
Servidores de São Bernardo se reuniram nesta quarta em frente ao prédio 
Instituto  Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo (Imasf), 
preocupados com a terceirização da  assistência médica. Categoria alega 
falta de diálogo com a prefeitura, que nega a afirmação
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O Butantan abriu o pré-cadas-
tro de voluntários interessados 
em participar de estudos clínicos 
com a Butanvac, a vacina contra 
a covid-19 que está sendo desen-
volvida pelo instituto  e um con-
sórcio internacional. 

O prefeito de Diadema, José de Filippi 
Jr., lançou, nesta quarta-feira (16), novo 
programa que visa à aceleração da regular-
ização fundiária no município. A meta da 
prefeitura é regularizar 9.570 imóveis nos 
próximos quatro anos, sendo que este ano 
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Regulariza Diadema vai beneficiar 
20 mil famílias em quatro anos

 Brasil registra 2,9 mil mortes e 95,3 mil 
casos do novo coronavírus em 24 horas

SP abre pré-cadastro 
de voluntários 

para testes com 
a Butanvac

novo progrAMA

pAndeMIA

São pAulo

O talento sempre tem 
consciência de sua própria 
abundância e não cria 
objeções em dividir

“

“

Nublado pela 
manhã, com 

possibilidade de 
garoa. Tarde de sol 

com diminuição 
de nuvens. Noite 

com muita 
nebulosidade.

Quinta-feira
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Alexander Soljenitsyn

O presidente da Federação da In-
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
e do Sesi-SP, Paulo Skaf, esteve nesta 
quarta-feira (16) no ABC, visitando as 
unidades de São Bernardo e de Dia-
dema do Serviço Social da Indústria. 
Skaf veio a Diadema para conhecer o 
novo projeto do Parque Aquático, que 
prevê a construção de uma piscina se-
miolímpica aquecida, modernização 
do balneário com brinquedos aquáti-
cos, tendo como base o conceito de 
lazer para população que mora no 
município. O início das obras está 
previsto para outubro deste ano, com 
duração de 12 meses e investimento 
de R$ 4 milhões. 

serão beneficiadas 5 mil unidades habita-
cionais.As ações do Regulariza Diadema 
este ano vão beneficiar famílias de 13 nú-
cleos habitacionais, além de loteamentos. 
Ao todo serão beneficiadas cerca de 20 mil 
famílias em quatro anos.

Meta da prefeitura é regularizar 9.570 imóveis em quatro anos

Skaf visitou a área cedida para receber o 24º BpM de diadema
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Banco Central eleva taxa básica de juros para 4,25% ao ano
eConoMIA
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Skaf anuncia mais R$ 4 milhões para o Sesi de Diadema
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pArque AquátICo 

Os proprietários de veí culos flex 
que costumam abastecer com eta-
nol estão sentindo no bolso a alta 
dos preços. O valor do produto não 
para de subir nas bombas, a pon to 
de a gasolina ser mais van ta josa  na 
hora de abastecer, mesmo com a dis-
parada do petróleo no mercado in-

Etanol fica 75% mais 
caro nos postos do 
ABC em 12 meses
Estiagem e opção pela produção de açúcar explicam alta no 

preço do renovável em meio à safra de cana de açúcar

Ford revive nome Maverick para sua nova picape, que será 
feita no México e deve vir ao Brasil em 2022

ternacional. Na semana passada, o 
etanol era vendido, em média, a R$ 
4,219 o litro nos estabele cimentos 
do ABC, valor 37,4% superior ao 
apurado no final de dezembro (R$ 
3,071), segun do pesquisa da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP), com 

dados compilados pelo Diário Re-
gional. Em 12 meses, a al ta acumu-
lada chega a 75,1%. Ainda segundo 
a ANP, o combustível variou entre o 
preço mínimo de R$ 3,949 (encon-
trado em postos localizados em San-
to André) e o máximo de R$ 4,699 
(São Caetano).

CARISMA
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Fotos: Divulgação

O Banco Central (BC) subiu os juros básicos da economia em 0,75 ponto percentual, pela terceira vez 
consecutiva. A decisão, anunciada nesta quarta-feira (16) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), 
elevou a taxa Selic de 3,5% para 4,25% ao ano. A elevação era esperada pelos analistas financeiros. Em 
comunicado, o BC indicou que deve seguir elevando a taxa Selic na próxima reunião, em agosto. No 

comunicado, o Copom destacou que a pressão inflacionária revela-se maior que o esperado, “sobretudo 
entre os bens industriais”. A Selic continua em um ciclo de alta, depois de passar seis anos sem ser 
elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois disso, o 
Copom voltou a reduzir os juros, até que a taxa chegou a 6,5% ao ano, em março de 2018.

Divulgação

Cedido ao Diário Regional por Dmitri Czar
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PONTO DE VISTA    

Urgente protagonismo 
do município

Este é um ano emblemático. 
Não apenas porque meio milhão de 
mortes ferem milhões de brasileiros, 
mas porque há uma chance de res-
gatar a liderança ambiental que já foi 
nossa.  Quando os Estados Unidos 
voltam à arena ecológica, pressio-
nam todos os demais países a as-
sumirem suas responsabilidades. 
A desastrosa gestão do Ministério 
do Meio Ambiente mostra que não 
se pode esperar súbita mudança de 
rota no trato da natureza por parte 
do governo federal. Isso impõe que 
as demais entidades federativas 
assumam singular protagonismo. 
Dentre elas, o município 

Todas as cidades sofrem da idên-
tica insuficiência de estratégias de 
redução da emissão de gases produ-
tores do efeito-estufa. Mas todas elas 
têm condições de ser sustentáveis. 
Desde que haja criatividade, vontade 
e uso eficiente das tecnologias. Cria-
tividade não falta aos gestores locais. 
Conhecem as singularidades de seu 
solo natal. Cada cidade brasileira tem 
uma vocação. Por menor que seja o 
município, ele tem algo a mostrar e no 
que investir, para mostrar aos demais 
que pode ser uma cidade inteligente.

É perfeitamente viável cuidar do 
saneamento básico, da ampliação do 
verde, do adequado trato dos resíduos 
sólidos. Que município não gostaria 
de ser considerado “o mais limpo” de 
seu Estado? Ou o mais verde, o que 
mais plantou árvores? Ou que mais 
recicla, eliminou “lixões” e desman-
ches, ambos atestados de ignorância 
e subdesenvolvimento e ganhou em 
índices de qualidade de vida?

O atendimento digital da popu-
lação ajuda a despertar a cidadania 
para participar desse projeto que não 
é exclusivo do Estado, mas é de toda a 
coletividade, ante aquilo que o consti-
tuinte estabeleceu em 1988.

Um prefeito antenado com o 
que se passa no mundo não pode 
estar alheio à influência dessa nova 
mentalidade nutrida pelo Primeiro 
Mundo, pelos cientistas, pelos pen-
sadores mais ouvidos, logo assimilada 
pelo empresariado. Quando se vê 
conglomerados poderosos lançando 
compromisso ESG, tem-se de con-
cluir que a questão é muito séria. O 
capital não estaria voltado à susten-
tabilidade, pensando em conjunto a 
respeito da proteção à natureza, da 
redução das desigualdades sociais e 
querendo implementar uma gestão 
inteligente no poder público e em to-
das as organizações, não percebesse 
as nefastas consequências de se con-
tinuar a ignorar essa tríade. 

É muito importante lembrar 

Franco Montoro, que em suas aulas 
de Introdução à Ciência do Direito 
na PUC-SP falava que ninguém 
nasce na União, nem no Estado. As 
pessoas nascem na cidade. E ainda 
há grande contingente daquelas 
que nunca deixam a sua cidade, ali 
permanecendo até à morte. Algo 
reforçado com a pandemia, que re-
stringiu a volúpia das viagens e do 
permanente trânsito de pessoas por 
todas as partes do planeta. 

Por isso é que a cidade deve 
cuidar muito bem de seu munícipe. 
Tornar esse espaço federativo um 
modelo de gestão afinada com as 
exigências de uma população cada 
vez mais aberta aos novos recla-
mos, postos por pessoas que se 
comovem com a degradação ambi-
ental. O mundo chegou a um ponto 
intolerável no péssimo uso de recur-
sos naturais que são finitos e não 
estão sendo repostos. 

Fala-se muito no desmata-
mento, em sua redução ou, me-
lhor ainda, em imediata para-
lisação; mas não se ouve falar na 
restauração das matas destruídas. 
Todos os municípios têm áreas de-
compostas pela ignorância ou pela 
ambição humana. Não há uma 
cidade, sequer, dispensada de re-
plantar. De compensar a natureza 
pela criminosa atuação de quem 
dela se serviu como se fora um su-
permercado gratuito, do qual tudo 
se extrai, nada se repõe. 

O prefeito que abraçar essa cau-
sa marcará o seu lugar na história. 
Ninguém quer ficar marcado na 
tradição do município, como aquele 
insensível que esteve ausente do 
maior debate mundial no ano de 
2021, quando se assistiu ao que se 
pensava o inimaginável: China e 
Estados Unidos de braços dados, 
prometendo reduzir suas emissões 
poluentes. Os maiores bancos 
brasileiros oferecendo um pro-
jeto de viabilidade socio-ambiental 
para a tão sofrida Amazônia. Em-
presas que, aparentemente, nunca 
se preocuparam com a natureza, 
dispondo-se a oferecer sua contri-
buição para salvar o planeta.

Agora é a hora do protagonis-
mo dos municípios. Façam tudo 
o que possa legitimar a opção do 
constituinte, a coloca-los ao lado 
da União e dos Estados-membros 
e mostrem merecer essa verdadeira 
promoção, um up-grade na sua 
conceituação institucional.

O mundo não se esquecerá 
dos prefeitos lúcidos. 

José Renato Nalini é 
Reitor da Uniregistral

Filippi lança novo programa 
de regularização fundiária

Projeto terá um olhar amplo para a cidade, atuando não apenas em núcleos habitacionais

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A Prefeitura de Diadema 
lançou, nesta quarta-feira (16), 
novo programa que visa à acele-
ração da regularização fundiária 
no município. A apresentação do 
Regulariza Diadema foi feita em 
live pelo prefeito José de Filippi 
Jr. (PT)  e o secretário de Habita-
ção, Ronaldo Lacerda. Também 
foi feita a entrega simbólica de 
títulos de propriedade para cerca 
de 200 famílias dos núcleos 18 
de Agosto e Santa Luzia.

A meta da prefeitura é regu-
larizar 9.570 imóveis nos próxi-
mos quatro anos, sendo que em 
2021 serão beneficiadas 5 mil 
unidades habitacionais, ultra-
passando 50% do compromis-
so assumido em campanha por 
Filippi. “As ações do programa 
em 2021 vão beneficiar famí-
lias de 13 núcleos habitacio-
nais, moradores de conjuntos 
habitacionais em parceria com 
a CDHU, como o Sanko e o Vila 
Socialista, além de loteamen-
tos”, destacou a administração. 

Ao todo serão beneficiadas 
cerca de 20 mil famílias ao lon-
go dos próximos quatro anos, 
total de aproximadamente 60 
mil pessoas diretamente, 15 
mil já em 2021.

Os lotes e áreas a serem 
regu larizados pelo novo pro-
grama fazem parte de uma ação 
da prefeitura iniciada na gestão 
de Filippi em 2008 e continua-
da pelo seu sucessor, o prefeito 
Mário Reali (PT), que agora está 
sendo retomada. 

“É importante destacar o 
papel fundamental dos técni-
cos da equipe da Secretaria de 
Habitação e a decisão da gestão 
Filippi e do secretário Ronaldo 
Lacerda, que atuaram desde o 
primeiro dia de 2021 para ga-
rantir autonomia aos técnicos 
e o suporte necessário para que 
a regularização fundiária dessas 
áreas fosse possível ainda este 
ano”, ressaltou a prefeitura.

n DIFERENÇAS
Segundo a administração 

municipal, há diferenças entre 
o Regulariza Diadema e o pro-
grama de regularização imple-
mentado pelo governo Lauro 
Michels (PV). A principal é que 
na gestão petista houve a reto-
mada da participação popular 
e da transparência no processo 
de regularização das áreas, colo-
cando a população à frente das 
decisões e do planejamento das 
ações do programa em parceria 
com os técnicos da Habitação. 

