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Estado tem menor média do ano de internações por covid-19

O governo estadual anunciou, nesta quarta-feira (21), que a média de internações no estado de
São Paulo por covid-19 nos últimos sete dias é a menor já registrado em 2021. Entre os dias 15 e 21
de julho, a média de hospitalizações ficou em 1.403, refletindo diretamente, segundo o governo, o impacto positivo da imunização para evitar casos graves da doença. Ainda segundo o governo, 288 municípios não registraram novas mortes pelo novo coronavírus na última semana.“O número de novas

internações do coronavírus registradas nos últimos sete dias foi o menor registrado neste ano. Isso
é reflexo do avanço da vacinação aqui no estado de São Paulo”, afirmou Garcia. “A (relação de) causa e
efeito da vacinação está demonstrada claramente no nosso estado com essa queda”, acrescentou. De
acordo com levantamento desta quarta-feira da Secretaria da Saúde, a taxa de ocupação de em
UTIs por covid-19 é de 60,19% no Estado e de 55,65% na Grande São Paulo.
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Preço da gasolina rompe a marca
de R$ 6 por litro em postos da região
Desde o início do ano, derivado de petróleo ficou, em média, 28,2% mais caro nos postos de combustível do ABC
Angelica Richter

Os aumentos constantes pro
movidos pela Petrobras levaram a
gasolina a orbitar a marca de R$ 6 o litro em alguns postos de combustível
do ABC, em uma curva ascendente
de preços provocada pela valorização
do dólar e pela disparada do petróleo
no mercado internacional. Pesquisa
semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com dados compilados pelo Diário Regional, revelam
que o litro da gasolina era vendido,
em média, a R$ 5,457 nos postos da
região na semana passada. Porém,

alguns estabelecimentos ofereciam o
produto a R$ 5,999 em São Caetano.
Na semana anterior, segundo a ANP,
as bombas chegaram a marcar R$
6,099 em postos de Santo André e
São Caetano. Desde o início do ano,
a gasolina ficou, em média, 28,2%
mais cara nos estabelecimentos do
ABC. No mesmo período, o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, variou 3,77% no
mesmo período, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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em brasília

Bolsonaro diz que fará ‘pequena mudança
ministerial’ na próxima segunda-feira
O presidente Jair Bolsonaro
anunciou nesta quarta-feira, 21,
que haverá uma “pequena” mudança ministerial na segunda-feira
(26). Bolsonaro tem sido pressio

nado pelo Centrão a mexer na articulação política do governo e a
substituir os ministros da Casa Civil,
Luiz Eduardo Ramos, e da SecretariaGeral, Onyx Lorenzoni. Página 2 O litro da gasolina era vendido, em média, a R$ 5,457 nos postos da região na semana passada

Divulgação/PMETRP

ribeirão pires

Prefeitura prevê imunizar contra covid-19
100% da população adulta até 15 de agosto
A Prefeitura de Ribeirão Pires estima
imunizar 100% de sua população com
mais de 18 anos com a primeira dose
contra a covid-19 até o dia 15 de agosto.
A projeção realizada leva em consideração o ritmo acelerado da vacinação na

cidade e o envio de novos lotes de imunizantes. “Considerando o ritmo atual
de imunização, se tudo der certo, até o
dia 15 de agosto vamos vacinar toda a
população maior de 18 anos”, afirmou o
prefeito Clovis Volpi.
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são Paulo

Governo inicia transferência de R$ 58 mi
para famílias em situação de vulnerabilidade

Ribeirão Pires já vacinou até o momento 69.645 pessoas com a primeira dose ou em dose única

santo andré

Prefeitura abre
agendamento para quem
tem mais de 35 anos e
perdeu a data da vacina
A Prefeitura de Santo André abriu
agendamento da vacina contra Covid-19
para munícipes com mais de 35 anos
que, por algum motivo, ainda não se vacinaram. O agendamento deve ser feito
pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid,
que indicará uma das nove unidades de
saúde disponíveis para imunização, além
de informar data e horário. Página 6

O Estado iniciará o pagamento da
primeira parcela dos benefícios Vale Gás,
no valor de R$ 100, e SP Acolhe, no va
lor de R$ 300. O Investimento Estadual
nos programas soma R$ 58.811.400. O
programa SP Acolhe beneficia mais de

15 mil famílias paulistas inscritas no
CadÚnico que tenham perdido pelo
menos um membro para a covid, totalizando R$ 27, 5 milhões. O benefício
de R$ 1.800 será pago em seis parcelas
mensais de R$ 300.
Página 3
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são caetano

Cidade arrecada
R$ 20 mi em 15 dias
com renegociação
de débitos
Em pouco mais de 15 dias, São
Caetano arrecacou com o Programa de
Parcelamento de Débitos (PPD) cerca
de R$ 20 milhões. O programa oferece
descontos entre 70% e 100% de juros
e multas sobre taxas, impostos e tributos municipais.
Página 6
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25º

Sol com
algumas
nuvens durante
o dia. À noite
o céu fica com
muitas nuvens,
mas não chove.

12º

“

Conhecimento não é
aquilo que você sabe,
mas o que você faz com
aquilo que sabe

“

Aldous Huxley
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Congresso repassou R$ 1,9 bi via ‘emenda
cheque em branco’ e quer ampliar prática
Por essa modalidade, basta a prefeitos e governadores indicarem uma conta bancária para receber o dinheiro
Arquivo/Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Depois de o governo dividir
verbas públicas entre aliados
por meio do orçamento secreto, sem critérios mínimos de
transparência, parlamentares
de vários partidos têm utilizado
outra modalidade controversa
de repasses - também criada
no governo de Jair Bolsonaro para enviar dinheiro a prefeituras e governos estaduais. Tratase de uma espécie de “cheque
em branco”, pelo qual deputados e senadores transferem
recursos, desta vez de emendas
individuais, sem que os be
neficiários justifiquem ou apresentem projeto para mostrar
onde o valor será aplicado.
Por esta modalidade, basta
a prefeitos e governadores indicarem uma conta bancária para
receber o dinheiro. Para ana
listas, esse tipo de emenda
pode aumentar a corrupção
e estimular o mau uso do
dinheiro público.
Neste ano, 393 parlamentares utilizaram a chamada
transferência especial para
enviar R$ 1,9 bilhão em emendas a Estados e municípios, de
um total de 513 deputados e
81 senadores. No orçamento

Neste ano, 393 parlamentares usaram a ‘transferência especial’

de 2020, 137 deputados e senadores lançaram mão das transferências para repassar R$ 621
milhões, valor que mais que
triplicou neste ano. Os dados
foram compilados pelo Instituto Nacional de Orçamento
Público (Inop) e repassados ao
Estadão/Broadcast.
Apelidadas de “emenda
cheque em branco” e de “Pix
orçamentário”, pela facilidade
com que o dinheiro chega aos

beneficiários, as transferências especiais foram criadas
em 2019, com a aprovação de
uma proposta de emenda à
Constituição (PEC). Esse tipo
de repasse transfere recursos de
emenda individual, a qual cada
parlamentar tem direito, mas
de forma “menos burocrática”.
A ideia era criar uma maneira
mais rápida de fazer as verbas
chegarem à ponta, para situações excepcionais. A exceção,

no entanto, tem virado regra.
Neste tipo de emenda, o
repasse do recurso é feito diretamente para o caixa de governos estaduais e municipais, pulando etapas necessárias para
outros tipos de direcionamento
de verbas pelos parlamentares,
como a verificação técnica de
contratos entre prefeitura e
governo federal e a prestação de
contas para órgãos como Tribunal de Contas da União (TCU) e
Caixa Econômica Federal
A fiscalização cabe a procuradores e tribunais de contas locais, mas há dúvidas
sobre a efetividade do pentefino, já que prefeito e governador não são obrigados a
dizer onde gastará a verba.
“A transferência especial não
tem objeto definido para
utilização. É um recurso que
simplesmente é depositado
na conta do beneficiário (município ou Estado). Não passa
por nenhum crivo de análise
técnica”, disse o diretor do
Inop, Renatho Melo
n TRANSPARÊNCIA
A modalidade “cheque em
branco” não foi a única criada

Alcolumbre atribui a Onyx influência sobre ex-diretor da Saúde
O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) sugeriu que foi
o ministro Onyx Lorenzoni,
hoje na Secretaria Geral da
Presidência e ex-chefe da Casa
Civil, quem exerceu influência
sobre Roberto Ferreira Dias,
ex-diretor do Departamento
de Logística do Ministério da
Saúde, em atividades ligadas à
pasta. Dias foi demitido após
denúncias de corrupção na
compra de vacinas.
“(Dias) já disse que quem
indicou ele foi o ex-deputado
Lupion (Abelardo Lupion, do
DEM-PR), quando trabalhava
com o ministro Onyx. Senti falta de vocês falarem que ele trabalhava com o ministro Onyx.
E não sei por quê. Só colocaram
na conta de um ex-deputado”,
afirmou, ao Estadão.
A declaração liga um in-

