
Com as taxas de ocupação de uni-
dades de terapia intensiva (UTI) acima 
de 71% por causa do novo coronavírus 
(covid-19), o governo de São Paulo 
decidiu colocar todo o Estado na fase 
vermelha aos finais de semana, fe-
riados e no período noturno, sempre 
após as 20h nos dias úteis. A medida 
passa a valer a partir de segunda-feira 
(25). A fase vermelha deve vigorar, 
pelo menos, até o dia 7 de fevereiro. O 
governo também anunciou a reclassi-
ficação das regiões. Com a nova alte-
ração no Plano São Paulo, divulgada 
nesta sexta, sete regiões vão ficar na 
fase vermelha e só poderão reabrir os 
serviços essenciais. São elas: Marília, 
Presidente Prudente, Bauru, Soro-
caba, Taubaté, Franca e Barretos. As 
demais regiões, inclusive a Grande São 
Paulo, incluído o ABC, e a capital, vão 
ficar na fase laranja. Nesta fase mais 
restritiva, academias, salões de beleza, 
restaurantes, cinemas, teatros, shop-
pings, concessionárias, escritórios e 
parques estaduais podem funcionar 
por oito horas diárias, com atendi-
mento presencial limitado a 40% e 
encerramento às 20h. 

verno de São Paulo deu início à distri-
buição desse segundo lote de vacinas. 
Cerca de 900 mil do ses foram imedia-
tamente liberadas para o Ministério 
da Saúde após a nova autorização da 
Agência. O ins tituto pretende finali-
zar 46 milhões de unidades da Coro-
navac até abril.

ram 179 vítimas fatais em 2020, total 
25,1% inferior ao apurado em 2019. A 
queda no número de mortes teve início 
em abril, quando foram adotadas as me-
didas de isolamento social pa ra conter o 
avanço da covid- 19.
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A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou, por una-
nimidade, o uso emergencial de 4,8 
milhões de doses da Coronavac envasa-
das pelo Instituto Butantan. A decisão 
se estende às doses que ainda terão 
a produção finalizada nos próximos 
meses. Após a decisão da Anvisa,  o go-

O número de mortes pro vocadas por 
acidentes de trânsito no ABC no ano pas-
sado caiu ao me nor patamar desde 2015. 
Segundo o Infosiga SP, base de dados ge-
renciada pelo Detran-SP, ocorrências nas 
ruas, avenidas e rodovias da região fize-

S.Paulo terá fase vermelha todas 
as noites e aos finais de semana
Governo também anunciou nova reclassificação das regiões; ABC regridiu para a fase laranja

Secretários estaduais de Fazenda pedem  
medidas urgentes contra 2ª onda de covid

Josa afirma que tem como desafios a 
modernização e a valorização da Câmara
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Com liberação da Anvisa, São Paulo 
distribui segundo lote da Coronavac

Mortes em acidentes de trânsito do 
ABC caíram 25% no ano passado
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

Manhã  Tarde  NoiteNoite

Consórcio ABC 
solicita habilitação 
de novos leitos de 

UTI na região

Média móvel de 
mortes por covid-19 

no Brasil volta a 
passar de mil

Com alta da covid, 
governo estadual

 adia volta às aulas 
para 8 de fevereiro

Consórcio ABC 
afirma que vai 

seguir as diretrizes  
do Plano SP

Estado abre 756 leitos 
e reativa hospital 
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Vacinas da Oxford/AstraZeneca 
fabricadas na Índia chegam ao Brasil
As 2 milhões de doses do imunizante já estão no Rio de Janeiro e a 

previsão é que comecem a ser distribuídas aos Estados na tarde de hoje
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Segundo o Infosiga SP, ocorrências nas ruas, avenidas e rodovias da região fizeram 179 vítimas fatais em 2020
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Josa: ‘tenho como desafios a modernização e 
a valorização da Câmara quanto instituição’
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apropriar e dar uma devolutiva?
Em meio às mudanças que 

pretende implementar, qual 
acredita ser o maior desafio?

O grande desafio vai ser o pra-
zo é curto. É muita tarefa e talvez 
eu não dê conta de executar tudo. 
Dois anos são pouco para fazer 
grandes mudanças, mas vamos 
construir legados para que os 
próximos presidentes possam 
partir de outro patamar. Não que 
o patamar deixado pela última 
presidência é ruim. Muito pelo 
contrário. Valorizo muito o tra-
balho que foi feito pelos ex-pres-
identes. Agora, cada um tem um 
perfil, o nosso é mais arrojado, 
mais visionário. É um perfil de 
valorização da instituição Câma-
ra Municipal. Queremos investir 
nessa construção. 

Como vê hoje a instituição 
Câmara Municipal?

O espaço do Legislativo está 
cada vez menor. A importân-
cia do papel do vereador não é 
mais secundária. É prioritária. 
Hoje todo mundo fala priori-
tariamente da falta de papel do 
vereador. Da desconstrução da 
imagem do vereador. Queremos 
mostrar - e temos como fazer 
isso - que existe um outro forma-
to de funcionamento, de aborda-
gem e de importância, e que isso 
tem de fazer com que as pessoas 
reflitam nas escolhas futuras so-
bre quem será seu representante 
na Câmara. É muito importante 
o papel do vereador.

Seu nome foi unanimi
dade para presidência da 
Mesa. Como se deu a decisão 
por chapa única?

O processo de construção de 
chapa única  não levou em con-
sideração a lógica de quem é go-
verno, de quem é situação e quem 
é oposição, que é uma lógica que 
acho perversa. Discordo dessa 
lógica. É uma lógica que pode ser 
utilizada do ponto de vista par-
tidário, mas não do institucional; 
da instituição Câmara Municipal. 

Não posso trazer para dentro 
da discussão de formatação de 
política ou de espaço uma disputa 
que se encerrou no dia da eleição. 
Não posso transferir a relação de 
governabilidade, ou seja, de quem 
são os vereadores que fazem par-
te da base do governo para dentro 
da Casa. A Câmara tem de ser um 
espaço livre, onde os vereadores 
podem, independentemente de 

“A Câmara tem de ser 
um espaço livre, onde 
os vereadores podem, 
independentemente de 
estar ou não na base, 
debater e discutir opiniões”

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Qual análise faz dos 
primeiros dias à frente da 
presidência da Câmara?

Estou tentando me apropriar 
de tudo. Apesar de vivenciar a 
estrutura da Câmara há muitos 
anos, a gente acha que conhece 
ela, mas uma coisa é conhecê-la 
superficialmente, outra é se apro-
priar do ponto de vista da admi-
nistração, das decisões. Tenho 
construído a seguinte ideia do 
que é a presidência da Câmara 
de Diadema: um grande con-
domínio, com 21 proprietários. 
A presidência administra as áreas 
comuns, todas as demandas, to-
dos os interesses, todas as ten-
sões que viver coletivamente em 
um espaço acaba criando.

Quais demandas já iden
tificou?

Identificamos algumas de-
mandas prioritárias: primeira-
mente, trabalhar para instituir 
um processo de modernização 
dentro da Câmara. Moderniza-
ção dos procedimentos, das in-
formações. Agilização. Segundo,  
a comunicação.  A Câmara ainda 
tem um perfil burocrático. 

Como resolver essas de
mandas?

Dentro dessa lógica da mo-
dernização precisamos trabalhar 
com a instituição de procedimen-
tos, de modelos de gestão mais 
atuais, mas também trabalhar 
no processo de reformulação; na 
contratação de novos funcioná-
rios por meio de concurso público 
e na reforma administrativa den-
tro da Câmara. Precisamos criar 
um novo modelo de funciona-
mento dos gabinetes. 

Tenho uma tarefa grande e 
da comunicação não abrimos 
mão, porque está diretamente 
ligada à transparência. Pre-
cisamos criar mecanismos de 
transparência. Inclusive, não te-
mos um contrato de comunica-
ção na Câmara, nem de publici-
dade, que é uma obrigação, para 
que se possa dar transparência 
dos atos do Legislativo.

Hoje tem as redes sociais. 
Então, precisamos criar me-
canismos para que a população 
possa interagir, não apenas 
com os vereadores, mas tam-
bém com a instituição Câmara 
Municipal. Estamos discutindo 
alguns canais. Hoje você tem a 
tribuna livre, que tem todo um 
procedimento burocrático. A 
pessoa tem de vir aqui 15 dias 
antes, deixar documento, pegar 
assinatura. A temática que ela 
queria abordar, nesses 15 dias, 
já ficou para trás. Por que não 
ter um espaço para uma tribuna 
virtual? Um ambiente que ob-
rigatoriamente temos de nos 

O vereador Josemundo Queiroz, o Josa (PT), que assumiu a presidência da Câmara de Diadema no ultimo dia 1º, afirmou em entrevista ao 
Diário Regional que tem como desafios modernizar e valorizar a Câmara Municipal quanto instituição. Segundo o petista, dentro dessa lógica 
serão instituídos modelos de gestão mais atuais, além  de implementadas mudanças no funcionamento dos gabinetes. A comunicação, para 
dar mais transparência aos atos do Legislativo, também ganhou destaque nas propostas do petista.  “Dois anos são pouco para fazer grandes 

mudanças, mas vamos construir legados, para que os próximos presidentes possam partir de outro patamar”, destacou. 

estar ou não na base, debater e 
discutir opiniões. Falo isso com 
conhecimento de causa, porque 
fui vítima desse modelo perverso 
na gestão anterior, que colocou 
uma Câmara que não tinha papel 
Que não debatia; que não tinha 
protagonismo.

Então, buscamos dialogar na 
composição da chapa com a plu-
ralidade de todos os partidos. Não 
conseguimos, evidentemente, co-
locar todos, porque fisicamente 
tem uma estrutura que não 
cabe. Porém, os maiores nós co-
locamos. Fizemos a composição 
da chapa na lógica de fazer uma 
proposta que não fosse vinculada 
à governabilidade, mas sim, a um 
conjunto de ideias que queremos 
defender aqui, que é a da valoriza-
ção do Legislativo. Isso, acho que 
foi a espinha dorsal da construção 
de nossa candidatura e o que aca-
bou contribuindo para a unani-
midade no dia da votação. 