“A primeira ação para reto-
mada dessa participação será o 
lançamento do Fórum Munici-
pal de Regularização Fundiária 
no segundo semestre de 2021, 
que será realizado de forma 
virtual, a fim de reunir lideran-
ças, associações, a população e 
a prefeitura para apresentar o 
balanço das regularizações até 
aqui e dar o pontapé inicial na 
discussão das propostas que 
irão nortear as ações do pro-
grama”, afirmou a prefeitura.

O Regulariza Diadema pro-
mete olhar amplo para a cidade, 
atuando não apenas em núcleos 
habitacionais, mas em lote-
amentos de interesse social em 
parceria com as associações de 
luta por moradia, loteamentos 
formais em bairros da cidade 
onde há ainda irregularidades 
fundiárias e os conjuntos habit-
acionais promovidos pelo poder 
público, os quais ainda possuem 
irregularidades do ponto de vis-
ta fundiário, segundo a admin-
istração municipal.

´
n PARCERIA
A parceria com o Cartório 

de Registro de Imóveis, Títu-
los e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de Diadema 
continua na gestão Filippi. Será 
criado o Comitê Municipal de 
Regularização Fundiária, um 
espaço formal instituído pela 
legislação, no qual prefeitura, 
Cartório de Registro de Imóveis 
e população, por meio do 

Servidores de S.Bernardo protestam em frente ao Imasf
Servidores de São Bernardo 

se reuniram nesta quarta-feira 
(16) em frente ao prédio In-
stituto  Municipal de Assistên-
cia à Saúde do Funcionalismo 
(Imasf), preocupados com a ter-
ceirização da  assistência médica.

Segundo Célio Vieira, dire-
tor do departamento jurídico do 
Sindicato dos Servidores e Em-
pregados Públicos Municipais 
e Autárquicos de São Bernardo 
(Sindserv-SBC), não há diálogo 
entre a prefeitura e a categoria 
em relação à mudança. 

“Infelizmente, o Imasf, se-
gundo a prefeitura tem noticia-
do, será terceirizada a carteira 
de todos os servidores, tanto o 
plano geral básico, como o inter-

mediário e o especial. O prédio 
já foi vendido. Vai ser construí-
do aqui o Hospital da Mulher 
futuramente. Só que o prefeito 
(Orlando Morando/PSDB) não 
dialoga com os servidores. 
A superintendente do Imasf 
(Ana Luisa Oliveira Pontes) não 
atende os servidores, os fiscais, 
muito menos o administrativo. 
Não conversam e vão terceirizar 
a carteira. Queremos diálogo, 
para encontrar a melhor manei-
ra de evitar com que isso acon-
teça”, afirmou o diretor. 

n A PREFEITURA
Questionada, a prefeitura 

informou que a autarquia op-
era sob as leis e dispõe de ampla 

rede de comunicação com seus 
beneficiários, como site, aten-
dimento telefônico e e-mail, e 
reúne também suas informa-
ções no Portal da Transparên-
cia, bem como no Diário Ofi-
cial do Município. “Além disso, 
dispõe de Conselho Gestor que 
tem entre seus integrantes be-
neficiários que participam de 
reuniões e atas periodicamente, 
tendo no último dia 26/05 
aprovado a mudança do modelo 
assistencial”, afirmou.

Segundo a prefeitura, o 
Imasf cuida da assistência 
médica e odontológica de 38 
mil vidas aproximadamente e, 
dessas, 58% estão no produto 
familiar geral básico que, sob 

aprovação, há cinco anos já 
são atendidos pelo Grupo In-
termédica Notredame. 

“A contratação de uma 
nova operadora será regida 
pelos trâmites da Lei e com 
transparência, sendo que essa 
movimentação é aguardada 
com expectativa pelos assis-
tidos, por oferecer melhorias 
à rede de atendimento hospi-
talar em São Bernardo. Os pla-
nos especiais, categoria Imasf, 
são opcionais com valores dife-
renciados, igualmente aprova-
dos junto ao conselho e pela 
Diretoria Executiva, conforme 
Lei nº 8.666 e suas atualiza-
ções”, destacou a administra-
ção municipal. (AR)

Fundo Municipal de Apoio à 
Habitação de Interesse Social 
(Fumapis), possam discutir 
ações conjuntas, alterações 
na legislação municipal e pro-
cedimentos a fim de agilizar 
ainda mais a regularização 
fundiária na cidade. 

“A parceria com o cartório 
é fundamental para que todo o 
trabalho da Secretaria de Hab-
itação possa ser de fato finaliza-
do com a titulação dos morador-
es de áreas irregulares na cidade, 
colocando fim à insegurança que 
atormenta centenas de famílias 
há anos em nossa cidade.”

n REVITALIZAÇÃO
Segundo Ronaldo Lacerda, o 

Regulariza Diadema será acom-
panhado de dois outros program-
as, ainda a ser lançados, o Revita
liza Diadema e o Mais Bonito.  

O foco do Revitaliza, que 
está em licitação e deve ser 
lançado nos próximos meses, 
serão as intervenções urbanas 
nos núcleos habitacionais, que 
receberão obras de cuidados 
e manutenção. Já no caso do 
Mais Bonito, previsto para o 
ano que vem, as ações estarão 
concentradas em melhorias a 
ser feitas diretamente em mo-
radias que se encontram em 

situação precária.
Além dessas melhorias, os 

programas também vão ajudar 
a gerar emprego e renda para 
os moradores. “O núcleo vai ter 
regularização fundiária, mas 
também intervenções urbanas, 
integrando de fato o bairro à ci-
dade, e para essas intervenções 
vamos empregar mão de obra 
do bairro, fortalecendo a econo-
mia local”, destacou Lacerda.

Em relação ao Mais Bonito, 
como o programa ainda está 
em estudo, não foi definido o 
número de beneficiados. A pre-
visão é que os recursos a serem 
investido sejam oriundos do or-
çamento da própria secretaria 
e em parte do Fumapis. “Con-
tudo, também se tentará obter 
verbas por meio de parcerias 
com o governo estadual e fed-
eral”, pontuou a prefeitura. 

Sobre o emprego de mão-
de-obra local, a administra-
ção informou que ainda não 
foi definida a forma exata de 
contratação, mas se estuda o fo-
mento ao cooperativismo, em 
possível parceria com a Funda-
ção Florestan Fernandes, e/ou 
a exigência de que a empresa 
contratada para executar as 
melhorias admita trabalha-
dores da região.

Wikipedia

Meta da prefeitura é regularizar 9.570 imóveis em quatro anos
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Butantan detecta 19 variantes 
do novo coronavírus no Estado

Instituto lançou  boletim epidemiológico que será atualizado semanalmente
Pixabay

Grande São Paulo tem maior número de variantes: 13

A primeira edição de um 
mapeamento realizado pelo 
Instituto Butantan apontou a 
circulação de 19 variantes do 
novo coronavírus no Estado 
de São Paulo. Segundo os da
dos, coletados em laboratórios 
públicos e privados, a variante 
Gama (P.1), identificada pela 
primeira vez em Manaus, é 
predominante, mas há re
gistros da Alfa (identificada no 
Reino Unido) e da B.1.1.28, que 
originou a Gama.

Nesta quartafeira (16) 
o instituto lançou o boletim 
epidemiológico da Rede de 
Alertas das Variantes, que 
será atualizado semanal
mente e terá como foco de
tectar as cepas em circulação 
em São Paulo. Os dados são 
obtidos por meio do sequen
ciamento genômico de parte 

dos testes com resultado pos
itivo realizados pelo Butan
tan e pelos laboratórios que 
integram a rede.

Esse primeiro levanta
mento utilizou dados de ja
neiro até o dia 29 de maio 
(21ª semana epidemiológica) 
e apontou que a variante 
Gama corresponde a 89,9% 
dos casos avaliados. “Foram 
sequenciados 4.812 (0,58%) 
genomas completos de 
834.114 (39,2%) casos posi
tivos”, informou o instituto.

O Departamento Regional 
de Saúde (DRS) da Grande São 
Paulo teve o maior número de 
variantes identificadas, totali
zando 13. Na sequência, vi
eram a DRS Sorocaba e a DRS 
Campinas, com oito e sete 
variantes, respectivamente.

Segundo o Butantan, o 
boletim vai permitir o acom
panhamento da distribuição 
e evolução temporal da in
cidência das variantes, tes
tes realizados por região, 
amostras positivas e o por
centual de resultados posi
tivos encaminhados para 
sequenciamento genômico. 
Será possível ainda ver as 
frequências absolutas e rela
tivas das linhagens do vírus 

por Departamento Regional 
de Saúde.

n PARCERIAS
Os parceiros da rede são: 

Hemocentro de Ribeirão Pre
to/FMRPUSP, Mendelics, 
FZEAUSP/Pirassununga, 
Centro de Genômica Fun
cional (ESALQUSP)/Piraci
caba, Faculdade de Ciências 
Agrônomas UNESP/Botu
catu e FAMERP São José do 
Rio Preto.

O Butantan também 
lidera a Rede de Laboratórios 
para Diagnóstico do Coro
navírus SARSCoV2, que 
conta com 28 laboratórios 
públicos e um privado, que já 
realizaram quase 4 milhões 
de exames para detecção da 
covid19 desde o início da 
pandemia. A rede tem como 
objetivo entregar, em um 
prazo de até 72 horas, os lau
dos a pacientes com suspeita 
de infecção pelo vírus. (AE)

Escolas de SP vão poder receber 
mais alunos de forma presencial

Covid-19: país tem 2,9 mil mortes 
e 95,3 mil casos em 24 horas

São Paulo abre pré-cadastro 
para testes da Butanvac

O governador João Doria 
anunciou nesta quartafeira 
(16), juntamente com o se
cretário da Educação, Rossieli 
Soares, o novo plano de am
pliação da retomada das aulas 
pre senciais da Educação Básica 
para o segundo semestre.

Nesta nova etapa, para 
calcular a porcentagem 
de alunos permitidos será 
levada em consideração a 
capacidade total de acolhi
mento das escolas e não mais 
o total de matrículas. O dis
tanciamento mínimo entre 
as pessoas passa a ser de 1 
metro e não mais de 1,5 me
tro. Cada escola vai elaborar o 
seu plano de retorno levando 
em consideração a realidade 
da comunidade escolar, e 
neste momento a volta às au
las presenciais não será obri
gatória para os estudantes.

“Neste novo plano, a par
tir de agosto, cada escola 
deverá determinar a capaci

Nas últimas 24 horas, as 
autoridades de saúde regis
traram 2.997 mortes e 95.367 
novos casos de covid19. Foi 
o maior número de óbitos 
em um único dia desde 29 de 
abril, quando foram confirma
das 3.001 mortes.

O total de novos diagnósticos 
positivos de co vid19 registra
dos na atualização do Ministério 
da Saúde desta quartafeira (16) 
foi o terceiro maior desde o início 
da pandemia, perdendo apenas 
para os dias 2 de junho (95.601) 
e 25 de março (100.158).  

Com os novos casos, o país 
acumula 17.628.588 pessoas 
infectadas pelo novo coro
navírus desde o início da pan
demia. Nesta terçafeira (15), 
o sistema de dados do minis
tério trazia 17.533.221 casos 
acumulados. O país tem ainda 
1.104.294 casos ativos, em 
acompanhamento.

O total acumulado de mortes 
em função da covid19 no Bra

O Instituto Butantan abriu 
o précadastro dos voluntários 
interessados em participar dos 
estudos clínicos da Butanvac, 
vacina que já está sendo pro
duzida sem depender da im
portação de matériaprima. Os 
interes sados devem acessar a 
página do IB (butanvac.butan
tan.gov.br), onde constam todas 
as informações e onde é feito o 
preenchimento do formulário.