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Alcolumbre: “só colocaram na conta de um ex-deputado”

tegrante do núcleo duro do
presidente Jair Bolsonaro ao
personagem que está no centro
das principais denúncias de corrupção no Ministério da Saúde
sob apuração da CPI da Covid.
Lupion trabalhou na gestão
Mandetta. Antes, exerceu car-
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gos de assessoria especial e de
secretário na Casa Civil, quando
a pasta era chefiada por Onyx
Lorenzoni, de quem é bastante
próximo. O ex-deputado Lupion tem se dedicado às propriedades rurais no Paraná.
Como mostrou o Estadão,

Bolsonaro prepara mudanças
ministeriais para acomodar
mais lideranças do Centrão. O
presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), deve
ir para a Casa Civil, em substituição a Luiz Eduardo Ramos.
Ramos, por sua vez, pode ser
transferido para a SecretariaGeral. A Onyx restaria a transferência para o Ministério do
Trabalho, que seria recriado
para recebê-lo. Nos bastidores,
o nome de Alcolumbre também é ventilado como possível
substituto de Onyx.
Apoiado pelo Centrão, Roberto Dias foi nomeado no início do governo Bolsonaro. Ele
foi uma indicação do ex-deputado Abelardo Lupion (DEM-PR),
mas com o aval de Ricardo Barros (Progressistas-PP), líder do
governo na Câmara. (AE)

no governo Bolsonaro que
permitiu ao Congresso operar
bilhões de reais do Orçamento
sem transparência. Como re
velou o Estadão, políticos passaram a utilizar outra emenda,
chamada RP9, de autoria do
relator do Orçamento, para direcionar dinheiro público para
seus redutos sem que suas digitais aparecessem.
Somente do Ministério do
Desenvolvimento
Regional
foram R$ 3 bilhões liberados
para um grupo de aliados do
governo sem qualquer critério
técnico ou transparência. TCU
e Supremo Tribunal Federal
foram instados a analisar a legalidade dessa operação.
No orçamento de 2021,
cada senador e deputado
tem cerca de R$ 16 milhões
em emendas individuais, que
podem ser transferidas para
obras e outras ações em suas
bases. Metade desse valor tem
de ser repassado para a área
da Saúde. O restante pode
ser enviado por transferências com finalidade definida
e, desde o ano passado, pelas
transferências especiais (o
“cheque em branco”). (AE)

Presidente afirmou
que fará pequenas
mudanças ministeriais
na próxima segunda
O presidente Jair Bolsonaro
anunciou nesta quarta-feira
(21) que haverá uma “pequena” mudança ministerial na
segunda-feira (26). Em entrevista nesta manhã à Jovem
Pan Itapetininga, o chefe do
Executivo afirmou que os
novos ministros foram esco
lhidos “com critério técnico”,
sem dar mais detalhes.
Como mostrou o Broadcast
Político, sistema de notícias em
tempo real do Grupo Estado.
nesta terça-feira, 20, Bolsona
ro tem sido pressionado pelo
Centrão a mexer na articulação
política do governo e a subs
tituir os ministros da Casa
Civil, Luiz Eduardo Ramos, e da
Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni. Segundo apuração, um
dos nomes cogitados para a cadeira de Ramos é o do senador
Ciro Nogueira (PI), presidente
do Progressistas. Aliados do
governo avaliam que Bolsonaro precisa contemplar o
Senado, principalmente ago
ra quando está acuado pela
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.
“É para a gente continuar
administrando o Brasil”, comentou Bolsonaro sobre a
nova mudança. O chefe do
Executivo pontua que sabia
que assumir a Presidência
“não era fácil, mas realmente
é muito difícil”. (AE)

Jair Bolsonaro diz não saber se
vai ser candidato em 2022
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse não ter
certeza sobre sua candidatura
à reeleição em 2022 e evitou se
lançar para o pleito do ano que
vem. “Não sei nem se vou ser
candidato”, declarou em entre
vista à Jovem Pan Itapetininga
na manhã desta quarta-feira
(21) contra o movimento de
formação eleitoral pelos seus
possíveis adversários.
“Tem um candidato aí que
se lançou, eu não me lancei ain
da”, afirmou o presidente. Em
críticas à imprensa e à veiculação constante de críticas ao
seu governo, o presidente pontuou esse “outro candidato”,
em referência ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
“já falou e continua falando que

vai fazer o controle social da
mídia, interferir nos currículos
das Academias Militares e promover os oficiais generais por
um critério democrático”.
Bolsonaro ainda repudiou as falas de seu possível adversário no pleito de
2022, que criticou o bloqueio
econômico dos Estados Unidos ao governo de Cuba.
“Se Cuba ama tanto o socia
lismo, por que ele acusa o
americano de fazer embargo,
que é um país capitalista?”,
perguntou o presidente.
Pesquisas eleitorais recentes têm revelado o derretimento da popularidade de Bolsonaro em meio a denúncias de
corrupção na compra de vacinas contra a covid-19. (AE)
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SP avança em vacinação e tem menor AINDA
É NOTÍCIA
média do ano de internações por covid
Estado registrou 288 cidades sem óbitos pelo novo coronavírus na última semana
Govern do Estado de SP

O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou, nesta
quarta-feira (21), que a média
de internações no estado de
São Paulo por covid-19 nos
últimos sete dias é a menor já
registrado em 2021. Entre os
dias 15 e 21 de julho, a média
de hospitalizações ficou em
1.403, refletindo diretamente,
segundo o governo, o impacto
positivo da imunização para
evitar casos graves da doença.
Ainda segundo o governo, 288
municípios não registraram
novas mortes pelo novo coronavírus na última semana.
“O número de novas internações do coronavírus registradas nos últimos sete dias Garcia: “relação causa e efeito da vacinação está demonstrada no nosso estado”
foi o menor registrado neste
ano. Isso é reflexo do avanço mou o secretário de Saúde, Já as hospitalizações em en- soas protegidas com pelo meda vacinação aqui no estado Jean Gorinchteyn. “Isso é fermaria registram 6.437 pa- nos uma dose, o equivalente
de São Paulo”, afirmou Garcia. claramente relacionado com a cientes com sintomas mod- a 54,24% dos habitantes do
“A (relação de) causa e efeito da vacinação. Estamos vacinan- erados da doença, ante 6.684 Estado.
vacinação está demonstrada do e impactando na mortali- do dia anterior.
Outras 8.660.649 pessoas
claramente no nosso estado dade e nas internações.”
estão com o esquema vacinal
com essa queda”, acrescentou.
completo com duas doses dos
n VACINAÇÃO
De acordo com levanta“No dia 1º de abril, quando mento desta quarta-feira da
Neste mês, São Paulo se imunizantes do Butantan,
tivemos o pico da segunda Secretaria da Saúde, a taxa tornou o primeiro estado Fiocruz ou Pfizer ou ainda a
onda, estávamos com 13.150 de ocupação de em UTIs por brasileiro a vacinar mais de aplicação única da vacina forpacientes internados. São 50% covid-19 é de 60,19% no Es- 50% da população com ao necida pela Janssen. Desta
a menos de pacientes interna- tado e de 55,65% na Grande menos uma dose de imuni- forma, 18,71% da população
dos nas UTIs. E o que chama São Paulo. Os leitos ocupados zantes contra o coronavírus. de São Paulo já completou o
atenção também é a queda na por pacientes graves somam Até as 13h25 desta quarta- ciclo de imunização contra a
enfermaria, com 6.437”, afir- 6.920, ante 7.194 na véspera. feira, eram 25.105.528 pes- covid. (Reportagem Local)

Governo inicia transferência de SP tem 642 mil pessoas com atraso
mais de R$ 58 mi do Bolsa do Povo para a 2ª dose contra a covid-19
O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou nesta
quarta-feira (21) a liberação
do pagamento da primeira
parcela do Bolsa do Povo para
cerca de 120 mil famílias, por
meio dos programas Vale Gás,
no valor de R$ 100, e SP Acolhe, no valor de R$ 300. O
investimento total do Estado
nas duas iniciativas, vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado,
soma mais de R$ 58 milhões.
“A partir de hoje, os bene
ficiários já credenciados no
sistema operacionalizado pela
Prodesp poderão sacar a primeira parcela desses benefícios do
Bolsa do Povo, que é o maior
programa social da história do
Estado”, afirmou.
O Vale Gás, programa de
transferência de renda que vai
pagar 3 parcelas de R$ 100 entre
os meses de julho e dezembro
de 2021 para compra de botijões de gás de cozinha, vai transferir R$ 31,3 milhões a mais de

