diadema, 13 de outubro 
de 2021. ODAIR CABRERA Secretário de Adminis-
tração e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA DESP. DI-
RETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS E PATRI-
MÔNIO Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras 
desta Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões): Pr. 
Eletrônico:162/2021 - PC:263/2021.Objeto: Regis-
tro de Preços para o Fornecimento Reagentes para 
realização de Exames de Hemograma Com Co-
modato.Agendado para: 10/11/2021 às 09h00. Pr. 
Eletrônico:163/2021 - PC:223/2021.Objeto: R.P p/ o 
Forn. de Material de Enfermagem.Agendado para: 
10/11/2021 às 09h00. Pregão Eletrônico:165/2021 - 
PC:186/2021.Objeto: R.P p/ o Forn. de Parques In-
fantis.Agendado para: 03/11/2021 às 09h00. Pr. Ele-
trônico:164/21 - PC:262/21. Objeto: R.P p/ o Forn. 
de Material para Realização de Exames Bioquími-
cos e Hormonais. Agendado: 11/11/2021 às 9h00.In-
formações, e/ou retirada Edital completo, mediante 
pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da 
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Dia-
dema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-
7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br Pr. Eletrô-
nico: 131/2021 - PC: 188/2021. Objeto: FORN. DE 
DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS (USO 
HOSPITALAR, AÇÃO JUDICIAL E OUTROS USOS) 
Resumo Ata RP 274/2021 entre Município Diadema 
e BYOGENE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
LABORATÓRIO CLÍNICO E HOSPITALAR LTDA. 
Itens homologados na publicação do Diário Regional 
dia 05/10/2021. Prazo de entrega: 05 dias corridos. 
Vigência: 12 meses a partir desta publicação. Aten-
dendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 (Siste-
ma Registro de Preços) relativo a trimestralidade da 
validade das Atas abaixo; Pr. Eletrônico: 020/2021 
- PC: 015/2021. Objeto: Forn. de Uniformes para o 
efetivo da Guarda Civil Municipal de Diadema. Re-
sumo Ata RP 133/2021 entre Município Diadema e 
R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 17/07/2021 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe. Pr. Eletrônico: 144/2021 - PC:331/2020. 
Objeto: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP. Nego 
provimento as Impugnações administrativas inter-
postas pelas empresas COMPANHIA ULTRAGAZ 
S/A e SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, com base 
no inciso III do artigo 7º do Decreto Municipal nº 
5779/03, Lei 8.666/93 e Lei Federal 10.520/02. Pr. 
Eletrônico: 118/2021 - PC:149/2021. Objeto: Forn. 
de Materiais Esportivos. Homologado o pregão 
em epígrafe declarando a licitação fracassada de 
acordo c/Desp. Pregoeiro(a). DESP. PREGOEIRO 
(A) Pr. Eletrônico: 118/2021 - PC:149/2021. Objeto: 
Forn. de Materiais Esportivos. Tornamos publico que 
a Licitação em epígrafe foi declarada “Fracassada”.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 
Nº 02/2021 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS 
PROVAS OBJETIVAS - A Prefeitura do Município 
de Diadema, através do Instituto de Educação e 
Desenvolvimento Social Nosso Rumo, CONVOCA 
todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
Simplificado, destinado ao preenchimento das va-
gas de Agente de Serviços de Cozinha II existentes 
na Tabela I do Edital de Abertura Nº 02/2021, para 
a etapa das Provas Objetivas, a realizar-se no dia 
24/10/2021 HORÁRIO DE ABERTURA DOS POR-
TÕES: 07h30min e HORÁRIO DE FECHAMENTO 
DOS PORTÕES: 08h30min. Os candidatos tam-
bém poderão realizar a consulta individual do local 
de provas através do site www.nossorumo.org.br, 
acessando “Todos os Processos” → “Processos em 
Andamento”, → Prefeitura do Município de Diade-
ma – Processo Seletivo Simplificado – 02/2021 → 
“Saiba Mais”, e acessar o ícone de “Local de Prova”. 
