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Câmaras de Mauá e
Santo André devem
repassar R$ 2,5 mi
às prefeituras
O combate à covid-19 tem exigido
recursos extras das prefeituras. Para ajudar nesta questão, assim como já havia
feito em 2020, a Câmara de Santo André
resolveu antecipar a devolução de mais
R$ 1,5 milhão à prefeitura para o combate à pandemia na cidade. Já o Legislativo de Mauá deve devolver R$ 1 milhão ao
Executivo Municipal, mas condicionou
o repasse ao envio, por parte do prefeito
Marcelo Oliveira (PT), de estudo com
apontamento de prioridade no tratamento da covid-19.
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Motociclistas lideraram estatísticas de mortes no primeiro trimestre na região: 21

Número de mortes em acidentes de
trânsito no ABC é o menor em 3 anos
Infosiga SP detectou
queda tanto no número
de acidentes como no de
óbitos nos primeiros três
meses deste ano

O ABC registrou no primeiro trimestre deste ano o menor número
de mortes em acidentes de trânsito
para o período em três anos e deu
continuidade à queda nas estatísticas de acidentes e óbitos iniciada
em 2020. Entre janeiro e março de
2021, as ruas e avenidas da região

fizeram 44 vítimas fatais, número
6,4% inferior ao apurado no mesmo período do ano passado (47),
segundo o Infosiga, base de dados
gerenciada pelo Detran-SP. Tratase do menor número de mortes para
o período desde o primeiro trimestre
de 2018, quando foram registrados
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Estado antecipou vacinação de pessoas de 64 anos para o dia 23; já os com 63 anos poderão tomar a vacina a partir do dia 29
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Brasil registra
3.481 mortes por
covid-19 nas
últimas 24 horas

Anvisa autoriza
uso emergencial
de coquetel contra
o coronavírus

Prefeitura entrega
ecoponto e lança
‘Écoleta Solidária’
na Naval

O Brasil registrou 3.481 novas
mortes pela covid-19 nesta terça-feira
(20). A média semanal de vítimas, que
elimina distorções entre dias úteis e fim
de semana, caiu pelo terceiro dia seguido
e ficou em 2.830, abaixo de 2.860 registrado na segunda-feira, 2.878 no domingo e 2.917 no sábado. Nesta terça-feira,
o número de novas infecções notificadas foi de 73.172. No total, o Brasil
tem 378.530 mortos e 14.050.885 casos da doença.
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A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terçafeira (20), a liberação para uso emergencial de dois medicamentos experimentais
da farmacêutica suíça Roche contra a covid-19, desenvolvidos em parceria com a
empresa de biotecnologia americana Regeneron. Os remédios atuam em ligação
com a coroa do vírus de forma a impedir
sua entrada nas células ainda não infectadas para replicar o material genético, controlando a doença.
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A Prefeitura de Diadema entregou, nesta terça-feira (19), ecoponto e lançou a ação educativa
Écoleta Solidária no Conjunto Habitacional Naval, com o objetivo de
promover a coleta seletiva em núcleos habitacionais. Com base nessa
experiência piloto, a prefeitura quer
estender a ação para outras comunidades e, futuramente, consolidar
o hábito da reciclagem por toda o
município.
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são pAulo

Covid derruba
expectativa de vida
da população pela
1ª vez desde 1940

iguais 44 óbitos nos sete municípios.
Em março, o Infosiga SP contabilizou
16 vítimas fatais no ABC, com estabilidade ante o apurado em igual mês
de 2020. Os motociclistas lideraram as estatísticas de fatalidade no
primeiro trimestre na região com
21 óbitos.
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A pandemia de covid-19 derrubou a
expectativa de vida ao nascer no Estado
de São Paulo pela primeira vez desde
1940. Estudo divulgado ontem (20) pela
Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade) mostra que a expectativa
de vida ao nascer no Estado de São Paulo,
em 2020, foi estimada em 75,4 anos, o
que representa decréscimo de um ano em
comparação ao estimado em 2019 (76,4
anos). Trata-se da primeira queda no indicador desde 1940.
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EstAdo

coroNAvírus

Governo anuncia
início da vacinação
para pessoas com
doenças crônicas

Brasil registra 3.321 mortes e
69,3 mil casos em 24 horas

O governador João Doria anunciou nesta terça-feira (20) o início da
vacinação para pacientes com algumas doenças ou condições crônicas
e a antecipação da imunização dos
idosos de 64 anos. De acordo com o
governador, pessoas com Síndrome
de Down, transplantados e pacientes
em terapia renal (diálise) serão vacinados a partir do dia 10 de maio. Em
11 de maio começará a imunização
dos trabalhadores de transporte dos
sistemas metroviário e ferroviário.
Em 18 de maio será a vez dos motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais.
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23º
Sol com
muitas
nuvens
durante o dia.
Períodos
de nublado,
com chuva
a qualquer
hora.

16º

“

Não encontre defeitos,
encontre soluções.
Qualquer um
sabe queixar-se

“

Henry Ford

Adriana Horvath/PMD

Equipe de Educação Ambiental começou a visitar as famílias da Naval
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Câmaras de S.André e Mauá devem
repassar às prefeituras R$ 2,5 milhões
Legislativos de Diadema e São Bernardo devem repassar eventuais sobras somente no final do ano
WILSON DE SÁ ESPECIAL
PARA O DIÁRIO REGIONAL

Assim como já havia feito
em 2020, a Câmara de Santo
André resolveu antecipar a
devolução de mais R$ 1,5 mi
lhão à prefeitura para o combate
à pandemia na cidade. O Legis
lativo de Mauá, também deve
devolver cerca de R$ 1 milhão
ao Executivo Municipal, mas
condicionou o repasse ao envio,
por parte do prefeito Marcelo
Oliveira (PT), de estudo com
apontamento de prioridade no
tratamento da covid19.
Segundo o presidente da Câ
mara de Santo André, Pedrinho
Botaro (PSDB), os repasses
antecipados foram possíveis
graças a medidas que geraram
grande economia no Legisla
tivo, como a troca de lâmpadas
comuns pelas de modelo LED,
novo sistema de ar condiciona
do e a implementação do Pro
cesso Eletrônico, que permitiu
a redução em gastos com papel
e impressora, por exemplo.
Em Mauá, o presidente da
Câmara, José Carlos da Silva
Martins, o Zé Carlos Nova Era
(PL), afirmou que a Casa está

disposta a estudar valor de re
passe do duodécimo e, inclu
sive, manifestou ao prefeito
Marcelo para que apontasse
alguma área específica para que
os recursos sejam destinados.
Duodécimo é a divisão em
12 parcelas do valor a ser repas
sado à Câmara pela prefeitura
durante todo o ano. Assim, o
Legislativo recebe todos mês
1/12 do total previsto.
Ainda não foi definido o
valor do repasse, porque Nova
Era aguarda posicionamento
da prefeitura, que deve chegar à
Casa ainda nesta semana. Nos
bastidores da Câmara, o que foi
apurado é que a devolução deve
ficar em torno de R$ 1 milhão.
Já o prefeito de Diadema,
José de Filippi Jr (PT), não
deve ver a cor do dinheiro da
Câmara. Isso porque, o presi
dente da Casa, vereador Josa
Queiroz (PT), afirmou que a pre
visão orçamentária para 2021,
aprovada em 2020, de R$ 1,5
bilhão, foi superestimada. Com
isso, a Câmara teria o direito de
repasse por parte do governo
de em torno R$ 42 milhões.
No entanto, o atual governo
refez os cálculos e chegou a
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São Bernardo afirmou que trabalha com o orçamento ajustado

um estimativa de arrecada
ção de cerca de R$ 1,2 bilhão.
Assim, o Legislativo de Diade
ma terá R$ 5,5 milhões a menos
em seus cofres. “Tirando os en
cargos, a previsão orçamentária
cai para R$ 850 milhões e é com
base nesse valor que é feito o re
passe à Câmara”, explicou Josa.
Ou seja, ao invés da Câ
mara receber até o final
deste ano R$ 42 milhões ,
receberá no máximo, R$ 37

milhões. “Com a folha de
pagamento, a Câmara gasta
R$ 29 milhões, e tem outros
R4 8,5 milhões para o cus
teio. Então, está apertado,
por isso, estamos tentando
reduzir esse custeio, com
prestadores de serviços e for
necedores”, completou. En
tretanto, Josa não descartou
a devolução de uma eventual
sobra no orçamento mas ap
enas no final do ano.

n SÃO BERNARDO
A Câmara de São Bernardo
vai na mesma linha de Diadema.
De acordo com o Procurador
Legislativo da Casa, William de
Andrade Dornas, São Bernardo
também está trabalhando com
o orçamento ajustado e não há
espaço, no momento, para abrir
mão do duodécimo e não há
como fazer devolução mensal.
Além do mais, segundo Dornas,
Tribunal de Contas do Estado
(TCE) costuma não aprovar es
sas devoluções. “Para o TCE,
esses repasses podem sinalizar
que o valor do duodécimo que a
prefeitura manda para a Câmara
está acima do necessário”, disse.
Assim como em Diadema, a
Câmara de São Bernardo tam
bém não descarta a devolução
do excedente no final do exer
cício. Porém, Dornas faz um
alerta: “Não se pode vincular
a devolução para gastos com a
pandemia, porque os recursos
vão para o tesouro e o prefeito
usa como quiser”, destacou.
O presidente da Câmara de
Sâo Caetano, Pio Mielo, não re
spondeu aos questionamentos
da reportagem até o fechamen
to da matéria.

Comissão para estudar violência contra a mulher em S.Bernardo elege composição
Os vereadores de São Ber
nardo elegeram, nesta terça
feira (20), presidente, vice e
relator da Comissão Especial
destinada a estudar a violência
contra a mulher no município.
Danilo Lima (PSDB), autor da
proposta, foi escolhido para
presidir a Comissão. A verea
dora Ana Nice (PT) foi esco
lhida vicepresidente e Julinho
Fuzari (DEM), o relator.
“Embora seja um tema
sobre o qual nós vereadores
não tenhamos poder para
legislar, podemos, sim, veri
ficar e propor medidas. Va
mos atacar esse problema
e levar os levantamentos e

as conclusões da Comissão
Especial a outras esferas
legislativas, como a Assem
bleia Legislativa e à Câmara
Federal. Temos de encontrar
alternativas para cuidar de
nossas munícipes, porque a
violência acontece dentro da
nossa cidade”.
Segundo o parlamentar, a
violência contra a mulher tem
aumentando de forma signifi
cativa nesses tempos de pan
demia, justamente pelo aumen
to do tempo de convívio das
pessoas nos lares. Danilo Lima
destacou que breve estudo re
velou que o agressor sempre
está muito próximo da vítima,
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como marido, companheiro,
pais, tios, filhos, enteados.
O parlamentar destacou que
sua proposta objetiva dar mais
visibilidade ao problema, para
tirar do silêncio vozes que so
frem caladas e propor medidas
que sejam realmente eficazes.
A
Comissão
Especial
tem prazo de 120 dias pror
rogável por igual período.
A ideia inicial é visitar os órgãos
que trabalham com o assunto,
para entender o mecanismo
de atendimento desses casos.
“Precisamos, primeiro entender
o mecanismo, o processo do
início ao fim e verificar como ele
pode ser ser aperfeiçoado.” (RL) Danilo Lima: “temos de cuidar de nossas munícipes”

Verba federal ajuda a pagar custeio e 13º nos Estados

Alvo da CPI da Covid, a ma
neira como os Estados aplicar
am a maior parte dos recursos
enviados pelo governo federal
como socorro financeiro na
pandemia ainda é uma incóg
nita. A fatia mais robusta do
auxílio federal era para livre
destinação, não atrelada au
tomaticamente a gastos com
saúde, e cada governador deu
o próprio encaminhamento.
Procurados, apenas dez infor
maram a aplicação das respec
tivas parcelas, de um total de
R$ 37 bilhões transferidos.
Embora em alguns casos o
dinheiro não carimbado tam
bém tenha sido destinado ao
combate direto à covid19, a
maior fatia do socorro teve fi

nalidades alheias à pandemia.
Conforme relataram as secre
tarias estaduais de Fazenda, o
recurso serviu para pagar servi
dores de diversas áreas, garantir
o 13.º salário e custear a máqui
na pública.
O presidente Jair Bolsonaro
usou o fato de os Estados aplica
rem recursos federais para pagar
salários e outras despesas como
argumento para pressionar pela
inclusão de governadores e pre
feitos no alvo da CPI aberta no
Senado. A ofensiva foi bemsu
cedida. Agora, porém, Bolson
aro poderá ter de explicar a vera
cidade dos valores dos repasses
que costuma publicar nas redes
sociais, se isentando da respon
sabilidade pelo colapso do siste

ma de saúde nos Estados. Essa
será uma das linhas de ação da
CPI, que deve ter como rela
tor o senador Renan Calheiros
(MDBAL), crítico do governo
no enfrentamento da doença.