104 mil famílias em situação de
vulnerabilidade que vivem em
comunidades e favelas.
O programa SP Acolhe bene
ficia mais de 15 mil famílias
paulistas inscritas no CadÚnico
que tenham perdido pelo menos um membro para a covid,
totalizando R$ 27, 5 milhões. O
benefício de R$ 1.800 será pago
em seis parcelas mensais no
valor de R$ 300.
“Com a vacinação da população paulista acontecendo em
ritmo acelerado, estes benefícios têm importante papel
social em um momento de
vulnerabilidade, garantindo a
segurança alimentar e proteção
social”, destacou a secretária de
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes.
Para acessar o valor, o beneficiário precisa acessar o site
www.bolsadopovo.sp.gov.br
para obter o protocolo e senha
individual e realizar o saque
único nos caixas eletrônicos do
Banco do Brasil ou 24h. (RL)

No Estado de São Paulo, 642
mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a covid-19 atrasada. A informação
foi divulgada pela coordenadora
do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula,
nesta quarta-feira, 21, em coletiva de imprensa do governo.
No início de junho, quando
São Paulo fez uma ação para
diminuir o número de pessoas
com o esquema vacinal atrasado, 400 mil pessoas precisavam
receber a segunda dose. O Estado não divulgou novas ações
nesse sentido, mas Regiane
pediu para que todos aqueles
que tomaram a primeira dose
da vacina chequem a data do
reforço no cartão de vacinação.
“Só com as duas doses você estará protegido”, afirmou.
Jean Gorinchteyn, secretário estadual de Saúde, destacou que o número de pessoas
com a segunda dose em atraso
é pequeno, mas significativo.
“Estamos chamando as pessoas

para que tomem a segunda dose
e estejam devidamente protegidas”, afirmou.
João Gabbardo, coordenador executivo do Centro de
Contingência da Covid-19,
afirmou que todas as campanhas de vacinação com imunizantes aplicados em duas
doses apresentam uma dificuldade adicional relacionada ao
cumprimento do calendário.
Para Gabbardo, outro fator que
pode estar fazendo com que as
pessoas não tomem a segunda
dose são os efeitos colaterais
sentidos após a primeira. “Isso é
um equívoco”, disse.
Gabbardo também pediu
que o Ministério da Saúde faça
campanhas de informação e
conscientização sobre a importância da segunda dose. O
coordenador acredita que uma
comunicação mais eficaz por
parte do governo federal fará
com que os motivos que impactam na baixa adesão sejam
superados. (AE)

TRE-SP cassa diplomas de
Volpi e D’Orto em Ribeirão Pires

O Tribunal Regional Elei
toral de São Paulo (TRE-SP)
julgou procedentes dois recursos conexos contra a expedição dos diplomas de Clovis Volpi (PL) e Humberto
D’Orto Neto (PSB), prefeito
e vice-prefeito de Ribeirão
Pires, eleitos em 2020. Cabe
recurso ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
O mérito da decisão do
desembargador Paulo Galizia
foi acolhido por unanimidade
durante sessão judiciária reali
zada nesta terça-feira (20). A
decisão teve como base a Lei
Complementar 64/90, que
diz serem inelegíveis para
qualquer cargo aqueles que
tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas
por irregularidade insaná
vel, em decisão irrecorrível
do órgão competente.
Volpi, que foi prefeito de
Ribeirão Pires por dois mandatos (2005-2008 e 20092012), teve as contas relativas
ao exercício de 2012 rejeitadas de modo definitivo por
efeito de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo. O prefeito alega que a
decisão do TJ-SP é posterior à
validação de sua candidatura

e que, portanto, estava elegí
vel no momento do registro.
Os dois recursos foram
impetrados pelo PSDB e pelo
professor Felipe Magalhães,
que disputou a prefeitura pelo
PT e morreu em abril deste
ano, vítima de infarto.
“Venho com a alma lavada dizer que a Justiça foi
feita na cidade. No ano passado fomos injustiçados com
mentiras e calúnias que preju
dicaram nossa campanha,
mas a verdade prevalece e,
em breve, provavelmente
teremos novas eleições em Ribeirão”, disse nas redes sociais Kiko Teixeira (PSDB), que
disputava a reeleição, mas foi
derrotado por Volpi.
Volpi demonstrou otimismo quanto à possibilidade de
reverter a decisão do TRE-SP.
O prefeito havia levado a me
lhor em primeira instância.
“Estamos em uma situação
constrangedora, claro, mas estamos otimistas, porque esse
é um processo que será decidido em Brasília. Esses recursos
todos devem demorar mais
ou menos um ano e, enquanto isso, estaremos aqui na cadeira de prefeito continuando
nossa administração”, afirmou. (Anderson Amaral)

Covid-19: Brasil
registra 19,4 mi
de casos e
545,6 mil mortes

Cidade de S.Paulo
identifica quatro
novos casos da
variante Delta

O total de pessoas infectadas com o novo coronavírus
chegou a 19.473.954 no Brasil. Nas últimas 24 horas,
foram registrados 54.517
novos diagnósticos positivos
de covid-19. Na terça-feira,
a soma de casos acumulados
era de 19.419.437.
Até esta quarta-feira, a
pandemia fez 545.604 vítimas
que não resistiram à covid-19.
Entre terça e quarta-feira, as
secretarias estaduais e municipais de saúde de saúde confirmaram mais 1.424 mortes. Na
terça-feira, a soma de óbitos estava em 544.180.
As autoridades de saúde
ainda investigam 3.457
mortes. Isso porque muitas vezes o diagnóstico de
covid-19 só é obtido após o
falecimento do paciente. O
número de pessoas que se recuperaram da covid-19 somou
18.206.173. (Agência Brasil)

Quatro novos casos de
pessoas infectadas pela variante Delta, cepa identificada
inicialmente na Índia, foram
confirmados nesta quarta-feira (21) na cidade de São Paulo.
Com isso, a capital soma 12
casos. Dos novos casos confirmados, dois são de pessoas que vivem na zona leste
da capital, uma na zona sul e
outra na região central. Todos
esses pacientes, informou a
prefeitura, estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal da Saúde.
A administração não informou se os novos casos se refe
rem a casos autóctones (de
transmissão comunitária) ou
de pessoas que estiveram em
viagem ou em contato com estrangeiros (casos importados).
Desde maio, a Capital tem intensificado estudos para mon
torar o surgimento de novas
variantes na cidade. (ABr)

Economia

Quinta-feira, 22 de julho de 2021

5

jornalismo@diarioregional.com.br

Preço da gasolina rompe a marca
de R$ 6 por litro em postos do ABC
Desde o início do ano, o combustível ficou, em média, 28,2% mais caro nos estabelecimentos da região
Os reajustes sucessivos pro
movidos pela Petrobras leva
ram a gasolina a orbitar a
marca de R$ 6 o litro em al
guns postos de combustível
do ABC, em uma curva as
cendente de preços provoca
da pela valorização do dólar
e pela disparada do petróleo
no mercado internacional.
Pesquisa semanal realiza
da pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Bio
combustíveis (ANP), com da
dos compilados pelo Diário
Regional, revelam que o litro
da gasolina era vendido, em
média, a R$ 5,457 nos pos
tos da região na semana pas
sada. Porém, alguns estabeleci
mentos ofereciam o produto a
R$ 5,999 em São Caetano.

n

O NÚMERO

75,3%

é a paridade entre os preços do
etanol e da gasolina, o que torna
o derivado de petróleo vantajoso

Na semana anterior, segun
do a ANP, as bombas chegaram
a marcar R$ 6,099 em postos
de Santo André e São Caetano.
Desde o início do ano, a ga
solina ficou, em média, 28,2%
mais cara nos estabeleci
mentos do ABC. No mesmo
período, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação
oficial do país, variou 3,77%
no mesmo período, segundo
o Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE).
O último reajuste no preço
da gasolina promovido pela
Petrobras, de 6%, foi aplica
do no dia 5 deste mês. Foi o
primeiro desde que o general
Joaquim Silva e Luna assu
miu a presidência da estatal,
em 19 de abril deste ano.
n ETANOL

Também na semana pas
sada, o etanol era vendido,
em média, a R$ 4,110 o li
tro nos estabelecimentos do
ABC, valor 33,8% superior ao
apurado no final de dezem
bro (R$ 3,071), segundo a
pesquisa da ANP. Em 12 me

COMBUSTÍVEIS

ABC

Preço médio em reais nos postos da região em 2021
Município (R$ bi)/Participação

5,115

5,231
5,191

5,115
15/7 16/7 19/7 20/7 21/7

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,190 R$ 5,191
Turismo
R$ 5,19 R$ 5,36

EURO (R$)
6,163
6,126
6,038
15/7 16/7 19/7 20/7 21/7

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,124 R$ 6,126
Turismo
R$ 6,06 R$ 6,33

IBOVESPA
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Anderson Amaral/Especial para o DR

+0,42%

125.929 pontos
ses, a alta acumulada chega a
62,0% (veja gráfico acima).
Na comparação com a se
mana anterior, porém, o reno
vável ficou 0,80% mais barato,
refletindo a queda nos preços
do produto nas usinas, provo
cada pela demanda fraca.
Ainda segundo a ANP, o
combustível derivado da cana