“O Instituto Butantan lança 
hoje o programa com orienta
ção para voluntários acima de 
18 anos que desejam participar 
da fase de testes da Butanvac, 
a nova vacina produzida sem 
depender de insumos importa
dos. Os ensaios clínicos serão 
realizados pelo Hospital das 
Clínicas da Universidade de São 
Paulo, em Ribeirão Preto. Nesta 
fase 1 participarão 418 volun
tários selecionados acima de 18 
anos, e não precisa ser médico 
ou enfermeiro”, destacou o go
vernador João Doria, durante 

dade de acolhimento total de 
alunos de acordo com a sua 
realidade, desde que sejam re
speitados todos os protocolos 
de prevenção, como uso de 
máscara, álcool em gel e dis
tanciamento mínimo de um 
metro entre os estudantes na 
sala de aula”, afirmou Doria. 

Também estão sendo ad
quiridos 3 milhões de testes 
de covid19 destinados para 
profissionais da educação e es
tudantes. Os testes serão apli
cados em parceria com Secre
tarias Municipais de Saúde em 
casos sintomáticos. Também 
será feita avaliação sentinela 
para garantir vigilância epide
miológica escolar. 

“Quanto mais tempo de
morarmos a voltar, maior será 
o déficit de aprendizagem dos 
nossos estudantes. É urgente 
voltarmos com nossas crianças, 
jovens e adultos às aulas presen
ciais”, destacou Rossieli Soares. 
(Reportagem Local)

sil chega a 493.693. Na ter
ça o número de óbitos por 
consequência da doença es
tava em 490.696.

Ainda há 3.827 mortes em 
investigação, ou seja, as autori
dades de saúde ainda apuram a 
causa da morte, mesmo após a 
declaração do óbito.

O número de pessoas que 
foram infectadas e se recu
peraram da doença passou 
dos 16 milhões, alcançando 
16.030.601. Isso correspon
de a 90,9% do total de in
fectados pelo vírus.

O ranking de estados com 
mais mortes pela covid19 
é liderado por São Paulo 
(119.905). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (53.476), Minas 
Gerais (43.559), Rio Grande do 
Sul (30.032) e Paraná (28.847). 
Já os estados com menos 
mortes são Roraima (1.688), 
Acre (1.723), Amapá (1.784), 
Tocantins (3.054) e Alagoas 
(5.056). (Agência Brasil)

coletiva nesta quartafeira (16).
O processo de recrutamen

to dos interessados terá início 
assim que houver a autorização 
dos ensaios clínicos por parte 
do Conep (Conselho Nacional 
de Ética em Pesquisa), o que 
deve ocorrer em breve. Os in
teressados maiores de 18 anos 
em participar do précadastro 
devem acessar o site do IB e 
preencher um formulário. 
Quem cumprir esta etapa será 
posteriormente avisado dos 
próximos passos do estudo e 
sobre como se cadastrar nos 
centros de pesquisa, que farão o 
recrutamento dos voluntários.

Inicialmente, os ensaios 
clínicos da fase 1 serão feitos 
pelo Hospital das Clínicas, 
da Faculdade de Medicina da 
USP (Unidade de São Paulo) 
de Ribeirão Preto, com 418 
voluntários. Outros centros 
de pesquisa de excelência já 
manifestaram interesse e serão 
anunciados em breve.  (RL)

n NÚMEROS

Foram sequenciados 
4.812 (0,58%) genomas 
completos de 834.114 
(39,2%) casos positivos

CPI da Covid fará sessão secreta com Witzel 
e quebrará sigilos de gestoras de hospitais

A cúpula da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid decidiu reali
zar sessão secreta com o ex
governador do Rio Wilson 
Witzel e quebrar os sigilos 
telefônico e fiscal de orga
nizações sociais pagas para 
administrar hospitais no Rio 
de Janeiro. Os requerimen
tos serão pautados na sexta 
(18) conforme decisão anun
ciada pelo presidente da CPI, 
Omar Aziz (PSDAM).

Witzel foi à CPI, nesta 
quartafeira, mas desistiu de 
falar e encerrou o depoimen
to após um bateboca com 
os senadores Flávio Bolson
aro (PatriotaRJ) e Jorginho 
Mello (PLSC), aliados do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). O governa
dor prometeu revelar fatos 
gravíssimos que comprovam 
a interferência do governo 
federal na gestão estadual 
do Rio e desvios de recursos 
da saúde do Estado por meio 
das organizações sociais que 
administram os hospitais.

Durante o depoimento, 
Witzel disse que os hospi
tais federais no Rio “têm 
um dono”, sem citar nomes. 
Ele foi afastado do cargo 
pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) e sofreu pro
cesso de impeachment por 
acusações de desvios nos 
recursos da saúde. “Você 
imagina o quanto é preo
cupante um depoente vir 
dizer que essa rede tem um 
dono permanente a se ben
eficiar dela”, afirmou o rela
tor da CPI, Renan Calheiros 
(MDBAL). Para o relator, 
com a presença de Flávio 
Bolsonaro e de deputados 
bolsonaristas na comissão, 
o depoimento do exgover
nador “permitiu reencontro 
da CPI com a milícia”.

Flávio Bolsonaro acusou 
Witzel de fazer palanque 
político na comissão e de 
fugir na hora de respond
er sobre as acusações das 
quais é alvo. Nas redes 
sociais, após a sessão da 
comissão do Senado, o filho 
do presidente Jair Bolso
naro fez uma transmissão 
ao vivo citando perguntas 
que faria ao exgovernador. 

Acusou a cúpula da CPI 
de promover um “jogo com
binado” e “passar a mão na 
cabeça” de Witzel, livrando o 
exgovernador de responder 
o destino das verbas federais 
enviadas ao Estado. Witzel 
nega qualquer desvio. (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA
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Em 12 meses, etanol fica 75% mais caro 
nos postos de combustível da região

Estiagem e opção pela produção de açúcar explicam alta no preço do renovável em meio à safra de cana

n O NÚMERO

R$ 4,219
custava, em média, o etanol 
nos postos de combustível da 
região na semana passada

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Os proprietários de veí
culos flex acostumaramse a 
abas  te cêlos com etanol entre 
abril e dezembro, quando a 
safra de cana de açúcar derru
ba os pre ços do renovável nos 
postos de com bustível. Po rém, 
não é o que ocorre neste ano. O 
valor do produto não para de 
subir nas bombas, a pon to de 
a gasolina ser mais van ta josa  
na hora de abastecer, mesmo 
com a disparada do petróleo 
no mercado internacional.

Na semana passada, o eta
nol era vendido, em média, a 
R$ 4,219 o litro nos estabele
cimentos do ABC, valor 37,4% 
superior ao apurado no final de 
dezembro (R$ 3,071), segun

do pesquisa da Agência Nacio
nal do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), com 
dados compilados pelo Diário 
Regional. Em 12 meses, a al
ta acumulada chega a 75,1%.

Ainda segundo a ANP, o 
combustível variou entre o 
preço mínimo de R$ 3,949 (en-
contrado em postos localizados 
em Santo André) e o máximo de 
R$ 4,699 (São Caetano).

Em termos nominais (sem 
considerar a inflação), o valor 
médio apu rado na semana 
pas  sada é o maior da série 
his tórica da pesquisa da ANP. 
Em ter mos reais, tratase de 
patamar mais alto, por exem
plo, que o de maio de 2018 
(R$ 3,228), quando a gre  ve dos 
caminho neiros interrom peu 
por dez dias o abastecimento 
de combustível nos postos e 
elevou os preços às alturas.

O economista e coorde
nador do curso de Adminis
tra ção do Instituto Mauá de 
Tecno logia (IMT), Ricardo Ba 
listiero, lembra que esse ce
nário é muito parecido com o 
vivido na década de 1980.

“Na época, o governo apos
tou suas fichas nos carros a 

álcool devido ao elevado preço 
da gasolina, mas depois (a es-
tratégia) não deu muito certo 
porque havia falta do produto. 
Atualmente, os preços estão 
altos devido à estiagem, pois 
a produção de cana de açúcar 
não veio de forma consistente 
(na atual safra) e, por isso, ocor
reu um problema de oferta e 
demanda que fez os preços 
subirem. Além disso, como o 
açúcar está em alta no mer

cado exterior, os usineiros têm 
preferido canalizar a produção 
para exportação a produzir 
etanol”, explicou Balistiero.

Nas usinas paulistas, o eta
nol era vendido na semana 
pas sada a R$ 3,0004 o litro 
(valor sem impostos), segundo 
pa tamar nominal mais alto 
da história – atrás apenas dos 
3,0488 apurados em meados de 
maio, conforme levantamento 
do Centro de Estudos Avança

dos em Eco nomia Aplicada da 
Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq).

Em relatório, o Cepea/E salq 
explica que a demanda por eta
nol nas usinas paulistas enfra
queceu nas úl timas semanas, 
devido à perda de competitivi
dade do renová vel nos pos tos. 
Porém, os preços no ataca  do 
continuam praticamente está
veis, uma vez que a produção 
ain da não deslanchou.

n COMPETITIVIDADE
A gasolina, por sua vez, era 

comercializada, em média, por 
R$ 5,407 o litro no ABC na se
mana passada. O valor é 0,42% 
inferior aos R$ 5,430 apura
dos no levantamento anterior, 
maior patamar nominal da his
tória da pesquisa da ANP.

Mesmo assim, a gasolina 
segue mais vantajosa nos 
pos tos da região, já que a pari
dade entre os preços do eta
nol e do derivado do petróleo 
está em 78,0%. Segundo a 
ANP, para que o renovável 
seja competitivo, a paridade 
precisa ser inferior a 70,0%. A 
gasolina é vantajosa quando a 
relação é superior a 70,4%.

INDICADORES
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,059 R$ 5,060
Turismo R$ 5,05 R$ 5,22

Volume: R$ 45,59 bilhões
Maiores altas:  Banco Inter (5,49%), 
Sul America (3,23%)
Maiores baixas: Gerdau PN 
(-5,10%), Sid Nacional ON (-4,72%) 
Variação em 2021: 8,61%
Variação no mês:  2,41%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,075 R$ 6,077
Turismo R$ 6,04 R$ 6,28

Aneel prorroga suspensão do corte 
de luz das famílias de baixa renda

A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica (Aneel) prorrogou a 
suspensão de cortes de energia 
elétrica para famílias de baixa 
renda por falta de pagamento. 
A medida, que valia até 30 de 
junho, ficará vigente até 30 de 
setembro. A avaliação da área 
técnica do órgão é que, mesmo 
com a vacinação contra a co
vid19 no país, ainda não há 
perspectiva de melhora da pan
demia, considerando que ain
da há alto índice de contágio.

A medida continua va len  do 
para os mesmos grupos de con
sumidores, entre os quais cerca 
de 12 mil famílias cadastradas 
no Tarifa Social, os que preci
sam de energia para manter 
equi pamentos essenciais à vida 
em funcionamento e os que não 
recebem a conta de luz em casa. 

A suspensão também abran
ge unidades de saúde e hospitais 
de regiões onde não haja insti
tuições financeiras abertas por 
conta de restrições de distancia

mento social.
Durante a análise da propos

ta na reunião realizada na terça
feira (15), a diretoria do colegia
do deixou claro que a suspensão 
do corte não deve ser entendida 
como estímulo ao não pagamen
to, mas como garantia de forne
cimento do serviço àqueles que 
não podem quitar os débitos.

O mecanismo, em vigor nos 
últimos três meses, é semelhan
te ao adotado em 2020, quando 
a proibição foi mais ampla e 
va leu para todos os consumi
dores do país. No ano passado, 
a agência também julgou neces
sário prorrogar a suspensão por  
alguns meses ao avaliar a per
manência de impacto do isola
mento social no setor elétrico.

Em maio, a agência mani
festou preocupação em relação 
aos efeitos da medida nos caixas 
das distribuidoras, já que o corte 
de energia elétrica é a principal 
ferramenta das empresas para 
conter a inadimplência. (AE)

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

BC eleva taxa Selic para 4,25%,  
nível anterior ao da pandemia

O Comitê de Política Mon
etária (Copom) do Banco Central 
elevou ontem (16) a Selic (a taxa 
básica da economia) em 0,75 ponto 
porcentual, de 3,50% para 4,25% 
ao ano. Este foi o terceiro aumen
to consecutivo dos juros, na estei
ra da alta recente da inflação.

Com a decisão, a Selic retorna 
ao patamar verificado em feve
reiro de 2020  antes da pandemia 
de covid19. Com a pandemia, o 
primeiro movimento do BC foi 
acelerar os cortes da taxa, que se 
manteve no mínimo histórico de 
2% ao ano de agosto de 2020 a 
março deste ano. Em um segundo 

movimento, iniciado em março, 
o BC recomeçou a elevar a Selic, a 
fim de controlar a inflação.