O sr é do mesmo partido 
do governo José de Filippi 
(PT). Não podem surgir ques
tionamentos em relação à im
parcialidade das decisões do 
Legislativo?

Sou governista. Mais do que 
ninguém, sou defensor do prefei-
to Filippi e deste governo. Agora, 
não posso agir com parcialidade. 
Sou o presidente da Câmara. 
Temos de entender que mesmo 
os projetos de interesse político 
do governo, de estratégia para 
construção do plano de governo 
que foi discutido com a popula-
ção, vão ocorrer críticas em al-
gum momento, por discordância 
de setores que estavam do lado 
oposto na disputa eleitoral e que 
tinham as suas propostas. Vamos 
ter de administrar esse conflito de 
ideias a partir da valorização do 
debate e da oportunidade de se 

fazer isso, que foi outra coisa que 
não tivemos nos dois go vernos 
do Lauro (Michels/PV). Era im-
posição. Chegava (o projeto), 
votava. Não cabia discussão nem 
emenda. Não podíamos propor 
uma emenda, melhorar o projeto. 

Não estou falando de dis-
cordância, porque discordância 
é algo que se dá naturalmente 
depois de vencidas as etapas de 
um processo de debate, em que 
a maioria escolhe. Essa é a lógica 
do plenário.  Tem de se garantir o 
debate e, inclusive, que o projeto 
possa ser melhorado. Eu mesmo 
já elaborei, em algumas ocasiões, 
emendas que melhoravam os 

projetos, foram reprovadas, e 
tempos depois esse mesmo pro-
jeto foi mandado de volta para a 
Câmara com substitutivo, com 
uma emenda muito parecida da 
minha. Ou seja, ela não pode-
ria já ter sido absorvida em um 
processo legítimo, democrático, 
de discussão? 

Virou uma queda de braço e 
queremos desconstruir essa rela-
ção no Legislativo de Diadema. 
A divergência é de fundamental 
importância. É essencial que se 
tenha visões diferentes até para se 
construir um novo olhar da pro-
posta apresentada. Não podemos 
fazer das propostas única e exclu-
sivamente uma queda de braço. 
Enquanto eu estiver neste cargo, 
pode ter certeza de que não vou 

permitir que isso aconteça. Va-
mos discutir exaustivamente e 
outra, acabou essa lógica da Câ-
mara abrir mão de sua prerrogati-
va de discussão. Se precisar fazer 
sessão até 21h, 22h, 23 horas, 
vamos fazer. Se precisar de sessão 
extraordinária no outro dia, va-
mos convocar. Sempre defende-
mos que a democracia tem de ser 
pujante. Que tem de ser o centro 
do debate da construção de ideias 
e propostas e vou valorizar isso o 
máximo que puder.

Tinha um excesso de centra-
lismo no comando anterior, de 
quem ocupava o cargo chefe deste 
setor. Isso eu sempre coloquei 
publicamente. Vou provar que o 
modelo que estamos adotando 
é correto e que eu estava correto 
nas críticas que fazia. 

Nesta legislatura há mui
tos vereadores novos. Há al
guma proposta para auxiliar 
esses novos legisladores, a fim 
de evitar vício de iniciativa 
(projeto de lei proposto por 
pessoa que não tem a prerro
gativa exigida)?

Há algumas mudanças 
que imediatamente já nos pro-
pusemos a fazer, no diálogo, com 
a estrutura Câmara Municipal. 
Uma das principais é a mudança 
de comportamento. Retomada 
do diálogo com os funcionários. 
Dar a setores estratégicos a devi-
da importância. Vou começar 
por uma delas: a Procuradoria 
da Casa, que para mim sem-
pre foi subutilizada. A primeira 
providência: toda sessão terá a 
participação, na bancada, de uma 
procuradora. Segundo, por meio 
de nosso setor legislativo, dialo-
gamos com as procuradoras para 
que possam ministrar cursinhos 
para os assessores e também para 
os vereadores, inclusive para os 

que já estão aqui há mais tempo. 
Precisamos nos atualizar cons-
tantemente. Então, nossa ideia 
é utilizar a estrutura que temos, 
principalmente da nossa Procu-
radoria, dar uma função mais es-
tratégica e colaborativa do ponto 
de vista de esclarecer e ajudar na 
elaboração de conteúdo, além de 
estabelecer o que é prerrogativa 
do Legislativo aos olhos do que 
fala a lei.  Como posso propor 
uma lei para a cidade se não ten-
ho compreensão e entendimento 
de qual é o meu papel? 

Houve no segundo man
dato do Michels alguns projetos 
polêmicos colocados para vota
ção sem muitos debates, como 
o da Previdência e do Hospital 
Municipal. Qual procedimento 
pretende adotar?

A nossa ideia é estabelecer-
mos um procedimento do que 
são projetos com maior urgên-
cia, para que te nhamos o tempo 
necessário para debater com o 
governo.  Evidentemente que a 
questão da Previdência foi em-
purrada ao longo dos últimos 
oito anos e chegou na calada da 
noite. Foram oito anos de posi-
cionamentos que contribuíram 
para piorar a situação previden-
ciária do nosso funcionalismo e 
discutir isso em duas, três horas. 
Esse é um projeto que está na 
Casa e vamos acertar com o gov-
erno um calendário para discutir 
essa proposta.

A saúde é prioridade para 
ontem. Todas as ações tomadas 
pelo atual governo, inclusive no 
primeiro dia já lançou a cam-
panha Sua Vida me Importa, 
mostram que existe uma mudan-
ça da postura. Demonstra que 
já existe uma linha de enfrenta-
mento, não só em relação à pan-
demia. Essa questão da pandemia 
vinha sendo tratada pelo governo 
anterior com displicência, com 
uma distância enorme. A prefei-
tura já está pensando em uma 
estratégia para os próximos dias 
de lançar um programa de abor-
dagem para enfrentamento da 
pandemia. Muitas coisas já estão 
sendo realizadas pelo atual gov-
erno em pouco tempo. 

Só estamos aguardando que 
as propostas cheguem à Câ-
mara para chancelarmos. Toda 
e qualquer discussão quanto à 
saúde vai ter a nossa chancela. 
Não será mais uma campanha de 
marketing, nem peça de disputa 
política aqui na Câmara. Essa 
questão do Hospital Municipal o 
governo está tratando com muita 
responsabilidade. Não é show 
pirotécnico. Estamos vendo com 
muito otimismo todas as ações 
que estão sendo preparadas e que 
vão ser gradativamente instituí-
das na nossa cidade. 

“Cada um tem um 
perfil, o nosso é mais 
arrojado, mais visionário. 
É um perfil de 
valorização da instituição 
Câmara Municipal”

Arquivo/Câmara DMA

Josa: “não podemos fazer das propostas única e exclusivamente uma queda de braço”
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Anvisa libera e SP começa a distribuir 
2º lote da Coronavac para o Brasil

Na tarde desta sexta-feira, 900 mil doses da vacina envasadas na capital foram liberadas
Governo do Estado de SP

Doria acompanhou a distribuição do 2º lote da Coronavac

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou, por unanimidade, 
o uso emergencial de 4,8 
milhões de doses da Coro
navac envasadas pelo Insti
tuto Butantan. A decisão se 
estende às doses que ainda 
terão a produção finalizada 
nos próximos meses. O ins
tituto pretende finalizar 46 
milhões de unidades da Coro
navac até abril, mas ainda 
aguarda a chegada do insumo 
farmacêutico ativo (IFA) da 
farmacêutica chinesa Sinovac

Após a decisão da Anvi
da,  o governo de São Paulo 
deu início à distribuição do 
segundo lote de vacinas do 
Instituto Butantan contra o 
coronavírus. Cerca de 900 mil 
doses foram imediatamente 
liberadas para o Ministério 
da Saúde após nova autoriza

ção da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

“Todos nós temos pa
rentes e pessoas ou que sofre
ram a covid ou que perdemos 
com coronavírus. Outras 
pessoas estão se sentindo 
salvas ou na esperança de, 
muito em breve, receberem a 
vacina. Estamos todos felizes 
por ajudar a linha de frente, 
médicos e profissionais de 
saúde que estão ajudando 
a salvar vidas no Brasil”, 
afirmou o governador João 
Doria, que acompanhou, na 
tarde desta sextafeira (22), 
o início da distribuição do se
gundo lote da Coronavac.

n DISTRIBUIÇÃO
Do total, 200 mil doses 

foram levadas ao Centro de 
Distribuição e Logística da 
Secretaria da Saúde de São 
Paulo. Outras 700 mil vão 
para a central de distribuição 
do Ministério da Saúde, em 
Guarulhos, na Região Me
tropolitana de São Paulo. 

As demais doses enva
sadas, rotuladas e embala
das no Butantan a partir de 
matériaprima enviada da 
China serão liberadas tão 
logo passem pela inspeção 

de controle de qualidade do 
instituto.

No último domingo (17), 
o Butantan distribuiu 6 mil
hões de doses da vacina de
senvolvida em parceria com 
a biofarmacêutica Sinovac 
Life Science. Com a segunda 
remessa, agora são 6,9 mi
lhões dototal de 8,7 milhões 
de doses estabelecidas em 
cronograma firmado com o 
Ministério da Saúde para en
trega até 31 de janeiro. Até 
abril, o Butantan entregará 46 

milhões de vacinas contra o 
coronavírus para todo o país.

Com o registro emergen
cial desta sexta, o Butantan 
não precisa de nova auto
rização da Anvisa para uso 
das 35,2 milhões de unidades 
que serão envasadas em São 
Paulo a partir de insumos 
vindos da China. O institu
to aguarda aval do governo 
chinês para receber 5,4 mil 
litros em insumos a granel 
nas próximas semanas. (Re
portagem Local)

Vacinas fabricadas na Índia chegam 
em São Paulo e seguem para o Rio

As 2 milhões de doses da 
vacina contra o novo coro
navírus desenvolvidas pela 
Universidade de Oxford e a 
farmacêutica AstraZeneza  pro
duzidas na Índia desembarca
ram no Brasil pelo Aeroporto In
ternacional de Guarulhos (SP). 
Acompanharam o chegada das 
vacinas os ministros da Saúde 
Eduardo Pazuello; das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo; e 
das Comunicações, Fábio Faria.