n FOLHA
“Dinheiro foi para Estados
e municípios, mas sabemos
que muitos governadores e
prefeitos usaram esse recurso
para pagar folha atrasada,
botar contas em dia, e não
deram a devida atenção para
a saúde”, disse Bolsonaro, no
início do mês. Apesar das in
sinuações de Bolsonaro, a lei
complementar que gerou o so
corro “carimbou” para a saúde
apenas a menor parte do din

heiro. O auxílio financeiro foi
criado, em 2020, por iniciativa
do Congresso, para aliviar per
das de arrecadação provoca
das pela pandemia.
Ao todo, foram liberados
R$ 60 bilhões para Estados
(R$ 37 bi) e municípios (R$ 23
bi), sendo R$ 10 bilhões carim
bados para ações de saúde e
assistência social, e o restante
para uso livre. Os dez Estados
que apresentaram ao Estadão
(SP, RJ, ES, GO, RR, AL, PR, RS,
SC e DF) algum detalhamento
sobre a aplicação do auxílio
receberam, juntos, R$ 3,1 bil
hões para a saúde e R$ 16,3
bilhões para usar livremente,
segundo dados do Tesouro Na
cional. (AE)

Rosa dá 10 dias para
Bolsonaro informar
sobre ação por
ameaças a jornalistas
A ministra Rosa Weber,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), deu dez dias para que
o presidente Jair Bolsonaro,
o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados prestem in
formações em ação movida
pela Associação Brasileira de
Imprensa (ABI). A entidade
pede que o Tribunal delimite
a interpretação de artigos
da Constituição que, em sua
avaliação, têm “efeito silencia
dor” ao abrirem caminho para
o “emprego abusivo” de ações
de reparação contra jornalis
tas e veículos de comunicação.
Ao Supremo, a ABI acusa
quadro de “declínio da liberdade
de expressão no Brasil”. Na ação,
assinada pelos advogados Cláu
dio Pereira de Souza Neto, Na
táli Nunes da Silva e Fernando
Luís Coelho Antunes, a asso
ciação lista como sintomas as
crescentes ameaças a jornalistas
e a ativistas, a hostilização de
profissionais de imprensa por
autoridades governamentais e
seus apoiadores, a instauração
de procedimentos de respon
sabilização criminal contra a
categoria, inclusive com base
da Lei de Segurança Nacional
(LSN) sancionada na ditadura,
e a possibilidade de ajuizamento
de múltiplas ações de reparações
de danos, com o mesmo objeto
e contra o mesmo jornalista ou
órgão de imprensa, “com o
propósito de lhes impor con
strição econômica e de dificultar
o exercício do direito de defesa”.
Rosa decidiu ouvir, em um
primeiro momento, as infor
mações dos Poderes Executivo
e Legislativo. “A matéria objeto
do presente feito revelase de
extrema delicadeza e relevân
cia singular, nela contemplado,
sem dúvida, especial signifi
cado para a ordem social e para
a proteção de liberdades consti
tucionais de índole fundamen
tal”, escreveu no despacho assi
nado na última sextafeira (16).
Antes de tomar uma de
cisão, a ministra do STF ainda
vai esperar, como é de praxe,
manifestações da Advocacia
Geral da União (AGU) e da Pro
curadoria Geral da República
(PGR). (AE)
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SP anuncia novos públicos e antecipa
vacinação para pessoas com 64 anos
Campanha inclui pessoas com Síndrome de Down, pacientes renais e transplantados
O governador João Doria
anunciou nesta terça-feira (20)
a antecipação da vacinação contra covid-19 para quem tem 64
anos para sexta-feira (23), além
da inclusão de novos públicos
na campanha a partir de maio.
“As boas notícias estão
concentradas na vacinação, na
vacina do Butantan e torcendo
também para que mais vacinas
sejam disponibilizadas para os
brasileiros. O que definitivamente mudará as nossas vidas
dessa trágica situação da pandemia é a vacinação”, destacou.
Com início do cronograma
seis dias antes do previsto para
quem tem 64 anos, São Paulo
passa a alcançar três novas faixas etárias ainda nesta semana.
Hoje (21), começa a imunização
de idosos de 65 e 66 anos. Para
quem tem 63, fica mantida a
data de 29 de abril, já na próxima semana. A partir de 6 de
maio, será a vez dos idosos de
60, 61 e 62 anos.
Ainda em maio, novos
públicos passam a integrar a
campanha. A partir do dia 10,
a vacinação começa para 50
mil pessoas com Síndrome de
Down, 40 mil pacientes renais
em tratamento de diálise (Terapia Renal Substitutiva) e 30 mil

Governo do Estado de SP

Doria: “o que definitivamente mudará as nossas vidas dessa trágica situação é a vacinação”

transplantados em uso de imunossupressores.
Nesses três grupos, serão
aplicadas doses em pessoas
adultas, na faixa de 18 a 59
anos, pois idosos pertencentes
a esses públicos já estão contemplados nas etapas previamente anunciadas.
n TRANSPORTES
No dia 11 será iniciada a
imunização dos trabalhadores
de Metrô e CPTM, da área de
segurança, manutenção, limpeza e agentes de estação na linha
de frente com 47 anos ou mais,

além de operadores de trem de
todas as idades. O público estimado nessa categoria é de 10
mil pessoas.
Já no dia 18, os motoristas e
cobradores de ônibus do transporte coletivo municipal e intermunicipal poderão começar
a receber a primeira dose. São
Paulo estima que cerca de 165
mil trabalhadores do setor
iniciem a imunização contra o
coronavírus no próximo mês.
“Estamos esperando e
sempre contamos com mais
vacinas. Há alguma sinalização
do Ministério da Saúde, mas

contamos que a Fiocruz entregará as suas vacinas e, portanto, estaremos cumprindo
esse cronograma e avançando
em faixas etárias”, afirmou Regiane de Paula, Coordenadora
Geral do Programa Estadual de
Imunizaçã.
Ao longo de abril, São Paulo
também iniciou a imunização
dos públicos de 67 e 68 anos de
idade, além de profissionais da
ativa das forças de segurança e
trabalhadores de escolas públicas e privadas da educação
básica a partir de 47 anos. (Reportagem Local)

Bolsonaro: ‘mortes começam a Anvisa libera coquetel contra covid
cair por medo de investigação’
para pacientes do grupo de risco
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira
(20) que as mortes pelo novo
coronavírus começaram a cair
no Brasil pois há um “medo”
quanto à investigação sobre os
números da pandemia. Apuração sobre os dados da doença no
país poderia mostrar, segundo
o presidente, que os números
foram inflados para prejudicar
o seu governo. A declaração foi
feita durante uma agenda com
lideranças evangélicas de Anápolis (GO) no Palácio do Planalto na tarde desta terça.
“Começou a cair o número
de mortes por covid porque
eles têm medo que eu consiga
uma investigação na frente e
vão ver lá que muito óbito foi
colocado ‘suspeita de covid’ para
exatamente inflar números e
pressionar a população contra o
nosso governo”, declarou.
Trechos da fala do presidente no encontro com os religiosos
foram transmitidos nas redes
sociais de participantes da agenda, que foi mediada pelo ex-líder

do governo na Câmara deputado Vítor Hugo (PSL-GO).
Na semana passada, na
sua tradicional live, Bolsonaro
sugeriu que os óbitos causados
pela covid-19 começaram a cair
após ser incluído no escopo da
CPI da Covid a apuração sobre
os repasses de recursos a Estados e municípios para o combate à pandemia.
“Curiosidade né? Sabemos da questão do vírus, da
covid, mata muita gente e etc,
mas parece que os números
começaram a cair depois que
a CPI lá do Senado incluiu
também investigação em cima
de governadores e prefeitos”,
disse o chefe do Executivo na
última quinta-feira (15).
Para apoiadores, na sextafeira (16), o presidente informou que pediu ao ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, dados
sobre as mortes causadas por
outras doenças no Brasil. Segundo Bolsonaro, é preciso ter
o “número concreto” de mortes
causadas pelo vírus. (AE)

Por unanimidade, a diretoria
colegiada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
deliberou em reunião nesta
terça-feira (20), pela autorização
temporária do uso emergencial do coquetel Regen-Cov2 no
tratamento de pacientes com a
covid-19. Liberado em caráter
experimental, o tratamento
reúne os medicamentos casirivimabe e imdevimabe (cujos
nomes originais são, respectivamente, casirivimab e imdevimab)
e é destinado a casos leves e
moderados com resultado positivo para o novo coronavírus de
pacientes do grupo de risco da
doença e que não necessitam de
suplementação de oxigênio.
O uso será restrito a hospitais,
com venda proibida no comércio.
Este é o segundo tratamento para
a doença liberado para uso emergencial no país, após a aprovação do remdesivir em março. O
tratamento foi desenvolvido pela
empresa norte-americana Regeneron Pharmaceuticals, em parceria com a suíça Roche, respon-

sável pelo pedido de autorização
de uso no Brasil, protocolado na
Anvisa em 1º de abril.
O coquetel está liberado para
uso em caráter emergencial nos
Estados Unidos desde novembro passado, tendo sido um dos
utilizados pelo então presidente Donald Trump, além do
Canadá e da Suíça. Além disso,
teve parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em fevereiro, com
posterior autorização de uso
emergencial na Itália, na Alemanha, na República Checa,
na França e na Islândia.
Como explicou Gustavo
Mendes Lima Santos, gerentegeral de Medicamentos e Produtos Biológicos da agência, o
tratamento reúne dois anticorpos monoclonais que têm o objetivo de se ligar à proteína spike
do vírus a fim de impedir que entre na célula e possa se replicar. O
tratamento não é recomendado
para pacientes que estão em estado grave, em que pode piorar o
quadro de saúde. (AE)

Internacional

Júri declara Derek Chauvin culpado
pela morte de George Floyd
O ex-policial Derek
Chauvin foi considerado culpado pela morte
de George Floyd. O júri
anunciou seu veredicto
na tarde desta terça-feira
(20). A decisão foi tomada após 10 horas de
deliberações, iniciadas na
segunda-feira. Chauvin
respondia a acusações de
homicídio culposo em segundo grau, homicídio em
terceiro grau e homicídio
em segundo grau.
A acusação mais grave,
homicídio em segundo grau,
pode levar a uma pena de até
40 anos de prisão, embora
em casos envolvendo réus
primários, como Chauvin,
a pena costume ficar entre
dez e 15 anos de prisão. O
crime de homicídio em terceiro grau tem uma pena
máxima de 25 anos, e a
menos grave das acusações
prevê um máximo de dez
anos de prisão. O júri foi
composto por seis brancos,
seis negros e duas pessoas
multirraciais.
Floyd morreu em
maio passado depois que
Chauvin, um então policial de 45 anos, o asfixiou
segurando o joelho em
seu pescoço por mais de 9
minutos. Floyd reclamou

que não conseguia respirar
e testemunhas pediram,
sem sucesso, para que o
policial o soltasse. A morte
de Floyd gerou protestos
em massa nos Estados Unidos e em todo o mundo.
n TENSÃO
O veredicto chega em
meio a um momento de
tensão na cidade, que teme
uma agitação como a que
eclodiu na primavera passada. O tribunal foi cercado
por barreiras de concreto e
arame farpado, e milhares
de soldados da Guarda
Nacional e policiais foram
trazidos para a cidade antes do veredicto. Algumas
portas de empresas foram
fechadas com tábuas de
compensado.
Mais cedo, o presidente
Joe Biden afirmou ter conversado com a família de
Floyd na segunda-feira. “Só
posso imaginar a pressão e
ansiedade que eles estão
sentindo”, disse.
“Eles são uma boa família e clamam por paz e
tranquilidade, não importa
qual seja o veredicto”, disse
Biden. “Estou rezando para
que o veredicto seja certo.
Acho que é esmagador, na
minha opinião.” (AE)