Guilherme Balconi/Divulgação

de açúcar variou entre o preço
mínimo de R$ 3,799 (encon
trado em postos localizados
em Diadema) e o máximo de
R$ 4,699 (São Caetano).
Pela 12ª semana seguida,
a gasolina segue mais vanta
josa nos postos da região para
os proprietários de veículos
flex, já que a paridade entre

A estratégia de expansão
do canal Farma da Coop foi
acelerada devido ao acordo
fechado no ano passado com
o Big, que permitirá à coope
rativa assumir a operação de
21 drogarias situada nas gale
rias de unidades do grupo.
n ELEIÇÃO

Unidade funciona de segunda a domingo, das 7h às 23h

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/07/2021 às 08h40/2º Público Leilão: 30/07/2021 às 14h00
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos
Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por
BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial,
para leilão Online e/ou Presencial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar
com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis urbano em lote único: Residência 01 do
empreendimento denomiado Residencial Tiradentes, com entrada pelo número 166 da Rua Tiradentes.
Possui a área privativa e ao mesmo tempo total construída de 203,84m². Imóvel devidamente matriculado
sob o 123.967 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Santo André/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 0064.21.00008456.01.1. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do
art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado
na matrícula anteriormente mencionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.428.499,06 (Hum milhão,
Quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos); 2º PUBLICO
LEILÃO: R$ 714.249,53 (Setecentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três
centavos), O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará
com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. Os imóveis serão entregues no estado em que
se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97. Pendências Judiciais e Extrajudiciais - No caso de ações judiciais relativas aos
imóveis arrematados, distribuídas antes ou depois da arrematação, com decisões transitadas em julgado
que invalidem a consolidação da propriedade e/ou anulem a arrematação do imóvel pelo comprador e/ou
os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, conforme o caso,
a arrematação do comprador será rescindida, responsabilizando-se o vendedor pela evicção de direitos
restrita ao reembolso pelo vendedor ao comprador: (i) dos valores efetivamente pagos pelo comprador
pela arrematação do imóvel, excluída a comissão do Leiloeiro Oficial que será restituída diretamente pelo
Leiloeiro Oficial; (ii) reembolso de valores comprovadamente despendidos pelo(s) ARREMATANTE(S) a
título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária (IPTU ou ITR, conforme o
caso), desde que comprovado pelo(s) ARREMATANTE(S) o impedimento ao exercício da posse direta do
imóvel. Referidos valores serão atualizados pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança
desde o dia do desembolso do(s) ARREMATANTE(S) até a data da restituição, não sendo conferido ao
adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados
nos artigos 448 e 450 do Código Civil Brasileiro de 2002. A evicção não gera indenização por perdas e danos. Caso o comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da Notificação
enviada pelo vendedor ao comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias
que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal do vendedor. Ficam so Fiduciantes WALTER
JOSÉ DOS SANTOS, RG 11.302.804-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 028.635.168-41 e GISELE BALDO
UNGARO DOS SANTOS, RG nº 18.723.903-4-SSP-SP e inscrita no CPF sob o nº 080.208.578-42, residente
e domiciliado em Santo André/SP, intimados das datas dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es)
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei
13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s)
readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu
direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão
de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.
superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

5,250

6,041

Unidade localizada na Vila Alzira dá continuidade ao plano de expansão do negócio Farma da cooperativa

micílio, desde que situada a até
1 km de distância da drogaria.
“Em janeiro do ano pas
sado, a Coop Drogaria estava
presente em 11 cidades do
Estado de São Paulo, com 56
unidades. Atualmente são 26

DÓLAR MERCADO (R$)

6,194

Em Santo André, Coop inaugura 77ª drogaria da rede
A Coop inaugurou no últi
mo sábado (16) nova drogaria
em Santo André. A operação
está localizada na rua Carijós,
1.340 – Vila Alzira, a cerca de
500 metros de supermercado
Coop, o qual também já pos
sui drogaria interna da rede. A
unidade funciona de segunda
a domingo, das 7h às 23h.
A inauguração da unidade
dá continuidade ao plano es
tratégico de expansão do ne
gócio Farma da Coop. Tratase da 77ª drogaria da rede.
No estabelecimento, clien
tes e cooperados encontram
amplo sortimento de 8 mil
itens, medicamentos genéri
cos e anticoncepcionais com
preços populares e equipe de
farmacêuticos treinada. Outro
benefício é que as aquisições
podem ser entregues em do

INDICADORES

cidades, 77 unidades e previ
são de chegar até o final deste
ano com 91 lojas. Para isso,
serão investidos R$ 12 mi
lhões”, afirmou o diretor exe
cutivo do Negócio Drogaria
da Coop, Eduardo Santos.

Nascida no ABC há mais de
30 anos, a Coop Drogaria tem
base ativa de mais de 800 mil
associados. Em abril deste ano,
a rede foi eleita a melhor dro
garia em valor percebido (cus
to-benefício) no Brasil, segun
do pesquisa da CVA Solutions,
empresa de consultoria e pes
quisa de mercado, subsidiá
ria da CVM Inc. dos Estados
Unidos. Foram entrevista
das 5.340 pessoas de todo o
Brasil. (Reportagem Local)

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

os preços do etanol e do de
rivado do petróleo está em
75,3%. Segundo a ANP, para
que o renovável seja compe
titivo, a paridade precisa ser
inferior a 70,0%. A gasolina
é vantajosa quando a relação
é superior a 70,4%. Entre
70% e 70,4%, o uso é indife
rente. (Reportagem Local)

Volume: R$ 24,64 bilhões
Maiores altas: IRBBrasil ON
(8,50%), Braskem PNA (4,59%)
Maiores baixas: Americanas ON
(-5,67%), Fleury ON (-2,87%)
Variação em 2021: 5,81%
Variação no mês: -0,69%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

São Bernardo retoma feiras noturnas,
que estavam suspensas desde fevereiro
A Prefeitura de São Ber
nardo retomou ontem (21)
a realização das feiras-livres
noturnas. Suspenso desde fe
vereiro deste ano, por conta
do combate à pandemia da
covid-19, o serviço voltou a
ser oferecido à população se
guindo todos os protocolos
sanitários, dentro do plano de
flexibilização do município.
Atualmente, São Bernar
do conta com duas feiras
noturnas organizadas pelo
município, todas realizadas
das 17h às 22h: às quartasfeiras na Alameda da Uni
versidade, no bairro An
chieta; e às quintas-feiras
na Praça dos Meninos, na
Avenida Caminho do Mar,
no bairro Rudge Ramos.
Juntas, as duas feiras
reúnem cerca de 60 permis
sionários, gerando emprego

e renda para diversas famí
lias. Existe ainda uma tercei
ra feira noturna realizada às
terças-feiras, esta organiza
da pela iniciativa privada,
no estacionamento do Shop
ping Metrópole (Praça Samu
el Sabatini, 200 – Centro).
Para garantir o cumpri
mento das normas sanitárias
em meio à pandemia, a pre
feitura tem fiscalizado diari
amente as atividades de feiran
tes permissionários que atuam
nas 45 feiras livres da cidade.
Quando as equipes constatam
alguma irregularidade, o per
missionário é notificado e, em
caso de persistência, é autua
do, podendo ter sua atividade
suspensa em caso de nova rein
cidência. Após a suspensão, se
a prática persistir, a permissão
de uso/licenciamento é cas
sada. (Reportagem Local)
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R.Pires pretende vacinar 100% da
população adulta até 15 de agosto
Projeção está baseada no ritmo de imunização e na previsão de chegada de mais doses
A Prefeitura de Ribeirão
Pires planeja vacinar 100%
de sua população adulta com
a primeira dose contra a Covid-19 até o dia 15 de agosto.
A projeção realizada pela Se
cretaria de Saúde leva em
consideração o ritmo acele
rado da vacinação na cidade
e o envio de novos lotes de
imunizantes pelo Governo
do Estado de São Paulo.
“Considerando os dias e o
ritmo atual de imunização, se
tudo der certo, até o dia 15 de
agosto vamos vacinar toda a
população maior de 18 anos.
Uma das primeiras cidades a
chegar nesta faixa-etária”, afirmou o prefeito Clovis Volpi.
Audrei Rocha, secretário
municipal de saúde, atribui o
avanço da cidade na imunização também pelo empenho dos

n

ENTRE ASPAS

Considerando o ritmo atual de
imunização, até o dia 15 de
agosto vamos vacinar toda a
população maior de 18 anos
Clovis Volpi