O avião da Emirates que 
trouxe as doses tocou solo 
brasileiro às 17h27. As doses 
seguiram para o Aeroporto do 
Galeão, no Rio de Janeiro. As 
doses que chegaram a São Pau
lo devem integrar a primeira 
rodada de aplicações do Plano 
Nacional de Imunização (PNI) 
que conta, até o momento, 
com a liberação pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani
tária (Anvisa) de aplicação de 

12,8 milhões de doses.
De acordo com a Fiocruz, as

sim que chegarem à instituição, 
as vacinas passarão por checa
gem de qualidade e segurança, 
além de rotulagem, com etiqu
etagem das caixas com informa
ções em português. A previsão 
é que esse processo seja rea
lizado até a manhã de hoje (23) 
por equipes treinadas em boas 
práticas de produção. As vacinas 
devem ser liberadas para distri
buição no período da tarde.

“Ao longo de todo o trajeto 
até BioManguinhos/Fiocruz, 
as vacinas estarão armazenadas 
em seis caixas do tipo pallets, 
que serão acondicionadas em 
envirotainers, pequenos con
tainers utilizados para trans
portes de carga que necessita de 
controle de temperatura, onde 
serão mantidas na temperatura 
entre 2 a 8ºC”, informou a Fio
cruz. (Agência Brasil)

n ENTRE ASPAS

Estamos todos felizes por 
ajudar médicos e profissionais 
de saúde que estão ajudando 
a salvar vidas no Brasil

João Doria

Divulgação

Prefeitura de Mauá envia projeto à 
Câmara para evitar alta de IPTU

Estado vai repassar R$ 1,4 mi para 
ampliar leitos de UTI no Nardini

Consul-geral de Israel visita o ABC e 
doa 100 cestas básicas para S.Caetano

Para evitar aumento de 
mais de 400% no valor do 
IPTU (Imposto Predial e Ter
ritorial Urbano) em Mauá, 
o prefeito Marcelo Oliveira 
(PT) pediu a suspensão do 
recesso parlamentar, a fim 
de que os vereadores votem 
projeto de lei, em regime de 
urgência, com o objetivo de 
fazer a correção do tributo. A 
proposta é que seja aplicado 
reajuste de 4,77% em relação 
ao valor cobrado em 2020 – o 
porcentual se refere à inflação 
do período.

O prefeito de Mauá, 
Macelo Oliveira (PT), infor
mou que o governo do Esta
do vai  repassar R$ 1,4 milhão 
para garantir mais dez leitos  
de Unidade de Terapia Inten
siva (UTI) no Hospital Nar
dini, por 90 dias. A confirma
ção veio em reunião realizada 
nesta quintafeira, (21),  no 
Palácio dos Bandeirantes.

A nova ala de UTI estará 

O prefeito de São Caetano, 
Tite Campanella, recebeu nes
ta quintafeira (21), em seu 
gabinete no Palácio da Cerâmi
ca, a visita do cônsul geral de 
Israel em São Paulo, Alon Lavi, 
que doou 100 cestas básicas 
ao Banco de Alimentos, do 
Fundo Social de Solidariedade.

“Estamos doando para 
mar car o início do ano com ati
tudes positivas. O Consulado 
Geral de Israel tem expan
dido suas relações além das 

“Conto com a aprovação 
dos vereadores para que boa 
parte da população não seja 
prejudicada”, afirmou o pre
feito. Caso o projeto não seja 
aprovado conforme enviado 
para o Legislativo, automati
camente será aplicado o au
mento previsto na lei 5.291 
(relacionada à Planta Genéri
ca de Valores), de autoria da 
gestão passada. “Precisamos 
lembrar que a maioria das 
pessoas enfrenta uma situa
ção delicada por conta da pan
demia”, destacou Oliveira.

pronta a partir do início da 
próxima semana. Os dez no
vos leitos serão instalados no 
quarto andar do hospital mu
nicipal, local que já está pre
parado desde a semana pas
sada, quando a adminis tração 
solicitou financiamento ao 
governo estadual para au
mentar a quantidade de leitos 
por conta do avanço de casos 
de coronavírus. 

fronteiras da capital paulista. 
Estamos visitando cidades 
menores e conhecendo seus 
projetos. Com a pandemia de 
coronavírus, sabemos que to
dos precisam de apoio e ajuda”, 
disse o cônsulgeral de Israel 
em São Paulo, Alon Lavi.

“O povo judaico é um povo 
irmão de São Caetano. A imi
gração da população judai ca 
coincidiu com a formação eco
nômica de nossa cidade”, des
tacou o prefeito.

Oliveira e Vinholi, durante reunião no Palácio dos Bandeirantes

AINDA 
É NOTÍCIA

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

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

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.

USP desenvolve teste que reduz custo 
para detectar anticorpos da covid

Uma gotinha de sangue, 
combinada com um rea
gente, pode indicar se a pes
soa teve contato com o vírus 
da covid19. Com base neste 
princípio, um grupo de pes
quisa da USP desenvolveu um 
dispositivo para detectar a pre
sença de anticorpos do novo 
coronavírus no organismo que 
reduziria o custo do exame pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O “Teste Popular de Co
vid19” está em fase de testes 
de validação clínica em São 
Paulo depois de ter sido desen
volvido por cientistas do Insti
tuto de Química de São Carlos 
(IQSC), da USP, coordenados 
pelo professor Frank Crespilho, 
do Grupo de Bioeletroquímica e 
Interfaces, do IQSC, e pela dou
toranda Karla Castro. Os cien
tistas trabalham em parceria 
com a BioLinker, uma empresa 
ligada à USP, com financiamen

to da Fapesp.
O cientista de São Carlos ex

plicou que o projeto permitirá 
redução de custos em cinco ve
zes em relação ao que existe hoje 
nas farmácias, que comercial
izam esse tipo de teste por cerca 
de R$ 140. O preço previsto do 
dispositivo popular do IQSC 
é de cerca de R$ 30, segundo o 
professor.

Diabético, o pesquisador 
con tou ao Estadão que conhece 
bem a necessidade de con
trole de glicose pelo sistema da 
gotinha de sangue com furo no 
dedo, prática comum entre as 
pessoas que convivem com o 
problema. Crespilho explicou 
que a ideia de pesquisar uma 
alternativa de detecção do novo 
coronavírus surgiu durante a 
pandemia diante da possibi
lidade de a ciência produzir um 
mecanismo para ser usado em 
massa na população. (AE)
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Doria coloca o Estado na fase vermelha 
à noite, nos finais de semana e feriados

Com reclassificação, os sete municípios do ABC regridem para a fase laranja do Plano SP

Com uma morte por covid 
a cada seis minutos no Estado, 
o governo João Doria anun ciou 
novas restrições, nes ta sexta-fei-
ra (22), para tentar conter a alta 
de casos e de óbitos decorrentes 
do novo coronavírus. Com as ta-
xas de ocupação de unidades de 
terapia intensiva (UTI) acima de 
71% por causa da covid, o go-
verno deci diu colocar todo o Es-
tado na fase vermelha aos finais 
de semana, feriados e após às 
20h nos dias úteis. Nos demais 
horários, as regiões voltam à 
fase em que se encontram. A 
medida passa a valer a partir de 
segunda-feira (25) e deve vigo-
rar, ao menos, até 7 de fevereiro.

Durante a coletiva também 
foi anunciada a reclassificação 
das regiões e o ABC regridiu para 
a fase laranja. O Consórcio  Inter-
municipal afirmou, por meio de 
nota, que “os prefeitos da região 
se reuniram, em assembleia ex-
traordinária e decidiram que vão 
seguir as medidas propostas pelo 
governo do Estado.  Em relação 
às igrejas, o funcionamento será 
permitido com 50% capacidade 
e com 1,5 metro de distância en-
tre as pessoas, respeitando todas 
as medidas de segurança e com 
uso de máscaras e álcool em gel”.

Com a nova alteração no 
Plano São Paulo sete regiões vão 
ficar na fase vermelha, mais res-

tritiva,  e só poderão reabrir os 
serviços considerados essen ciais 
(veja quadro ao lado). 

As demais regiões, inclu-
indas a Grande São Paulo e a 
capi tal, vão ficar na Fase Laran-
ja, em que academias, salões de 
beleza, restaurantes; cinemas, 
teatros, shoppings; concessio-
nárias, escri tórios e parques 
estaduais podem funcionar por 
oito horas diárias, com aten-
dimento presencial limitado a 
40% e encerramento às 20h. 
O consumo local em bares está 
proibido nessa fase. 

“Esse conjunto de medidas 
vai reforçar o sistema de saúde 
e garantir o atendimento a to-
dos. São medidas necessárias 
enquanto não temos a quan-
tidade de vacinas necessárias 

para imunizar todos os bra-
sileiros”, disse  Doria.

n MAIS LEITOS
Doria anunciou, também, 

nesta sexta-feira a ativação de 
756 leitos em hospitais estaduais 
e a retomada do hospital de cam-
panha na estrutura interna do 
prédio do Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) Bar-

radas, em Heliópolis, zona Sul, 
que volta a operar com 24 leitos 
de UTI. Nos hospitais estaduais 
serão abertos 306 leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva covid e 
outros 450 de enfermaria.

“É a ciência, a saúde e a 
medicina que determinam os 
caminhos que temos a seguir 
para proteger vidas”, destacou 
o governador.

Governo do Estado de SP

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
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Anuncie: 4057-9000
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Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.

Governo de SP adia 
volta às aulas para

 8 de fevereiro; decisão 
cabe aos prefeitos
O governo do Estado deci diu 

adiar a volta às aulas prsenciais 
na rede pública estadual para 8 
de fevereiro. O anúncio foi feito 
nesta sexta-feira (22) pelo go-
vernador João Doria. Os colé-
gios particulares, no entanto, 
poderão abrir a partir de 1º de 
fevereiro. A decisão sobre o re-
torno das aulas caberá ao prefei-
tos. No ABC, os sete municípios 
já haviam decidido, antes mes-
mo do anúncio desta sexta-fei-
ra, que o retorno na rede pública 
ocorreria apenas em março.