Dimas Covas diz
Covid-19: Brasil
esperar aprovação registra 3.321 mortes
rápida de estudo
e 69,3 mil casos
clínico da Butanvac
em 24 horas
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou
nesta terça-feira (20) que espera ser “rapidamente deferida”
aprovação dos estudos clínicos
da Butanvac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Segundo Covas, os
motivos da celeridade esperada
são as discussões prévias que existiam com a agência com relação ao imunizante.
De acordo com o diretor, foi
finalizado nesta semana o protocolo de estudos clínicos da
vacina, que está em processo de
submissão da Anvisa. Para Covas, é esperado que esse passo
aconteça de maneira mais rápida
já que “as dúvidas já estavam
sendo discutidas com a Anvisa
previamente”. A partir de maio,
de acordo com Covas, o Butantan terá condições de produção
do imunizante, quando será
fabricado um quantitativo que
aguardará a permissão da agência para poder ser aplicado. (AE)

O Brasil ultrapassou a marca
dos 14 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia. Segundo a atualização
diária do Ministério da Saúde,
divulgada nesta terça-feira (20),
foram confirmados 14.043.076
de diagnósticos positivos desde
o primeiro, em fevereiro de
2020. Em 24 horas foram registrados 69.381 novos casos.
O total de vidas perdidas para a covid-19 chegou a
378.003. Entre segunda e terça
foram confirmados 3.321 novos
óbitos. Ainda há 3.625 mortes
em investigação por equipes de
saúde. O número de pessoas recuperadas está em 12.561.689.
Já a quantidade de pacientes
com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde,
ficou em 1.103.384.
O ranking de estados com
mais mortes pela covid é liderado por São Paulo (89.650), seguido por Rio de Janeiro (41.745),
Minas Gerais (30.526). (ABR)
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Covid derruba expectativa de vida da
população de SP pela 1ª vez desde 1940
Indicador calculado pela Fundação Seade despencou de 76,4 anos em 2019 para 75,4 anos em 2020
A pandemia de covid-19,
que já tirou a vida de mais de
378 mil brasileiros, dos quais
quase 90 mil moradores de São
Paulo, derrubou a expectativa
de vida ao nascer no Estado
pela primeira vez desde 1940.
Estudo divulgado ontem
(20) pela Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (Seade) mostra que a
expectativa de vida ao nascer no Estado de São Paulo,
em 2020, foi estimada em
75,4 anos, o que representa
decréscimo de um ano em
comparação ao estimado
em 2019 (76,4 anos).
Trata-se da primeira queda no indicador desde o início
da série histórica da Fundação Seade, iniciada em 1940.
Segundo o estudo, o rá-

n

O NÚMERO

6,7 anos

é a diferença na expectativa
de vida de homens e mulheres
no Estado de São Paulo

pido aumento dos níveis de
mortalidade, com a expansão
da pandemia da covid-19 em
todo o território paulista, afetou diretamente os padrões
demográficos de longevidade
conquistados, resultando em
retrocesso ao patamar de vida
média observado sete anos
atrás, entre 2012 e 2013.
“Houve um aumento de
dois meses, mais ou menos, a
cada ano até 2019. Em 2020,
o aumento muito forte de óbitos devido à pandemia representou uma queda de cerca
de um ano, voltando a níveis
de sete anos atrás”, afirmou
o demógrafo Carlos Eugênio
Ferreira, da Fundação Seade,
em entrevista à TV Globo.
A retração da expectativa
de vida atingiu de forma diferenciada as populações feminina e masculina. Entre as
mulheres, a vida média caiu
de 79,4 para 78,7 anos, com
perda de 0,7 ano em 2020.
Entre os homens, o indicador passou de 73,3 para 72,0
anos, redução de 1,3 ano.
O fato de a vida média
masculina ter caído mais intensamente do que a feminina

Arquivo

INDICADORES
DÓLAR MERCADO (R$)
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5,585
5,551
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Turismo
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EURO (R$)
6,792
6,738
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Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,676 R$ 6,678
Turismo
R$ 6,71 R$ 6,89
Segundo a Fundação Seade, covid-19 derrubou a expectativa de vida ao patamar de 2013

elevou a diferença de longevidade entre os sexos, que passou de 6,1 anos em 2019, para
6,7 em 2020. Essa diferença
caía continuamente desde
2000, quando era de 9 anos.
A expectativa de vida indica
o tempo médio que as pessoas
nascidas em um mesmo ano
irão viver, se mantidas inalteradas as condições de saúde
observadas naquele ano. Tratase de um dos indicadores de-

mográficos mais disseminados
mundialmente, compondo o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização
das Nações Unidas (ONU).
n MORTALIDADE

As taxas de mortalidade
em 2020 se elevaram nas
idades acima de 15 anos. Até
14 anos, houve redução de
20%. Entre 15 e 29 anos, o
acréscimo foi de 11% e nas

demais faixas etárias, em torno de 15%. O aumento nas
taxas entre 30 e 59 anos foi
próximo ao dos idosos, mas
o número de óbitos por mil
habitantes é bem distinto. No
primeiro, as taxas passaram
de 3,4 para 3,9 óbitos por mil,
enquanto nas idades de 60 a
69 anos foram de 15,0 para
17,2 por mil, e entre 70 e 79
anos de 33,2 para 38,0 por
mil. (Reportagem Local)

IBOVESPA

-0,72%
120.062 pontos
Volume: R$ 32,06 bilhões
Maiores altas: P.Açúcar CBD ON
(8,92%), Marfrig ON (4,60%)
Maiores baixas: YDUQS Part ON
(-5,29%), Gol PN (-3,93%)
Variação em 2021: +0,88%
Variação no mês: +2,94%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Empresários defendem vacinação em reunião com Bolsonaro Arrecadação federal sobe 18,5% em
Presidente da República e dez ministros participam de videoconferência com o Conselho Diálogo pelo Brasil
O Conselho Diálogo pelo Brasil, que representa os 50 maiores
grupos privados brasileiros, reuniu-se ontem (20) com o presidente Jair Bolsonaro e dez ministros de Estado. O encontro, por
videoconferência, foi conduzido
pelo presidente da Federação e
do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp),
Paulo Skaf, que coordena o grupo. Os empresários ressaltaram
a importância da vacinação da
população, de um bom ambiente
econômico para haver investimentos e de reformas estruturais, com destaque para a administrativa, que tem perspectivas
de aprovação mais rápida.
Sob orientação do presidente, sete dos ministros discorreram sobre as atividades
de suas respectivas pastas.
“Este grupo de empresários
sabe como investir e fazer a
roda da economia girar. O que
precisamos é de um ambiente

Everton Amaro/Divulgação/Fiesp

Bolsonaro disse a empresários que a vacina é fundamental

seguro para isso, razão pela qual
apoiamos as reformas estruturais”, afirmou Skaf. “A reforma
administrativa é a que está mais
adiantada e merece o esforço de
todos para sua aprovação.”
O presidente Jair Bolsonaro
disse aos empresários que a vacinação é fundamental para que
o país volte a crescer com mais

velocidade. “O Brasil não parou.
Fizemos muita coisa no ano passado, desde a gestão Pazuello,
e as vacinas são uma realidade
hoje. Não temos medo de CPI,
mas espero que essa ação não
prejudique o nosso trabalho”,
afirmou o presidente, referindose à Comissão Parlamentar da
Pandemia, que deve ser instalada

na próxima semana no Senado.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que, com
a imunização em andamento,
a queda de novos casos não demorará a acontecer. “A vacinação
é prioridade absoluta”, disse.
Queiroga disse também que
o governo está fazendo o possível para reforçar a distribuição
de kits intubação e que o Ministério da Saúde divulgará em
breve os novos protocolos para
a covid-19. Frisou ainda que é
preciso encontrar soluções para
haver menos aglomerações no
transporte público das cidades.
Bolsonaro ressaltou os bons
números da economia e elogiou
a condução do ministro Paulo
Guedes. “Estamos recuperando
os empregos formais, mas os informais ainda são um desafio. A
política do fechar tudo, adotada
por muitos governadores, foi
equivocada e destruiu milhões de
empregos.” (Reportagem Local)

março e bate recorde para o mês

A recuperação da economia
no início do ano e recolhimentos atípicos de impostos fizeram a arrecadação federal bater
recorde para meses de março.
No mês passado, o governo
federal arrecadou R$ 137,9 bilhões em impostos, contribuições e demais receitas, com alta
de 18,49% acima da inflação
em relação a março de 2020.
Segundo a Receita Federal,
este é o maior valor arrecadado para meses de março da
série histórica, com início em
1995. No primeiro trimestre,
a arrecadação federal somou
R$ 445,9 bilhões, com alta de
5,64% acima da inflação oficial (medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo, o IPCA) ante março
do ano passado. O resultado
para os três primeiros meses
deste ano também é recorde.
A arrecadação federal ainda não sentiu os efeitos da segunda onda da pandemia de

covid-19. Isso ocorre porque
a arrecadação do mês passado
reflete os fatos geradores de
fevereiro. Como os reflexos
da atividade econômica na arrecadação levam pelo menos
um mês para serem sentidos,
o agravamento da pandemia,
que ocorreu a partir de março,
deverá impactar as receitas do
governo a partir de abril.
Segundo a Receita Federal,
apenas em março, houve o recolhimento atípico de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) de cerca
de R$ 4 bilhões por grandes
empresas de diversos setores
econômicos. Nos três primeiros
meses do ano, esse tipo de recolhimento somou R$ 10,5 bilhões, contra R$ 2,8 bilhões no
mesmo período do ano passado.
A arrecadação total de IRPJ
e da CSLL subiu 44,84% acima
do IPCA em março ante o mesmo mês de 2020. (ABr)

R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

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

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio

Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.

Av. Alda, 380 - 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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Trânsito do ABC tem 1º trimestre
menos violento em três anos
Infosiga SP detecta redução tanto no número de acidentes como no de mortes
O trânsito do ABC regis
trou no primeiro trimestre
de 2021 o menor número de
mortes para o período em três
anos e deu continuidade à que
da nas estatísticas de aciden
tes e óbitos iniciada em 2020.
Entre janeiro e março de
2021, as ruas e avenidas da
região fizeram 44 vítimas fa
tais, número 6,4% inferior ao
apurado no mesmo período
do ano passado (47), segun
do o Infosiga, base de dados
gerenciada pelo DetranSP
(veja quadro ao lado).
Tratase do menor número
de mortes para o período desde
o primeiro trimestre de 2018,
quando foram registrados iguais
44 óbitos nos sete municípios.
Em março, o Infosiga SP
contabilizou 16 vítimas fatais
no ABC, com estabilidade ante o
apurado em igual mês de 2020.
Os motociclistas lideraram
as estatísticas de fatalidade no
primeiro trimestre na região
com 21 óbitos. Na sequência
aparecem pedestres (dez), ocu
pantes de automóvel (sete), ci
clistas (um) e outros (cinco).
Os jovens continuam sendo
as principais vítimas do trânsito

ESTATÍSTICAS DO TRÂNSITO NO ABC
Número de acidentes caiu 8,4% no 1º trimestre e de mortes, 6,4%
Município
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo
São Caetano
ABC

1ºT/20
331
281
129
12
581
610
127
2.071

Acidentes
1ºT/21 Var. (%)
286
-13,6
242
-13,9
111
-14,0
19
+58,3
506
-12,9
600
-1,6
134
+5,5
1.898
-8,4

1ºT/20
17
5
3
0
7
13
2
47

Mortes
1ºT/21
4
5
3
0
13
15
4
44

Var. (%)
-76,5
0,0
0,0
0,0
+85,7
+15,4
+100,0
-6,4

Fonte: Infosiga/Governo do Estado de São Paulo
Anderson Amaral/Especial para o DR

na região. Do total de 44 mortes
registradas no primeiro trimes
tre, 16 (36,4%) concentramse
na faixa entre zero e 29 anos.
Ainda de acordo com o In
fosiga SP, houve redução de
8,4% no número de acidentes
nas ruas, avenidas e rodovias
do ABC no primeiro trimes
tre ante o mesmo período de
2020, para 1.898 ocorrências.
Também houve redução em
março, quando foram registra

dos 585 acidentes, queda de
12,2% ante o apurado no mes
mo mês do ano passado (666).
n PANDEMIA