O aumento da Selic reflete em 
taxas bancárias mais elevadas, 
embora haja defasagem entre a 
decisão do BC e o encarecimento 
do crédito (entre seis meses e nove 
meses). A elevação da taxa de ju
ros também influencia negativa
mente o consumo da população e 
os investimentos produtivos.

O Copom fixa a taxa básica de 
juros com base no sistema de me
tas de inflação. Neste ano, a meta 
central é 3,75%, mas o IPCA pode 
ficar entre 2,25% a 5,25%.  (AE)

Oba Hortifruti inaugura unidade em São Bernardo

A Oba Hortifruti inaugura, 
hoje (17), às 8h, a primeira uni
dade da rede em São Bernardo 
e a segunda no ABC. Com gera
ção de 130 postos de trabalho, 
a loja está instalada na avenida 
Francisco Prestes Maia, 1.491, 
no bairro Nova Petrópolis.

O valor investido não foi di
vulgado. Em março deste ano, a 
empresa abriu unidade no bair
ro Jardim, em Santo André, ao 
custo de R$ 10 milhões.

A loja, que possui 1.081 m²,  
traz o conceito Oba Farm, 
com decoração inspirada em 
fazendas. A ambientação co
meça no lado externo, que é 
trabalhado em madeira e faz 
alusão a um celeiro. No inte
rior, bancas e gôndolas tam
bém são feitas em madeira.

Para completar o cenário,  
personagens lúdicos intera
gem com os clientes. “Trouxe
mos um pedaço da fazenda 
para a cidade, a fim de lem

brar os clientes da origem de 
nossos produtos”, afirmou a 
gerente de marketing do Oba 
Hortifruti, Janaína Borges.

O hortifruti é o car rochefe 
da rede, mas o consumidor tam
bém encontrará setores de fri
os e laticínios, açougue, adega, 
mercearia, importação, flori

cultura, padaria e rotisseria.
Além disso, a nova unida

de vai ofere cer produtos das 
marcas próprias da rede. A 
linha é composta de quase 
500 itens, co mo azeites, bis
coitos, cortes de carne bovi
na e suína, chocolates, tem
peros, cafés e farináceos.

Com 99 vagas no estacio
namento coberto, a loja de 
São Bernardo oferece serviço 
de delivery, por meio de apli
cativo, WhatsApp e Ifood.

n ADMIRAÇÃO
Atualmente, a Oba Horti

fruti possui mais de 60 lojas 
espalhadas nos Estados de São 
Paulo, Goiás e Distrito Federal. 
“Temos grande admiração pe
lo  ABC, e São Bernardo, espe
cificamente, se destaca por sua 
r epresentatividade e seu cons
tante desenvolvimento”, afir
mou a gerente de marketing.

A Capital paulista, que abri
ga 21 unidades, receberá mais 
duas operações da rede até o 
final deste mês, na Vila Car
rão e no Jardim Paulista. (AA)

Serviço – Oba Farm. Ave
nida Francisco Prestes Maia, 
1.491, São Bernardo. Funciona 
mento: todos os dias, das 7h às 
22h. Estacionamento coberto.

Primeira loja da rede no município e segunda no ABC traz decoração inspirada nas fazendas

Oba possui mais de 60 lojas espalhadas em três Estados

Divulgação

Gasolina é vantajosa nos postos de combustível do ABC

Arquivo



Sesi de Diadema receberá mais R$ 4 milhões para obras do Parque Aquático e contará com posto da Polícia Militar
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n ENTRE ASPAS

Para mim é motivo de 
satisfação estar aqui para 
inaugurar esses novos espaços, 
totalmente modernizados

Paulo Skaf

Skaf conheceu a área cedida para o 24º BPM de Diadema 

O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e do Sesi-
SP, Paulo Skaf, esteve nesta 
quarta-feira (16) no ABC , em 
visita às unidades do São Ber-
nardo e Diadema. 

Em São Bernardo, Skaf 
visitou o Centro de Atividades 
Albano Franco, que recebeu 
investimento de R$ 66 mil-
hões e se tornou um dos mais 
modernos complexos educa-
cionais da rede Sesi-SP. 

“Para mim é motivo de 
satis fação estar aqui para inau-
gurar esses novos espaços, to-
talmente modernizados. Não 
foi como havíamos planejado, 
por conta da pandemia, mas o 
importante é que muita gente 
vai usufruir isso tudo e sair da-
qui com mais oportunidades, 

devido aos ensinamentos que 
terão aqui, onde se ensina com 
qualidade e comprometimen-
to”, afirmou Skaf.

Durante o evento, a nada-
dora do Sesi-SP, Etiene Me-
deiros, recebeu o passaporte 
da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA) 
para os Jogos Olímpicos de 
Tóquio. A atleta foi confirma-
da na equipe do revezamento 
4x100m livre e para a disputa 
dos 50m livre feminino. O na-
dador Matheus Gonche, que 
também esteve no evento, 
buscará medalhas na prova 
dos 100m borboleta e dos 
4x100m medley.

n DIADEMA
No período da tarde, Skaf 

visitou a unidade de Diadema 
para conhecer o novo projeto 
do Parque Aquático que prevê 
a construção de uma piscina 
semiolímpica aquecida, moder-
nização do balneário com 
brinquedos aquáticos, tendo 
como base o conceito de la-
zer para população que mora 
no município. O início das 
obras está previsto para out-
ubro deste ano, com duração 

de 12 meses e  investimento de 
R$ 4 milhões. 

O Sesi de Diadema já 
recebeu investimentos na 
ordem de R$ 14 milhões, 
para reforma e ampliação 
do Centro de Atividades, do 
campo de futebol society, 
climatização de ambientes 
escolares, modernização dos 
sistemas de aquecimento 

das piscinas e a impermeabi-
lização do reservatório.

Durante a visita, Skaf 
conheceu a área cedida para 
receber a 1ª Companhia do 
24º BPM (Batalhão da Polí-
cia Militar) de Diadema. Há 
mais de dois anos, a corpo-
ração busca um novo aloja-
mento sem sucesso.

“Estou muito feliz por 

Skaf visita unidades do Sesi em S.Bernardo 
e Diadema e anuncia novos investimentos

São Caetano realiza mais de 11 mil exames de imagem em mutirão 
A Prefeitura de São Caeta-

no realizou durante um mês 
11.155 exames de imagem 
que estavam represados por 
conta da pandemia. O aten-
dimento está sendo realizado 
todos os dias da semana, com 
horário estendido, inclusive 

R.Pires inicia implementação de 
apoio psicossocial nas escolas
A Secretaria de Educação 

de Ribeirão Pires iniciou nesta 
semana processo para a imple-
mentação do  Apoio Psicosso-
cial Escolar (APSE), serviço que 
fortalecerá as ações de iden-
tificação e acompanhamento 
de estudantes em vulnerabi-
lidade matriculados na rede 
municipal de ensino. Nesta 
quarta-feira (16), profissionais 
da equipe de orientação ped-
agógica, psicóloga e assistente 
social da Educação discutiram 
os primeiros passos para a con-
solidação do APSE.

“O objetivo deste novo 
projeto é garantir os direi-
tos dos alunos, com especial 
atenção ao acesso ao ensino 
e ao aprendizado. O apoio 
psicossocial será feito por 
equipe multidisciplinar es-
pecializada de nossa secre-
taria e estabelecerá fluxos 
e metas a serem cumpridas 
para que estudantes em 
possível situação vulnerável 
sejam ouvidos, acolhidos, 
dentro do que estabelece a 
legislação vigente e o Esta-
tuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA)”, explicou a 
secretária da Educação, Rosi 
Ribeiro de Marco.

A equipe da pasta que 
atuará no APSE será forma-
da por psicóloga, assistente 
social e pedagogas do setor 
de inclusão escolar da Secre-
taria de Educação. O projeto 
está sendo estruturado para 
implementação ainda no se-
gundo semestre deste ano.

“O que estamos debaten-
do, neste primeiro momen-
to, é de que forma o projeto 
estará articulado, como as 
demandas serão identifica-
das e como serão encami-
nhadas internamente, sem-
pre priorizando o bem-estar e 
a preservação da integridade 
da criança. Este trabalho está 
atrelado à Busca Ativa Emer-
gencial que estamos realizan-
do em nossa rede municipal 
para conhecer quem são os 
alunos matriculados que, por 
alguma razão, não estão ten-
do bom desempenho ou boa 
frequência escolar”, detalhou 
a coordenadora da equipe de 
Orientação Pedagógica da 
prefeitura, Nádia Ferreira.

n TRABALHO
Nas próximas semanas, os 

fluxos de trabalho do APSE 
serão estabelecidos. Os no-
vos estagiários de pedagogia, 
psicologia e assistência social 
contratados pela Educação 
neste ano farão parte do ser-
viço de apoio. “Vamos estabe-
lecer metas para curto, médio 
e longo prazo. A intenção é 
que o APSE seja um projeto 
transitório, que fortaleça e 
dê maior autonomia para as 
equipes de gestores escolares 
para identificar e encaminhar 
casos como este. Lembrando 
sempre do objetivo principal, 
que é a garantia de direitos da 
criança, para que tenha um 
bom desenvolvimento”, con-
cluiu Nádia. (RL)

Santo André avança 
na regularização 
do Assentamento 

Apucarana
A Prefeitura de Santo André, 

em parceria com o programa 
“Cidade Legal” da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Pau-
lo, está avançando cada vez mais 
na regularização fundiária com 
o objetivo de promover a regula-
mentação de áreas de interesse 
social no município. Uma nova 
ação  realizada pelo município 
irá beneficiar os moradores do 
Assentamento Apucarana.

No local, será realizada nos 
próximos meses a regularização 
de 142 lotes. O procedimento 
administrativo já foi concluído 
e a Certidão de Regularização 
Fundiária - juntamente com 
a lista de ocupantes – tam-
bém está protocolada junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis 
da cidade. A partir deste mo-
mento falta apenas a expedição 
das matrículas pelo cartório e a 
finalização do trâmite interno 
da prefeitura para preparar os 
documentos oficiais e marcar a 
entrega aos beneficiados.

“A regularização fundiária 
é de extrema importância, ga-
rantindo cidadania, assegu-
rando às famílias o direito à 
moradia digna e promovendo a 
melhoria da qualidade de vida, 
assim estimulando o desen-
volvimento social dos andreen-
ses. O processo permanece em 
andamento em todas as regiões 
do município”, disse o prefeito 
Paulo Serra. (RL)
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aos sábados e domingos, das 
7h às 19h. Em alguns exames 
a fila foi zerada.

Foram realizadas 4.357 
ultrassonografias, 1.433 to-
mografias, 454 densitometria, 
120 ressonâncias magnéticas, 
2.162 mamografias e 2.629 

exames de raio x. “Em pouco 
menos de um mês, consegui-
mos beneficiar 11.155 mora-
dores que estavam aguardando 
exames. Fico feliz com a ad-
esão da população e com nossa 
equipe, que desempenhou um 
trabalho importante para que 

pudéssemos zerar a fila causa-
da pela pandemia”, ressalta o 
prefeito Tite Campanella.

Os exames de ultrassono-
grafia e mamografia con-
tinuarão sendo realizados em 
horário estendido até que seja 
zerada a fila de espera. (RL)

oficializar esse momento. 
Parece aqueles programas de 
reality show onde mostra a 
nossa nova casa, chega e vê as 
mudanças. Quero agradecer 
muito ao Paulo Skaf por essa 
oportunidade. É uma melho-
ria que vai propiciar aos nos-
sos policiais, um local digno. 
Atualmente estamos aloja-
dos com certas necessidades 
básicas e isso até acaba afas-
tando o interesse dos polici-
ais em optarem pela 1ª com-
panhia. E agora isso vai atrair 
bastante bons policiais para 
iniciarem o serviço de alma 
lavada”, destacou  o Capitão 
Modesto, comandante da 
Cia. de Força Tática.