O governo também decidiu 
suspender a obrigatoriedade 
da presença dos alunos nas sa-
las de aula enquanto o Estado 
estiver nas fases vermelha ou 
laranja do Plano São Paulo.

A primeira semana de feve-
reiro será para reforçar a forma-
ção dos professores e comuni-
cação com as famílias sobre os 
protocolos de retorno. Segundo 
o governo, a partir de 1º de fe-
vereiro, “as escolas estarão aber-
tas para receber os alunos que 
mais precisam e apoiar o apren-
dizado do uso da tecnologia”.

“Educação continua sendo 
prioridade e atividade essencial. 
Nossas escolas estarão abertas 
para dar todas as informações 
às famílias a partir de 1º de fe-
vereiro e com aulas para nos-
sos estudantes da rede estadual 
a partir de 8 de fevereiro. Já as 
redes municipais e privadas po-
dem manter seus calendários”, 
destacou o secretário de Estado 
da Educação do Estado, Rossieli 
Soares, durante a coletiva desta 
sexta-feira. (AR)

País tem 1.096 
mortes por covid-19 
em 24h, total chega a 
215.243, diz ministério

O Brasil registrou 1.096 
novas mortes por covid-19 
nas últimas 24 horas, segundo 
dados atualizados pelo Minis-
tério da Saúde nesta sexta-
feira (22). Com isso, chega a 
215.243 o número total de 
óbitos no país pela doença.

No mesmo intervalo, fo-
ram contabilizados 56.552 no-
vos casos da covid, elevando o 
total de registros da doença no 
Brasil para 8 753.920.

Por região, o Sudeste é 
o que tem maior número 
de casos, 3.136 213, e de 
mortes pelo novo coro-
navírus, 99.427. Em segui-
da, o Nordeste aparece com 
2.086.847 registros da doen-
ça e 50.438 óbitos. O Sul do 
País tem 1.597.557 casos e 
25.594 mortes.

Nesta sexta, segundo da-
dos do Ministério da Saúde, 
o Norte do Brasil, região 
onde está localizado o Es-
tado do Amazonas, ultra-
passou o Centro-Oeste em 
número de casos e mortes. 
Já são 967.921 registros e 
20.469 óbitos. O Centro-
Oeste contabiliza 965.382 
casos e 19.315 mortes.

O Estado do Amazonas, 
que vive uma crise no sistema 
de saúde em razão do aumen-
to dos casos e mortes pela 
covid-19, registrou nas últi-
mas 24 horas 132 mortes e 
3.975 novos casos da doença. 
Ao todo, o Estado contabiliza 
245.157 registros da covid e 
6.889 mortes. (AE)
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Plataforma de compra e venda exclusiva para 
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça 
o comércio local, desenvolvendo a sua região. 
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O app que coopera com a 
economia local

Ol‡, Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019

Sobre a loja Sobre anúncios

Loja Ju Andrade

À venda PausadosVendidos

Chuteira Futsal P...

R$ 85,75

12

Moletom Rosa C...

R$ 299,00

Camiseta Dry Ox...

R$ 24,99

12

Camiseta Regata...

R$ 24,99

<")0/"+%-$+*G$H"5

67%IJ9??:??

12

-$3KL"%(*$=2%15

67%I?:??

M.,B%4+"/,0)%N5

67%>@O:>?
P02,0+$%Q0R,%(,5

67%;@:@@

ContaVenderHome Mensagens

Baixe agora
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Secretários de Fazenda pedem 
medidas urgentes contra 2ª onda
Carta enviada ao Congresso reivindica nova rodada de auxílio emergencial, entre outras medidas

O recrudescimento da pan-
demia de covid-19 levou secre-
tários estaduais de Fazenda a 
assinar e enviar carta ao Con-
gresso pedindo a adoção de 
“medidas urgentes” contra a se-
gunda onda da doença no Brasil. 
No documento, alertam que a 
crise sanitária está longe do fim 
e não há definição do calendário 
de imunização da população. O 
país sequer garantiu todas as do-
ses necessárias para imunizar os 
integrantes do grupo de risco.

Os secretários pedem a pror-
rogação do estado de calamida-
de pública e do orçamento de 
guerra por mais seis meses, além 
de nova rodada de auxílio emer-
gencial às famílias necessitadas.

O orçamento de guerra foi 
uma emenda constitucional vi-
gente em 2020 para livrar os 
gastos de combate à pandemia 
das amarras fiscais que pode-
riam atrasar a resposta do go-
verno à calamidade. O mecanis-
mo expirou em 31 de dezembro.

“Lamentavelmente, ao con-
trário do que esperávamos, a 
pandemia ainda não chegou ao 
fim. Ainda não está definido o 
calendário nacional de vacinação 
do país e os dados de evolução de 
mortes e da taxa de contágio es-
tão em níveis alarmantes.  Com 
a volta da lotação de leitos hos-

pitalares e dos recordes de casos, 
este início de ano está sendo si-
milar às piores semanas de ju lho, 
agosto e setembro, conforme é 
possível acompanhar pelas di-
versas mídias”, diz a carta.

No documento, o grupo tam-
bém pede a suspensão do paga-
mento de precatórios (valores 
devidos após sentença definitiva 
na Justiça) e mais um adiamen-
to no pagamento das dívidas 
dos Estados com a União, ban-
cos públicos e organismos mul-
tilaterais por 12 meses a partir 
de 1º de janeiro de 2021.

Os secretários argumentam 

que o protagonismo dos Esta-
dos e municípios “depende de 
sustentabilidade fiscal para pro-
mover as ações que os governa-
dores se articulam para realizar 
em sintonia com as postulações 
consensuais da comunidade 
científica”. O documento não 
cita, no entanto, se essas ar-
ticulações envolvem o endure-
cimento das medidas de distan-
ciamento e isolamento social.

Nas últimas semanas, o país 
assistiu à explosão no número 
de casos de covid-19 e à crise 
provocada pela falta de oxigênio 
para atender aos convalescentes 

em Manaus e outras cidades. 
Os episódios adicionaram pres-
são sobre o governo federal pa-
ra a adoção de medidas.

A carta dos secretários chega 
ao Congresso num momento 
decisivo da disputa pelo coman-
do da Câmara e do Senado. Em 
ambas as casas, diferentes can-
didatos acenaram com a pror-
rogação do auxílio emergencial 
ou o reforço do Bolsa Famí lia 
para atender às famílias.

Essa posição já foi defen-
dida por Baleia Rossi (MDB-
SP) e Arthur Lira (PP-AL), na 
Câmara, e por Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG) e Simone 
Tebet (MDB-MS), no Senado. 
O democrata foi além e, em 
entrevista ao  Grupo Estado, 
disse que o teto de gastos (me-
canismo que limita o avanço das 
despesas à inflação) não pode 
ser “intocado” diante de uma 
crise dessa magnitude.

Assinam a carta o presidente 
do Comitê Nacional dos Secre-
tários de Fazenda dos Estados 
(Comsefaz), Rafael Fonteles, 
que atua no Piauí, além dos se-
cretários de Acre, Alagoas, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Maranhã o, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraí-
ba, Paraná, Pernambuco, Rondô-
nia, Rio Gran de do Norte, Ro-
raima, Sergipe e Tocantins. (AE)

C   aro (a) leitor (a), quando se fala em 
planejamento financeiro, a primeira coisa que 
se pensa é em cortar todos gastos, ou seja, 
cortar tudo aquilo que não é fundamental a 

nossa sobrevivência. 
Associa-se planejar finanças pessoais ao ato de 

abrir mão do lazer e do consumo de itens que não são 
essenciais, mas que trazem satisfação. 

Porém, ao contrário, o planejamento financeiro é um 
processo para melhorar o dia a dia e ajudar a situação das 
pessoas, buscando eliminar desperdícios, direcionando os 
recursos àquilo que realmente faz sentido. 

Ocorre que o que é supérfluo para você pode ser 
desperdício para outras pessoas. 

Veja este exemplo: imagine que você decidiu trocar 
sua televisão. Será um gasto supérfluo, já que sua TV 
atual ainda funciona perfeitamente, mas a nova tem 
recursos mais interessantes e tela mais fina. 

Sabendo que você comprou uma TV nova, seu 
amigo também decide comprar e, seguindo indicação 
do vendedor, comprou um modelo ainda mais 
moderno e ainda maior que a sua. Porém, ao chegar 
em casa, percebe que sua sala não comporta as 
dimensões da nova aquisição. 

Algum tempo depois, você o encontra e descobre 
que seu amigo acabou vendendo a TV pela metade do 
preço, pois não havia condições de acomoda-la na sala 
de sua casa.

Veja que a despesa que, para você, foi supérflua, para 
seu amigo acabou virando um grande desperdício e perda 
de dinheiro. 

Assim, sem perceber, muitas vezes fazemos isso 
na vida, motivados pelas aquisições de amigos ou 
ainda pelas convincentes campanhas de marketing 
realizadas pelas lojas.

Cortar despesas e parar de desperdiçar dinheiro é 
fundamental para colocar as contas em ordem. 

Quando as contas estiverem no “azul”, você 
perfeitamente poderá fazer planos para gastar com o que 
melhora sua vida, seja supérfluo ou fundamental. 

Porém, nunca se esqueça de ter uma reserva de 
segurança para garantir imprevistos financeiros de 
qualquer natureza.

Ficou com alguma dúvida? Envie uma mensagem que eu 
esclareço. Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na 
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em  
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

O que é supérfluo para  
você pode ser desperdício 
para outra pessoa?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Fonteles, que é presidente do Comsefaz, assina a carta

Arquivo

Associação de restaurantes diz que restrições são insuportáveis
A Associação Nacional de 

Restaurantes (ANR) classificou 
como “insuportável” o endureci-
mento das restrições anunciado 
ontem (22), pelo governo de São 
Paulo no combate à nova onda 
de contaminações pela covid-19.