A redução nas estatísticas de
acidentes e mortes no trânsito
da região é observada desde o
ano passado e atribuída às mu
danças na mobilidade decorren
tes da pandemia de covid19.
Especificamente em março,
o ABC passou por dois recuos

no Plano São Paulo – primeiro
da fase amarela para a vermelha
e, depois, para a emergencial –,
que restringiram a atividade
econômica aos setores consi
derados essenciais, o que pode
ter contribuído para reduzir a
circulação de pessoas e, por con
sequência, o trânsito na região.
Outro gerador de trânsito é
a rede de ensino, que segue com
aulas suspensas no formato
presencial. (Reportagem Local)

Santo André abre inscrições para
Conselhos de Alimentação Escolar
A Secretaria de Educa
ção de Santo André está com
inscrições abertas para os
interessados em fazer parte
do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar (CAE)
ou do Conselho de Acompa
nhamento e Controle Social
do Fundeb (Cacs Fundeb).
Ambos os conselhos têm
como principal função fis
calizar e acompanhar a apli
cação das verbas municipais
na educação. Fundeb é a si
gla para Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valori
zação do Professor.
Em ambos os conselhos,
as inscrições estão abertas
para os segmentos de pais,
alunos, representantes dos
Conselhos de Escola e en
tidades civis organizadas. No
caso do Cacs Fundeb, ainda
podem se inscrever os can
didatos do segmento dos
diretores de escola. Os inte
ressados devem procurar a
unidade escolar municipal a
que são vinculados.
Para o Conselho de Ali
mentação Escolar as ins
crições terminam nesta
quintafeira (22) e para o Cacs
Fundeb, na sextafeira (23).
“O exercício da gestão
democrática, através da par
ticipação nos conselhos, por
exemplo, enriquece e forta

lece a qualidade do ensino,
estreitando a comunicação
entre a sociedade e o poder
público. Permite também que
a comunidade escolar tenha
maior clareza sobre os inves
timentos na área da educação
e assim possa contribuir com
sugestões e a fiscalização do
trabalho da administração”,
reforçou a secretária de Edu
cação, Cleide Bochixio.
A votação será por meio
de assembleia online nos dias
27 de abril para o CAE e 28 de
abril para o Cacs Fundeb.
n ATRIBUIÇÕES
O Conselho de Alimen
tação Escolar é responsável
por acompanhar a qualidade
da merenda entregue aos
alunos da rede municipal
de ensino e fiscalizar o uso
adequado da verba do Pro
grama Nacional de Alimen
tação Escolar (Pnae).
O Cacs Fundeb é re
sponsável por acompanhar
e fiscalizar o uso adequado
da verba do Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvim
ento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissio
nais da Educação.
O mandato do CAE é de
quatro anos e do Cacs Fundeb
vai até 31 de dezembro de
2022, conforme determina a
legislação federal. (RL)

Em Diadema, Conjunto Naval ABC já vacinou mais de 558 mil pessoas contra covid-19
ganha ecoponto e coleta seletiva Os sete municípios do ABC Até esta segunda, 368.064 com maior porcentual de pes Mauá vem em seguida com
Para marcar a reabertura
do Ecoponto “Nova Naval”,
a Secretaria de Meio Ambi
ente de Diadema (Sema) lan
çou nesta terçafeira (20), no
Conjunto Habitacional Na
val, a ação educativa “Écoleta
Solidária”, com o objetivo de
promover a coleta seletiva em
núcleos habitacionais. Com
base nessa experiência piloto,
a prefeitura quer avançar para
outras comunidades e, futura
mente, consolidar o hábito da
reciclagem por toda a cidade.
A equipe de Educa
ção Ambiental da Sema
começou a visitar cerca de
350 famílias que residem
no Conjunto Habitacional
Naval. Cada moradia será
informada sobre a reabertu
ra e funcionamento do eco
ponto. Também vão receber
o folheto Écoleta Solidária,
que convida todos a separa
rem seus recicláveis e par
ticipar da coleta seletiva,
cujo caminhão vai passar já
na próxima sextafeira (23).
As novidades agradaram
aos moradores. Severina Fer
reira da Silva comemorou
a reabertura do espaço. “É
muito importante a volta do
ecoponto. É bom pra cidade
e muito bom pra toda a co
munidade da Naval. Ficamos
bem satisfeitos”, disse.
Quanto à coleta seletiva, a
munícipe também aprovou:
“Bom pra nós e bom para o
meio ambiente”.
De acordo com a secreta
ria, a reabertura do ecoponto
e essas primeiras ações para
promover a implementação
da coleta seletiva estão em
sintonia com a Campanha
Jogue Limpo com Diadema,
que recolhe entulhos e ba

gulhos descartados irregu
larmente.
Segundo o secretário mu
nicipal de Meio Ambiente,
Vagner Feitoza, o Vaguinho, a
Prefeitura de Diadema está in
tensificando ações educativas,
mas também de fiscalização
com objetivo de melhorar a
limpeza da cidade. “A cidade
está investindo em educação
ambiental, ecopontos, re
ciclagem e coleta seletiva para
melhorar a qualidade de vida
no município. Esperamos que
todos colaborem para manter
Diadema limpa”, explicou.
“Já nos próximos dias, a
prefeitura vai intensificar a
fiscalização integrada con
tra os sujões. Se necessário,
C
vamos multar e apreender
veículos e carrinhos”, desta
M
cou o secretário.
Todas as orientações edu
cativas estão sendo divulgadas
Y
em outdoors, placas, carros de
som e outros meios porCMtoda a
cidade e nas redes sociais.
n CATADORES MY
De acordo com a Sema, as
oito famílias que deixaram
CY
de ocupar o ecoponto, após
o acidente químico, estão
CMY
sendo assistidas e orientadas
pela prefeitura no sentido de
K
formarem uma cooperativa
de catadores. O plano da
pasta é criar, futuramente,
o Centro de Valorização do
Catador para desenvolver a
organização e a geração de
renda desse segmento.
Para mais informações
sobre ecopontos e a limpeza
da cidade, ligue para o Pro
grama Jogue Limpo com Dia
dema (40599900), ou envie
uma mensagem para jogue
limpo@diadema.sp.gov.br.

já vacinaram 558.820 mil pes
soas contra a covid, segundo
divulgado pelo Instituto ABC
Dados. Os números, atualiza
dos às 22h desta segundafeira
(19), têm como base dados das
prefeituras da região.

pessoas haviam recebido a
primeira dose da vacina. A se
gunda dose do imunizante já
foi aplicada em 190.756 pes
soas, totalizando 7% da popu
lação da região.
São Caetano é o município

soas que tomaram as duas do
ses contra a covid, 13,6%. Em
seguida vem Ribeirão Pires,
com 8,1% dos municípes imu
nizados. Santo André aparece
com 7,8% da população vacina
da e São Bernardo, com 7,5%.

5,9% da população imunizada
e Rio Grande da Serra, com 4%.
Diadema conta com apenas
3,4% dos munícipes vacinados.
No Estado, 7,2% dos paulistas
já tomaram as duas doses con
tra a covid. (AR)
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CURTAS
Covid

Paulo Gustavo segue
em estado grave
Paulo Gustavo segue internado em estado grave, no Rio
de Janeiro, por causa da covid-19, mas apresenta melhora,
de acordo com último boletim
médico. Internado desde o dia
13 de março, o ator permanece
na UTI. “Após várias intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos,
os problemas mais urgentes
foram contornados”, diz o comunicado, enviado pela assessoria de imprensa do ator.
A equipe médica comentou
os sinais de melhora de Paulo
Gustavo. “Felizmente, não surgiram novas complicações nos
últimos quatro dias. O quadro
clínico do paciente, embora
ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais
evidentes de recuperação das
funções pulmonares. Também
verificamos boa responsividade
aos pequenos estímulos. Ainda
há necessidade de mantermos
a ECMO, assim como a ventilação mecânica”, diz a nota.
A família de Paulo Gustavo
agradece por todo o carinho
e pelas orações. “Continuem
a enviar boas energias para a
recuperação de todos os que
se encontram na luta contra o
vírus também”, conclui o comunicado. (AE)
ProBlEmaS rEnaiS

Atriz Eva Wilma
é internada
Eva Wilma foi internada na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde quinta-feira passada,
dia 15. A atriz de 87 anos está
tratando de problemas cardíacos e renais. Conforme boletim
médico nesta segunda-feira
(19), Eva Wilma tem evolução
estável, está consciente e respira
espontaneamente.
Em janeiro passado, a atriz
teve pneumonia e precisou ficar internada por 21 dias, sendo nove na UTI, no Hospital
Vila Nova Star, da Rede D’Or,
também localizado em São
Paulo. Na ocasião, Eva apresentou dificuldade respiratória. Há cinco anos, a artista
teve embolia pulmonar.
Eva Wilma tem 66 anos de
carreira, foi protagonista da
primeira versão de Mulheres de
Areia (1973), onde interpretou
as gêmeas Ruth e Raquel, e A
Viagem (1975), no papel de
Diná. Veterana da TV , cinema
e teatro, seu último trabalho foi
a série Os Experientes (2019),
no qual viveu a personagem
Betinha. (AE)

CCBB São Paulo comemora
seus 20 anos com visitas
especiais online hoje
Serão realizados dois encontros, às 13h e às 16h30, que convidam os participantes
a conhecerem a importância do CCBB SP na revitalização da área central da cidade
Divulgação

Para celebrar o aniversário
de 20 anos do Centro Cultural
Banco do Brasil São Paulo, o
Programa CCBB Educativo Arte e Educação realiza duas
visitas especiais e virtuais que
convidam o público a dialogar
sobre o centro histórico, o
contexto de formação da capital paulista (triângulo histórico) e como um centro cultural
pode valorizar o passado ao
mesmo tempo em que promove ações no presente. Os
encontros acontecem hoje
(21), às 13h e às 16h30. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site .
O edifício do CCBB São
Paulo, construído em 1808,
com o propósito da criação
do Banco do Brasil, está localizado na esquina da Rua
Álvares Penteado com a
Rua da Quitanda, no coração da cidade.
A instalação e manutenção do CCBB em um prédio
em pleno Centro histórico da
capital paulistana, refletem
a preocupação com a revitalização da área que abriga
um inestimável patrimônio
arquitetônico, fundamental para a preservação da
memória da principal metrópole da América Latina.
Nesses encontros virtuais, o público será convidado a refletir sobre a im-

Em 2001 foram iniciadas as atividades do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo

portância do CCBB São Paulo
para a revitalização da área
central da cidade, com a sua
modernização urbana e investimentos na cultura. Entre as
curiosidades, os navegantes
poderão conhecer o vitral do
3º andar,que permite uma
visão geral do prédio e de seus
detalhes; os balcões, que eram
usados para atendimento
aos clientes do banco, foram
adaptados e agora podem ser
vistos na livraria, na cafeteria
e na bilheteria.
Já no subsolo, está o cofre

fabricado na França, no início
do século passado, que tem seu
interior e portas inteiramente
preservados. No térreo, o átrio
central conserva o piso original e mosaico feito com técnica
italiana. A insígnia do BB pode
ser vista também no gradil de
ferro fundido do mezanino e
do 1º andar. No início do século XX, o acesso ao cofre do subsolo era feito exclusivamente
pelo “elevador pantográfico”.
“Está é uma programação
incrível para educadores e
escolas, pois é uma oportuni-

dade de conhecer mais sobre
a rica história do CCBB, que
se conecta com a história do
banco e seu desenvolvimento,
desde o início das atividades
do Banco do Brasil.
Em 2001 foram iniciadas as
atividades do Centro Cultural
Banco do Brasil em São Paulo,
com o objetivo de formar novos públicos, democratizar o
acesso e contribuir para a promoção, divulgação e incentivo
da cultura”, comemora Cláudio
Mattos, gerente geral do CCBB
São Paulo. (Reportagem Local)

Grupo de S. Caetano apresenta “O Caminho dos Nossos Corações” no Youtube
Grupo Flor Crejoá, de São
Caetano, apresenta hoje (20)
video documentário cênico
intitulado “O Caminho dos
Nossos Corações” no Youtube,
gratuitamente. Trata-se de um
experimento cênico que aborda a questão da narrativa como
instrumento de perpetuação e
comparação de valores entre
épocas distintas.
Quem já ouviu uma
história contada por um ente
mais velho da família, recheada de nuances, suspenses, risadas, e quanto essas
histórias ajudaram a formar
conceitos e valores em nossas
vidas? Rememorar e enaltecer
essas narrativas, com inserções
de canções, histórias e depoimentos reais dos avós dos atores