O Edital de Convocação também está disponível no 
site da Prefeitura www.diadema.sp.gov.br  O candi-
dato deverá observar todas as instruções contidas 
no Edital de Abertura nº 02/2021, suas retificações 
e neste Edital de Convocação para as Provas Obje-
tivas, para a realização das provas. Diadema, 15 de 
outubro de 2021. ODAIR CABRERA - SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
EXTRATO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 
PÚLICA DO PROGRAMA BAIRRO MELHOR EDI-
TAL N° 03/2021 - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE DIADEMA, no uso de suas atribuições legais, 
informa a todos os candidatos efetivamente inscri-
tos na Seleção Pública do Programa Bairro Melhor 
Edital Nº 03/2021 que o resultado final para consul-
ta está disponível em arquivo digital no site www.
diadema.sp.gov.br em Secretaria de Administração 
e Gestão de Pessoas – Bairro Melhor. Diadema, 15 
de outubro de 2021. Odair Cabrera - Secretário de 
Administração e Gestão de Pessoas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROGRAMA FREN-
TE DE TRABALHO – EDITAL Nº 01/2021- A Prefei-
tura do Município de Diadema, através da Secretaria 
de Administração e Gestão de Pessoas convoca os 
candidatos classificados a comparecerem no dia, 
horários e local abaixo indicados, munidos dos se-
guintes documentos originais: Documento de Iden-
tidade – RG; Cadastro de Pessoa Física – CPF 
(Regularizado); Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (C.T.P.S.) ou Extrato Previdenciário (CNIS) 
emitido pelo INSS; Comprovante de residência re-
cente (conta de luz, água, telefone fixo, celular ou 
internet); Certidão de Nascimento ou RG dos filhos 
ou dependentes legais até 18 anos e dos filhos com 
deficiência. O não comparecimento indicará a desis-
tência e consequente perda da vaga.
Av. Sete de Setembro, 1670 - Centro, Diadema - 
Centro Cultural Okinawa do Brasil
Dia 20/10/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
1.060,SALATIEL LAERCIO BARBOSA FIGUEIRE-
DO,504008730
1.061,EDVALDO TEIXEIRA CAVALCAN-
TI,418745663
1.062,EDNILSON DOS SANTOS JAR-
DIM,501200782
1.063,CLEITON ADOLFO DA SILVA,338919417
1.064,VALDECI ARAUJO SENA,41143603x
1.065,EDUARDO SANTOS DE CARVA-
LHO,599426548
1.066,RAFAEL NOGUEIRA AVANZO,433125147
1.067,RUBENS COSTA DE OLIVEIRA JU-
NIOR,351755317
1.068,RONALDO CAETANO,576261622
1.069,ESTEFANO  RODRIGUES DA SIL-
VA,413174372
1.070,DELBRO BARROS,281452295
1.071,THIAGO ROSA DE OLIVEIRA,415358395
1.072,ROGER TADEU DE SOUZA ALCI-
NO,344794313
1.073,ANTONIO CARLOS FERREIRA,452807207
1.074,RODRIGO PEREIRA DA SILVA,453356813
1.075,MARLONIO ALVES DA CONCEI-
ÇÃO,414065645
1.076,FRANCISCO LOPES DE OLIVEI-
RA,41984451
1.077,JUCEMAR EDUARDO DOS SAN-
TOS,431709609
1.078,RICARDO LAURENTINO SILVA,414085012
1.079,JAIME DOS SANTOS,599307523
1.080,ROBERLAN DE LIMA SANTOS,329424646
1.081,FILLIPE LAINER BASSAN,420985116
1.082,MIGUEL DIAS DE SOUZA LIMA,45050377x
1.083,JONATHAN SANTOS SILVA,455314421