A visita em Diadema con-
tou com a presença do velo-
cista do Sesi-SP, Felipe Bardi, 
que também estará nos Jo-
gos de Tóquio, para competir 
nos 100m e revezamento dos 
4x100m do atletismo. Tam-
bém esteve presente o velo-
cista da equipe paralímpica de 
atletismo do Sesi-SP, Lucas 
Lima que tem chances de con-
quistar uma vaga para os Jo-
gos Paralímpicos de Tóquio.
(Reportagem Local)

Anuncie 
Diário Regional
Fone: 4057-9000
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DANIEL DIAS
AutoMotrix

Fotos: Divulgação

O Maverick foi um cupê 
criado pela Ford nos Estados 
Unidos no final dos anos 1960. 
Também foi fabricado no Bra-
sil de 1973 a 1979 em versões 
exclusivas com motores de 4,6 
litros e oito cilindros, lançado 
com enfoque comercial bem 
di ferente do nor te-americano, 
mesmo tendo design idêntico. 

Apesar de não ter o mesmo 
sucesso de vendas no Brasil, o 

carro tornou-se lendário e, atual-
mente, é cultuado por pessoas de 
várias idades. O nome foi esco-
lhido em homenagem a Samuel 
Augustus Maverick, considerado 
herói da guerra de independên-
cia norte-americana, e foi tam-
bém adotado em um famoso 
mís sil ar-terra utilizado pelo 
exér cito dos Estados Unidos.

No final dos anos 1960, a 
Ford buscava um veículo com-

pacto, barato e econômico para 
concorrer com os carros euro-
peus e japoneses que começavam 
a ganhar terreno nos Estados 
Unidos. O Falcon não tinha as 

características de compactação 
desejadas e já estava obsoleto, 
principalmente depois do lança-
mento do Mustang, em 1964. 

No dia 17 de abril de 1969, o 

Maverick foi lançado com o preço 
de US$ 1.995 e motores de 2,8 e 
3,3 litros, ambos de seis cilindros. 
O estilo foi claramente copiado 
do Mustang, mas com mais “sua-

vidade” nas linhas. O sucesso foi 
imediato e, nos primeiros anos, 
foram vendidas quase 600 mil 
unidades, marca bem superior 
à do próprio Mustang. (DD)

Caçamba tem capacidade para 680 kg de carga; disposição dos elementos no interior lembra a do Bronco Sport

NOME
próprio

Uma das atuais metas glo-
bais da Ford é concentrar seus 
negócios em modelos com alto 
valor agregado, como os espor-
tivos (Mustang), veículos co-
merciais (Transit), utilitários 
es portivos (Edge, Territory e o 
novato Bronco Sport) e picapes 
(Ranger e F-150, esta o veículo 
mais vendido da América do Norte 
há quase 40 anos). Essa decisão 
levou ao fechamento das fá-
bricas brasileiras, onde eram 
produzidos os compactos Ka e 
EcoSport – atualmente, o mer-
cado nacional é abastecido ape-
nas com modelos importados. 
Agora, para ampliar sua linha 
global de picapes, a Ford deci-
diu resgatar um nome clássico 
em suas fileiras: o Maverick. 

O objetivo do novo produto, 
que acaba de ser apresentado 
nos Estados Unidos, é “entrar 
de sola” no mercado de picapes 
intermediárias, posicionadas en-
tre as compactas e as médias – 

segmento que, no Brasil, é atual-
mente dominado pela Fiat Toro.  
Para a Argentina, a marca já con-
firmou que a Maverick chegará 
no próximo ano, importada do 
México. A possibilidade de vir 
também para o Brasil é grande. 

“A proposta do produto Ma-
verick é diferente de tudo o que 
existe. É uma picape de ótima 
aparência com quatro portas e 
espaço para cinco adultos, mo-
tor híbrido padrão com econo-
mia de combustível urbana que 
supera a de um Honda Civic, por 
exemplo. A Maverick desafia 
os estereótipos do que uma 
picape pode ser. Acreditamos 
que será atraente para muitas 
pessoas que nunca pensaram 
em ter uma picape”, afirmou 
Todd Eckert, gerente de Mar-
keting do Grupo Ford Trucks.

Construída sobre a mesma 
plataforma do Bronco Sport, 
recém-lançado no Brasil, a Ma-

verick será vendida nos Estados 
Unidos com tecnologia híbrida, 
tendo como base um motor 2.5 
a combustão interna de 164 
cavalos de potência e 21,4 kgfm 
de torque, mais um elétrico de 
128 cv e 23,9 kgfm. A potência 
combinada, segundo a Ford, é 
de 193 cv. A transmissão é do 
tipo CVT, simulando oito mar-
chas, com tração dianteira. A 
promessa é de que a nova pi-
ca pe seja bem econômica, com 
consumo médio de 17 km/l 
na cidade e autonomia esti-
mada em 805 quilômetros. 

Existe ainda o propulsor 2.0 
turbo de 253 cv e 38,3 kgfm de 
torque, com opção de tração 
integral. A Maverick tem um 
seletor de marchas em forma 
de botão no lugar da tradicio nal 
alavanca, seguindo os mode -
los mais recentes da marca, e 
ja nela traseira no estilo de ca-
minhões de grande porte. 

Fabricada em Hermosillo, 
no México, e com 5,07 metros 
de comprimento, 1,84 m de 
largura, 1,74 m de altura e 3,07 
m de distância de entre-eixos, 
a Maverick é maior que a To-
ro e sua principal concorrente 
nos Estados Unidos é a Hyun-
dai Santa Cruz. Com capacida-
de para 680 quilos de carga, 
a picape da Ford tem separa-
dores na caçamba, com revesti-
mento em plástico reforçado. 

No mercado norte-ameri-
cano, a Maverick será ofere-
cida nas configurações XL, 
XLT e Lariat. Haverá ainda o 
pacote de personalização FX4. 
Na versão de entrada XL, traz 
sete airbags, central multimídia 
com tela torchscreen de oito 
polegadas e espelhamento para 
Android Auto e Apple CarPlay, 
faróis full-LED, ar-condicionado 
analógico, rodas de aço de 17 
po legadas, frenagem autônoma 

de emergência, câmera de ré, 
direção elétrica, iluminação di-
urna por LEDs e vidros e travas 
elétricas nas quatro portas. Na 
XLS, soma rodas de liga leve de 
17 polegadas, piloto automáti-
co, espelhos com ajustes elétri-
cos, porta-objetos integrados, 
conectores D-link e trava elétri-
ca para a tampa da caçamba.

A top de linha Lariat acres-
centa banco do motorista com 
ajustes elétricos, painel digital 
com tela de 6,5 polegadas, ro-
das de liga leve de aro 18, ar-
condicionado digital dual zone 
e chave presencial. A versão 
mais completa pode ter o pa-
cote Lu xury, com piloto au-
tomático adaptativo, sistema 
de som Bang & Olufsen com 
oito alto-falantes e subwoofer, 
vidros laterais aquecidos, cen-
tral multimídia Sync 3 com tela 
touschscreen de oito polegadas, 
caçamba com iluminação em 

LED, carregador de smartpho-
nes por indução e estepe com 
roda de 17 polegadas. 

Nos EUA, a Ma verick será a 
picape mais barata da Ford, par-
tindo de US$ 20 mil (cerca de 
R$ 102 mil pela cotação atual).

n SEGURANÇA
Nos recursos de segurança 

e auxílio à condução, a Mave-
rick traz a tecnologia Ford Co-
Pilot360, incluindo assistência 
pré-colisão com frenagem de 
emergência e faróis altos auto-
máticos. Como opcional, pode 
trazer Cruise Control adapta-
tivo com stop&go, sistema de 
informação de ponto cego 
com alerta de tráfego cruzado, 
centralização de pista e assis-
tência de direção evasiva. 

A nova picape tem cin-
co modos de direção como 
itens de série – Normal, Eco, 
Esporti vo, Escorregadio e Re -
boque/Transporte – para me -
lhorar o desempenho em vá-
rias condições de trânsito.

CARISMA
Ford revive nome Maverick para sua nova picape, que será feita no México e deve vir ao Brasil em 2022

resgate do CARISMA

Ford Maverick acompanha  
o design das demais picapes 

da marca, com carroceria 
encorpada e capô elevado
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

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

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Você pode acreditar
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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

Parte IIFIBROMIALGIA

Dra. Maristela Duarte Gomes, é gerente comercial do 
Grupo Biomédic, graduada em fisioterapia

 e pos graduada em Ergonomia e Marketing.

Fibromialgia tem cura ?

Tem. Mas depende muito mais da paciente do que do médico. Ao médico cabe 

apenas orientar e passar algumas medicações. As medicações na fibromialgia 

não são mágicas. Elas se baseiam em relaxantes musculares, que melhoram 

o sono e “desligam” um pouco a pessoa, e antidepressivos. Alguns antidepres-

sivos também dão sono, outros apenas combatem a depressão associada, e 

diminuem a ansiedade. Muitas fibromiálgicas ficam dependentes de remédios 

para dormir e ansiolíticos, que resolvem muito parcialmente os problemas. Os 

relaxantes musculares e antidepressivos não causam dependência, mas, infe-

lizmente, perdem a eficácia após mais ou menos de 8 a 12 meses. Então os 

problemas voltam, e os remédios não mais funcionam.

É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia ?

Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora a forma 

física, a auto-estima e o organismo como um todo. Em segundo, libera uma 

série de hormônios e mediadores que aliviam a dor e o cansaço. Em terceiro, 

pode melhorar a qualidade do sono. Por fim, o esporte é um momento onde a 

fibromiálgica deixa o mundo de lado para cuidar de si mesmo. Isso apenas já 

é grande avanço! Qual esporte fazer? Tenha em mente duas coisas: primeiro, 

a atividade deve ser para a vida toda! Portanto não faça algo que não goste, 

ou que não vai agüentar muito tempo. Se academia te entedia, mas dança 

te dá prazer, dance! Se cansar de um mude para outro. O importante é não 

ficar parada. Combine esforço aeróbico com alongamento. Musculação não é o 

mais indicado. Segundo, um corpo dolorido e contraído dói mais ao exercício. É 

comum e esperado que as dores piorem no início das atividades físicas. Este é 

o momento de usar as medicações que seu reumatologista indicar, elas darão 

algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.

Como melhorar a fibromialgia ?

Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está realmente num 

limite e que uma mudança no estilo de vida é urgente. Algo está “demais”, 

pesado demais mesmo para esta pessoa campeã em agüentar as coisas. Esta 

crise pode ser uma oportunidade de alavancar uma transformação, e a cura. 

Entenda esta crise de dor aguda como um grito do

corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua essência. 

Para curar a fibromialgia tem-se que tomar consciência dos mecanismos que 

causam a doença, e mudá-los. Os remédios são fundamentais, viabilizam uma 

condição onde a transformação tem chances de acontecer, aliviam por alguns 

meses. Este tempo é valioso para a pessoa mudar completamente o jeito como 

leva a vida. “Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância 

entre intenção e gesto”, diz Chico Buarque. Da mesma forma, conscientizar-

se está ainda a alguma distancia de resolver o problema. Pode não ser fácil 

mudar os padrões de comportamento de uma vida toda. Por isso psicoterapia 

é fundamental. Simplesmente deixar de se preocupar com as coisas e pessoas 

não é possível. Se fosse, deixaria um vazio enorme. A fibromiálgica pode per-

ceber que há anos não vive sua própria vida. Reconstruí-la, retomar objetivos 

próprios e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa de “deixar as 

pessoas à própria sorte” também pode ser difícil. A combinação da medicação 

certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e muita vontade é a única fórmula 

capaz de operar milagres.

Em relação ao Doença Ocupacional:

Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão por Esforço 

Repetitivo (LER), também conhecida por Distúrbio Osteomuscular Relacionado 

ao Trabalho (DORT) e outras síndromes dolorosas de causas reumatológicas, 

como a Artrite Reumatóide e o Lupus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia 

pode levar à perda da capacidade laborativa quando não tratada e a inúmeros 

gastos anuais em exames desnecessários, tratamentos ineficientes e dias de 

trabalho perdidos. 

Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada nos ambula-

tórios de medicina ocupacional diante da queixa de dor assim como o exame 

minucioso das articulações e a solicitação de exames complementares devem 

fazer parte da abordagem desses casos, a fim de excluir outros possíveis diag-

nósticos. Somente assim este cenário poderá ser melhorado e os portadores 

da doença apresentarão grande alívio desse tormento físico e psíquico e  me-

lhora da qualidade de vida.

Publicidade Legal
Prefeitura do  MunicíPio  

de diadeMa

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

ERRATA DA PUBLICAÇÃO, do dia 29 de abril 
de 2021, página 8, do Diário Regional de Dia-
dema.
ONDE SE LÊ:
“PORTARIA Nº 76 de 26/04/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição 
à contar de 01/06/2019, o (a) Sr(a). MARIA 
RITA SIMÕES BATISTA RODRIGUES, pron-
tuário n°112.111, AGENTE DE SERVIÇOS 
DE COZINHA II, do quando de pessoal efetivo 
da Prefeitura Municipal  de Diadema’’
LEIA-SE:
“PORTARIA Nº 76 de 26/04/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição 
à contar de 01/12/2019, o (a) Sr(a). MARIA 
RITA SIMÕES BATISTA RODRIGUES, pron-
tuário n°112.111, AGENTE DE SERVIÇOS 
DE COZINHA II, do quando de pessoal efetivo 
da Prefeitura Municipal  de Diadema’’

RUBENS XAVIER MARTINS
Diretor Superintendente

seLco tecnoLoGia e indÚstria 
Ltda. Torna Público que solicitou junto a 
Secretaria de Gestão Ambiental a Renova-
ção da Licença de Operação nº 0108/2018 
p/ Fabricação de compressores para uso 
industrial, peças e acessórios, localizada 
à Rua Gal. Bertoldo Klinger, nº 360 e 370 
– Vila Paulicéia – SBCampo – SP – CEP: 
09688-000.

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 111, de 15/06/2021: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, 
a contar de 01/05/2021, o(a) Sr(a). LENIRA 
ALVES DE MORAES, prontuário nº 113.458, 
Professor de Educação Básica I, do quadro 
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de 
Diadema.
PORTARIA Nº 112, de 15/06/2021: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, a 
contar de 01/06/2021, o(a) Sr(a). ANA MAR-
CIA MARTINS DE SANTANA, prontuário nº 
105.778, Professor de Desenvolvimento Inte-
gral I, do quadro de pessoal efetivo da Prefei-
tura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 113, de 15/06/2021: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, 
a contar de 01/06/2021, o(a) Sr(a). APARE-
CIDA DE FATIMA MACHADO prontuário nº 
112.074, Assistente de Enfermagem I, do 
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Muni-
cipal de Diadema.
PORTARIA Nº 114, de 15/06/2021: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, a 
contar de 01/06/2021, o(a) Sr(a). JUSCELINA 
PEREIRA DE SOUZA, prontuário nº 108.517, 
Assistente de Enfermagem II, do quadro de 
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de 
Diadema.
PORTARIA Nº 115, de 15/06/2021: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, 
a contar de 01/06/2021, o(a) Sr(a). SILAETE 
ALMEIDA BASTOS, prontuário nº 105.087, 
Assistente de Enfermagem II, do quadro de 
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de 
Diadema.
PORTARIA Nº 116, de 15/06/2021: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, 
a contar de 01/06/2021, o(a) Sr(a). VALMIR 
MARQUES, prontuário nº 106.106, MOTO-
RISTA I, do quadro de pessoal efetivo da Pre-
feitura Municipal de Diadema.

MG siGns coMunicaÇÃo visuaL 
eireLi 

torna público que requereu ao SEMASA a 
Licença Ambiental Prévia, de Instalação 
e de Operação para Fabricação de letras, 
letreiros e placas de qualquer material, ex-
ceto luminosos. Sito à Rua dos Coqueiros, 
Nº 1171, Bairro Campestre, Santo André, 
SP. E declara aberto o prazo de 30 dias 
para manifestação escrita, endereçada ao 
SEMASA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 0104/2020 - PC: 0186/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. De Enfermagem (EPIS).  Resumo 1º 
Apostilamento a Ata RP: 246/2020 entre Município 
de Diadema e Medi House Ind. E Com. De Prods. 
Cir. Hosp. Eireli, p/fazer constar a participação da 
Secretaria de Segurança Alimentar na Ata.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 088/2020 - PC: 057/19. Objeto: Forn. 
de Mat. de Limpeza - Não Químico.  Ata RP 198/20  
entre Município Diadema e Sinsai Com. de Descar-
táveis Eireli. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 15/09/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 083/2020 - PC: 0136/2020. Objeto: 
Forn. de Blocos de Concreto. Ata RP 186/2020 entre 
Município Diadema e G.S Comércio de Mat. p/Cons-
trução Ltda - EPP. Tornamos público que permane-
cem inalterados os itens, preços e valores registra-
dos e publicados no Diário Regional de 17/09/2020 
ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0108/2020 - PC: 0190/2020. Obje-
to: Forn. de Frascos de Coleta (Urucultura + Urina/
Fezes) e Teste de Gravidez. Ata RP 199/20  entre 
Município Diadema e Master Diagnóstica Prod. Lab. 
e Hosp. Ltda. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 17/09/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0185/20 - PC: 0278/20. Objeto: Forn. 
De Medicamentos. Atas entre Município Diadema e 
as seguintes empresas: Ata RP 04/2021 CRISMED 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA; Ata RP 05/2021 
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA; 
Ata RP 07/2021 CIAMED DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA; Ata RP 10/2021 ANTIBIOTI-
COS DO BRASIL LTDA; Ata RP 11/2021 PORTAL 
LTDA. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publica-
dos no Diário Regional de 18/03/2021 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0190/2020 - PC: 0207/2020. Objeto: 
Forn. De Dietas Enterais E Fórmulas Infantis (Uso 
Hospitalar, Ação Judicial E Outros Usos). Atas en-
tre o Município de Diadema e empresas: Ata RP 
14/2021 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA; Ata RP 16/2021 - DROGARIA POPULAR 
MELHOR PRECO EIRELI. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
18/03/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0194/20 – PC: 0279/20. Objeto: Forn. 
de Lixeiras Plásticas. Atas RP entre Município Dia-
dema e empresa: Ata RP 038/2021 TOR CLEAN 
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
DOMISSANITÁRIOS LTDA. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
18/03/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0199/2020 - PC: 0301/2020. Objeto: 
Registro De Preços P/O Forn. De Medicamentos. Ata 
RP 039/2021 entre Município Diadema e Crismed 
Comercial Hospitalar Ltda, Ata RP 040/2021 entre 
Município Diadema e Portal Ltda, Ata RP 041/2021 
entre Município Diadema e Ciamed – Distribuidora 
de Medicamentos Ltda, Ata RP 042/2021 entre Mu-
nicípio Diadema e Cristália Produtos Farmacêuticos 
Ltda, Ata RP 046/2021 entre Município Diadema e 
Techpharma Hospitalar Comercio, Importação e Ex-
portação Eireli. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 18/03/2021 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0145/2020 – PC: 0228/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Atas RP entre Mu-
nicípio Diadema e as empresas: Ata RP 049/2021- 
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, pre-
ços e valores registrados e publicados no Diário Re-
gional de 18/03/2021 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 007/21 - PC: 010/21. Objeto: FORN. 
DE MAT. DE ENFERMAGEM - PROGRAMA DIABE-
TES. Homologo o objeto do pregão em epígrafe de 
acordo c/Desp. Pregoeiro.
Pr. Eletrônico: 011/21 - PC: 007/21. Objeto: Forn. De 
Mat. De Enfermagem - Registro De Preço. Homo-
logo o objeto do pregão em epígrafe de acordo c/
Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 032/21 - PC: 0255/2020. Objeto: R. 
De P. P/O Forn. De Insumos Odontológicos. Homo-
logado o pregão em epígrafe declarando a licitação 
deserta de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 051/21 - PC: 002/21. Objeto: Registro 
De Preços Para O Fornecimento Mictórios Coletivos 
Em Aço Inox AISI 304. Homologado o pregão em 
epígrafe declarando a licitação Deserta de acordo c/
Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico: 007/21 - PC: 010/21. Objeto: FORN. 
DE MAT. DE ENFERMAGEM - PROGRAMA DIA-
BETES. Tornamos pública a classificação preços 
ref. pregão em epígrafe. SG TECNOLOGIA CLINI-
CA LTDA, Item: 01 AGULHA DESCART. 4MM 32G 
0,23X4MM( PROGRAMA). Qtde: 3.300.000 uni. Vlr 
unit: R$0,15. Marca: UNIQMED.BECTON DICKIN-
SON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, Item: 02 
SERINGA PARA INSULINA 100 UI AGULHA 6,0 X 
0,25. Qtde: 2.800.000 uni. Vlr unit: R$0,27. Marca: 
BD ULTRA-FINE.03 SERINGA PARA INSULINA 
50 UI AGULHA 6,0 X 0,25. Qtde: 300.000 uni. Vlr 
unit: R$0,27. Marca: BD ULTRA-FINE.ROCHE DIA-
BETES CARE BRASIL LTDA, Item: 04 TIRA REA-
GENTE MEDIÇÃO GLICEMIA CAPILAR P. Qtde: 
5.000.000 uni. Vlr unit: R$0,23. Marca: ROCHE 
- Accu-Chek.Astra Científica Eireli, Item: 06 AGU-
LHA DESCART. 4MM 32G 0,23X4MM( PROGRA-
MA). Qtde: 700.000 uni. Vlr unit: R$0,20. Marca: 
UNIQMED.DAKFILM COMERCIAL LTDA, Item: 07 
SERINGA PARA INSULINA 100 UI AGULHA 6,0 X 
0,25. Qtde: 800.000 uni. Vlr unit: R$0,50. Marca: SR. 