“A entidade entende a preo-
cupação das autoridades em 
conter a expansão do novo coro-
navírus, mas as empresas não 
podem ser responsabilizadas 
uma vez mais pelo aumento no 
número de casos neste início de 
ano, e, pior, depois de permane-
cer por mais de 100 dias de 

portas fechadas em 2020”, co-
mentou a ANR, associação que 
reúne as empresas que prestam 
serviço de alimentação, entre 
restaurantes, cafeterias, lan-
chonetes e bares, cujos esta-
belecimentos terão horário de 
funcionamento limitado.

Na nota em que manifesta 
posição “totalmente contrária” 
às novas restrições, a ANR ar-
gumenta que o governo pau-
lista ignorou na decisão o au-
mento do número de casos de 
contaminações, internações e 
óbitos no período, entre o final 

de março e começo de julho, 
em que os restaurantes ficaram 
com portas fechadas no ano 
passado, bem como a adapta ção 
dos estabeleci mentos e cum-
primento de protocolos de hi-
giene para evitar a infec ção 
de seus frequentadores.

“O crescimento atual de ca-
sos é causado pela aglomeração 
nas praias nas festas e fins de 
semana de verão, além de bala-
das clandestinas não fiscaliza-
das pelas autoridades que ainda 
acontecem em todo o estado 
de São Paulo”, acusa a ANR.

n PREJUIZOS
Citando estimativa de que 

mais de 10 mil empresas do 
setor fecharam as portas no 
ano passado, a associação diz 
que os prejuízos vão aumen-
tar com a proibição, válida a 
todo o Estado, de atendimen-
to presencial ao público nos 
fins de semana e feriados.

Segundo a ANR, as medidas 
anunciadas ontem são “insu-
portáveis” para a sobrevivência 
de bares e restaurantes, levando 
possivelmente a novos fecha-
mentos e demissões. (AE)
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Em um ano marcado pela 
pandemia do novo corona
vírus, o número de mortes 
pro vocadas por acidentes de 
trânsito no ABC caiu ao me
nor patamar desde 2015.

Segundo o Infosiga SP, base 
de dados gerenciada pelo De
tranSP, ocorrências nas ruas, 
avenidas e rodovias da região 
fize ram 179 vítimas fatais no 
ano passado, total 25,1% infe
rior ao apurado em 2019.

Tra tase do pa ta mar anual 
mais baixo desde a criação do 
In fosiga SP pelo governo do Es
tado, em 2015 (veja gráfico).

A queda no número de 
mortes teve início em abril, 
quando foram adotadas as me
didas de isolamento social pa ra 
conter o avanço da covid 19, 
mas o indicador permaneceu 
em pata mares inferiores aos 

de 2019 nos meses seguintes, 
mesmo com a retomada da 
atividade econômica – o que 
sugere que a adoção do home 
office por boa parte das empre
sas, bem como a suspensão das 
aulas presen ciais nas escolas 
públicas e pri vadas, pode ter 
contribuído para reduzir o trân 
sito e tornálo menos letal.

O diretorpresidente do De
tran.SP, Ernesto Mascel la ni 
Ne to, atribuiu a melhora do in
dicador às iniciativas empreen
didas pelo governo do Estado 
em parceria com as prefeitu
ras para combater a violência 
no trânsito, incluindo inves
timentos em obras, educação 
e fiscalização. “Temos ainda 
um longo caminho pela frente, 
mas seguimos nessa jornada 
com base em inteligência e 
inovação para gerar projetos 
eficazes e que salvam vidas”, 
disse Mascel la ni, em nota.

No ano passado, os mo
to ciclistas lideraram as esta
tís  ticas de fatalidade nos sete 
municípios, com 77 óbitos, mas 
houve queda de 18,1% nesse 
indicador em relação a 2019. 

Na mesma comparação, 
tam bém houve redução de 
29% no total de mortes entre 
pedestres (para 57 ocorrên-
cias), de 43% entre ocupantes 
de automóveis (para 25) e de 

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

18% entre ciclistas (11).
Ainda segundo o Infosi ga 

SP, os jovens continuam sendo 
as principais vítimas do trânsito 
do ABC. Do total de 179 mortes 

registradas no ano pas sado, 45 
(25,1%) concentramse na fai
xa etária entre 18 e 24 anos e 
12,3%, entre 25 e 29 anos.

No corte geográfico, houve 

Mortes no trânsito do ABC caíram 25% em 2020

redução no número de mortes 
em cinco dos sete municípios, 
com destaque para São Caeta
no (-83%) e Mauá (-39,4%).

O Infosiga SP também apu

n O NÚMERO

7.719
acidentes de trânsito foram 
registrados nas ruas, avenidas 
e rodovias do ABC em 2020

Prefeitura de Diadema cria Comitê Intersecretarial de 
Acompanhamento das Ações para Combate à Covid-19 Consórcio ABC solicita habilitação de novos 

leitos de UTI para pacientes com coronavírus
 O prefeito de Diadema, José 

de Filippi Jr., publicou decreto 
que cria o Comitê Intersecre
tarial de Acompanhamento das 
Ações para Combate à Covid19. 
O objetivo é construir propostas 
e realizar o planejamento das 
ações de controle e prevenção ao 
coronavírus na cidade.

“Temos de unir forças de ma
neira articulada para combater 
a covid19 em todas as áreas. 
Porque o problema não é só de 

O Consórcio Intermu
nicipal ABC encaminhou 
ofícios à Secretaria Estadual 
da Saúde e ao Ministério da 
Saúde solicitando a habilita
ção de novos leitos de Uni
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) na região.

Nos documentos, en
dereçados ao secretário 
estadual de Saúde, Jean 
Gorinchteyn, e ao ministro 

saúde, é social, é da educação, 
está nos núcleos habitacionais, 
enfim, está em todo lugar. Em 
Diadema, já foram mais de 
600 vítimas fatais deste vírus 
traiçoeiro. Pais, mães, filhos, 
irmãos, amigos… Pessoas que
ridas que se foram e não temos 
como trazer de volta”, desta
cou José Filippi.

A presidenta do Comitê será 
a secretária de Saúde, Rejane 
Calixto, se mostra bastante 

Eduardo Pazuello, o Consór
cio ABC reitera as solicita
ções, já apresentadas pelos 
municípios, de habilitação 
de 70 novos leitos de UTI na 
região, sendo 10 em Mauá, 
20 em Santo André e 40 em 
São Bernardo.

“Todos os nossos esforços 
são para estruturar o Sistema 
de Saúde e continuar a salvar 
vidas. O ABC se uniu desde o 

rou queda de 12,5% no número 
de acidentes nas ruas, avenidas 
e rodovias da região em 2020, 
para 7.719 ocorrências. 

O total de acidentes fatais 
caiu 26,5% no ano passado, 
para 164, menor patamar des
de 2015. Por sua vez, o núme
ro de acidentes não fatais re
cuou 12,2%, para 7.555. 

n PREJUÍZO
Todos os anos, o Brasil des

perdiça 3% do Produto Interno 
Bruto (PIB), ou R$ 220 bilhões, 
para pagar custos decorrentes 
dos acidentes de trânsito. É o 
que aponta estudo da Organiza
ção das Nações Unidas (ONU).

“Esse cálculo engloba gasto 
com socorro, tratamento mé
dico, investigação e ou tro s pre
juízos causados pela redução 
de produtividade. Tratase de 
recurso que poderia ser usado 
para cons truir centenas de hos
pitais e escolas”, disse o coorde
nador da Mobilização Nacional 
dos Médicos e Es pecialistas em 
Trânsito e diretor da Associação 
Mineira de Medicina do Tráfego 
(Ammetra), Alysson Coimbra.

Com esse valor, segundo 
Coimbra, o governo poderia 
cons truir 730 hospitais com 
mais de 225 leitos, ou ainda au
mentar em 50% os investimen
tos nacionais em Educação.

otimista com o resultado. “Va
mos oficializar algo que já está 
acontecendo, que é trabalhar de 
forma intersetorial, e o comitê 
vai dar respaldo às nossas ações 
futuras”, afirmou Rejane.

Além da secretaria de Saúde, 
também fazem parte do co
mitê a chefia de gabinete as 
secretarias de Comunicação, de 
Educação, de Desenvolvimento 
Econômico; Transportes, Ha
bitação e de Defesa Social. (RL)

primeiro dia da pandemia 
e vem planejando ações de 
combate à disseminação do 
vírus de forma conjunta e 
eficiente. Esta medida é mais 
uma delas, para garantir que 
ninguém fique sem atendi
mento médico nas cidades da 
região”, destacou o presidente 
do Consórcio ABC e prefeito 
de Santo André, Paulo Serra. 
(Reportagem Local)

TRÂNSITO ABC

Fonte: Infosiga SP/Detran-SP

SANTO
ANDRÉ

33
(-29,8%)

SÃO
CAETANO

2
(-86%)

DIADEMA
46 

(+2,2%)

SÃO BERNARDO
56

(-30%)

MAUÁ
20

(- %)39,4

RIBEIRÃO
PIRES

20
(-4,8%)

RIO GRANDE
DA SERRA

2
(+100%)

Número de mortes

Número de acidentes

Acidentes fatais

Mais dados da na região          2020           2019              %              Mortes por município em 2020/Variação (%)

Número de óbitos

Mortes nas ruas, avenidas e rodovias da região caíram 25% em 2020

179

7.719

164

Acidentes não fatais 7.555

239

8.823

223

8.600

-25,1

-12,5

-26,5

-12,2
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

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

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.brAnuncie: 4057-9000

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’
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Indicador de Saúde

Serviços Gerais

Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio  de diadeMa

ä

avisos

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

GRUPO BIOMÉDIC
INFORME

GRUPO  
BIOMÉDIC

11 4044-3777
www.biomedic.com.br
comercial@biomedic.com.br

Medicina Ocupacional e Engenharia de 
Segurança do Trabalho

- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

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

em Ergonomia e Marketing.