1.084,ADRIANO DA SILVA FERREIRA,431196771
1.085,CRISTIANO DE JESUS,43422392x
1.086,KLEBER HANASHIRO BARBOSA SIL-
VA,407086122
1.087,ANDERSON MACEDO,41535434
1.088,WALDEIR SILVA BORGES,455328432
1.089,CARLITO AMÉRICO DE LIMA,457639830
1.090,DIEGO DA SILVA MARTINS,411709069
1.091,RODRIGO DE SOUSA,431177673
1.092,ALEX FERREIRA CUNHA,409756933
1.093,ALEX MAURICIO DE CARVALHO,589990426
1.094,MARCIO DE SOUSA CERQUEI-
RA,343716677
1.095,JEFFERSON PEDRO RIBEIRO,402233189
1.096,EVERTON NASCIMENTO DOS 
SANTOS,44897869x
1.097,RODRIGO MENESES DE RESEN-

DE,448799558
1.098,CLÁUDIO CONCEIÇÃO DOS SAN-
TOS,448980277
1.099,ARLON ALMEIDA GONÇALVES DOS SAN-
TOS,466045657
Dia 20/10/2021 às 09h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
1064,REGINA CANDIDA DA SILVA,29990174-9
1065,SILMARA SUSI SANTOS DE ALMEI-
DA,218984704
1066,ANA PAULA FERREIRA,359604110
1067,CRISTINA APARECIDA CRISPIM DA SIL-
VA,27198266-4
1068,VANUSA DE AZEVEDO SILVA,26687014-4
1069,MARIA APARECIDA DOS SAN-
TOS,288436635
1070,ALICE DE FREITAS,274038857
1071,EDILENE OLINDINA DOS SANTOS SIL-
VA,367790324
1072,SIMONE APARECIDA DA SILVA,325490703
1073,FRANCISCA ROSIMEIRE REBOU-
CAS,356180682
1074,LUCIENE DA SILVA BRITO,530209573
1075,MARIA DA PENHA RESENDE SIL-
VA,309287327
1076,ROSELI DE SOUZA,33o71426-0
1077,ELIANE SANTIAGO GONÇALVES DA SIL-
VA,327049376
1078,MARIA DE FATIMA DOS SANTOS,274356466
1079,SÔNIA MARIA GABRIEL,35531919883
1080,ANA CARLA GOMES MOTA,371760951
1081,ELIETE INÁCIA CUSTÓDIO,35125528-x
1082,ANA MARIA DE JESUS,292203810
1083,MARIA DE FATIMA LUCENA DE SOU-
SA,356674095
1084,MÔNICA MARIA DA SILVA ANTU-
NES,337175408
1085,MARIA BEATRIZ ALVES DE GOUVEIA SIL-
VA,327689298
1086,LICIANE SILVA DOS SANTOS,563180754
1087,CRISTINA PEREIRA DA SILVA,352483507
1088,VANUSA MAIA DE SOUSA,334468127
1089,EDNA DOS SANTOS,387369971
1090,ALESSANDRA TEIXEIRA VARJÃO,N INF
1091,PATRÍCIA DA SILVA PAZ,287804951
1092,MIRIAM MARIA DOS SANTOS GO-
MES,54.230.050-3
1093,ROSELAINE ROSA PROCÓPIO,523398815
1094,ROSINEIDE SOUZA GONÇAL-
VES,29743098-1
1095,ROZINEIDE MARIA DA COSTA,357499104
1096,LILIAN MANZANO DA SILVA,35.165.784-5
1097,SOLANGE MAGNA FAUSTINO,363183073
1098,BEATRIZ DA SILVA SANTANA,532343268
1099,KARINE PEREIRA LOURENÇO,297230141
1100,LUZIMAR PINHEIRO DE ANDRA-
DE,26896005-7
1101,URANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,358041247
1102,MARIA DO SOCORRO RAMOS NASCIMEN-
TO,563423961
1103,MARIA LUIZA DA CUNHA,368735291
1104,ADRIANA APARECIDA SIMIAO,370041707
1105,ELISANGELA BATISTA PEREIRA,32047029-5
1106,KELLEN DE SOUZA SIGOLI RUFI-
NO,334414301
1107,MARINALVA SILVA ANDRADE,500265501
1108,KÁTIA LUCIANE RODRIGUES,426381488
1109,CRISTIANE AIRES DE ALMEIDA,252179614
1110,MAGNA LUIZA ÂNGELO DA SILVA,362045094
1111,ANGELA ALVES LUCAS,347131864
1112,SIMONE GIZELE CHAVES,32.910.280-1
1113,ERIVANDA DE QUEIROZ GUE-
DES,52.803.347_5
1114,MICHELA LIRIA MARIANO,3056116503
1115,HELENA DE JESUS,348046017
1116,GISELE APARECIDA RODRIGUES DE OLI-
VEIRA BORGES,325508080
1117,ERICA NASCIMENTO VIEIRA,365477321