DUPAC COMERCIAL EIRELI, Item: 08 SERINGA 
PARA INSULINA 50 UI AGULHA 6,0 X 0,25. Qtde: 
100.000 uni. Vlr unit: R$0,48. Marca: SR. O item 05 
restou fracassado.
Pr. Eletrônico: 011/21 - PC: 007/21. Objeto: Forn. 
De Mat. De Enfermagem - Registro De Preço. Tor-
namos pública a classificação preços ref. pregão 
em epígrafe. Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. 
Ltda, Item: 39 Indicador Biológico Terceira Gera-
ção. Qtde: 16.000 uni. Vlr unit: R$17,59. Marca: 3M; 
Medevices Produtos Medicos E Hospitalares Ltda,  
Item: 02 Cateter Mono Lumem 14g. Qtde: 900 uni. 
Vlr unit: R$68,00. Marca: Biomedical; Item: 04 Capa 
p/ Colchão Tipo Caixa de Ovo. Qtde: 2.300 uni. Vlr 
unit: R$40,00. Marca: Crie; Item: 41 Cateter Mono 
Lumem 14g. Qtde: 300 uni. Vlr unit: R$68,00. Marca: 
Biomedical; Item: 43 Capa p/ Colchão Tipo Caixa de 
Ovo. Qtde: 700 uni. Vlr unit: R$40,00. Marca: Crie; 
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda,  Item: 18 Sis-
tema Fechado de Aspiração 12. Qtde: 2.700 uni. Vlr 
unit: R$89,60. 
Item: 19 Sistema Fechado de Aspiração 14. Qtde: 
12.000 uni. Vlr unit: R$89,60. Item: 20 Sonda de 
Aspiração Sistema Fechado Nº16. Qtde: 2.250 uni. 
Vlr unit: R$89,60. Marca: Be Care; Biofac Industria, 
Comercio e Representação Ltda, Item: 28 Luva em 
Vinil S/ Amido Tamanho Pequeno. Qtde: 30.000 uni. 
Vlr unit: R$0,97. Marca: Vinylflex; Item: 30 Luva Pro-
cedimento Nitrílica P. Qtde: 3.000.000 uni. Vlr unit: 
R$1,01. Marca: Item: 31 Luva Procedimento Nitrí-
lica M. Qtde: 4.000.000 uni. Vlr unit: R$1,01. Mar-
ca: Item: 32 Luva Procedimento Nitrílica G. Qtde: 
3.000.000 uni. Vlr unit: R$1,01. Marca: Nitrylex Lu-
vix; Item: 35 Luva p/Procedimento s/Amido Tam.Mé-
dio. Qtde: 75.000 uni. Vlr unit: R$1,13. Marca: Pro-
ced Powder Free; Dupac Comercial Eireli,  Item: 36 
Alginato de Calcio em Fita 30cm X 2g. Qtde: 300 uni. 
Vlr unit: R$29,94. Marca: Pharma Algi F; Item: 38 Fil-
me Transparente 8,9x11,5 A 10,2x12,7. Qtde: 3.000 
uni. Vlr unit: R$3,66. Marca: Pharmapore; Item: 53 
Luva Procedimento Nitrílica P. Qtde: 1.000.000 uni. 
Vlr unit: R$1,25. Marca: Item: 54 Luva Procedimen-
to Nitrílica M. Qtde: 1.000.000 uni. Vlr unit: R$1,25. 
Marca: Item: 55 Luva Procedimento Nitrílica G. 
Qtde: 1.000.000 uni. Vlr unit: R$1,25. Marca: Nitrylex 
Luvix; Item: 57 Luva p/Procedimento s/Amido Tam.
Médio. Qtde: 25.000 uni. Vlr unit: R$1,40. Marca: 
Proced Powder Free; Item: 58 Alginato de Calcio 
em Fita 30cm X 2g. Qtde: 100 uni. Vlr unit: R$29,94. 
Marca: Pharma Algi F; Force Medical Distribuido-
ra Eireli, Item: 40 Eletrodo Descartável Infantil Gel 
Sólido. Qtde: 1.800 uni. Vlr unit: R$0,49. Marca: 
Maxicor; Item: 42 Equipo Microgota p/Soluções Pa-
renterais. Qtde: 6.000 uni. Vlr unit: R$5,00. Marca: 
Tkl; Item: 44 Haste Flexível com Pontas de Algodão. 
Qtde: 15.000 uni. Vlr unit: R$0,32. Marca: Higietopp; 
Item: 45 Histerômetro Descartável 25 Cm. Qtde: 750 
uni. Vlr unit: R$3,82. Marca: Kolplast; Item: 47 Sis-
tema Fechado de Aspiração 12. Qtde: 800 uni. Vlr 
unit: R$99,00. Item: 48 Sistema Fechado de Aspira-
ção 14. Qtde: 3.000 uni. Vlr unit: R$105,00. Item: 49 
Sonda de Aspiração Sistema Fechado Nº16. Qtde: 
750 uni. Vlr unit: R$110,00. Marca: Bioteq; Item: 51 
Luva em Vinil s/ Amido Tamanho Pequeno. Qtde: 
10.000 uni. Vlr unit: R$1,68. Item: 52 Luva em Vinil 
s/ Amido Tamanho Ex. G. Qtde: 20.000 uni. Vlr unit: 
R$1,32. Marca: Medix; Item: 56 Pulseira de Identifi-
cação p/ Adultos. Qtde: 7.500 uni. Vlr unit: R$0,88. 
Marca: Kolplast; Item: 59 Curativo Hidrogel com ou 
sem Age. Qtde: 30.000 gr. Vlr unit: R$0,55. Mar-
ca: Casex; Item: 60 Filme Transparente 8,9x11,5 A 
10,2x12,7. Qtde: 1.000 uni. Vlr unit: R$5,00. Marca: 
Pharmaplast; CBS Medico Cientifica S/A, Item: 37 
Curativo Hidrogel com ou sem Age. Qtde: 90.000 gr. 
Vlr unit: R$0,43. Marca: Saf Gel. Os itens 15, 27, 46, 
50 restaram desertos. Os itens 01, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 33, 34 restaram fracassados.
Pr. Eletrônico: 032/21 - PC: 0255/2020. Objeto: R. 
De P. P/O Forn. De Insumos Odontológicos. Torna-
mos publico que a Licitação em epígrafe foi decla-
rada “Deserta”.
Pr. Eletrônico: 051/21 - PC: 002/21. Objeto: Registro 
De Preços Para O Fornecimento Mictórios Coletivos 
Em Aço Inox AISI 304. Tornamos publico que a Lici-
tação em epígrafe foi declarada “Deserta”.
DESP. SEC. EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SE Nº 002 DE 14 DE JUNHO DE 
2021 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Ana 
Lúcia Sanches, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e, considerando as disposições 
contidas no § 2º, do artigo 211, da Constituição Fe-
deral; no disposto no inciso IV, do artigo 11, da Lei 
Federal nº 9.394/96; com fundamento no artigo 4º, 
da Lei Municipal nº 3763/18;
CONSIDERANDO o que consta no parecer do Con-
selho Nacional de Educação de nº 05 de 28 de abril 
de 2020; CONSIDERANDO o que consta no parecer 
do Conselho Nacional de Educação de nº 11 de 07 
de julho de 2020; 
CONSIDERANDO o que consta no parecer do Con-
selho Nacional de Educação de nº 19 de 08 de de-
zembro de 2020; 
CONSIDERANDO o contexto sanitário e pandêmico 
do município de Diadema, em relação à COVID-19; 
CONSIDERANDO Decreto Municipal Nº 7934, de 07 
de maio de 2021, CONSIDERANDO, ainda, o que 
consta nos autos do Processo Administrativo Eletrô-
nico nº 7849/2020; 
RESOLVE: 
Artigo 1º - REGULAMENTAR as reuniões virtuais, 
em caráter excepcional, para tratativas de pautas da 
rotina de trabalho, bem como as reuniões emergen-
ciais, quando da impossibilidade de realização de 
reuniões presenciais. 
§1º As reuniões virtuais serão convocadas por meio 
eletrônico, mediante mensagem encaminhada para 
o endereço eletrônico dos participantes das reuni-
ões organizadas pelos diferentes setores da Secre-
taria de Educação e de todas as unidades escolares 
que compõem a Rede Municipal de Ensino e Rede 
Conveniada, com pautas e detalhamento de ques-
tão a ser decidida. 
Artigo 2º - A lista de presença será aberta no chat 
de mensagens da plataforma de reuniões, a saber: 
(Google Meet, Zoom,Teams, etc.), devendo constar 
cabeçalho com: o nome da reunião, data da sua re-
alização e pauta do dia. 
Artigo 3º - A partir da postagem do cabeçalho da 
reunião os participantes deverão escrever o nome 
completo no chat para configurar a lista de presença 

virtual. 
Artigo 4º - Quando houver necessidade de encami-
nhar votação sobre item específico, a mesma deve-
rá ser aberta com registro claro no chat, devendo 
constar a comanda: “Registro de manifestação de 
voto”, explicitando o tema de votação e a manifes-
tação do voto (sim ou não), (concordo ou discordo).
Artigo 5º - No registro da ata devem constar ao final 
os encaminhamentos realizados, bem como os re-
sultados das votações. 
Artigo 6º - No encerramento da ata deverá constar o 
nome completo do seu redator. 
Artigo 7º - Todo o conteúdo da reunião deverá ser 
registrado em livro ata específico onde serão anexa-
das as cópias do chat de mensagens com a lista de 
presença e as votações que tenham ocorrido. 
Artigo 8º - Todas as reuniões convocadas oficial-
mente pela Secretaria de Educação e pela Gestão 
das Unidades Escolares seguirão as orientações 
desta resolução.
Artigo 9° - Esta resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
Ana Lúcia Sanches Secretária de Educação
DESPACHOS DOS CHEFE DE GABINETE DE 
16/06/2021: PORTARIAS: 1147, EXONERA a contar 
de 16/06/21  MARCOS AUGUSTO ROSATTI, RG 
11852834 chefe de serviço, SEPLAGE. 1148, NO-
MEIA  a contar de 01/06/21 ALMIR DA SILVA MOU-
RA, RG 21.782.712, chefe de serviço, SF.