Divulgação/PMETRP

Imunização no município é centralizada no Complexo Ayrton Senna

profissionais da saúde. “Não só
a população tem feito sua parte
comparecendo ao Complexo
Ayrton Senna, mas também,
nossos profissionais da saúde
tem se dedicado de uma forma
organizada para que todo esse
processo tenha o sucesso que
estamos colhendo”, destacou.
Ribeirão Pires já vacinou
até o momento 69.645 pessoas com a primeira dose ou
em dose única, e 22.231 já al-

cançaram a imunização completa em duas doses.
n HOSPITAL
A Prefeitura de Ribeirão
Pires informou, nesta quartafeira (21) que o municípios
está com apenas três pacientes acometidos pelo novo
coronavírus internados no
Hospital de Campanha da cidade. Segundo a administra
ção municipal, nas últimas 24

horas, duas altas foram concedidas. Este é o menor número
de internados desde a abertura da unidade hospitalar em
abril de 2020.
Há 13 pacientes internados no Hospital Ribeirão
Pires, rede particular (unidade se tornou referência para
sua rede no atendimento de casos de covid-19), 11 deles em
leitos de terapia intensiva.
(Reportagem Local)

S.André abre agendamento para pessoas com
mais de 35 anos que perderam a data da vacinação
A Prefeitura de Santo
André abriu agendamento
da vacina contra covid-19
para munícipes com mais
de 35 anos que, por algum
motivo, ainda não se vacinaram. O agendamento deve
ser feito pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, que
indicará uma das nove unidades de saúde disponíveis
para imunização, além de
informar data e horário.
“A vacinação segue em
ritmo acelerado em Santo
André. Já são mais de 77%
dos adultos imunizados na
nossa cidade. A aplicação
para 35 anos ou mais, para
aquelas pessoas que, por alguma razão, não se vacinaram junto aos seus grupos, é
renovada constantemente,
com a chegada de novas
doses. Dinâmica esta que nos
destaca na liderança vacinal
do Grande ABC”, afirmou o
prefeito Paulo Serra.
A primeira dose da vacina
segue disponível, em formato
drive-thru, para pessoas com
30 a 34 anos sem comorbidades e a segunda dose está
disponível para os munícipes
de 43 a 49 anos que receberam Coronavac, profissionais da saúde e pessoas com
idade entre 60 e 62 anos que
receberam a primeira dose da
Astrazeneca.

Em 15 dias, Programa de Parcelamento de
Dívidas de S.Caetano arrecada R$ 20 milhões
Desde que a Prefeitura de
São Caetano iniciou o Programa
de Parcelamento de Débitos
(PPD), há pouco mais de 15
dias, os resultados têm sido
muito positivos. Foram mais
de 2 mil pagamentos à vista e
parcelados, que juntos somam
a arrecadação de R$ 20 mi
lhões. Nos próximos dias, os
contribuintes receberão informações necessárias para aderir
ao programa por meio de correspondências.
O programa oferece descontos entre 70% e 100% de juros e
multas sobre taxas, impostos e
tributos municipais, como IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza),
entre outros. Ou ainda, sendo
a dívida original e correção
monetária maior que R$ 50 mil,
o pagamento pode ser feito em
até 24 vezes com desconto integral dos juros e multa de mora.
A ação, de caráter social,
também ajudará a amorte
cer o estoque de dívida ativa
(cerca de R$ 1,1 bilhão) ofe

INFORME
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FIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER.

Parte I

O que é fibromialgia ?

nética, sem encontrar nada de errado. O diagnóstico de fibromialgia é baseado

Fibromialgia não chega a ser uma doença. Se você fizer uma biopsia das par-

em exames laboratoriais normais, que excluem outras doenças que possam

tes que doem, enviar para análise, fazer cultura, olhar no microscópio (…),

imitar a fibromialgia, e no quadro clínico típico. Os famosos “pontos em ga-

nada vai surgir. O tecido não está doente. Não há nenhum vírus ou bactéria. e

tilho” da fibromialgia (pontos bastante dolorosos à palpação) são indicativos

a boa notícia, ninguém morre disso. No entanto, quem sofre de fibromialgia não

mas com maior valor para trabalhos clínicos do que para o diagnóstico em

tem a menor dúvida de que alguma coisa está errada.

indivíduos.

Que nome dar ?

O que causa fibromialgia ?

Diz-se “síndrome”, “distúrbio”, “patologia”. Seja lá qual for o nome, existe, e

Para ir direto ao ponto, o que causa a fibromialgia é o sono ruim. Quem não

causa imensa morbidade para os acometidos.

descansa por um período contínuo e duradouro fica com dores no corpo todo.

Quem tem fibromialgia ?

É o que acontece na fibromialgia e em outras patologias do sono. Em outra

Fibromialgia pode acometer homens e até crianças, mas isso é bastante raro.

doença, a apnéia do sono, por exemplo, o indivíduo não dorme por uma razão

Mais de 95% das pessoas que sofrem deste mal são mulheres, geralmente

bem diferente: se ele aprofunda no sono engasga e sufoca. Mas o resultado é

com idade superior a 20 anos.

o mesmo: dores no corpo, dores de cabeça, cansaço e sonolência. Uma mãe

Quais os sintomas de fibromialgia ?

que não consegue dormir porque o bebê acorda a noite toda também sente

Dor no corpo todo. Dor “na carne”, não nas juntas. Dói o dia inteiro, mas a dor

dores semelhantes. Mas, na fibromialgia, o que causa o sono ruim? Como já

é particularmente maior ao acordar (parece que se “levou uma surra” na noite

mencionado, a fibromiálgica não dorme porque “a cabeça não desliga”.

Município tem cerca de 16 mil contribuintes devedores

anterior”), sente-se uma discreta melhora ao longo do dia, mas no final da

Porque então “a cabeça não desliga” ?

tarde a dor volta com toda sua intensidade. Dorme-se mal nesta síndrome. A

Aí entra o próximo tópico. A personalidade fibromiálgica

Jefferson Cirne da Costa.
Para mais informações ou
cálculo da dívida, o contribuinte pode procurar o Atende
Fácil (Rua Major Carlo Del
Prete, 651, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Devido à pandemia, o atendimento deve ser agendado pelo
site
www.saocaetanodosul.
sp.gov.br ou ainda pelos telefones 4227-7674 / 4227-7677.
(Reportagem Local)

cabeça “não para”. Todos os problemas da humanidade passam na cabeça da

Fibromiálgicas carregam o mundo nas costas. Preocupam-se com tudo e com

fibromiálgica, mas em especial os dos parentes próximos. O sono é descrito

todos. Porque o filho vai mal na escola, porque a filha perdeu o emprego, por-

como “não reparador”, ou seja, a pessoa não descansa. Tem-se a sensação

que o genro não dá bola para os problemas, porque o marido não se envolve…

de cansaço e sonolência por todo o dia. Em muitas pessoas as mãos estão

Trabalha e preocupa-se com e para todos. E freqüentemente aflige-a o fato

inchadas, principalmente pela manhã, algumas vezes formigam, ou ficam dor-

de que ninguém se preocupa com estes problemas como ela. Bem, se uma

mentes. Para outras, por momentos, a respiração pode ficar difícil, como se

pessoa toma conta do mundo sozinha, como é que ela vai conseguir dormir?

houvesse um grande peso sobre o peito. Essa sensação passa sozinha após

Quem vai tomar conta do mundo enquanto ela estiver “desligada”? Os proble-

minutos ou horas mas tende a voltar ao longo do dia. Dores de cabeça são

mas são enormes, e após um vem logo outro. E a fibromiálgica passa a vida

comuns. Causa ou conseqüência, a depressão é muito freqüentemente asso-

esperando as coisas melhorarem para ela começar a se cuidar, para começar

ciada à fibromialgia.

a ser feliz. Mas as coisas nunca melhoram o bastante.

recendo condições especiais.
É possível aderir ao programa
até o início de setembro.
“A cidade tem hoje cerca
de 16 mil contribuintes devedores, pessoas físicas e jurídicas. Para que todos sejam
alertados quanto ao PPD estamos enviando cartas com todas as informações necessárias
para que todos tenham acesso
a regularização de débitos”, explicou o secretário da Fazenda,

Unidades do Centro de Estudo de Línguas no
ABC recebem matrículas para o 2º semestre
As sete unidades do Centro
de Estudo de Línguas (CEL),
no ABC, estão com matrículas
abertas para o 2º semestre. A
quantidade de vagas e idiomas
oferecidos variam de acordo
com a demanda e disponibilidade de professores habilitados para ministrar as aulas em
cada escola. Em todo o estado
são 180 unidades.
A lista com endereços e

Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente,
apresentar comprovante
de residência e documento
de identidade. Para pessoas
que receberão a segunda
dose, também é necessário
apresentar o comprovante da
primeira dose.
A cidade já aplicou, ao
todo, 568.281 doses da vacina o que representa mais de
77% da população adulta com
pelo menos uma dose do imunizante, índice de imunização
maior do que o alcançado pelo
estado e pelo país.
Apesar do avanço da vacinação no município, a Secretaria de Saúde alerta sobre
a necessidade de manter os
protocolos sanitários com
a higienização das mãos,
distanciamento social e
utilização de máscara. Para
esclarecer dúvidas e obter
outras informações sobre
o cadastramento, além
do portal da Prefeitura de
Santo André, há também o
telefone 0800-4848004.
O Ministério da Saúde
não recomenda que seja
feita a aplicação das vacinas
contra a covid-19 e contra a
Influenza conjuntamente.
A pasta orienta que as pessoas procurem se vacinar
antes contra a covid-19. (Reportagem Local)

idiomas de cada CEL está disponível em: https://www.educacao.sp.gov.br/centro-estudolinguas. Confira o recorte do
ABC abaixo.
Nos CELs é possível estudar alemão, espanhol, francês,
inglês, italiano, japonês e até
mandarim. As aulas acontecem
no contraturno das aulas ou aos
sábados, e os cursos são organizados por semestre, exceto o

de inglês que é anual.
Para fazer as aulas de inglês
e mandarim é necessário estar
cursando o ensino médio. Já
para os demais idiomas, os estudantes devem estar matriculados a partir do 7º ano do Ensino
Fundamental do ensino regular
ou da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) da rede estadual
ou, em alguns casos, da rede
municipal parceira. (RL)

Como ter certeza de que eu tenho fibromialgia ?
Não há exame diagnóstico específico. É muito comum a pessoa passar de médico em médico, realizar milhões de exames, de sangue à ressonância mag-

Dra Maristela Duarte Gomes, é gerente comercial
do Grupo Biomédic, graduada em fisioterapia
e pos graduada em Ergonomia e Marketing.

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
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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.
( Não Estamos Fazendo Entrega)

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

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

Anuncie: 4057-9000

(11) 4178-9024 l 4173-1634

Você pode acreditar

www.diarioregional.com.br

TÁ QUERENDO VENDER MAIS?
FAÇA COMO OS ANUNCIANTES DESTA PÁGINA

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais:

’’

Você pode acrediar

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

Oferta
nunca
sai de
moda

www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000
/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Você pode acreditar

LIGUE: 4057-9000

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

8 Classificados
Publicidade Legal
Prefeitura do Município
de Diadema

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA,
no uso de suas atribuições legais, torna público a
CONVOCAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS
PRÁTICAS AO CARGO DE AGENTE SERVIÇO
COZINHA II – COZINHEIRO. Os candidatos devem realizar a Prova Prática no dia 01 de Agosto
de 2021 sendo necessário o comparecimento no
local e horários indicados conforme Edital publicado no site da Prefeitura de Diadema www.diadema.
sp.gov.br e do Instituto Zambini www.zambini.org.br
Diadema, 21 de julho de 2021. ODAIR CABRERA
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE PESSOAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
DIADEMA.
CHAMAMENTO PÚBLICO - SECOM Nº 001/2021
- SORTEIO SUBCOMISSÃO TÉCNICA. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, por intermédio da Comissão Julgadora de Licitações (COJUL),
torna público que realizará SORTEIO no dia 06 de
agosto de 2021, às 09:00 horas, horário de Brasília
– DF, para escolha de 03 (três) membros titulares
e 02 (dois) membros suplentes, da relação abaixo
indicada, nos termos do Edital de Chamamento
em epígrafe e artigo 10 §§ 1º e 2º, da Lei Federal
12.232/2010, para integrarem a Subcomissão Técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas para a Contratação de
Agência de Propaganda para Prestação de Serviços
de Publicidade para a Secretaria Municipal de Comunicação, através de licitação na modalidade Concorrência, do tipo “Técnica e Preço”. O Sorteio será
realizado em sessão pública, na Prefeitura do Município de Diadema sito a Rua Almirante Barroso, 111
– Vila Santa Dirce, Diadema/SP. Nos termos do artigo 10, § 5º, da Lei Federal 12.232/2010, eventuais
impugnações e esclarecimentos quanto aos nomes
indicados para participarem do sorteio para escolha
dos membros da Subcomissão Técnica, deverão ser
encaminhados ao e-mail comunicacao@diadema.
sp.gov.br, observando-se que o prazo para protocolo
da impugnação com fundamentos jurídicos plausíveis, deverá ocorrer até 48 (quarenta e oito) horas
antes da sessão pública destinada ao sorteio.
A) Relação dos indicados com vínculo funcional ou
contratual, direto ou indireto com a Prefeitura do Município de Diadema:
- André Rodrigues Moreira Ribeiro - RG n º
36.029.675-0
- Henrique Figueiredo Nunes - RG n º 30.627.585
- Kamilla Martins Ferreira - RG n º 12.614.937- 9
- Silas Moreira Aguiar - RG n º 15.156.401
B) Relação dos inscritos sem vínculo funcional ou
contratual, direto ou indireto com a Prefeitura do Município de Diadema:
- João Paulo Lopes Munhoz - RG n º 44.024.872-3
- Celso José de Oliveira - RG n º 21.822.577-5
- Pedro Pires de Camargo dos Santos - RG n º
43.713.833
- Pedro Simon Camarão Telles Ribeiro - RG n º
43.502.691
- Fernanda Fiot Honoro - RG n º 20.282.712-X
- Silvana Carreira Cortez - RG n º 15.760.688-0
Diadema, 21 de julho de 2021- Comissão Julgadora
de Licitações
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO – EDITAL Nº 01/2021- A Prefeitura do Município de Diadema, através da Secretaria
de Administração e Gestão de Pessoas convoca os
candidatos classificados a comparecerem no dia e
horário abaixo indicados, à Rua Almirante Barroso,
111, no Anfiteatro do Paço Municipal, Vila Santa Dirce, Diadema, munidos dos seguintes documentos
originais: Documento de Identidade – RG; Cadastro
de Pessoa Física – CPF (Regularizado); Certidão de
Casamento (com averbação de separação ou divórcio, se cabível); Carteira de Trabalho e Previdência
Social (C.T.P.S.) – (original e xerox das folhas de
identificação e da última demissão) ou Extrato Previdenciário (CNIS) emitido pelo INSS; declaração do
INSS (constando ou não o recebimento de benefícios em nome do candidato); Comprovante de escolaridade, se possuir; Comprovante de residência
recente (conta de luz, água, telefone fixo, celular ou
internet); 2 (duas) fotos 3x4 iguais, coloridas, recentes e sem uso; Atestado de Antecedentes Criminais
atualizado (Retirado no Poupatempo ou via Internet
pelo site da Polícia Civil do Estado de São Paulo);
Relatório Médico recente para os candidatos portadores de necessidades especiais (pessoas com deficiência); Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que concedeu o regime semiaberto e
aberto para os candidatos que se encontram nessa
situação; Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que conste o cumprimento total da
pena, informando a extinção da punibilidade, para
os candidatos egressos do sistema penitenciário;
Carteira de Apresentação ou Caderneta de Albergado, para os candidatos beneficiários do regime semiaberto e aberto; Declaração e encaminhamento
de instituição responsável por assistir o candidato
em situação de rua e ou convivente nos centros de
acolhida de Diadema ou do Centro de Referência
Especializado em Assistência Social para Pessoas
em Situação de Rua; Certidão de Nascimento ou RG
dos filhos até 18 anos e dos filhos com deficiência. O
não comparecimento indicará a desistência e consequente perda da vaga.
Dia 26/07/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
241,GIOVANI DE OLIVEIRA SANTOS,431752485
242,ANAILSON
NASCIMENTO
MENDES,620498390
243,KELVIN VIANA SILVA,432076888
244,ISLAN SILVA DO NASCIMENTO,436854041
245,TIAGO SANTOS MONTEIRO,
246,KAIQUE BRITO DA COSTA,46017034x
247,WELLINGTON,469316706
248,BRUNO RODRIGUES ROCHA,385673176
249,DEYVID MATTEO FERREIRA DE OLIVEIRA,535365044
250,SEVERINO FERREIRA DA SILVA,192078045
251,CARLOS ROBERTO DA SILVA,21104746
252,EDSON SANTANA DA SILVA,187777755
253,JOSÉ
OSMAIR
RODRIGUES
DE
SOUZA,19780732x
254,JOSÉ SEVERINO DA SILVA,505041078
255,ALEXANDRE SANTOS DA SILVA,287969228
256,MANOEL
MESSIAS
COSTA
RODRIGUES,362291202
257,CLEITON ALMEIDA DA ROCHA,404771889
258,LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA,45280741
259,FABIANO COSTA DE LIMA,432407893
260,HENRIQUE SOUZA,44860128
Dia 26/07/2021 às 10h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
261,WELLINGTON
DE
ALMEIDA
PEREIRA,472810819
262,CARLOS DOS SANTOS COSTA,2115835611
263,THIAGO WILLIAN BENITES,482575384
264,JHONATAN
RIBEIRO
HERMENEGIL-