é o grande objetivo desse trabalho, que é também uma grande
homenagem a esses entes tão
fundamentais nas nossas vidas.
n O GRUPO
O Grupo Flor de Crejoá ,
nasceu início de 2018 e é composto pelos artistas Gabriel
Ivanoff e Rita Gutt, que já trabalhavam juntos em outras Cias
Teatrais desde 2013. Seus trabalhos são dedicados a todas as
pessoas que apreciam música,
teatro e poesia. Ao longo desses
anos desenvolveram diversos
trabalhos artísticos, tendo a criança como foco principal.
Nesse pouco tempo de vida
o Grupo já conta com vários
projetos, como “O Bloco dos
Palhaços Batutas”, que é uma

banda de Palhaços que brinca de
Carnaval; o Projeto de Contação
de histórias “Flores, Pássaros e
Canções”; e o show infantil “O
que será que tem?”
O Grupo faz Lives todos os
sábados às 16h em seu Canal do
Youtube e tem músicas autorais
voltadas para o público infantil
disponíveis em todas as plataformas digitais de música.
Agora, com o apoio da Lei Aldir Blanc e da Secretaria de Cultura de São Caetano, o grupo estreia uma homenagem aos seus
avós, documentário cênico “O
Caminho dos Nossos Corações”.
“Nossos trabalhos são
dedicados a todas as pessoas
que apreciam música, teatro e
poesia. Somos artistas e arteeducadores e através do Teatro

e da Música, buscamos desenvolver trabalhos que permitam
que a criança e seus acompanhantes se sintam parte da apresentação e brinquem sem se
dar conta. Também temos em
nossa pesquisa a manipulação
de bonecos, de objetos e canções autorais que são tocadas e
cantadas ao vivo em todos os
trabalhos pelos artistas. Nossas canções estão em todas as
plataformas Streamings de
música”, destaca o grupo.
Serviço – “O Caminho dos
Nossos Corações, em cartaz de
hoje (20) a 4 de maio, sempre
às 20h. Gratuito no canal do
Youtube do grupo Flor de Crejoá: https://www.youtube.com/
channel/UCiNzfc5CrH9JZPcWJm4u_pA (RL)

AGENDA
São CaEtano

Feira de Artesanato
do Chico Mendes
A tradicional Feira de Artesanato & Gastronomia de São
Caetano do Sul, localizada no
Espaço Verde Chico Mendes,
está de volta: a partir de 1º
maio (sábado), o espaço frequentado pelos amantes das
artes manuais e pelos visitantes do local que é considerado
o cartão postal da cidade, retoma as atividades com cerca de
50% sobre sua capacidade total (45 barracas), em respeito
às medidas de distanciamento
social vigentes para evitar o
contágio e a disseminação da
Covid-19, acolhendo a todos
os artesãos que manifestaram
interesse na renovação das
suas credenciais.
A “Feirinha do Chico
Mendes”, como é carinhosamente chamada pelos frequentadores, vai funcionar aos
sábados e domingos, das 9h às
17h. O parque Chico Mendes
fica na Av. Fernando Simonsen, 566, no Bairro São José,
e será reaberto ao público no
próximo sábado, 24 de abril.
O local, que tem 140 mil metros quadrados de área de lazer,
passou por uma ampla reforma no último ano, com obras
de revitalização.
n EDITAL
Por força das medidas
restritivas impostas com a
decretação da pandemia de
covid-19, o Edital de Chamamento Público n. 003/2020,
para a seleção dos expositores,
foi prorrogado. Os artesãos
anteriormente
aprovados
participaram de chamada
pública para manifestação
de interesse na renovação de
suas credenciais.
A Secult informa que realizará novo edital para vagas
remanescentes que poderão
ser ocupadas tão logo o município retorne à Fase Verde do
Plano São Paulo do Governo do
Estado. Mais informações podem ser obtidas junto à Secult:
(11) 4232-1237, 4232-1294
ou cultura@saocaetanodosul.
sp.gov.br. (Reportagem Local)
Letícia Teixeira/PMSCS

Feira retorna a
partir de 1º maio
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

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

VENDAS

Roteiro do Bom Apetite

Boiadeiro
Grill

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO

GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.

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

( Não Estamos Fazendo Entrega)

Serviços Gerais

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

PROMOÇÃO
JANTAR

‘‘

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas

Oferta
nunca
sai de
moda

’’

Você pode acrediar

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

Anuncie: 4057-9000

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

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais:

‘‘

www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

/diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial
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Indicador de Saúde
INFORME

SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE ALIMENTOS
Acostumados no tratamento de segurança alimentar nos estabelecimentos

queda de rendimento do equipamento por desgaste. Na manutenção corretiva as

que promovem este tipo de prestação de serviço muitas vezes as empresas se

ocorrências são sempre preocupantes pois se tratam de ocorrências sazonais sem

esquecem de alguns cuidados importantes que já recebeu atenção especial do

controle e que tem potencial de atrapalhar fluxo de produção, qualidade do serviço

Ministério do Trabalho e Emprego lançando uma norma regulamentadora (NR 12) e

rendimento da equipe entre outros fatores.

que tem sido foco bastante recente nas fiscalizações e investigações de acidentes.

Muita atenção precisa ser dada também aos produtos utilizados em todo tipo

A utilização de equipamentos como agente facilitador em atividades profissionais

de manutenção porque não se deve utilizar produtos fora das especificações

não tem data certa, pois desde que a Humanidade iniciou o uso de artefatos para

informadas pelo fabricante, pois se tem risco de dano no equipamento, no

o auxilio em trabalhos manuais o processo evolutivo vem progredindo também.

rendimento e promover contaminação no produto.

NR

Eletricidade

“Entende-se como fase de utilização a construção, transporte, montagem,

Os equipamentos movidos á energia elétrica tem que ter proteção contra curtos,

instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e

manutenção no isolamento de terminais e sistemas de corte de fornecimento de

desmonte da máquina ou equipamento.”

energia de emergência em caso de acidente.

Muitas vezes se forma certa confusão nestas fazes, pois enquanto o equipamento

Treinamentos

não estiver efetivamente produzindo não “era” considerada atividade, um

Existem mais treinamentos necessários que muitas empresas planejam para a sua

erro importante porque se na fase de construção ocorre qualquer problema

rotina.

a responsabilidade já é da empresa e envolve a atividade direta ou indireta de

Os treinamentos determinados pela vigilância sanitária são específicos e muito

profissionais.

importantes, mas na sua área de atuação, outro treinamentos são importantes

“O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e

como:

equipamentos, capazes de garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores,

Prevenção de incêndio

e medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência envolvidas

Conscientização dos riscos nos ambientes.

direta ou indiretamente no trabalho.”

Brigada de incêndio

Este item se aplica aos equipamentos novos e usados e precisam ter monitoramento

Formação de equipe de combate

por parte da empresa para que sejam identificadas tentativas de burlar os sistemas

Primeiros socorros

de segurança de operação.

Informações importantes no que não se deve fazer em situações de risco.

medidas de proteção coletiva;

Cuidados com EPIs

São aplicadas no sentido de que durante o seu funcionamento não gere risco as

Atenções básicas e cuidados gerais de uso e higiene.

pessoas próximas como ruído ou emissão de gases ou vapores.

DST – AIDS

medidas administrativas ou de organização do trabalho;

Informações de saúde e cuidado geral.

São aplicadas no sentido de melhor aproveitar o beneficio operacional do

Alcoolismo e Tabagismo

equipamento desde que isso não gere dano ao mesmo e nem ao produto no

Conscientização dos riscos nos vícios.

decorrer da operação.

Ergonomia
medidas de proteção individual.

Como trabalhar de forma eficiente.

Neste caso estes são procedimentos na proteção do operador direto para que seja

Saliento a todos os parceiros e clientes que os treinamentos são fornecidos

reduzida a chance de acidente com o operador ou com o equipamento.

pelo Grupo Biomedic com profissionais qualificados e continuaremos o tema de

Manutenção

segurança em equipamentos em outra oportunidade.

Não é de hoje que praticamente todas as normas regulatórias na área determinam a
adoção de manutenção preventiva em equipamentos e que todo o material utilizado
nessas operações precisam ser organizados e mantidos higienizados de forma que
não promova risco de contaminação inclusive com a devida documentação.
As manutenções preventivas são oportunidades valiosas para que não haja

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

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

Publicidade Legal
Prefeitura do MunicíPio
de diadeMa

Portaria nº 007, o Secretário de Transportes do
Município, de Diadema, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 12 e 14,
§ 1º, 2º e 3º, da Lei Federal nº 9.784/99. Resolve
Art. 1º - Delegar ao Diretor de Trânsito competência
para: I – Responder ofícios enviados pelo Tribunal
de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal
Regional Federal referentes aos pedidos ou determinação judicial de cancelamento de multas e/ou informações sobre veículos; II – Responder aos ofícios
encaminhados pelo Ministério Público de São Paulo
referentes aos pedidos de cancelamento de multas,
informações sobre veículos; III – Responder ofícios
enviados pelo CIRETRAN, DETRAN e Departamento de Trânsito de outros Municípios; IV – Responder
ofícios enviados pelas Delegacias de Polícia solicitando informações sobre veículos; V – Responder
pedidos feitos por leiloeiros e pelo Poder Judiciário,
de desvinculação de multas de trânsito de veículos
encaminhados à hasta pública; VI – Realizar manifestações referentes ao Cadastro de Restrições de
Circulação de Caminhões; VII – Encaminhar ofícios
ao DETRAN solicitando a exclusão de pontuação
para o caso de recurso deferido e que o interessado
esteja respondendo processo de suspenção ou cassação de sua CNH.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Diadema 20 de abril de 2021. José Evaldo
Gonçalo, Secretário de Transportes.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DESPACHO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Resumo da Prorrogação do Termo de Colaboração
004/2018-SEL firmado entre o MUNICÍPIO DE DIADEMA e INSTITUTO CEM POR CENTO SOCIAL
para Desenvolvimento do Projeto de Atividades
Aquáticas – Natação e Hidroginástica por 3 (três)
meses.
A presente prorrogação da parceria vigerá de 01/04
a 30/06/2021, podendo ser prorrogado até o limite
de 60 (sessenta) meses.
O valor estimado desta parceria é de R$ 51.943,44
(Cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e três
reais e quarenta e quatro centavos). Dotação orçamentária nº. 12.02.2091.27.812.0003.335043 – fonte de recurso 11100000 – ficha 120012.
Expediente pelo P.I. 15.379/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 179/2020 - PC: 267/2020.
Objeto: Registro De Preços Para O Fornecimento De Medicamentos - Demanda Judicial.
Homologo e Adjudico objeto do pregão em
epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 179/2020 - PC: 267/2020.
Objeto: Registro De Preços Para O Fornecimento De Medicamentos - Demanda Judicial.
Tornamos pública a classificação preços ref.
pregão em epígrafe: PORTAL LTDA, ITENS:
02 – INSULINA ASPART 100 UI/ML- REFIL.
Qtde: 1.100 UN. Vlr. Unitário: R$ 24,308.
MARCA: NOVORAPID PENFILL; 03 – GLICLAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO. Qtde:
1.600 COM. Vlr. Unitário: R$ 0,4513. MARCA:
GLICAZIDA 30MG/SUN; 11 – OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. Qtde:
3.200 COM. Vlr. Unitário: R$ 0,9738. MARCA: OXCARBAMAZEPINA 300MG/SUN; 12
– RIVAROXABANA 20MG (AÇÃO JUDICIAL:
MARCA XARELTO) COMPRIMIDO REVESTIDO. Qtde: 800 COM. Vlr. Unitário: R$ 6,01.
MARCA: XARELTO 20MG/BAYER PHARMA;
13 – CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75
MG. Qtde: 2.000 COM. Vlr. Unitário: R$ 1,60.
MARCA: VENLAFAXINA 75MG/SUN; 19 –
INSULINA DEGLUDECA 100U/ML. Qtde: 150
UN. Vlr. Unitário: R$ 101,01. MARCA: TRESIBA FLEXTOUCH /NOVO NORDISK; 24 –
ESCITALOPRAM 15MG POR COMPRIMIDO
REVESTIDO. Qtde: 960 COM. Vlr. Unitário:
R$ 1,79. MARCA: OXALATO 15MG/SUN;
BH FARMA COMERCIO LTDA, ITENS: 08 –
ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG / 5ML DEPAKENE (A.JUD). Qtde: 800 FR. Vlr. Unitário: R$
11,51. MARCA: VALPROATO DE SÓDIO/ABBOTT; 22 – FLUVOXAMINA 100MG ( AÇÃO
JUDICIAL ). Qtde: 1.600 COM. Vlr. Unitário:
R$ 4,87. MARCA: FLUVOXAMINA ABBOTT;
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ITENS: 17 – GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 3.200
COM. Vlr. Unitário: R$ 0,96. MARCA: GENERICO - EMS; 23 – LAMOTRIGINA 50MG
POR COMPRIMIDO. Qtde: 5.000 COM. Vlr.
Unitário: R$ 0,19. MARCA: GENERICO UNICHEM; 28 – LEVETIRACETAM 100MG/
ML. Qtde: 110 FRA. Vlr. Unitário: R$ 74,83.
MARCA: KEPPRA/NEXTPHARMA; 29 – ARIPIPRAZOL 30MG (AÇÃO JUDICIAL). Qtde:
960 COM. Vlr. Unitário: R$ 4,90. MARCA:
GENERICO - UNICHEM; 30 – ARIPIPRAZOL
10MG (AÇÃO JUDICIAL). Qtde: 2.400 COM.
Vlr. Unitário: R$ 3,05. MARCA: GENERICO UNICHEM; 31 – DULOXETINA, 30 MG. Qtde:
1.600 CAP. Vlr. Unitário: R$ 2,80. MARCA:
GENERICO - UNICHEM; 39 – GLICLAZIDA
30MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 400 COM.
Vlr. Unitário: R$ 0,48. MARCA: GENERICO
- UNICHEM; 53 – GLICLAZIDA 60MG POR
COMPRIMIDO. Qtde: 800 COM. Vlr. Unitário:
R$ 0,96. MARCA: GENERICO - UNICHEM;
58 – LAMOTRIGINA 50MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 1.000 COM. Vlr. Unitário: R$ 0,19.