DECRETO Nº 7956, DE 11 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA membros, eleitos/indicados, para compor o 
Conselho Municipal de Cultura, nos termos do dis-
posto no art. 3º da Lei Municipal nº 2.938, de 21 de 
dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 3.222 de 20 
de abril de 2012 e Lei nº 3.496 de 22 de dezembro 
de 2.014. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais;    CONSIDERAN-
DO, ainda, o que consta dos autos do Processo Ele-
trônico nº 13.537/2009. DECRETA: Art. 1º - Ficam 
nomeados para compor o Conselho Municipal de 
Cultura, deste Município, os membros na forma 
abaixo especificada, com a incumbência de desen-
volver os trabalhos de que trata o art. 2º da Lei Mu-
nicipal nº 2.938, de 21 de dezembro de 2009: I – Re-
presentantes do Poder Público Municipal: a) 
Secretaria de Cultura: Titular: Simone Cícera da Sil-
va Garcia, brasileira, casada, bibliotecária, portado-
ra da cédula de identidade RG nº 27.525.175-5, 
inscrita no CPF/MF sob nº 257.612.218-37, residen-
te e domiciliada na Rua Cabuçu, nº 77, apartamento 
11, Jardim do Estádio, Santo André, SP.  Suplente: 
Ana Carolina Moro, brasileira, solteira, bibliotecária, 
portadora da cédula de identidade RG n° 29.188.410-
6, inscrita no CPF/MF sob n° 284.897.398-62, resi-
dente e domiciliada na Rua Elis Regina, n° 54, apar-
tamento 07, Centro, Diadema, SP. Titular: Luiz 
Mauro Rocha, brasileiro, casado, agente de comuni-
cação, portador da cédula de identidade RG nº. 
30.769.362-4, inscrito no CPF/MF sob nº. 
345.070.598-95, residente e domiciliado na Rua Sa-
maria, nº. 38, apartamento 09, Vila Aquilino, Santo 
André, SP. Suplente: Osmir Pereira da Rocha, brasi-
leiro, divorciado, agente de biblioteca, portador da 
cédula de identidade RG nº 21.307.182-4, inscrito 
no CPF/MF sob nº 153.234.368-08, residente e do-
miciliado na Rua Rafael Arvani, nº 15, Vila Concei-
ção, Diadema, SP. Titular: Reinaldo Leiva Santos, 
brasileiro, casado, agente de comunicação, portador 
da cédula de identidade RG n° 17.332.632-8, inscri-
to no CPF/MF sob n°161.438.148-80, residente e 
domiciliado na Rua Itália, nº 108, apartamento 32, 
Vila Santa Luzia, São Bernardo do Campo, SP.  Su-
plente: José Aparecido Krichinak, brasileiro, solteiro, 
agente de comunicação, portador da cédula de iden-
tidade RG nº. 12.382.708-5, inscrito no CPF/MF sob 
nº 064.373.668-93, residente e domiciliado na Rua 
da Pátria, nº. 14, Vila Aurora, São Bernardo do Cam-
po, SP. Titular: Francisco de Assis Cardoso, brasilei-
ro, casado, economista, assistente de secretaria, 
portador da cédula de identidade RG nº 13.223.540-
7, inscrito no CPF/MF sob n° 149.982.893-49, resi-
dente e domiciliado na Estrada Nova Ipê, n° 356, 
Praia Vermelha, Diadema, SP. Suplente: Vanderlei 
Cesário da Silva, brasileiro, casado, escriturário, 
portador da cédula de identidade RG n° 16.712.034-
7, inscrito no CPF/MF sob n° 097.344.468-19, resi-
dente e domiciliado na Avenida Olinto Demarchi, nº 
190, casa 09, Taboão, São Bernardo do Campo, SP. 
Titular: Ana Letícia de Oliveira Guerra, brasileira, 
solteira, bibliotecária, portadora da cédula de identi-
dade RG MG nº 10.689.319, inscrita no CPF/MF sob 
nº 050.821.096-85, residente e domiciliada na Rua 
Tiradentes, nº 110, apartamento 22, Bloco B4, Cen-
tro, Diadema, SP. Suplente: Patrícia Vieira da Silva, 
brasileira, divorciada, agente de biblioteca, portado-
ra da cédula de identidade RG n° 19.819.961-2, ins-
crita no CPF/MF sob n° 247.226.528-05, residente e 
domiciliada na Rua Dr. Vital Brasil, n° 1379, Vila 
Santa Luzia, São Bernardo do Campo, SP. b) Gabi-
nete do Prefeito: Titular: Dheison Renan Silva, brasi-
leiro, casado, chefe de gabinete, portador da cédula 
de identidade RG nº 41.855.318, inscrito no CPF/MF 
sob nº 355.758.028-84, residente e domiciliado na 
Rua David Nicolai, nº 51, Parelheiros, São Paulo, 
SP.  Suplente: Indernes Martins dos Reis Junior, bra-
sileiro, solteiro, assistente de Secretaria, portador da 
cédula de identidade RG nº 27.892.941-2, inscrito 
no CPF/MF sob nº 194.384.908-09, residente e do-
miciliado na Rua Havana, nº 50, Diadema, SP c) 
Secretaria de Finanças: Titular: Vanessa Ferreira da 
Silva Prado, brasileira, casada, agente administrati-
vo II, portadora da cédula de identidade RG nº 
41.675.008-4, inscrita no CPF/MF sob nº 
346.348.638-55, residente e domiciliada na Rua 
Amélia Eugênia, nº 397, Diadema, SP. Suplente: An-
tônio Sérgio Silvestre Costa do Nascimento, brasilei-
ro, casado, contador, portador da cédula de identida-
de RG nº 13.262.930, inscrito no CPF/MF sob nº 
054.918.168-76, residente e domiciliado na Rua 
Martin Afonso, nº 130, Bloco 27, apartamento 31, 
Jardim Recanto, Diadema, SP. d) Câmara Municipal 
de Diadema: Titular: Solange Aparecida Massari, 
brasileira, solteira, assistente social, portadora da 
cédula de identidade RG nº 36.228.431-3, inscrita 
no CPF/MF sob nº 078.014.908-43, residente e do-
miciliada na Rua Coronel Oliveira Lima, nº 163, 
apartamento 31, Centro, Santo André, SP. Suplente: 
Caio Maggiore Santos, brasileiro, solteiro, produtor 
de vídeo, portador da cédula de identidade RG nº 
41.934.870-0, inscrito no CPF/MF sob nº 
352.607.298-11, residente e domiciliado na Rua Sa-
fira, nº 08, Centro, Diadema, SP.  II – Representan-
tes da Sociedade Civil: a) Segmento do Patrimônio 
Cultural, Culturas Tradicionais, Matriz Africana e In-
dígena: Titular: Fred José da Silva, brasileiro, soltei-
ro, arte educador, portador da cédula de identidade 
RG nº 36.007.532-0, inscrito no CPF/MF sob nº 
372.348.188-47, residente e domiciliado na Rua 
Santa Cruz, nº 448, Diadema, SP.  Suplente: Sandra 
Aparecida Furtado, brasileira, casada, agente cultu-
ral, portadora da cédula de identidade RG nº 
23.120.423-1, inscrita no CPF/MF sob nº 
318.835.178-00, residente e domiciliada na Avenida 
Nossa Senhora das Vitórias, nº 275, Centro, Diade-
ma, SP. b) Segmento da Área Artística de Artes Visu-
ais e Audiovisual: Titular: José Mário Llaguno, brasi-
leiro, casado, jornalista, portador da cédula de 
identidade RG nº 9.132.002-1, inscrito no CPF/MF 
sob nº 008.444.738-98, residente e domiciliado na 
Rua Tiradentes, nº 110, bloco 6, apartamento 42, 
Centro, Diadema, SP. Suplente: Adenildo Evangelis-
ta de Oliveira, brasileiro, casado, mestre de capoei-
ra, portador da cédula de identidade RG nº 
57.116.624-6, inscrito no CPF/MF sob nº 
061.093.218-77, residente e domiciliado na Rua 
Francisco Antônio da Silva, nº 58, casa 02, Serraria, 
Diadema, SP. c) Segmento da Área Artística de Mú-
sica: Titular: Marcos Levi Cintra Matos, brasileiro, 
solteiro, arte educador, portador da cédula de identi-
dade RG nº 35.804.223-9, inscrito no CPF/MF sob 
nº 299.886.658-14, residente e domiciliado na Rua 
Coimbra, nº 620, bloco 1, apartamento 83, Centro, 
Diadema, SP. Suplente: Graciliano Getúlio Raulino, 
brasileiro, casado, músico, portador da cédula de 
identidade RG nº 29.684.245, inscrito no CPF/MF 
sob nº 323.840.908-52, residente e domiciliado na 
Avenida, Alda, nº 1550, apartamento 32A, Centro, 
Diadema, SP. d) Segmento de Pontos de Cultura: 
Titular: Luiz Claudio da Cruz e Oliveira, brasileiro, 
solteiro, produtor cultural, portador da cédula de 
identidade RG nº 29.863.724, inscrito no CPF/MF 
sob nº 309.969.278-67, residente e domiciliado na 
Rua Graciosa, n° 213, Centro, Diadema, SP. Suplen-
te: Haila Martins Maciel, brasileira, solteira, assisten-
te de comunicação, portadora da cédula de identida-
de RG nº 49.307.035-7, inscrito no CPF/MF sob nº 
414.386.728-10, residente e domiciliado na Rua 
Lima Barreto, nº 126, Campanário, Diadema, SP. e) 
Segmento do Livro, Leitura e Literatura: Titular: Gil-
da Sabas de Souza, brasileira, casada, professora, 
escritora, portadora da cédula de identidade RG nº 
15.635.296, inscrita no CPF/MF sob nº 080.068.478-
86, residente e domiciliada na Rua Santo Steffano, 
nº 31, Casa Grande, Diadema, SP.  Suplente: José 
Luís de Freitas, brasileiro, solteiro, escritor, portador 
da cédula de identidade RG nº 34.853.512, inscrito 
no CPF/MF sob nº 226.520.998-84, residente e do-
miciliado na Rua São Bento, nº 46, Casa Grande, 
Diadema, SP.f) Segmento da Área Artística de Artes 
Cênicas: Titular: Mônica Rodrigues, brasileira, soltei-
ra, atriz, portadora da cédula de identidade RG nº 
29.265.646-4, inscrito no CPF/MF sob nº 
281.176.048-25, residente e domiciliada na Rua Jo-
vercina Paula de Oliveira, nº 385, bloco 17, aparta-
mento 16, Vila Conceição, Diadema, SP. Suplente: 
William de Lima Teodoro, brasileiro, solteiro, profes-
sor, portador da cédula de identidade RG nº 
48.036.760-7, inscrito no CPF/MF nº 403.991.218-
70, residente e domiciliado na Avenida Daniel José 
de Carvalho, nº120, casa 05, Parque Real, Diade-
ma, SP. g) Segmento da Área Artística de Hip Hop: 
Titular: Diogo Barbosa Santos Dias, brasileiro, sol-
teiro, auxiliar de produção, portador da cédula de 
identidade RG nº 49.080.040-3, inscrito no CPF/MF 
sob nº 412.753.458-32, residente e domiciliado na 
Rua Guarapiranga, nº 247, Inamar, Diadema, SP. 
Suplente: Marcos Santana de Jesus, brasileiro, sol-
teiro, educador físico, portador da cédula de identi-

dade RG nº 42.322.560-1, inscrito no CPF/MF sob 
nº 323.788.258-54, residente e domiciliado na Pas-
sagem Gandhi, nº 49, Jardim Canhema, Diadema, 
SP. h) Segmento da Cultura Digital e Usuários de 
Equipamento: Titular: Renata Juliana Reis da Silva, 
brasileira, solteira, produtora cultural, portadora da 
cédula de identidade RG nº 40.529.192-9, inscrita 
no CPF/MF sob nº 335.426.848-48, residente e do-
miciliada na Rua Bogotá, nº 177, Taboão, Diadema, 
SP. Suplente: Elisabete Pereira de Paiva Almeida, 
brasileira, casada, professora, portadora da cédula 
de identidade RG nº 33.807.186-6, inscrita no CPF/
MF sob nº 283.504.038-29, residente e domiciliada 
na Avenida Poeta Francisco das Chagas Fonseca, 
nº 133, casa 02, Serraria, Diadema, SP. Parágrafo 
único - O Conselho Municipal de Cultura reunir-se-á, 
ordinariamente, de forma mensal, podendo ser con-
vocado a qualquer tempo, extraordinariamente, tan-
tas vezes quantas forem necessárias. Art. 2º - Os 
nomeados serão empossados como conselheiros 
no dia 21 de junho de 2021, às 19h, em reunião on-
line pelo Google meet. Art. 3º - Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Diadema, 11 de junho de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR
Prefeito Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe 
de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos DEIVID FERREI-
RA COUTO Secretário de Cultura

DECRETO Nº 7959, DE 16 DE JUNHO DE 2021 
DISPÕE sobre a realização do recenseamento pre-
videnciário dos servidores ativos do Município de 
Diadema, segurados pelo Instituto de Previdência 
do Servidor Municipal de Diadema - IPRED. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Dia-
dema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na 
Portaria 464, de 19 de novembro de 2018 do Mi-
nistério da Fazenda, que dispõe sobre as normas 
aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes pró-
prios de previdência social - RPPS da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 
estabelece parâmetros para a definição do plano 
de custeio e o equacionamento do deficit atuarial; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos do 
processo administrativo nº 13.698/2021; DECRETA 
Art. 1º - Fica instituído o recenseamento previden-
ciário dos servidores ativos do Município de Diade-
ma, destinado e obrigatório a todos os servidores 
segurados pelo Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal de Diadema - IPRED, com a finalidade de 
promover a atualização de seus dados cadastrais, 
a realizar-se no período de 01 de julho de 2021 a 
30 de setembro de 2021. Parágrafo Único - O re-
censeamento previdenciário dos servidores ativos 
do Município de Diadema será realizado por meio 
da tecnologia da informação, utilizando sistema in-
formatizado a ser disponibilizado no sítio oficial dos 
seguintes órgãos: I - Portal do Servidor da Prefei-
tura Municipal de Diadema, II - Câmara Municipal 
de Diadema, III- Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal de Diadema - IPRED; IV - Fundação Flo-
restan Fernandes. Art. 2º - Os servidores afastados 
ou licenciados a qualquer título deverão proceder à 
realização do recenseamento previdenciário no pra-
zo e nos termos previstos neste Decreto. Parágra-
fo Único – Para os casos previstos no caput deste 
artigo, as pontes de RH das Secretarias nas quais 
o servidor estiver lotado deverão promover a noti-
ficação do servidor no endereço constante de seu 
prontuário funcional, via telefone, e-mail, aplicativo 
de mensagem, ou pessoalmente junto ao órgão 
ou ente em que o servidor esteja cedido. Art. 3º - A 
organização e o gerenciamento do recenseamento 
previdenciário dos servidores ativos do Município de 
Diadema ficarão a cargo da Secretaria de Gestão de 
Pessoas e do Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal de Diadema - IPRED, que indicarão seus 
representantes para acompanhamento do recense-
amento, tendo como pressupostos: I – zelar pelo 
cumprimento das normas estipuladas neste Decre-
to; II – utilizar o sistema informatizado para proceder 
à atualização dos dados informados, resguardando 
a segurança e o sigilo das informações, nos termos 
da Lei Geral de Proteção de Dados; III - solicitar in-
formações às unidades administrativas dos órgãos 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 
do Município, quando necessário. Art. 4º - O servi-
dor público municipal que, sem justificativa, deixar 
de realizar o recenseamento previdenciário, dentro 
do prazo e cronograma estipulado, em observân-
cia às normas estabelecidas neste Decreto, terá os 
vencimentos suspensos até que seja regularizada 
a situação. Art. 5º - O servidor público municipal é 
responsável pela veracidade das informações pres-
tadas, ficando sujeito às sanções administrativas e 
penais por qualquer informação falsa, incorreta ou 
incompleta. Art. 6º - Os órgãos da Administração Di-
reta, Autárquica e Fundacional do Município deverão 
participar, no âmbito de suas respectivas competên-
cias, da execução do recenseamento previdenciá-
rio, facilitando a divulgação, bem como indicando 
servidores de seus respectivos órgãos de gestão de 
pessoas, quando houver, para acompanhamento e 
orientação dos demais servidores, se necessário, 
atendendo, no que couber, disposto neste Decreto. 
Art. 7º - As despesas com a execução deste Decreto 
correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas se necessário. Art. 8º - Este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
16 de junho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR 
Prefeito Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe 
de Gabinete DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos ODAIR CABRERA 
Secretário de Gestão de Pessoas