1118,ADRIANA APARECIDA MENDES PACHE-
CO,344572869
1119,ANGELICA ALVES DOS SANTOS,327048037
1120,ANA PAULA ALVES FERNANDES,329818533
1121,ANDREIA ALVES  DOS SANTOS,507471246
1122,ALESSANDRA CARDOSO VEI-
GA,55.315.982.3
1123,LUCIENE APARECIDA REBOUÇAS FURTA-
DO DE SOUZA,320196574
1124,CARLA CRISTINE DE ALMEIDA,361323967
1125,FRANCISCA FERREIRA DOS 
SANTOS,36963570x
1126,ELAINE CRISTINA DOS SANTOS,330895424
1127,SIMONE DA SILVA FERREIRA,3344677301
1128,VANDERLI APARECIDA DOS SANTOS,36 
323776.8
1129,SIMONE FREITAS DIAS,307969411
1130,SARAH DE ALMEIDA COELHO,320196926
1131,ELISANGELA DO NASCIMENTO,340219048
1132,LUCIANA PAULA DELACQUA SOU-
SA,36526116-6
1133,MARIA APARECIDA DE JESUS SAN-
TOS,358041326
1134,ERIKA RODRIGUES ALVES,38.865.311-5
1135,FERNANDA SANTOS NUNES FRAN-
CO,33034343-9
1136,MÁRCIA CAVALCANTE MEDEI-
ROS,335018257
1137,PAULA APARECIDA DEVIDES,331577938
1138,DANIELA CRISTINA LAPIM,321174859
1139,EDNA RODRIGUES DOS SAN-
TOS,35849189/7
1140,ELISANGELA DE SENA,368222640
1141,KELI CRISTINA MARTINS,42255120x
1142,GRACIANE MARQUÊS,N INF
1143,VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEI-
RA,3547967109
Diadema, 15 de outubro de 2021. ODAIR CABRERA 
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
DE PESSOAS.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
DE 15/10/2021: PORTARIAS: 1427, EXONERA a 
contar de 14/10/21, ANA CAROLINA CORREIA DE 
ASSIS, RG 44.899.466-5, CHEFE DE SERVIÇO, 
SECOM. 1428, EXONERA a contar de 14/10/21, 
ALINE MARIA DA SILVA, RG 43.318.775-X, OFI-
CIAL DE GABINETE II, SECOM. 1429, NOMEIA a 
contar de 14/10/21, ALINE MARIA DA SILVA, RG 
43.318.775-X, CHEFE DE SERVIÇO, SECOM. 
1430, EXONERA a contar de 14/10/21, RAFAEL 
LUCAS CAMPOS DA SILVA, RG 38.281.205-0, OFI-
CIAL DE GABINETE I, SECOM. 1431, NOMEIA a 
contar de 14/10/21, RAFAEL LUCAS CAMPOS DA 
SILVA, RG 38.281.205-0, OFICIAL DE GABINETE 
II, SECOM. 1432, NOMEIA a contar de 18/10/21, 
SABRINA FERNANDA CARMO DE OLIVEIRA, RG 
54.909.904.9, OFICIAL DE GABINETE I, SECOM. 
1433, NOMEIA a contar de 15/10/21, ANDRESSA 
ALVES MATOSINHOS, RG 43.999.274-6, AGENTE 
DE CORREGEDORIA, SSC.
1434, NOMEIA a contar de 15/10/21, ANTONIO 
CARLOS DE ANDRADE PAULA JUNIOR, RG 
22.716.220-1, AGENTE DE CORREGEDORIA, 
SSC. 1435, REVOGA a contar de 01/10/21, a Port GP 
nº 1.388 de 01/10/21, SO. 1436, EXONERA a con-
tar de 15/10/21, ANDRE RODRIGUES DOS SAN-
TOS, RG 55.282.523-2, CHEFE DE DIVISÃO, SEL. 
1437, NOMEIA a contar de 15/10/21, WANDERSON 
MACEDO DOS SANTOS, RG 33.807.394.2, CHE-
FE DE DIVISÃO, SEL. 1438, EXONERA a contar 
de 15/10/21, BYANCA DOS SANTOS LEITÃO, RG 
65.035.027-3, CHEFE DE SERVIÇO, SEHAB. 1439, 
EXONERA a contar de 15/10/21, LEONARDO RO-
DRIGUES DE LIMA, RG 39.716.909-7, OFICIAL 
DE GABINETE I, SG. 1440, EXONERA a contar de 
15/10/21, CARLOS APARECIDO JERONIMO DO 
NASCIMENTO, RG 16.173.593, CHEFE DE SERVI-
ÇO, SC. 1441, NOMEIA a contar de 15/10/21, LEO-
NARDO RODRIGUES DE LIMA, RG 39.716.909-7, 
CHEFE DE SERVIÇO, SEHAB. 