MARCA: GENERICO - UNICHEM; 63 – LEVETIRACETAM 100MG/ML. Qtde: 22 FRA.
Vlr. Unitário: R$ 74,83. MARCA: KEPPRA/
NEXTPHARMA; 64 – ARIPIPRAZOL 30MG
(AÇÃO JUDICIAL). Qtde: 240 COM. Vlr. Unitário: R$ 4,90. MARCA: GENERICO - UNICHEM; 65 – ARIPIPRAZOL 10MG (AÇÃO
JUDICIAL). Qtde: 600 COM. Vlr. Unitário:
R$ 3,05. MARCA: GENERICO - UNICHEM;
66 – DULOXETINA, 30 MG. Qtde: 400 CAP.
Vlr. Unitário: R$ 2,80. MARCA: GENERICO
– UNICHEM-EMS; CM HOSPITALAR S/A,
ITENS: 26 – LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO CÁPSULA 30MG. Qtde: 1.900 CAP.
Vlr. Unitário: R$ 7,97. MARCA: VENVANSE
(A3) 30MG/SHIRE; 61 – LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO CÁPSULA 30MG. Qtde:
500 CAP. Vlr. Unitário: R$ 7,97. MARCA:
VENVANSE (A3) 30MG/SHIRE; CEMED
COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO
E DISTRIBUICAO LTDA, ITENS: 01 – CIPROFIBRATO 100MG COMPRIMIDO. Qtde:
960 COM. Vlr. Unitário: R$ 1,41. MARCA:
GENÉRICO/BIOLAB; 05 – RISEDRONATO
SÓDICO 35MG. Qtde: 400 COM. Vlr. Unitário: R$ 22,58. MARCA: GENÉRICO/EMS;
16 – NISTATINA 1000UI/G+OXIDO ZINCO
200MG/G. Qtde: 200 BNG. Vlr. Unitário: R$
14,33. MARCA: GENERICO/GERMED; 32
– PANTOPRAZOL 40MG COMPR.REVEST.
(AÇ.JUDICIAL). Qtde: 800 COM. Vlr. Unitário: R$ 1,00. MARCA: GENERICO/EMS;
33 – DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO (AÇÃO JUDICIAL). Qtde: 800 COM. Vlr.
Unitário: R$ 0,3348. MARCA: GENERICO/
GERMED; 37 – CIPROFIBRATO 100MG
COMPRIMIDO. Qtde: 240 COM. Vlr. Unitário: R$ 1,41. MARCA: GENERICO/BIOLAB;
41 – RISEDRONATO SÓDICO 35MG. Qtde:
100 COM. Vlr. Unitário: R$ 22,58. MARCA:
GENERICO/EMS; 52 – NISTATINA 1000UI/
G+OXIDO ZINCO 200MG/G. Qtde: 40 BNG.
Vlr. Unitário: R$ 14,33. MARCA: GENERICO/GERMED; 68 – DOMPERIDONA 10MG
COMPRIMIDO (AÇÃO JUDICIAL). Qtde: 200
COM. Vlr. Unitário: R$ 0,3348. MARCA: GENERICO/GERMED; CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ITENS: 34 –
SALMETEROL XINAFOATO+FLUTICASONA
PROPIONATO 25MCG / 250MCG. Qtde:
40 FRA. Vlr. Unitário: R$ 135,93. MARCA:
SERETIDE/GLAXO; 69 – SALMETEROL
XINAFOATO+FLUTICASONA PROPIONATO
25MCG / 250MCG. Qtde: 10 FRA. Vlr. Unitário: R$ 135,93. MARCA: SERETIDE/GLAXO;
ITENS DESERTOS: 04, 06, 07, 09, 10, 14, 15,
18, 20, 21, 25, 27, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 62, 67, 70.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS - SSO
Acha-se aberto:
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2021 – SSO PROCESSO INTERNO Nº 8846/2.021 – OBJETIVO:
PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA E
COOPERAÇÃO. A SECRETARIA DE SERVIÇOS E
OBRAS TORNA PÚBLICO para conhecimento dos
interessados, que se fará realizar CHAMAMENTO
PÚBLICO, que tem por OBJETO selecionar pessoa
física ou jurídica interessada em viabilizar Estudo
Preliminar de Arquitetura do empreendimento denominado “Quarteirão da Educação”, no Município de
Diadema, conforme descrito no Termo de Referência
(ANEXO II). O Edital e seus anexos estarão disponíveis pela INTERNET, mediante o preenchimento
de recibo, no site www.diadema.sp.gov.br ou poderá
ser retirada pessoalmente de segunda a sexta-feira,
das 10hs00 às 16h00, na Secretaria de Serviços e
Obras, sito à Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3.249 – Vl.
Nogueira-Diadema, mediante recolhimento de uma
taxa no valor de R$20,00 (vinte) reais, não restituíveis, referente às cópias. A Abertura será no dia
24 de maio de 2021, às 10:00horas, na Secretaria
de Serviços e Obras desta Prefeitura, no endereço
acima. Informações de 2ª a 6ª feira, das 9 às 13 e
das 14 às 17 horas, no endereço acima ou pelos
tels: 4072-9226 e 9227. Arq. Luiz Carlos Theophilo.
Secretário de Serviços e Obras.
LEI Nº 4053, DE 16 DE ABRIL DE 2021 DISPÕE
sobre a denominação de vias públicas não regularizadas. 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 - O Poder Executivo Municipal
passa a denominar, através da presente Lei, apenas
para fins cadastrais e nos termos da Lei Municipal nº
1.512, de 18 de novembro de 1996, as vias de uso
público abaixo relacionadas, não regularizadas no
Loteamento de Interesse Social NÚCleo K, no Bairro Vila Nova Conquista, na seguinte conformidade.
– Rua Nova 1, passa a denominar-se Rua Móoca;
– Rua Nova 2, passa a denominar-se Rua Sumaré;
– Rua Nova 3 e Rua Nova 4, passam a denominarse Rua Aclimação. Art. 2º - As despesas com a
execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentária próprias, consignadas no orçamento
vigente suplementadas, se necessário. Art. 3º - Esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Diadema, 16 de
abril de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito
do Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA
Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos RONALDO
JOSÉ LACERDA Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano
LEI Nº 4056, DE 16 DE ABRIL DE 2021 Institui a
Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome Pós-Pólio, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 002/2021 de Autoria do Ver. Cícero
Antônio da Silva 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 instituída a Semana Municipal de Conscientização sobre
a Síndrome Pós-Pólio, a ser realizada, anualmente,
na semana que compreende o dia 24 de outubro.
ARTIGO 2º - A Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome Pós-Pólio tem como objetivos: I – dar visibilidade à gravidade da Síndrome
Pós-Pólio; II – contribuir com a sensibilização sobre
o tema, disseminando informações acerca da importância da vacinação; III – promover a humanização
do atendimento nos serviços de saúde que atendem
os casos de Síndrome Pós-Pólio. ARTIGO 3º - Em
comemoração à Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome Pós-Pólio poderão ser realizadas reuniões e palestras, com a presença de
profissionais da área da saúde e entidades ligadas
às pessoas com a Síndrome Pós-Pólio, para aumentar a conscientização e promover a divulgação de
informações sobre a enfermidade e suas consequências na vida do indivíduo. ARTIGO 4º - A Semana
ora instituída passará a integrar o Calendário Oficial
de Eventos do Município de Diadema. ARTIGO 5º
- O Executivo Municipal regulamentará a presente
Lei, no que couber. ARTIGO 6º - As despesas com a
execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 7º
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Diadema, 16 de abril de 2021 JOSÉ DE FILIPPI
JUNIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA
DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos
Jurídicos REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretária de Saúde
LEI Nº 4057, DE 16 DE ABRIL DE 2021 Dispõe
sobre a isenção do pagamento da taxa de sepultamento da pessoa que tiver doado, por ato próprio ou
por meio de seus familiares ou responsáveis, seus
órgãos ou tecidos corporais para fins de transplante médico, no Município de Diadema, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 007/2021 De
autoria do Ver. Talabi Ubirajara Cerqueira Fahel e
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: Art. 1º. Os
doadores de órgãos ou tecidos, cujo óbito venha a
ocorrer no Município de Diadema, ficam isentos do
pagamento da taxa de sepultamento, nos cemitérios
do Município. § 1º. Fará jus à isenção de que trata o
caput, a pessoa que tiver doado, por ato próprio ou
por meio de seus familiares ou responsáveis, seus
órgãos ou tecidos corporais para fins de transplante
médico. § 2º. Serão concedidos todos os incentivos
da presente lei, independentemente de os órgãos
terem sido efetivamente utilizados para os fins de
transplante. Art. 2º. Os Hospitais e Unidades Básicas de Saúde deverão afixar, nas entradas ou nas
áreas de atendimento ao público, em local de fácil
visualização, material informativo (placa ou cartaz),
contendo a seguinte inscrição: “ISENÇÃO DE TAXA
DE SEPULTAMENTO, NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS: é dispensada do pagamento da taxa de
sepultamento a pessoa que tiver doado, por ato próprio ou por seus familiares ou responsáveis, seus
órgãos corporais ou tecidos para fins de transplante
médico”. Art. 3º. Os Hospitais e as Unidades Básicas de Saúde acima referidas deverão providenciar
a instalação das placas de que trata o artigo anterior, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
publicação desta Lei. Art. 4º. Ocorrendo a doação
de órgãos ou tecido corporal, a unidade hospitalar
competente emitirá atestado específico confirmando
a doação para fins de transplante. Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Art. 6º. Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação. Diadema, 16
de abril de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito
do Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA
Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos BENEDITO
DOMINGOS MARIANO Secretário de Defesa Social
DECRETO Nº 7915, DE 19 DE ABRIL DE 2021 NOMEIA membros do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente — COMDEMA; JOSÉ DE FILIPPI
JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições
legais; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 6° e
7° da Lei Municipal n° 1.258, de 28 de junho de
1993, alterada pela Lei Municipal n° 1.516, de 19 de
dezembro de 1996; Lei Municipal n° 1.925, de 07 de
junho de 2000; Lei Municipal n° 2.172, de 15 de outubro de 2002; Lei Complementar n° 173, de 28 de
março de 2003; Lei Municipal n° 2.418, de 14 de julho de 2005; e Lei Municipal n° 3.290, de 21 de dezembro de 2012; CONSIDERANDO, ainda, o que
consta dos autos do Processo Administrativo - PE n°
4.796/2021; DECRETA Art. 1° — Ficam nomeados
para compor o Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente - COMDEMA, os membros e suplentes a seguir designados: I — MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL a) Representante da totalidade dos sindicatos que tenham sede
ou sub-sede no Município de Diadema Titular: Shedd Pegáz, brasileiro, casado, arquiteto, portador da
cédula de identidade R.G. 8.348.926-5 , inscrito no
CPF sob o n° 041.793.728-86 e domiciliado na Rua
Cidade de Santo André, 32 - Diadema — SP; Suplente: Estela Baptista da Silva, brasileira, solteira,
agente comunitária de saúde, portadora da cédula
de identidade R.G. 21.410.557-X, inscrita no CPF
sob o n° 107.640.128-78 e domiciliado na Rua Uirapuru, 55 - JD. Campanário - Diadema – SP b) Representante da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB Titular: Antonio Mendez
Alvarez, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB sob o n° 77.594, portador da cédula de identidade RG n° 5.462.347-9, inscrito no CPF sob o n°
763.971.068-53 e domiciliado na Rua Regente Feijó,
270 – Diadema - SP; Suplente: Valéria Aparecida de
Oliveira Rei, brasileira, casada, advogada, inscrito
na OAB sob o n° 377.528, portadora da cédula de
identidade RG n° 23.929.994-2 e inscrita no CPF
192.656.888-58 e domiciliada na Rua Coimbra, 76
- Diadema - SP; c)
Representante da Associação Comercial e Industrial de Diadema — ACE Titular: Vanda Pereira, brasileiro, solteira, gestora ambiental, portadora da cédula de identidade RG n°
25.464.437-5, inscrita no CPF sob o n° 134.464.40828 e domiciliada na Rua Maria de Lourdes, 31 – ap
14 – Serraria - Diadema — SP; Suplente: Vera Lucia
Alves Rocha , brasileira, solteiro, superior em marketing , portadora da cédula de identidade RG n°
10.731.819-2, inscrita no CPF/MF sob o n°
094.406.138-90 e domiciliada na Estrada do Alvarenga, 2.455 – Eldorado - Diadema - SP; d) Representantes dos Movimentos de moradia e habitação
do Município de Diadema Titular: Adriana Ribas
Santos, brasileira, união estável, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 30.865.383-X,
inscrita no CPF sob o n° 275.893.868-55 e domiciliada na Rua Vereador Gentil Santo de Paula, 484 –
Vila Conceição - Diadema — SP; Suplente: Cleria
Neves de Miranda, brasileira, solteira, assessora ,
portadora da cédula de identidade RG n° 42.918.4463, inscrita no CPF/MF sob o n° 341.454.908-51 e
domiciliada na Rua Passagem do Progresso, 136 –
V. Nogueira – Diadema - SP; Titular: Aceli Pereira
dos Santos, brasileira, casada, oficial administrativa,
portadora da cédula de identidade RG n° 19.461.7610, inscrita no CPF/MF sob o n° 284.205.078-90 e
domiciliada na Av. Piraporinha, 1153 – bloco 16 ap
01 - Diadema-SP; Suplente: Edison Duttra Pereira
Junior, brasileiro, divorciado, motorista, portador da
cédula de identidade RG n° 17.118.332-0, inscrito no
CPF sob o n° 086.394.888-00 e domiciliado na Rua
Yokohama, 39 – bloco 10, ap 12 – Jd. Takebe – Diadema; e) Representante das entidades comunitárias
sediadas no Município de Diadema Titular: Fabiana
Aparecida Martins dos Reis, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade
RG n°32.550.215-8, inscrita no CPF/MF sob o n°
308.031.378-00 e domiciliada na Rua Apóstolo Felipe, 169 – Eldorado - Diadema - SP; Suplente: Laura
Marques da Silva, brasileira, casada, assistente juridico, portadora da cédula de identidade RG n°
54.649.638-6, inscrita no CPF sob o n° 475.021.26104 e domiciliada na Rua Alameda da Conquista, 88
- Eldorado, Diadema — SP; f)
Representantes
dos movimentos ecológicos de comprovada atuação
no Município de Diadema Titular: Virgilio Alcides de
Farias, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 29.630.975-8, inscrito no
CPF/MF sob o n° 955.671.008-68 e domiciliado na
Rua Acará, 10 - Eldorado, Diadema - SP; Suplente:
Cintia de Almeida Reque Negri, brasileiro, solteira,
representante comercial, portadora da cédula de
identidade RG n° 21.757.766-0, inscrita no CPF sob
o n° 178.459.068-16 e domiciliada na Estrada Maria
Cristina, 380 – Eldorado - Diadema — SP; Titular:
Elizeu Silva de Oliveira, brasileiro, solteiro, geografo,
portadora da cédula de identidade RG n°
19.669.945.-9, inscrito no CPF/MF sob o n°
111.547.878-85 e domiciliado na Avenida Curió, 201
– Campanário - Diadema - SP; Suplente: Viviane
Conceição de Souza, brasileira, solteira, catadora
de materiais reciclaveis, portadora da cédula de
identidade RG n° 32.813.535-5, inscrita no CPF sob
o n° 315.655.848-64 e domiciliada na Rua Alameda
da Igualdade, 135 – Amuhadi- Diadema — SP; Titular: Maria Mônica da Silva, brasileira, solteira, catadora de materiais recicláveis, portadora da cédula
de identidade RG n° 28.327.429-3, inscrita no CPF/
MF sob o n° 192.718.208-51 e domiciliada na Rua
Pascoal Leite, 65 – V. Nogueira - Diadema - SP; Suplente: Patricia Frazão da Silva Santos, brasileira,
casada, catadora de materiais recicláveis, portadora
da cédula de identidade RG n° 32.117.626-1, inscrita
no CPF sob o n° 222.338.428-55 e domiciliada na
Rua Botocudos travessa Maracatins, 83 – Serraria Diadema g) Representante de entidades acadêmicas e de pesquisa de nível superior, sediadas no
Município Titular: Maria Fernanda Salgado Santos
Mattos Pereira, brasileira, casada, engenheira ambiental, portadora da cédula de identidade RG n°