Parte IIFIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER.
Os relaxantes musculares e antidepressivos não causam 
dependência, mas, infelizmente, perdem a eficácia após mais ou 
menos de 8 a 12 meses. Então os problemas voltam, e os remédios 
não mais funcionam.
É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia?
Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora 
a forma física, a auto-estima e o organismo como um todo. Em 
segundo, libera uma série de hormônios e mediadores que aliviam 
a dor e o cansaço. Em terceiro, pode melhorar a qualidade do sono. 
Por fim, o esporte é um momento onde a fibromiálgica deixa o 
mundo de lado para cuidar de si mesmo. Isso apenas já é grande 
avanço! Qual esporte fazer? Tenha em mente duas coisas: primeiro, 
a atividade deve ser para a vida toda! Portanto não faça algo que 
não goste, ou que não vai agüentar muito tempo. Se academia te 
entedia, mas dança te dá prazer, dance! Se cansar de um mude para 
outro. O importante é não ficar parada. Combine esforço aeróbico 
com alongamento. Musculação não é o mais indicado. Segundo, 
um corpo dolorido e contraído dói mais ao exercício. É comum e 
esperado que as dores piorem no início das atividades físicas. Este 
é o momento de usar as medicações que seu reumatologista indicar, 
elas darão algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.
Como melhorar a fibromialgia?
Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está 
realmente num limite e que uma mudança no estilo de vida é urgente. 
Algo está “demais”, pesado demais mesmo para esta pessoa campeã 
em agüentar as coisas. Esta crise pode ser uma oportunidade de 
alavancar uma transformação, e a cura. Entenda esta crise de dor 
aguda como um grito do
corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua 
essência. Para curar a fibromialgia tem-se que tomar consciência 
dos mecanismos que causam a doença, e mudá-los. Os remédios 
são fundamentais, viabilizam uma condição onde a transformação 
tem chances de acontecer, aliviam por alguns meses. Este tempo é 

valioso para a pessoa mudar completamente o jeito como leva a vida. 
“Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre 
intenção e gesto”, diz Chico Buarque. Da mesma forma, conscientizar-
se está ainda a alguma distancia de resolver o problema. Pode 
não ser fácil mudar os padrões de comportamento de uma vida 
toda. Por isso psicoterapia é fundamental. Simplesmente deixar de 
se preocupar com as coisas e pessoas não é possível. Se fosse, 
deixaria um vazio enorme. A fibromiálgica pode perceber que há anos 
não vive sua própria vida. Reconstruí-la, retomar objetivos próprios 
e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa de “deixar 
as pessoas à própria sorte” também pode ser difícil. A combinação 
da medicação certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e muita 
vontade é a única fórmula capaz de operar milagres. Em relação ao 
Doença Ocupacional:
Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão 
por Esforço Repetitivo (LER), também conhecida por Distúrbio 
Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) e outras síndromes 
dolorosas de causas reumatológicas, como a Artrite Reumatóide e 
o Lupus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia pode levar à perda 
da capacidade laborativa quando não tratada e a inúmeros gastos 
anuais em exames desnecessários, tratamentos ineficientes e dias 
de trabalho perdidos. 
Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada 
nos ambulatórios de medicina ocupacional diante da queixa de dor 
assim como o exame minucioso das articulações e a solicitação de 
exames complementares devem fazer parte da abordagem desses 
casos, a fim de excluir outros possíveis diagnósticos. Somente 
assim este cenário poderá ser melhorado e os portadores da doença 
apresentarão grande alívio desse tormento físico e psíquico e  
melhora da qualidade de vida.

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

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

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

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

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

MnG indústria Mecânica Ltda torna públi-
co que solicitou junto à Secretaria de Ges-
tão Ambiental a Renovação da Licença de 
Operação, p/ atividade: “fabricação de má-
quinas e equipamentos de uso geral não 
especificados anteriormente, peças e aces-
sórios” no endereço: Rua Oneda, 441, 439, 
443, Planalto, SBC, SP

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

EDITAL DE DESISTÊNCIA
O IPRED – Instituto de Previdência do Servi-
dor Municipal de Diadema torna público, que 
o candidato abaixo relacionado não manifes-
tou interesse na admissão ou não comprovou 
os requisitos do Edital ou não foi considerado 
apto no exame médico admissional: 
CARGO DE MOTORISTA – CONCURSO Nº 
01/2018.
Classificação: 01 
NOME: GILMAR CARDOSO ALMEIDA
DOCUMENTO: 35.933.822-7 - SSP/SP
Diadema, 21 de janeiro de 2021. RUBENS 
XAVIER MARTINS - DIRETOR SUPERIN-
TENDENTE

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA CONCURSADO

Convocamos o classificado abaixo, aprovado 
no Concurso Público 001/2018 do IPRED – 
Instituto de Previdência do Servidor Municipal 
de Diadema, para entrevista pré-admissional, 
em nossa sede situada na Rua Orense, 41 – 
17º andar – Centro - SP – CEP 09920-650 – 
Fone: (11) 4043-3779.
O não comparecimento e inexistência de pré-
via comunicação por escrito, nos indicará a 
desistência ao cargo. Comparecer munido de 
documento de identificação.
Dia 28 de janeiro de 2021 às 10h30
Cargo de Motorista – Concurso 001/2018
Classif. Nome  
2 DENY ZOLOTAREFF DOS SANTOS
Documento – 32.399.683-8- SSP/SP
Diadema, 22 de janeiro de 2021. 
RUBENS XAVIER MARTINS–DIRETOR SU-
PERINTENDENTE

DESPACHO DO PREFEITO: DE 21 DE JANEIRO 
DE 2021: Portaria 255, Nomear a contar 01.01.2021, 
Luciana Silva Avelino, RG: 19454673-1, Secretária 
de Esporte e Lazer.

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE – PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE DIADEMA: DE 21 DE JANEI-
RO DE 2021: PORTARIAS: 252, Cessar os efeitos 
a contar 12.01.2021,  da Portaria 4743/2020, que 
colocou a disposição do Consórcio intermunicipal , 
Carlos Eduardo Alves da Silva, pront. 111126, SE-
GEP; 253, Rerratificar a Portaria 171/2021, Onde se 
Le: Maria Souza Leão Salerno Malatesta...leia-se: 
Maria Luiz Leão Salerno Malatesta; 254, Revogar a 
Portaria 209/2021, que nomeou Erineide Pereira de 
Alcantara Gasperi.

PRORROGAÇÃO DE EDITAL
A Secretaria de Segurança Alimentar, da Prefeitu-
ra do Município de Diadema, PRORROGA o Edital 
publicado em 19/12/2020 no Diário Regional, no 
que se refere às inscrições para preenchimento 
de vagas nas feiras: Noturna da Praça da Moça 
(quinta-feira) e Serraria (domingo). As inscrições se-
rão prorrogadas até 26/02/2021. Conforme o edital 
publicado anteriormente, caso o número de inscritos 
seja superior ao número de vagas será realizado 
sorteio, porém, com a prorrogação das inscrições, 
a data será alterada para 12/03/2021. As inscrições 
podem ser realizadas acessando o site da prefei-
tura de Diadema: www.diadema.sp.gov.br → Pro-
cessos Eletrônicos→ Novo Processo→ Secretaria 
de Segurança Alimentar→ Inscrição de Candida-
tos – Edital; ou ainda no Poupatempo, porém em 
razão da pandemia, e com a redução do número de 
atendimento diário, precisa agendar através do site: 
www.poupatempo.sp.gov.br→Serviços→Serviços 
Municipais→Demais municípios→Diadema→Se 
não conseguiu solicitar o serviço pela internet, clique 
aqui→Sim, tenho urgência→Escolha o dia dentro do 
período das inscrições estabelecido. Diadema, 22 
de janeiro de 2021. Geraldo Antônio da Silva - Se-
cretário de Segurança Alimentar.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS - SSO
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI-
CA, FIRMADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2.020, 
ENTRE ELETROPAULO METROPOLITANA ELE-
TRICIDADE DE SÃO PAULO S/A E MUNICIPIO DE 
DIADEMA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

DECRETO Nº 7869 DE 22 DE JANEIRO DE 2021 
CRIA O COMITÊ INTERSECRETARIAL DE COMBA-
TE À COVID-19.  JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefei-
to do Município de Diadema, Estado de São Paulo, 
no uso e gozo de suas atribuições legais, CONSI-
DERANDO a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organiza-
ção Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo co-
ronavírus (COVID-19);  CONSIDERANDO a Portaria 
nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que De-
clara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Hu-
mana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); CONSI-
DERANDO o recrudescimento da epidemia que tem 
efeitos dramáticos no território do Município de Dia-
dema e a necessidade de intervenções imediatas 
por parte do governo municipal; CONSIDERANDO 
as disposições do decreto municipal nº 7854, de 16 
de dezembro de 2020;  CONSIDERANDO, ainda, o 
que consta dos autos do Processo Administrativo nº 
446/2021.  DECRETA:  Art. 1º - Fica instituído o Co-
mitê Intersecretarial de Acompanhamento das ações 
para combate à Covid 19 no Município de Diadema, 
vinculada e coordenada pela Chefia de Gabinete do 
Prefeito. Art. 2º - O Comitê a que se refere o artigo 
primeiro será composto pelos representantes das 
Secretarias Municipais abaixo enumeradas  I - Um 
membro representante da CHEFIA DE GABINETE; 
II - Um membro representante da SECRETARIA DE 
SAÚDE;  III - Um membro representante da SECRE-
TARIA DE COMUNICAÇÃO; IV - Um membro repre-
sentante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;  V - Um 
membro representante da SECRETARIA DE DE-
SENVOLVIMENTO E ECÔNIMICO E TRABALHO; 
VI - Um membro representante da SECRETARIA DE 
TRANSPORTES;  VII – Um membro representante 
da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO URBANO; VIII – Um membro representante 
da SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. Parágrafo 