LEI Nº 4.125, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 DIS-
PÕE sobre alteração da Lei Municipal nº 3.313, de 
23 de abril de 2013, que disciplinou o agendamento 
de consultas médicas, exames laboratoriais e exa-
mes de mamografia, nos órgãos da rede municipal 
de saúde, e deu outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 029/2020 de autoria do Ver. Cícero Antônio 
da Silva JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais:
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte LEI: ARTIGO 1º - 
Fica alterada a ementa da Lei Municipal nº 3.313, 
de 23 de abril de 2013, que passa a ter a seguinte 
redação: “Disciplina o agendamento de consultas 
médicas, exames laboratoriais e exames de ma-
mografia e de ultrassom de próstata, nos órgãos da 
rede municipal de saúde, e dá outras providências.” 
ARTIGO 2º - Fica alterado o artigo 1º da Lei Muni-
cipal nº 3.313, de 23 de abril de 2013, que passa a 
ter a seguinte redação: “ARTIGO 1º - As consultas 
médicas, os exames laboratoriais e os exames de 
mamografia e de ultrassom de próstata, nos órgãos 
da rede municipal de saúde, serão realizados no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.” ARTIGO 
3º - Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal nº 
3.313, de 23 de abril de 2013, que passa a ter a 
seguinte redação: “ARTIGO 2º - Os resultados dos 
exames laboratoriais e dos exames de mamografia 
e de ultrassom de próstata serão fornecidos no pra-
zo máximo de 05 (cinco) dias úteis, salvo exceções, 
a serem definidas.” ARTIGO 4º - Fica alterado o pa-
rágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal nº 3.313, 
de 23 de abril de 2013, que passa a ter a seguinte 
redação: “ARTIGO 3º - .............................................. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os cartazes de que trata 
esta Lei poderão ser feitos de qualquer tipo de mate-
rial, devendo conter a seguinte frase: “As consultas 
médicas, os exames laboratoriais e os exames de 
mamografia e de ultrassom de próstata, nos órgãos 
da rede municipal de saúde, serão realizados no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.” ARTIGO 
5º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a 
presente Lei, no que couber. ARTIGO 6º - Esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. Diade-
ma, 14 de outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JU-
NIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON 
RENAN SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Ju-
rídicos REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretária 

de Saúde

LEI Nº 4.126, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 INS-
TITUI, no âmbito do Município de Diadema, a “Se-
mana Paulo Freire” e o Ano de 2021 como o “Ano 
Educacional Paulo Freire”, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 006/2021 de autoria do Ver. 
Josa Queiroz JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que 
a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promul-
ga a seguinte LEI: ARTIGO 1º - Ficam instituídos, no 
âmbito do Município de Diadema, a “Semana Paulo 
Freire”, a ser realizada, anualmente, na semana que 
compreende o dia 19 de setembro, e o Ano de 2021 
como o “Ano Educacional Paulo Freire”, em home-
nagem ao centenário do nascimento do Patrono da 
Educação Brasileira. ARTIGO 2º - Em comemora-
ção à “Semana Paulo Freire” e ao “Ano Educacional 
Paulo Freire” poderão ser realizadas atividades que 
promovam, incentivem e valorizem a conscientiza-
ção para uma educação transformadora da pessoa 
humana e de suas relações. ARTIGO 3º - A “Sema-
na Paulo Freire” e o “Ano Educacional Paulo Freire” 
ora instituídos passarão a integrar o Calendário Ofi-
cial de Eventos do Município de Diadema. ARTIGO 
4º - O Executivo Municipal regulamentará a presente 
Lei, no que couber. ARTIGO 5º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 
6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. Diadema, 14 de outubro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos ANA LUCIA SANCHES Secretá-
ria de Educação

LEI Nº 4.127, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 INSTI-
TUI, no âmbito do Município de Diadema, a Semana 
de Conscientização sobre o Câncer Colorretal, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 127/2021 
de autoria do Ver. Jeferson Leite Ribeiro JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribui-
ções legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 
ARTIGO 1º - Fica instituída, no âmbito do Município 
de Diadema, a Semana de Conscientização sobre 
o Câncer Colorretal, a ser realizada, anualmente, 
na quarta semana do mês de março. ARTIGO 2º - A 
Semana ora instituída passará a integrar o Calen-
dário Oficial de Eventos do Município de Diadema. 