16.140.881-3, inscrita no CPF/MF sob o n°
109.670.648- 21 e domiciliada na Rua Paracatú, 553
– ap 121 – Pq. Imperial – Saúde – São Paulo; Suplente: Juliana Gardenalli de Freitas - brasileira,
união estavel, professora, portadora da cédula de
identidade RG n° 27.306.103-3, inscrita no CPF sob
o n° 224.472.188-42 e domiciliada na Rua São Nicolau, 210 - Diadema — SP; II - REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS a)
Membro do Gabinete do Prefeito Titular: João Vicente Silva Cayres, brasileiro, casado, assessor de relações internacionais, portador da cédula de identidade RG n° 19.353.254-2, inscrito no CPF/MF sob n°
093.421.728-90 e domiciliado na Rua Flora, 103 –
Brás – São Paulo - SP; Suplente: Indernes Martins
dos Reis Junior, brasileiro, união estável, assistente
de secretaria, portador da cédula de identidade RG
n° 27.892.941-2 , inscrito no CPF/MF sob n°
194.384.908-09 e domiciliado à Rua Havana, 50 –
Taboão - Diadema - SP; b)
Membro da Secretaria de Saúde Titular: Franciele Finfa da Silva ,
brasileira, casada, enfermeira, portadora da Cédula
de Identidade RG n° 8.508.518-2, inscrita no CPF/
MF sob n° 009.467.219-98 e domiciliada à Av. Antonio Piranga, 700 - Centro, Diadema — SP; Suplente:
Flavia Prado Corralo, brasileira, casada, enfermeira,
portadora da Cédula de Identidade RG n°
22.538.712-8, inscrita no CPF/MF n° 161.413.09810 e domiciliada à Avenida Antônio Piranga, 700
Centro, Diadema — SP; c) Membro da Secretaria de
Educação Titular: Silvia Maria da Silveira Afonso,
brasileira, casada, pedagoga e assistente social,
portadora da cédula de identidade RG n° 19.780.2588, inscrita no CPF/MF sob n° 124.438.438-07 e domiciliada na Rua dos Cedros, 179 – Eldorado - Diadema, Suplente: Jaqueline Oliveira Silva, brasileiro,
solteira, professora, portadora da cédula de identidade RG n° 32.929.213-4, inscrita no CPF/MF sob
n° 351.769.028-77 e domiciliada na Rua Sebastião
Fernandes Tourinho, 446 - Diadema — SP; d) Membro da Secretaria de Serviços e Obras Titular: Nathalia da Silva Moreira, brasileira, solteira, arquiteta,
portadora da cédula de identidade RG n° 46.873.2172, inscrita no CPF/MF sob o n° 397.356.928-21 e
domiciliada na Rua das Corruiras, 737 – Pq Passaros – SBC; Suplente: Abelardo Felix, brasileiro, casado, Agrimensor, portador da cédula de identidade
RG n° 5.999.204-9, inscrito no CPF/MF sob n°
620.854.868-04 e domiciliado na Rua Góes Monteira – Jordanópolis, SBC; e) Membro da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho Titular:
Vera Lucia da Silva Batista Augusto , brasileira, divorciada, assistente de enfermagem, portadora da
cédula de identidade RG n°21.886.993-9, inscrita no
CPF/MF sob n° 105.342.328-41 e domiciliada na
Rua Amélia Eugenia, 488 – Diadema- SP; Suplente:
Arildo Mota Lopes, brasileiro, casado , Diretor, portador da cédula de identidade RG n° 13.965.987-0,
inscrito no CPF/MF sob n° 049.260.778-84 e domiciliado na Rua Amélia Eugênia, n° 488, Centro, Diadema - SP; f) Membro da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano Titular: Selma Scarambone, brasileira, solteira, arquiteta e urbanista, portadora da cédula de identidade RG n° 12.872.170,
inscrita no CPF/MF sob n° 028.780.758-46 e domiciliada na Rua Marechal Floriano, 289 – Centro - Diadema — SP; Suplente: Lucas Piaia Petrocino, brasileiro, solteiro, arquiteto, portador da cédula de
identidade RG n° 53.399.234-5, inscrito no CPF/MF
sob n° 441.424.798-57 e domiciliado na Rua Marechal Floriano, 289 – Centro - Diadema — SP g)
Membros da Secretaria de Meio Ambiente Titular:
Wagner Feitoza, brasileira, casado, Secretário de
Meio Ambiente, portador da cédula de identidade
RG n° 20.000.219-3, inscrito no CPF/MF sob n°
172.355.168-60 e domiciliado na Rua lpitá, n° 193,
Jardim Inamar, Diadema — SP; Suplente: Amarildo
Fernandes do Nascimento, brasileiro, casado, chefe
de divisão, portador da cédula de identidade RG n°
29.048.454-6, inscrito no CPF/MF sob n°
292.277.288-80 e domiciliado na Rua lpitá, n°193,
Jardim lnamar, Diadema — SP; Titular: Alisson Carlos Félix, brasileiro, casado, diretor de departamento, portador da cédula de identidade RG n°
34.141.903-5, inscrito no CPF/MF sob n°
227.673.758-17 e domiciliado na Rua Ipitá, n° 193,
Jardim lnamar, Diadema — SP; Suplente: José Robson do Nascimento, brasileiro, divorciado, gestor
ambiental, portador da cédula de identidade RG n°
12.205.545-7, inscrito no CPF/MF sob n°
029.137.798-08 e domiciliado na Rua lpitá, n°193,
Jardim lnamar, Diadema — SP; Titular: Andre Luiz
das Neves, brasileiro, solteiro, assistente da secretaria, portador da cédula de identidade RG n°
42.765.603-5, inscrito no CPF/MF sob n°
289.667.028-99 e domiciliado na Rua lpitá, n°193,
Jardim lnamar, Diadema — SP; Suplente: Mark de
Soldi Matzner, brasileiro, solteiro, educador, portador da cédula de identidade RG n° 38.722.791-x,
inscrito no CPF/MF sob n° 100.163.636-80 e domiciliado na Rua lpitá, n°193, Jardim lnamar, Diadema
— SP; Art. 2° - As despesas de execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento, suplementados se necessário. Art. 3° - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Diadema, 19 de abril de
2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal
DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos WAGNER FEITOSA Secretário de
Meio Ambiente
DECRETO Nº 7916, DE 20 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA membros para compor a Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal Cultura,
no âmbito do Município de Diadema. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema,
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO, o que consta na
Lei Municipal nº 2.938, de 21 de dezembro de 2.009
e suas alterações; CONSIDERANDO, o que consta
no Decreto Municipal nº 7.144, de 07 de maio de
2.015; CONSIDERANDO, o que consta no Decreto
Municipal nº 7.632, de 18 de junho de
2.019; CONSIDERANDO o que consta dos autos
do Processo Administrativo Interno nº 13.537/2009,
DECRETA Art. 1º - Ficam nomeados para compor a
Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Cultura, a ser realizada no dia 24 de abril
de 2.021, das 09h às 17h, em formato on line, sob
a coordenação da Secretaria de Cultura, os seguintes membros: I – MEMBROS DA SECRETARIA DE
CULTURA FRANCISCO GLAUTER DE ALMEIDA
LEAL, solteiro, Agente de Comunicação, portador
da cédula de identidade RG: 15.351.120-5, inscrito
no CPF/MF sob nº 065.166.988-05, Residente na
Rua Paulo Rodrigues Durão, 132 Jd. Itacolomi, São
Paulo/SP. SILVANA MOURA DE MORAIS, solteira,
diretora de cultura, portadora da cédula de identidade RG nº 18.866.208, inscrita no CPF/MF sob
nº 119.508.858-28, residente à Rua Charles Gomes
de França, nº 336, Centro, Diadema/SP. ANGELINA
MOREIRA DE SOUZA, solteira, bibliotecária, portadora da cédula de identidade RG nº 49.362.350-X,
inscrita no CPF nº 399.242.438-38, residente e domiciliada na Rua Vereador João Gonçalves de Lima,
nº 199, Vila Nogueira, Diadema/SP. II - MEMBROS
DA SOCIEDADE CIVIL ALAITON DE ASSUMPÇÃO, separado, maestro, portador da cédula de
identidade RG nº 20.164.950-0, inscrito no CPF/MF
sob nº 097.118.318-05, residente e domiciliado na
Avenida das Ameixeiras, nº 250, Taboão, Diadema/
SP. ROBSON LIMA ALVES, casado, técnico de iluminação cênica, portador da cédula de identidade
RG nº 41.153.212-1, inscrito no CPF/MF sob nº
347.793.768-66, residente e domiciliado na Rua Dezenove de Novembro, nº 110, Centro, Diadema/SP.
CLEIDE MARIANO DA SILVA, solteira, atriz, portadora da cédula de identidade RG nº 37.757.880-2,
inscrita no CPF/MF nº 268.408.508-03, residente e
domiciliada a Rua Havana, nº 86, Jardim das Nações, Diadema, São Paulo/SP. Parágrafo Único – o
link para ingressar na sala será enviado por e-mail
até às 20h do dia 23 de abril de 2.021. Art. 2º - À Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal
de Cultura compete: I – definir pauta e programação
da Conferência; II – coordenar a leitura e aprovação do Regimento Interno da Conferência, que deve
conter os critérios de participação e eleição dos conselheiros; III – organizar a Conferência Municipal de
Cultura; IV – assegurar lisura, veracidade e publicidade de todos os atos e procedimentos relacionados
à realização da 9ª Conferência Municipal de Cultura;
V – acompanhar o processo de sistematização das
propostas da 10ª Conferência Municipal de Cultura;
VI – coordenar, organizar e fiscalizar todas as atividades relativas à 10ª Conferência Municipal de Cultura e seu processo eleitoral; VII – decidir, mediante
atuação do pleno, os recursos e impugnações sobre o processo de inscrição, bem como o processo
eleitoral; VII – enviar o Relatório Final da 10ª Conferência Municipal de Cultura e o resultado da eleição
para ampla divulgação nas mídias pertinentes. Art.
3º - A Comissão encaminhará à autoridade competente o Relatório Final da 10ª Conferência Municipal
de Cultura e o resultado da eleição. Art. 4º - As despesas com a execução deste Decreto correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Diadema, 20 de abril de 2021. JOSÉ DE FILIPPI
JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos DEIVID
FERREIRA COUTO Secretário de Cultura
DECRETO Nº 7917, DE 20 DE ABRIL DE 2021
CONVOCA a 10ª Conferência Municipal de Cultura
de Diadema, e dá outras providências correlatas.
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de
suas atribuições legais; CONSIDERANDO, o que
consta na Lei Municipal nº 2.938, de 21 de dezembro de 2.009 e suas alterações; CONSIDERANDO,
o que consta no Decreto Municipal nº 7.144, de 07
de maio de 2.015; CONSIDERANDO, o que consta
no Decreto Municipal nº 7.632, de 18 de junho de
2.019; CONSIDERANDO o que consta nos autos do
Processo Administrativo Interno nº 13.537/2009. Art.