Primeiro – O Comitê Intersecretarial, será presidi-
do pela Secretária de Saúde do Município de Dia-
dema.   Parágrafo Segundo - Em caso de adoção 
de medidas sanitárias de urgência, todas as Se-
cretarias Municipais poderão ser convocadas. Art. 
3º - As secretarias mencionadas no artigo 2º serão 
representadas preferencialmente pelos respectivos 
Secretários, com a indicação de um suplente cada.  
Art. 4º - A participação no Comitê Intersecretarial 
de Combate à COVID-19, será considerada de re-
levante interesse público e não será remunerada. 
Art. 5º – O Comitê Intersecretarial de Combate à 
COVID-19 de Contingenciamento do Coronavírus 
terá as seguintes atribuições:  I – construir propos-
tas e realizar o planejamento das ações de controle 
e prevenção da COVID-19; II – auxiliar no acompa-
nhamento e na avaliação das ações desenvolvidas; 
III – promover a articulação das ações de combate à 
COVID 19 entre as secretarias e órgãos municipais; 
IV – contribuir para a execução das ações de con-
trole e prevenção da COVID-19. Art. 6º - O Comitê 
criado por este decreto, tem caráter deliberativo e 
poderá requisitar assessoramento jurídico e técni-
co dos servidores públicos municipais.  Art. 7º - As 
despesas realizadas com a execução deste decreto 
correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas se necessário. Art. 8 º - Este 
decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. DIADEMA, 
22 DE JANEIRO DE 2021 JOSÉ DE FILIPPI JU-
NIOR - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
/ REJANE CALIXTO GONÇALVES - SECRETÁRIA 
DE SAÚDE / DHEISON RENAN SILVA - CHEFE DE 
GABINETE / DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
-SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 22 DE 
JANEIRO DE 2021: PORTARIAS A CONTAR DE 
04.01.2021: NOMEIA AS FG’S:  256, Nível 1, ED-
SON RODRIGUES VELOSO, 119112, SAJ. 257, 
Nível 1, VALDEMIR DE OLIVEIRA GOMES, 9730, 
SC. 258, Nível 1, REINALDO LEIVA SANTOS, 
106725, SC. 259, Nível 1, GLAUCE APARECIDA 
LIMA DE FARIA, 109620, SEL. 260, Nível 1, RODRI-
GO ANUNCIACAO DE JESUS, 111823, SEHAB. 
261, Nível 1, RUBENS CAVALCANTI DA SILVA, 
110880, SEHAB. 262, Nível 1, SHEILA DA SILVA PI-
NHEIRO, 112112, SEHAB. 263, Nível 1, LUCI APA-
RECIDA DE SOUZA, 111895, SS. 264, Nível 1, RA-
QUEL MARIA DE ARAUJO, 106206, SS. 265, Nível 
1, SILVIA RODRIGUES CERVANTES LUZ, 103534, 
SS. 266, Nível 2, DECIO SEIJI FUJITA, 111375, 
SAJ. 267, Nível 2, VANDERLEI CESARIO DA SIL-
VA, 7265, SC. 268, Nível 2, FRANCISCO GLAUTER 
DE ALMEIDA LEAL, 102783, SC. 269, Nível 2, ELIA-
NA BATISTA DA SILVA, 116248, SE. 270, Nível 2, 
GILBERTO NOZAKI, 114431, SE. 271, Nível 2, ELI-
ZABETH ZAPATER DE SOUZA, 109594, SEHAB. 
272, Nível 2, ELISETE DA ROCHA DOS SANTOS, 
106872, SEGEP. 273, Nível 2, DENISE MIYAMOTO 
DE OLIVEIRA, 112129, SS. 274, Nível 3, GABRIELA 
ALVES SANTANA VALACI, 117271, SASC. 275, Ní-
vel 3, CARLA TEREZINHA DA SILVA PARRA, 
110706, SASC. 276, Nível 3, GISELA HIROMI SA-
WAMURA THEOPHILO, 3958, SAJ. 277, Nível 3, 
MARCELO CLEMENTE, 110873, SAJ. 278, Nível 3, 
VANESSA APARECIDA GOMES OLIVEIRA, 
111656, SECOM. 279, Nível 3, ESTEFANIA DAN-
TAS, 104828, SC. 280, Nível 3, MARY ELLEN FER-
REIRA, 117679, SE. 281, Nível 3, WALDIR APARE-
CIDO DA CONCEICAO, 107902, SE. 282, Nível 3, 
MARGARETE ALVARES PENNA, 4790, GP. 283, 
Nível 3, VANESSA JULIÃO DELFONSO ALMEIDA, 
110842, SEGEP. 284, Nível 3, ESTER EMY CABO-
CLO, 101231, SEHAB. 285, Nível 3, JUCILENE DA 
CONCEIÇÃO CRUZ, 116724, SEMA. 286, Nível 3, 
ROGERIO SEVERINO DOS SANTOS, 115828, 
SEMA. 287, Nível 3, JOELMA NONATO DE SOUZA, 
112614, SS. 288, Nível 3, FLAVIO DE OLIVEIRA 
PASSOS, 106861, SS. 289, Nível 3, GEZIEL FER-
REIRA DO NASCIMENTO, 112296, SS. 290, Nível 
3, SEBASTIANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, 106186, 
SS. 291, Nível 3, VANIA FREIRE DA SILVA, 111075, 
ST. 292, Nível 4, MARCIA HELENA FERREIRA DA 
SILVA, 108526, SAJ. 293, Nível 4, JOSÉ PEREIRA 
BARROS, 104836, SAJ. 294, Nível 4, MARIA LIS 
GONÇALVES DOS SANTOS, 2940, SAJ. 295, Nível 
4, GILMAR LOPES DE JESUS SERVIO, 112557, 
SASC. 296, Nível 4, SAULO ANTONIO CORREIA, 
118685, SASC. 297, Nível 4, RAFAEL DE SOUSA 
GOIA, 110586, SASC. 298, Nível 4, NELI SILVA TEI-
XEIRA, 106584, SASC. 299, Nível 4, APARECIDA 
DE FATIMA BRAVO, 10095, SASC. 300, Nível 4, 
ELAINE DELAGO, 112151, SECOM. 301, Nível 4, 
EDSON CABRAL CAVALCANTI, 105024, SC. 302, 
Nível 4, GISELDA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
111016, SC. 303, Nível 4, AMAURI FEITOSA DA 
SILVA, 3792, SC. 304, Nível 4, ZILMA FRANCISCA 
PAULINA PELOSO, 101370, SC. 305, Nível 4, LEO-
NARDO KANAMARU MAGNANI, 111994, SC.  307, 
Nível 4, ELAINE APARECIDA COSTA, 108436, De-
fesa Social. 308, Nível 4, REINALDO TAVARES DA 