DO,480628841
265,THIAGO SANTOS LOURENÇO,485719228
266,MATEUS
RIBEIRO
BEIRO
MARQUES,532391500
267,JOAO CARLOS DE SOUZA,1632223439
268,GERALDO TITO DA SILVA,124174073
269,ARQUIMEDES JORGE DA COSTA,114397211
270,NIBERTO MONTEIRO,159920553
271,ROSENDO CHAVES CAMPELO,175409468
272,PAULO LUIZ DA SILVA,375867715
273,MANUEL JOSE DA SILVA,156352011
274,ELPIDIO
MADUREIRA
DE
SOUZA
NETO,12489772 1
275,PAULO ROBERTO DE ALMEIDA,143857459
276,NATALICIO MARIANO DE LIMA,524657932
277,VALMIR PEREIRA LOPES,373881198
278,JOÃO RODRIGUES LIMA,415445474
279,RUI BARBOSA DE BRITO,0487899504
280,CARLOS PEDRO FERREIRA,180300556
Dia 26/07/2021 às 13h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
204,THATIANE
PEREIRA
DOS
SANTOS,41.569.935-6
205,VANESSA DE NAZARETH LOURENÇO DA
SILVA,42.918.009-3
206,DAIANE JUSTINO LEITE,464504053
207,FABIANA APARECIDA DE JESUS BARROS,333583310
208,ANA PAULA DOS SANTOS,33.964.276-2
209,DANIELLE SENA DA SILVA,411640379
210,PRISCILLA DOS ANJOS,448859981
211,FRANCISCA
JANAÍNA
PIMENTA
SAS,404099518
212, BRUNA PIRES DA SILVA,415047869
213,SHIRLEY NUNES CAMPOS,44.902.814/8
214,SUELEN CAETANO SIVIRINO,448995360
215,SUELLEN DA SILVA SANTOS,4490144-2
216,SHEINA VANESSA SILVA SANTOS,448996005
217,RAFAELA COSTA XAVIER,381866506
218,JULIANA XAVIER DE PAULA,44,849,652-5
219,BRUNA LEAL DOS SANTOS,40130260-x
220,ALINE ARRUDA BARBOSA,383624332
221,JACQUELINE MENEZES XAVIER,448977953
222,PATRICIA VIEIRA DE LIMA,448861458
223,FABIANA FERREIRA DIAS,449298073
Dia 26/07/2021 às 14h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
224,JULIANA TAMIRES DOS SANTOS,448471292
225,ROSANA SILVA DOS SANTOS,467163352
226,ADRIELLE DE ALMEIDA SILVA,46.635.390x
227,MARIANE CARLA DOS SANTOS,46.651.115-2
228,LUCIANA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA,466880881
229,PÂMELA DE ALMEIDA FLORES,47082422-0
230,SILVIA CARNEIRO FERREIRA,485.634.454
231,CAROLINI APARECIDA DE JESUS,472512572
232,GLEYCE KELLY BERNARDO,47.284.904-9
233,ERICA CAVALCANTI MARTINS,480754299
234,JÉSSICA APARECIDA LOPES DA SILVA,480342453
235,NARJARA
FERREIRA
DOS
SANTOS,472584869
236,JESSICA SOUSA DA SILVA,486940329
237,PATRICIA
FERREIRA
DE
QUEIROZ,47.301.280-7
238,JESSICA SILVA DE SOUZA,472754853
239,ELIZABETE
FELISMINO
FRANCISCO,473475935
240,THAMARA
APARECIDA
DOS
SANTOS,475246585
241, CINTHIA RAQUEL DO NASCIMENTO VIEIRA,485758696
242,PRISCILA POLIDORIO DO NASCIMENTO,480028552
243,FRANCIELLE
RAISSA
ALVES
GARCIA,48081496x Dia 27/07/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
281,SEBASTIÃO SILVA NOVAIS,22205461
282,CLAUDIANO SILVA CRUZ,360628734
283,JOSÉ
EDNALDO
LOPES
DA
COSTA,217604560
284,FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA
LUZ,372174140
285,ADELINO ARAUJO BARBOSA,181397651
286,PEDRO DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR,13675887
287,GILSENIO MOREIRA LIMA,551459736
288,ANTÔNIO FAUSTINO DE SOUZA,242840681
289,LUIS FERNADES NETO,206677960
290,JOSE
ROBERTO
DE ALMEIDA SILVA,191747361
291,OSMAR SOUZA DOS SANTOS,23692137x
292,ANTONIEL DE SOUZA MATOS,59523270X
293,JAIR INOCENCIO,226713507
294,AGUINALDO DA SILVA MARQUES,284989861
295,DEUSDETE GOMES DE SOUSA,21467593
296,HAMILTON LACERDA VIEIRA,239305061
297,JOSELITO FERREIRA ALVES,241789783
298,SERGIO PEREIRA DIAS,215572981
299,GECIMAR
RODRIGUES
DE
ARAÚJO,20936953x
300,ROGÉRIO SANTOS DA SILVA,207356178
Dia 27/07/2021 às 10h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
301,ELIVANDO TEÓFILO DA SILVA,235560327
302,AGNALDO BANDEIRA DA SILVA,265258443
303,LUIS CARLOS SIQUEIRA,205229372
304,WALDEMIR
ALVES
DA
CONCEIÇÃO,249142715
305,SIDNEI FERNANDO LIMA,270470840
306,DANIEL RIBEIRO BATISTA,264496243
307,VANDERLEI DOS SANTOS LOURENÇO DE
PAULA,545231346
308,JOSE PERREIRA DE CARVALHO,369409103
309,FÁBIO BISPO DOS SANTOS,564309849
310,VANDERLEI JOSÉ LIMA MACEDO,258582844
311,LUCIANO
BENTO
NUNES
RODRIGUES,231200419
312,GIL FERREIRA DE LIMA,25156227X
313,JOSÉ GOMES DA SILVA,24254115
314,RICARDO RIPER,261222387
315,EDSON DA SILVA FRANCISCO,283483118
316,ALEXANDRE RIBEIRO BENFICA,276699142
317,MARCO AURÉLIO LOPES,29968832x
318,MARCOS AURÉLIO VIEIRA ALVES,22577835
319,MAURICIO RODRIGUES BRAZ,32429377x
320,CARLOS ROBERTO DE CARVALHO,NÃO INFORMADO
Dia 27/07/2021 às 13h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
244,JÉSSICA SANTOS SOUSA SÁ,480870329
245,ANDRESSA LOPES MORAES,359817920
246,JENNIFER DA SILVA, 482998593
247,PÂMELA DOS SANTOS PEREIRA,490922405
248,ANA CAROLINA SOUZA DE ALMEIDA,5286-2420
249,ELIANE MARIA DE JESUS,491649125
250,RAPHAELA CHRISTINA SILVA,492135617
251,NAYARA
ADA
GOMES
DOS
SANTOS,494462085
252,ANGELA MATOSO DA SILVA, 490784793
253,BRENDA,439108706
254,BRUNA APARECIDA SILVEIRA,438591057
255,ANDRESSA LUZ SANTOS,436218173
256,SORAYA DE SOUZA,435544743
257,AMANDA ALINE SANTOS LIMA,43.964.303-x
258,PALOMA BATISTA CARVALHO,632032546
259,IARA PRISCILA GABRIEL NOVAIS,499405109
260,LUANA
SANTANA
ALVES
OLIVEIRA,54.9643497
261,ANA
CAROLINE
SANTOS
CHAVES,47.527.489-1
262,NATHALIA APARECIDA DA SILVA,437254422
263,BRUNA ALVES SANTOS,382809324
Dia 27/07/2021 às 14h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
264,SARA
EUNICE
SOUZA
DE
OLIVEIRA,522795559
265,FIAMA SILVA OLIVEIRA,43759468-3
266,ANDREZA MELO,474554697
267,ANGELICA MATOSO DA SILVA,485886352
268,STEFANIA AFONSO DA SILVA,46.232.221
269,ANA PAULA SILVA DOS SANTOS,42095885x
270,CAROLINA DE SOUSA SILVA BULARA,460024255
271,KAMILA DE PAULA FERREIRA,431388878
272,KAROLYN
THAIS
SANTANA
SANTOS,38.362.6845
273,CAROLINE IZIDORO AUGUST,47.769.385_4
274,CELIA SILVEIRA FONSECA,53.331.779-4
275,MIRELLE DIAS MACEDO,375474262
276,ADENILDE MARES CARDOSO,5646521498
277,MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO,135193928
278,ANA MARIA DA SILVA,13.260.458.9
279,MARIA APARECIDA DE SOUZA,18211406 5
280,JOSEFA LUIZ DE LIMA,35537681-7
281,CELCI BATISTA DE OLIVEIRA,274241894
282,VÂNIA FATIMA DE OLIVEIRA,270757107
283,MARIA ALVES DE MOURA,201655615
Dia 28/07/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
321,GRACIANO DA SILVA,282417564
322,ARLINDO DA SILVA ALCIDES,275264464
323,EDIVÂNIO BATISTA DE SANTANA,574539864
324,REINALDO HENRIQUE ALVES,355610346
325,GENIVAL
MARCELINO
DOS
SANTOS,395733820
326,EDSON
COELHO
DO
NASCIMENTO,299648060
327,RICARDO BORGES DE SOUZA,300510901
328,IVAN TADEU DE SOUZA,338706598
329,WILLAMES DE JESUS FONSECA,290485976
330,FRANCISCO
ALEXSANDRO
DA
SILVA,321546131
331,FABIANO PEREIRA CAVALCANTE,412631799
332,ERASMO PEREIRA FERREIRA,33717788o
333,ALMIR JOEL DE MELO,358043712
334,ROGERIO DE ARRUDA SILVA,341598136
335,JABILSO BELMIRO DA CUNHA,348535016
336,TONIEL DOS SANTOS,06166493054
337,ADAUTO RODRIGO DOS SANTOS,308984092
338,NEIMAR ARAUJO SANTOS,3338229x
339,JOSINALDO ALVES DA SILVA,397885945