ARTIGO 3º - O Executivo Municipal regulamentará a 
presente Lei, no que couber. ARTIGO 4º - As despe-
sas com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. Diadema, 14 de outubro de 2021 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR  Prefeito do Município 
de Diadema DHEISON RENAN SILVA Secretário de 
Governo DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Se-
cretária de Assuntos Jurídicos REJANE CALIXTO 
GONÇALVES Secretária de Saúde

LEI Nº 4.128, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 INS-
TITUI, no âmbito do Município de Diadema, o Cir-
cuito Municipal de Jiu-Jitsu, e dá outras providên-
cias. PROJETO DE LEI Nº 131/21 de autoria do Ver. 
Talabi Ubirajara Cerqueira Fahel JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova 
e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: ARTIGO 
1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Diade-
ma, o Circuito Municipal de Jiu-Jitsu. PARÁGRAFO 
ÚNICO – O Circuito Municipal de Jiu-Jitsu será inclu-
ído no Calendário Oficial de Eventos do Município. 
ARTIGO 2º - As inscrições para o Circuito Municipal 
de Jiu-Jitsu também poderão ser feitas através da 
doação de alimentos não-perecíveis e agasalhos, 
dentre outros itens, os quais serão repassados ao 
Programa “Banco de Alimentos”. ARTIGO 3º - O Po-
der Executivo Municipal regulamentará a presente 
Lei, no que couber. ARTIGO 4º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 
5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. Diadema, 14 de outubro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA  Secretária de 
Assuntos Jurídicos LUCIANA SILVA AVELINO Se-
cretária de Esporte e Lazer

LEI Nº 4.129, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 INS-
TITUI, no âmbito do Município de Diadema, o Mês 
de Conscientização sobre Comunicação Alternativa. 
PROJETO DE LEI Nº 137/2021 de autoria da Verª 
Lilian Aparecida da Silva Cabrera JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova 
e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: Art. 1º 
- Fica instituído, no âmbito do Município de Diade-
ma, o Mês de Conscientização sobre Comunicação 
Alternativa, a ser realizado, anualmente, no mês de 
Outubro. Parágrafo único – A ata prevista no caput 
passa a integrar o calendário oficial de eventos do 
Município de Diadema. Art. 2º - O Mês de Cons-
cientização sobre Comunicação Alternativa tem por 
objetivo: I – garantir a acessibilidade comunicativa; 
II – promover e ampliar habilidades em pessoas com 
privações funcionais, em decorrência de deficiência, 
mobilidade reduzida ou envelhecimento, utilizando 
diferentes alternativas para realizar as atividades 
do cotidiano; III – resolver com criatividade os pro-
blemas funcionais de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, favorecendo a comunicação, 
adequação postural e mobilidade; IV – construir, 
ampliar e valorizar todas as formas expressivas e 
habilidades do sujeito, respeitando a individualida-
de de cada um; V – permitir recursos variados que 
promovam independência em atividades de vida 
diária, como alimentação, vestuário, higiene, mobi-
liário e matéria escolar modificado. Parágrafo único 
– No mês de conscientização de que trata esta Lei 
poderão ser realizadas ações educativas, como pa-
lestras, seminários, cursos, entre outras orientações 
específicas, direcionadas aos profissionais da saú-
de, da educação, da assistência social, cuidadores, 
familiares e demais interessados. Art. 3º - As des-
pesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário. Art. 4º - Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. Diadema, 14 de 
outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito 
do Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA 
Secretário de Governo DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA  Secretária de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.130, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 DIS-
PÕE sobre a instituição do Programa Municipal de 
Coleta Seletiva – Recicla Diadema. CONSIDERAN-
DO, o disposto na Lei Federal nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; CONSIDERANDO o disposto na 
Lei Municipal nº 3.853, de 10 de maio de 2019, que 
disciplinou a gestão e o gerenciamento dos resíduos 
sólidos, instituindo a Política Municipal de Resíduos 
Sólidos de Diadema; JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais: 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte LEI: Art. 1º. Fica 
instituído o Programa Municipal de Coleta Seleti-
va – RECICLA DIADEMA conforme disposto na Lei 
Municipal 3853/2019. Parágrafo único. Entende-se 
por coleta seletiva o processo de gerenciamento de 
resíduos e conscientização que permite a separa-
ção na origem, a triagem e a destinação adequada 
de resíduos reutilizáveis e recicláveis que possam 
gerar valorização e inclusão social por meio de 
parcerias com catadores e catadoras organizados 
em Associação e/ou Cooperativas Locais. Art. 2º. A 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços 
Urbanos será responsável pela Gestão do Progra-
ma Municipal de Coleta Seletiva – Recicla Diadema, 
conjuntamente com o Núcleo Permanente de Ges-
tão conforme previsto no art. 55 da Lei 3853/2019. 