1º - Fica convocada a 10ª Conferência Municipal de
Cultura, para o dia 24 de abril de 2021, das 9h ás
17h a ser realizada em formato online, sob a coordenação da Secretaria de Cultura para iniciar a discussão de revisão do PLANO MUNICIPAL DE CULTURA e eleger os novos membros do CONSELHO
MUNICIPAL DE CULTURA DE DIADEMA, a saber: I
- 8 (oito) representantes do Poder Público Municipal
com a seguinte composição: 5 (cinco) membros da
Secretaria de Cultura; 1 (um) membro do Gabinete
do Prefeito; 1 (um) membro da Secretaria de Finanças e 1 (um) membro da Câmara Municipal de Diadema; II – 8 (oito) representantes da sociedade civil,
eleitos diretamente na Conferência Municipal de
Cultura, com a seguinte composição: 1 (um) membro dos segmentos: Patrimônio Cultural, Culturas
Tradicionais de Matriz Africana e Indígena; 1 (um)
membro dos segmentos das áreas artísticas de Artes Visuais e Audiovisual; 1 (um) membro do segmento da área artística de Música; 1 (um) membro
dos segmentos de Pontos de Cultura; 1 (um) membro do segmento de Livro, Leitura e Literatura; 1
(um) membro do segmento da área de Artes Cênicas, 1 (um) membro do segmento da área artística
de Artes Cênicas; 1 (um) membro dos segmento da
área artística de Hip Hop e 1 (um) membro dos segmentos de Cultura Digital e Usuários de Equipamento. §1º - O link para ingressar na sala será enviado
por e-mail até às 20h do dia 23 de abril de 2021. §2º
- Poderão participar da conferência citada neste artigo os representantes: I – dos Poderes Públicos, II –
moradores de Diadema, maiores de 16 (dezesseis
anos), desde que apresentem um dos seguintes
comprovantes de endereço: conta original de água,
luz ou telefone, declaração de endereço e/ou que
comprove vinculo cultural com a cidade de Diadema;
III - convidados; IV - ouvintes. Art. 2º - Para participar
da 10ª Conferência Municipal de Cultura de Diadema será obrigatório a realização de inscrição previa
até a data do dia 22 de abril no Portal da Prefeitura
do Munícipio de Diadema. Art. 3º - Constituem objetivos da 10ª Conferência Municipal de Cultura: I –
Iniciar o processo de revisão do PLANO MUNICIPAL
D CULTURA II - Propor estratégias de aprimoramento na articulação e cooperação institucional entre o
poder público e a sociedade civil, para dinamizar a
participação e articulação da sociedade civil na gestão compartilhada das políticas públicas de cultura
em Diadema; III - Propor estratégias para o reconhecimento e o fortalecimento da cultura como um dos
fatores determinantes para o desenvolvimento socioeconômico sustentável; IV - Propor estratégias
para proporcionar aos fazedores de cultura o acesso
aos meios de produção, assim como propor estratégias para universalizar o acesso à produção e à fruição dos bens, serviços e espaços culturais; V - Contribuir para a integração das políticas públicas que
apresentam interface com a cultura, VI - Realizar o
processo eletivo dos novos membros do Conselho
Municipal de Cultura. Art. 4º O processo de realização da conferencia terá os seguintes eixos temáticos: Formação voltada para a produção cultural;
Programas e projetos de fomento e Gestão Cultural
Compartilhada (trabalho em rede). Art. 5° - No processo de realização da 10ª Conferência Municipal
de Cultura serão realizadas Pré-Conferências de
Cultura de Diadema, que abordarão Eixos temáticos da conferência, de forma descentralizada e segmentada em grupos de trabalho, conforme câmaras
setoriais nos termos da lei 2.938 de 2009 e suas alterações; I - As propostas elaboradas pelos grupos
nas Pré- Conferências, referentes a cada Eixo, deverão ser entregues à Comissão Organizadora da
Conferência. II - Em sendo realizadas as Pré-Conferências, as inscrições dos participantes serão realizadas previamente no Portal da Prefeitura do Município de Diadema. Art. 6º - Podem participar da 10ª
Conferência Municipal de Cultura, com direito a
voto, os moradores de Diadema, maiores de 16
anos, desde que apresentem um dos seguintes
comprovantes de endereço: conta original de água,
luz ou telefone, declaração de endereço e/ou interessados da que comprove vinculo cultural com a
cidade de Diadema; Art. 7º - Os candidatos a conselheiros na 10ª Conferência Municipal de Cultura de
Diadema devem manifestar-se, no ato da inscrição
para conferencia no Portal da Prefeitura do Munícipio de Diadema até 22 de abril de 2021. Art. 8º - Os
candidatos às vagas de conselheiro, por segmento,
serão nominados de acordo com a manifestação de
interesse de candidatura que acontecerão no ato de
inscrição para Conferência Municipal de Cultura de
Diadema. Parágrafo Único - Os candidatos ao Conselho Municipal de Cultura de Diadema farão a escolha do segmento que pretendem representar, no
Portal da Prefeitura do Munícipio de Diadema, até o
dia 22 de abril de 2021, quando se encerram as
inscrições para conferência. Art. 9º - Serão considerados qualificados a participar do Processo Eleitoral
como candidatos, que se inscreverem pelos segmentos citados no item II do Artigo 1º deste decreto
e que apresentem os seguintes requisitos: I - Original de documento oficial de identificação que contenha fotografia; II - Cópia do CPF e RG; III – Original
e cópia do comprovante de endereço; IV - Declaração de não ocupar cargo efetivo ou comissionado na
Administração Municipal. Art. 10 - Os conselheiros
representantes dos segmentos culturais serão eleitos diretamente, por sufrágio universal, durante a
Conferência Municipal de Cultura que acontecerá
conforme descrito neste decreto e detalhado no Regimento Interno da 10ª Conferência Municipal de
Cultura. Art. 11 - A 10ª Conferência Municipal de Cultura terá Comissão Organizadora da será composta
por 6 (seis) membros indicados, sendo: 3 (três) da
Secretaria de Cultura e 3 (três) da Sociedade Civil,
que terão as seguintes atribuições: I – definir pauta
e programação da Conferência; II – coordenar a leitura e aprovação do Regimento Interno da Conferência, que deve conter os critérios de participação e
eleição dos conselheiros; III –organizar a Conferência Municipal de Cultura; IV – assegurar lisura, veracidade e publicidade de todos os atos e procedimentos relacionados à realização da 10ª Conferência
Municipal de Cultura; V – acompanhar o processo
de sistematização das propostas da 10ª Conferência
Municipal de Cultura; VI – coordenar, organizar e
fiscalizar todas as atividades relativas 10ª Conferência Municipal de Cultura e seu processo eleitoral; VII
- decidir, mediante atuação do pleno, os recursos e
impugnações sobre o processo de inscrição, bem
como o processo eleitoral; VIII – enviar o Relatório
Final da 10ª Conferência Municipal de Cultura e o
resultado da eleição para ampla divulgação nas mídias pertinentes. Parágrafo Único – Fica o Secretário Municipal de Cultura responsável pela coordenação da Comissão Organizadora Municipal. Art. 12 - A
Conferência Municipal de Cultura de Diadema será
presidida pelo Secretário Municipal de Cultura. Art.
13 - As despesas com execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas no orçamento, suplementadas se necessárias. Art. 14 - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogada as disposições
em contrário. Diadema, 20 de abril de 2021. JOSÉ
DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON
RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos DEIVID FERREIRA COUTO Secretário de
Cultura
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