SILVA, 114174, SE. 309, Nível 4, GILSON BEZER-
RA PAULO, 106253, SE. 310, Nível 4, PAULO EDU-
ARDO REIS DOS SANTOS, 113415, SE. 311, Nível 
4, ANDREIA GERALDO, 108796, SEL. 312, Nível 4, 
FERNANDO MILLARE, 112347, SEL. 313, Nível 4, 
FRANCISCO DE ASSIS LISBOA JUNIOR, 108802, 
SEL. 314, Nível 4, MARCOS AURELIO ROCHA, 
111819, SEL. 315, Nível 4, MARCIO TAVARES SIL-
VA , 104882, SEL. 316, Nível 4, BONFIM FERNAN-
DES NOGUEIRA, 5498, SEL. 317, Nível 4, GILSON 
PAULO DOS SANTOS, 116519, SEL. 318, Nível 4, 
IVETE SILVA DE OLIVEIRA, 104074, SEGEP. 319, 
Nível 4, CLÓVIS GARCIA MOREIRA, 116614, SE-
GEP. 320, Nível 4, EDEMIR PEDRO MOSTE, 
112050, SEGEP. 321, Nível 4, EDMAR DE SOUZA 
GOMES, 116760, SEGEP. 322, Nível 4, WILSON 
ALVES PEREIRA, 115023, SEGEP. 323, Nível 4, 
ADALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 
104852, SEGEP. 324, Nível 4, MARIA CECÍLIA SIL-
VA OLIVEIRA DE CARVALHO, 108529, SEGEP. 
325, Nível 4, FERDINAND DA COSTA VERAS, 
111113, SEGEP. 326, Nível 4, CAROLINA GOMES 
DOMANICO, 111938, SEGEP. 327, Nível 4, ALINE 
EMY KITAMURA, 114951, SEHAB. 328, Nível 4, 
VALDINEI CHAVES DA SILVA, 111329, SEMA. 329, 
Nível 4, MARIA DA PENHA OLIVEIRA, 108674, 
SEMA. 330, Nível 4, SERGIO ANTONIO DA SILVA, 
111800, SEMA. 331, Nível 4, ANTENOR MOURA 
DE SOUZA, 111797, SEMA. 332, Nível 4, EDWIL-
SON DUTRA PADILHA JUNIOR, 101817, SEMA. 
333, Nível 4, TANIA DA COSTA, 108060, SS. 334, 
Nível 4, ERICA BELASCO DE AQUINO LOPES, 
116716, SS. 335, Nível 4, VANINA MAIO RIBEIRO 
PAIXAO, 109792, SS. 336, Nível 4, VINICIUS CAL-
DEIRA DA SILVA, 116446, SS. 337, Nível 4, OZENI-
RA APARECIDA DA SILVA, 109906, SS. 338, Nível 
4, ANA LUIZA MARANGON, 111615, SS. 339, Nível 
4, ANA CAROLINA UNTEM, 114094, SS. 340, Nível 
4, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRE, 
117867, SS. 341, Nível 4, VANIA APARECIDA RO-
DRIGUES, 111415, SS. 342, Nível 4, SERGIO MAR-
COS DA SILVA JUNIOR, 116314, SS. 343, Nível 4, 
MARCIA GONCALVES DE ALMEIDA SILVA, 
111909, SS. 344, Nível 4, CAROLINE FIORELLI 
DOS SANTOS TIEZZI, 112301, SS. 345, Nível 4, 
SILVANA RAPHAEL DA SILVA, 105681, SS. 346, 
Nível 4, RENATA DE ANDRADE BUENO, 111930, 
SS. 347, Nível 4, ELIZEU SILVA DE OLIVEIRA, 
116801, SESA. 348, Nível 4, BRUNO ALVES COR-
REA, 107244, ST. 349, Nível 5, EULALIA RODRI-
GUES DE ARAUJO, 107393, SASC. 350, Nível 5, 
SILAS BORGES MEDEIROS, 101884, SASC . 351, 
Nível 5, LEONARDO MANGELA DIAS, 106123, 
SAJ. 352, Nível 5, MIRIAN SACHIKO SAKUGAWA, 
105809, SAJ. 353, Nível 5, ANDREIA MARGARET 
FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, 111946, SAJ. 354, 
Nível 5, MEIRE CRISTINA FERREIRA CARVALHO, 
106129, SAJ. 355, Nível 5, REGINALDO DIAS 
CRUZ, 118438, SAJ. 356, Nível 5, SERGIO LOPES 
MODESTO, 108068, SECOM. 357, Nível 5, GIL-
MAR BEZERRA DE PAULO, 106152, SECOM. 358, 
Nível 5, LEANDRO PEREIRA GUSMÃO, 116645, 
Defesa Social. 359, Nível 5, ANDERSON APARECI-
DO LEITE LIMA, 116873, SE. 360, Nível 5, MARY 
ALEXANDRE APARECIDA MACHADO, 116799, 
SE. 361, Nível 5, ELAINE CRISTINA RAMOS, 
117014, SE. 362, Nível 5, FRANCISCO LIMA FER-
REIRA, 110539, SE. 363, Nível 5, JOSÉ TADEU SIL-
VA SANTOS JUNIOR, 115319, SE. 364, Nível 5, RI-
CARDO MATOS DOS SANTOS, 104107, SE. 365, 
Nível 5, GERCINA BARROS DOS SANTOS, 
107063, SEL. 366, Nível 5, DEUSDEDIT RITO DO 
NASCIMENTO, 106036, SEL. 367, Nível 5, ADRIA-
NO DOS SANTOS, 115375, SEL. 368, Nível 5, EDI-
NALDO CAROBA, 105800, SEL. 369, Nível 5, ELE-
NICE COSTA  DOS REIS, 107645, SEL. 370, Nível 
5, IVAN DE CARVALHO, 109694, SEGEP. 371, Ní-
vel 5, ELIANE CAMPOS AMARAL, 107643, SEGEP. 
372, Nível 5, EDNA BOVO BELO, 113804, SEGEP. 
373, Nível 5, ANDRÉ DE CASTRO OLIVEIRA, 
112049, SEGEP. 374, Nível 5, TANIRAH DA ROCHA 
COSTA DE MELO, 111145, SEGEP. 375, Nível 5, 
LETÍCIA BETELLA ROSIN, 115591, SEGEP. 376, 
Nível 5, GIDEONE PEREIRA DA SILVA, 110300, 
SEHAB. 377, Nível 5, MAXMILLIAN CAMPOS DE 
OLIVEIRA, 104947, SEHAB. 378, Nível 5, MARIA 
APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, 115154, 
SEHAB. 379, Nível 5, ROGERIO DAMEÃO DA SIL-
VA, 113455, SEMA. 380, Nível 5, ZACARIAS DE 
SOUZA, 111284, SEMA. 381, Nível 5, MARIA APA-
RECIDA DO NASCIMENTO BORGES, 111222, 
SEMA. 382, Nível 5, VANIA APARECIDA DE SOU-
ZA, 108437, SEMA. 383, Nível 5, LUIS GUSTAVO 
PASINI GUILLEN, 118606, SEMA. 384, Nível 5, 
SERGIO MATOS DE BRITO, 112242, SEMA. 385, 
Nível 5, CAMILA DIAS DA CRUZ, 110026, SS. 386, 
Nível 5, CELSO ANTONIO DE ALMEIDA, 111043, 
SS. 387, Nível 5, DEJANIRA BENEDITA MOYSES, 
111055, SS. 388, Nível 5, MAREVAL VIEIRA DOS 
SANTOS, 101479, SS. 389, Nível 5, SERGIO APA-
RECIDO FRANGIOTTI, 111049, SS. 390, Nível 5, 
NEUZELI EBERT, 118528, SS. 391, Nível 5, REGI-
NA CELIA NUNES, 116228, SS. 392, Nível 5, CLEO-
NICE ASSIS DA SILVA, 104598, SS. 393, Nível 5, 
ELISABETH CANDIDA PEREIRA, 107546, SS. 394, 
Nível 5, SONIA MARIA BORGES, 4021, SESA. 395, 
Nível 5, CINTIA LUCIANA COSTA FERREIRA, 
115376, SESA. 396, Nível 5, HERCIA PEREIRA DE 
OLIVEIRA, 115378, SESA. 397, Nível 5, JOSÉ AN-
TONIO FERREIRA, 104742, SESA. 398, Nível 5, 
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, 111260, SESA. 
399, Nível 5, MARTA LUIZA RIBEIRO, 108585, 
SESA. 400, Nível 5, ROSEMEIRE FERREIRA DA 
SILVA, 111021, ST. 401, Nível 5, ANTONIA MEN-
DES, 111018, ST. 402, Nível 5, MARCOS ANGELO 
DE PAULA, 108483, ST. 403, Nível 5, ANA PAULA 
OLIVEIRA, 112282, ST. 404, Nível 5, ANDRE RI-
CARDO DE PAULA, 111076, ST. 405, Nível 5, 
ADRIANA APARECIDA DE JESUS SILVA, 106158, 
ST. A CONTAR DE 20.01.2021: 306, Nível 4, ROSE-
LI APARECIDA MORAIS SILVA, 6900, Defesa So-
cial. NOMEIA A CONTAR DE 11.01.2021: 406, PA-
BLO ESTEVES DOS SANTOS, 55.807.379-7, 
Oficial de Gabinete I, GP. 407, MICHELE PINHEIRO 
DOS ANJOS, 28829838, Oficial de Gabinete I, GP. 
409, CLEONE SANTOS, 23.264.027-0, Coordena-
dor, GP. 410, SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA, 

33.753.185-7, Chefe de Serviço, SASC. 411, DANI-
LO VIEIRA RODRIGUES, 32.851.963-7,  Chefe de 
Divisão , SC. 412, ALBERTO ALVES DE SOUZA, 
13.840.476-8,  Assistente de Secretaria, SE . 413, 
JOSÉ NILSON DOS SANTOS, 13.361.054-18,  Ofi-
cial de Gabinete III, SE. 414, VILMA RODRIGUES, 
17.062.779-2,  Diretor de Departamento, SE .. 416, 
JULIANA FONSECA DE OLIVEIRA NERI, 
28.933.654-4,  Diretor de Departamento, SE. 417, 
ISTER ROSA GONÇALVES, 20.444.661-2,  Chefe 
de Divisão, SE. 418, EVELYN CRISTINA DANIEL, 
40.887.471-8,  Chefe de Serviço, SE. 419, SARAH 
MARQUES DA SILVA, 37.094.901-8,  Chefe de  Ser-
viço, SE. 421, VANIA CRISTINA VIEIRA, 18210475,  
Chefe de Divisão, SE. 424, EVELISE BUENO DE 
OLIVEIRA, 30.488.311-6,  Chefe de Serviço, SE. 
426, ILACIR DE JESUS CHAGAS, 11 de janeiro de 
2021, SE. 427, ADILSON BERTODO DOS REIS, 
20.715.684-0,  Oficial de Gabinete I, SEL. 428, AN-
DRÉ RODRIGUES DOS SANTOS, 5.528.252-3,  
Chefe de Divisão, SEL. 430, ANDERSON RODRI-
GO CAPEL, 50511949,  Oficial de Gabinete III, SE-
PLAGE. 432, MARIA DO CARMO JANUARIO, 
8.660.448-X,  Diretor de Departamento, SEPLAGE. 
433, ARNALDO COLOSSALE DA SILVA, 
14.194.247-2, Diretor Técnico, SS. 434, MICHELE 
CONSORTI ALEXANDRE, 30.887.443-2, Chefe de 
Serviço, SS. 435, JULIANA BARRACHO, 
41.367.816-7, Chefe de Serviço, SS. 436, JESSICA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, 47.286.982-6, Chefe de 
Serviço , SS. 437, LUIZ FERNANDO DI BERNARDI, 
20.187.056-3, Chefe de Serviço, SS. 438, ROSANA 
BEATRIZ XAVIER DA SILVA, 35102332, Chefe de 
Divisão, SESA. 441, RAFAEL ASSIS SENA, 
52.794.392-7, Oficial de Gabinete I, SSO.NOMEIA A 
CONTAR DE 21.01.2021: 423, ANNETTE TORRES, 
12.542.972-1,  Chefe de Divisão, SE . NOMEIA A 
CONTAR DE 22.01.2021 408, RAFAELA BOANI DE 
QUEIROZ BONIFÁCIO, 39.783.598-X, Coordena-
dor, GP. COMISSIONA A CONTAR DE 11.01.2021: 
415, FELIX MAIA DE OLIVEIRA,  Chefe de Serviço, 
SE. 420, JACQUELINE KAREN RIBEIRO PIRES,  
Chefe de  Serviço, SE. 422, ANDREA DE FREITAS 
ESPINDOLA,  Chefe de Serviço, SE. 425, MARCIA 
CRISTINA ROSA, ,  Chefe de Serviço , SE . 429, 
SILVIA MARIA BORGES MOREIRA, Chefe de Servi-
ço, SEL. 431, JOSÉ CLAUDIO SANTOS,,  Chefe de 
Divisão , SEPLAGE. 439, REVOGA  a Portaria GP 
nº 244, de 20 de janeiro de 2021 que nomeou CEL-
SO LUIZ DA SILVA, RG nº 13.826.709-1. 440, RE-
VOGA  a Portaria GP nº 202, de 18 de janeiro de 
2021 que nomeou SARAH MARQUES DA SILVA, 
R.G. nº. 37094901-8.

DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DESTINADO A RE-
DUZIR O DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA 
– Objeto: Implementação de projeto de eficiência 
energética, visando reduzir o desperdício de energia 
elétrica, através da redução do consumo de energia 
elétrica e da demanda retirada da ponta, nos termos 
do Programa de Eficiência Energética da EMPRESA 
DO GRUPO ENEL e do Procedimento do Programa 
de Eficiência Energética da ANEEL (“PROPEE”), 
aprovado pela Resolução Normativa nº 556, de 02 
de julho de 2013 e devidamente alterada pelas Re-
soluções Normativas nº 830, de 23 de outubro de 
2018 e nº 892, de 11 de agosto de 2020, todas da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), 
doravante denominado Projeto de Eficiência Ener-
gética. Prazo: 24 (vinte e quatro) meses a contar da 
data de sua publicação.