Art. 3º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Serviços Urbanos irá promover programas de cons-
cientização e educação ambiental com premissas 
da logística reversa, descarte correto, coleta seleti-
va. Art. 4º. Caberá à Câmara Municipal e ao Execu-
tivo Municipal, em todos os equipamentos públicos, 
implantar infraestrutura de coleta seletiva. Art. 5º. A 
Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e 
a Secretaria de Educação, além de instalar infra-
estrutura em todas as escolas, deverão promover 
Programa de Educação com os seguintes concei-
tos:  I - Consumo consciente; II - Lixo Zero; III - 5 
R’s (recusar, repensar, reutilizar, reciclar e recupe-
rar); IV - Economia Circular; V - Educação Ambiental 
Interdisciplinar; VI - Economia Solidária. Art. 6º. Os 
Ecopontos - Pontos de Entregas de Pequenos Vo-
lumes de resíduos de construção civil, volumosos 
e recicláveis - serão pontos de apoio ao Programa 
Municipal de Coleta Seletiva – Recicla Diadema, 
podendo ser gerenciados por catadores e cata-
doras do Município, conforme art. 37, § 2º, da Lei 
3853/2019. Art. 7º. Os PEV – Pontos de Entregas 
Voluntárias - e os ecopontos poderão ter recipientes 
para acondicionamentos de resíduos prevendo o re-
colhimento de resíduos da logística reversa. Art. 8º. 
O Programa Municipal de Coleta Seletiva – Recicla 
Diadema poderá ser realizado por meio da contrata-
ção de Associações e/ou Cooperativas de catadores 
e catadoras, que atendam às exigências legais, em 
especial as obrigações fiscais e trabalhistas, confor-
me previsto nos termos do artigo 36 da Lei Municipal 
nº 3.853, de 10 de maio de 2019. Art. 9º. As despe-
sas com a execução desta Lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria, suplementada se 
necessário. Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições con-
trárias. Diadema, 14 de outubro de 2021 JOSÉ DE 

FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA  Secretária de 
Assuntos Jurídicos WAGNER FEITOSA Secretário 
de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

LEI Nº 4.131, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 ALTE-
RA denominação de próprio municipal. PROJETO 
DE LEI Nº 138/2021 de autoria do Ver. Josa Queiroz 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais: FAZ SABER que a Câ-
mara Municipal aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte LEI: ARTIGO 1º - Fica alterada a deno-
minação do Ginásio Municipal Poliesportivo Claudio 
Kano, localizado à Rua Prudente de Moraes, 302, 
Promissão, para Ginásio Municipal Poliesportivo 
Ivanderlei Pereira – Vandão. ARTIGO 2º - Deverá 
o Poder Executivo Municipal, através do setor com-
petente, instalar a devida placa de identificação do 
próprio municipal, na qual deverão constar os dados 
biográficos do homenageado, nos termos do dispos-
to na Lei Municipal nº 1.931, de 28 de junho de 2000. 