340,WANDERSON FERREIRA PIRES,414086144
Dia 28/07/2021 às 10h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
341,ADRIANO DIAS,45029593
342,TIMOTEO
LOPES
OLIVEIRA
DO
NASCIMENTO,42963593x
343,DOUGLAS
DE
SOUZA
NASCIMENTO,453291120
344,FABIO HENRIQUE UMAR DA SILVA,479068069
345,ANDRE PEREIRA SOARES,424738211
346,JORGE TADEU BARBOZA DE LIMA,303580823
347,THIAGO BARBOSA DE ALMEIDA,419702301
348,WILLIAN
HERMÓGENES
DE
SOUZA,421939916
349,DEIVID DE CARVALHO,470033691
350,MÁRCIO MOTA DOS SANTOS,431198573
351,VAGNER DA LUZ,414716784
352,DAVID ROGERIO JOSE DA SILVA,
353,DAVI SABINO PEREIRA,429180822
354,DOUGLAS FERNANDO DE SOUZA,
355,VAGNER BISPO DA SILVA,483783213
356,CLEBSON BRITO DA SILVA,415353658
357,LEANDRO CARLOS DA SILVA,422696833
358,CRISTIANO PEREIRA SANTIAGO,452808698
359,WASHINGTON PEDRO DA SILVA,411530835
360,WINER AUGUSTO DA FONSECA,353355082
Dia 28/07/2021 às 13h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
284,MARIA MARGARETE ALMEIDA DA SILVA,363559279
285,MARIA APARECIDA GUARNIERI,20039189-7
286,MARIA
NEIDE
FERREIRA
DE
MORAIS,378273693
287,EVANGELINA GIZI GONÇALVES DE CASTRO,216304994
288,JAIAVA MARIA DE CAMPOS,14307184
289,LIDIOMAR
GOMCALVES
DE
OLIVEIRA,249638641
290,MARIA DA ROCHA SOUSA,246130222
291,ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA,247979636

292,KAREN
CRISTINA
MARQUES
DAS
NEVES,21708770-x
293,LUZINETE FERREIRA MELO,213385107
294,KÁTIA
CRISTINA
CASSIANO
BARBOSA,225777149
295,CIDINALVA RIBEIRO DE SOUZA,24.926.247-2
296,SANDRA
MARIA
GOMES
DOURADO,356185503
297,CICERA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,256488356
298,MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SANTIAGO,300854043
299,ELIANE
ERNESTINA
DA
CONCEIÇÃO,399448366
300,IMACULADA
DA
CONCEIÇÃO
MENDES,26.342.106.5
301,ELIANE MARIA DA SILVA,24666843X
302,JANECLEIDE ANDRADE SILVA,244960458
303,ALEXANDRA NASCIMENTO MACHADO CARVALHO,30751101-7
Dia 28/07/2021 às 14h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
304,ELISÂNGELA DE LIMA GOMES,248008432
305,LUCIANE AURÉLIA RODRIGUES,33591224_2
306,MARIA
APARECIDA
CARVALHO
LIMA,332501553
307,IRANETE DOS SANTOS MENDES,548716225
308,CLAUDIA APARECIDA FARIAS,32882981X
309,SIMONE SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS,382830295
310,ELAINE
CRISTINA
ALVES
CASTELLO,293333026
311,CLEONICE
FERREIRA
DOS
SANTOS,330398568
312,ROSEMARY FLAVIANA SILVEIRA,28956393-8
313,SILVANETE DOS SANTOS MASSANEIRO,28348240/0
314,TATIANA FERREIRA,352705218
315,JOCELMA RAMOS DE SOUSA,284208115
316,ANDREA DA SILVA REIS,271199982
317,REGIANE ALVES PEREIRAS DE SOU-

ZA,298636815
318,MARIA DA PENHA OLIVEIRA SILVA,262519070
319,RENATA DA SILLVA,324771149
320,MARIA SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA,380798888
321,PATRICIA DA SILVA MARQUES,434110449
322,KATIA APARECIDA DE VILLA,349919902
323,LUCIELMA SAMPAIO DA SILVA,36229056_8
Diadema, 21 de julho de 2021. ODAIR CABRERA
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE PESSOAS.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
DE 21/07/2021: PORTARIAS: 1224, EXONERA a
contar de 21/07/2021, MICHELLE PINHEIRO DOS
ANJOS SILVA, PRONT. 119622, Oficial de Gabinete I, SG. 1225, EXONERA a contar de 21/07/2021,
EDUARDO CAVALHEIRO BERNARDES, PRONT.
119707, Chefe de Divisão, SAJ. 1226, EXONERA a
contar de 21/07/2021, JAILSON DUARTE DE SOUSA, PRONT. 119794, Chefe de Serviço, SSC. 1227,
EXONERA a contar de 21/07/2021, FERNANDA DE
ASSIS SENA, PRONT. 119657, Oficial de Gabinete III, SE. 1228, NOMEIA a contar de 15/07/2021,
THAIS DOS SANTOS SANTANA, RG 43.665.573-1,
Chefe de Serviço, SEHAB. 1229, NOMEIA a contar
de 21/07/2021, DENISE HIGUCHI STAMADO, RG
22616712, Chefe de Serviço, SO.

ä

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 099/21 - PC: 0129/21. Objeto: Contratação de Serviços de Zeladoria Para 114 Postos
de Trabalho, Junto Às 60 Unidades Escolares, um
Centro de Atenção e Inclusão Social e a Sede da
Secretaria de Educação Constituindo 62 Locais, em
Turnos de 8 Horas de Segunda a Sexta-Feira. Agendado: 05/08/21 às 09h00. Informações, e/ou retirada
Edital completo, mediante pagamento das cópias,
sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias úteis das
09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. www.
diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0104/2020 - PC: 0186/2020. Objeto: Forn. de Mat. Enfermagem (EPIS). Resumo 2º
Apostilamento a Ata RP: 246/2020 entre Município
de Diadema e Medi House Ind. E Com. De Prods.
Cir. Hosp. Eireli, p/fazer constar a participação da
Secretaria de Assistência Social e Cidadania na Ata
e Resumo 3º Apostilamento a Ata RP: 247/2020
entre Município de Diadema e Crismed Comercial
Hospitalar Ltda, p/fazer constar a participação da
Secretaria de Educação na Ata.
Pr. Eletrônico: 0121/2020 - PC: 0191/2020. Objeto:
Forn.o de Medicamentos. Resumo Realinhamento de Preços Ata RP: 270/2020 entre Município de
Diadema e Multifarma Comércio e Representações
Ltda. Fica realinhado o preço do item 37, passando
a vigorar com o seguinte vlr; Vlr unit R$ 10,2622. O
presente realinhamento importa em 28,27%, a partir
de 28/04/2021.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0123/2020 - PC: 0218/2020. Objeto:
Forn. de Testes para Realização de Exames de Eletroforese de Hemoglobina. Ata RP 229/2020 entre
Município Diadema e Aimara Com. Representações
Ltda. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de 22/10/2020 ref. as atas
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0122/2020 – PC: 0219/2020. Objeto:
Forn. De Protetor Facial E Touca Descartável. Ata
RP 231/2020 entre Município Diadema e Disppack
Produtos Descartáveis Ltda. Tornamos público que
permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de
22/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0132/2020 – PC: 0155/2020. Objeto: Forn. De Medicamentos. Ata RP 236/2020 entre
Município Diadema e Crismed Comercial Hospitalar
Ltda. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de 22/10/2020 ref. as atas
dos pregões em epígrafe.

Quinta-feira, 22 de julho de 2021

avisos

AJR ALUMÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP torna público que solicitou junto à Secretaria de Meio Ambiente e
Proteção Animal a Renovação da Licença
de Operação, para atividade “fabricação de
esquadrias de metal” no endereço: Estrada Fukutaro Yida, 1290, Cooperativa, CEP
09852-060, São Bernardo do Campo, SP.

‘‘

Até hoje não
inventaram
um remédio
melhor para
você vender
mais

’’

Você pode acreditar

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
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