ARTIGO 3º - As despesas com a execução desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento vigente, su-
plementadas, se necessário. ARTIGO 4º - Esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário, em especial 
a Lei Municipal nº 2.020, de 10 de abril de 2001. Dia-
dema, 14 de outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JU-
NIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON 
RENAN SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA  Secretária de Assuntos Ju-
rídicos RONALDO JOSÉ LACERDA Secretário de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano

LEI Nº 4.132, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 DIS-
PÕE sobre o acompanhamento de intérprete de 
Libras durante as consultas, internações, procedi-
mentos e atendimentos de urgências e emergên-
cias. PROJETO DE LEI Nº 010/2021 de autoria do 
Ver. Jeoacaz Coelho Machado JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova 
e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: ARTIGO 
1º - Todo cidadão que apresente deficiência auditiva 
terá o direito de solicitar um intérprete de Libras para 
seu acompanhamento durante as consultas, interna-
ções e para atendimentos de urgência e emergência 
nos equipamentos de saúde integrantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, no âmbito do Município de 
Diadema. ARTIGO 2º - O Executivo Municipal re-
gulamentará a aplicação desta Lei, no que couber. 
ARTIGO 3º- As despesas com a execução desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento vigente, su-
plementadas, se necessário. ARTIGO 4º - Esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. Diade-
ma, 14 de outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JU-
NIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON 
RENAN SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Ju-
rídicos REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretário 
de Saúde

LEI Nº 4.133 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 INSTI-
TUI o Dia Municipal de Luta Contra o Assédio Moral 
nas Relações de Trabalho, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 136/2021 de autoria do Ver. 
Jefferson Marques de Souza Moreira JOSÉ DE FI-
LIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribui-
ções legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 
ARTIGO 1º - Fica instituído o Dia Municipal de Luta 
Contra o Assédio Moral nas Relações de Trabalho, 
a ser comemorado, anualmente, no dia 02 de maio, 
em virtude do Dia Estadual de Luta Contra o Assé-
dio Moral nas Relações de Trabalho, instituído pela 
Lei Estadual nº 13.036, de 29 de maio de 2008, ser 
comemorado na mesma data. ARTIGO 2º - Em co-
memoração ao Dia Municipal de Luta Contra o As-
sédio Moral nas Relações de Trabalho poderão ser 
realizadas atividades alusivas ao tema, visando a 
propagação e a conscientização sobre a luta contra 

A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de 
Saúde, torna público para conhecimento a retificação 
do Regulamento Eleitoral do Conselho Popular de 
Saúde Biênio 2021-2023, publicado em 18/09/2021, 
contendo as seguintes alterações: onde se lê  “Ser 
maior de 16 anos de idade mediante apresentação 
do titulo de eleitor” – leia-se “Ser maior de 16 anos 
de idade possuir título de eleitor ou documento de 
identidade (art. 6º Lei nº 1211/92)”. Os demais itens 
do Regulamento Eleitoral permanecem inalterados. 
Comissão Eleitoral do Conselho Popular de Saúde.

o assédio moral no ambiente de trabalho. ARTIGO 
3º - A data comemorativa ora instituída passará a 
integrar o Calendário Oficial de Eventos do Municí-
pio de Diadema. ARTIGO 4º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 
5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. Diadema, 14 de outubro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos ODAIR CABRERA Secretário de 
Administração e Gestão de Pessoas

LEI Nº 4.134 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 ALTE-
RA a Lei Municipal nº 4.076, de 18 de junho de 2021, 
que institui a Mesa Permanente de Negociação Co-
letiva - MPNC. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no 
uso e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte LEI: Art. 1º. Fica alterado o §1º 
do art. 3º da Lei Municipal nº 4.076, de 18 de junho 
de 2021, que passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Art. 3º. .............................................................. 
§ 1º. O Poder Executivo Municipal será representa-
do por 03 (três) membros da Administração Pública, 
tais sejam: Secretário de Governo, Secretário de 
Administração e Gestão de Pessoas e Secretário 
de Finanças. § 2º. .....................................................
§3º............................................................................
§4º.............................................................................
”. Art. 2º. Fica alterado o §1º do art. 4º da Lei Muni-
cipal nº 4.076, de 18 de junho de 2021, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 4º. ......................................................................
I-.................................................................................
II-...............................................................................
III-................................................................................
IV-...............................................................................
V-...............................................................................
§ 1º. O Prefeito Municipal poderá delegar poderes 
ao Secretário Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoas para celebrar instrumentos convencio-
nados no âmbito da MPNC. 
§2º.......................................................................
”. Art. 3º. As despesas com a execução desta Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, consignadas no orçamento, suplementadas 
se necessário. Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Diadema, 14 de outubro de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Municí-
pio de Diadema DHEISON RENAN SILVA Secretá-
rio de Governo DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos ODAIR CABRERA 
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas
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