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Fundação extinguiu prova para ingresso nos cursos; vagas são preenchidas por ordem de inscrição

Exportações reagem no 1º semestre, mas Balança comercial da região ficou negativa em US$ 579 milhões

A retomada da economia impulsio
nou as exporta ções de empresas do ABC 
no primeiro semestre deste ano, mas o 
au mento em maior magnitude das im
portações, especialmen te de au topeças, 
levou a balan ça comer cial da região no 
período ao maior déficit em 24 anos. É o 
que mostram dados da plataforma Comex 
Stat, do Mi nistério da Economia, compi la
dos pelo Diário Regional. Se  gundo o por
tal, os embarques do ABC para o exterior 
na pri meira metade deste ano cresceram 
57,2%, para US$ 2,07 bi lhões. É o me lhor 
desempe nho pa ra o pe ríodo desde 2018. 
Na mesma comparação, as importações 
registraram alta de 53,9%, para US$ 2,65 
bilhões, maior resultado desde 2014. O 

aumento expressivo tan to nas exportações 
como nas importações já era espera do, tendo 
em vista a base de com paração fraca do primei
ro se mestre de 2020. Houve crescimento nas 
principais pautas exportadoras dos sete mu
nicípios. Na comparação  entre os primeiros 
semestres de 2020 e 2021, os embarques de 
veículos aumentaram 91%, para US$ 731 
milhões, assim co mo os de au topeças (97%, 
pa ra US$ 147,2 milhões) e de máquinas e eq
uipamentos (34,1%, para US$ 245,6 milhões). 
Porém, como as importações cresceram mais 
do que as exportações no primeiro semestre 
em termos no mi nais, o saldo da balança co 
mercial fi cou negativo em US$ 579,1 mi  lhões, 
o maior déficit para o pe ríodo desde 1997, 
primeiro ano da série histórica.
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ABC tem maior déficit comercial em 24 anos

Divulgação

A Fundação Florestan Fernandes, 
em Diadema, começa a receber na se
gundafeira (26) as inscrições do curso 
preparatório para o ENEM e outros ves
tibulares. O período de inscrição  segue 
at 30 deste mês. O sorteio das 100 va
gas será feito pela Loteria Fede ral do dia 
31. Até este domingo (25) estão abertas 
as inscrições para os cursos que terão 
início em agosto e não tiveram todas 
as vagas preenchidas. A partir deste se
mestre não há mais prova para ingresso 
nos cursos.  As vagas serão preenchidas 
por ordem de inscrição.

O Índice Nacional de Preços ao Con
sumidor Amplo 15 (IPCA15) ficou em 
0,72% em julho, puxado pela alta de 
4,79% da energia elétrica. Com o resul
tado, a prévia da inflação teve a maior 
alta para o mês desde 2004, quando 
atingiu 0,93%, mas desacelerou frente 
ao 0,83% de junho.  A aceleração em ju
lho se deve, ainda, ao reajuste de 52% no 
valor adicional dessa bandeira tarifária, 
que passou a cobrar R$ 9,492 a cada 100 
kWh consumidos (frente a R$ 6,243 em 
junho) e ao peso dos reajustes em São 
Paulo e Curitiba.

Florestan Fernandes 
abre inscrições de 

curso preparatório 
para Enem e vestibular

Em julho prévia da 
inflação fica em 

0,72% , a maior para 
o mês desde 2004

diadema economia

Página 5 Página 2

Página 6 Hospital e 
Maternidade São 

Lucas realiza mutirão 
de vasectomia

riBEirão pirES

Página 5

O aumento expressivo tan to nas exportações como nas 
importações já era espera do, tendo em vista a base de 
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Ainda raro no Brasil, elétrico Nissan Leaf será vendido em mais concessionárias e estará disponível em app de compartilhamento
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Prefeitura de Diadema disponibiliza assistência 
jurídica gratuita para pessoas de baixa renda

Câmara aprova projeto que prevê reajuste de 
gratificação da Atividade Diferenciada de GCMs
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Prévia da inflação fica em 0,72% em julho, a maior para o mês desde 2004
Segundo o  IBGE, a energia elétrica teve o maior impacto individual, responsável por 0,21 pontos porcentuais no índice do mês

Marcello Casal/Agência Brasil

Em junho, a alta da energia foi foi de 3,85%

Puxado pela alta de 4,79% 
da energia elétrica, o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo 15 (IPCA-
15) ficou em 0,72% em julho. 
Com o resultado, a prévia da 
inflação teve a maior alta para 
o mês desde 2004, quando 
atingiu 0,93%, mas desacele-
rou frente ao 0,83% de junho.

Os dados divulgados nes-
ta sexta-feira (23), pelo IBGE, 
mostram que a energia elétri-
ca foi o maior impacto indi-
vidual, responsável por 0,21 
pontos porcentuais no índice 
do mês. Em junho, quando 

entrou em vigor a bandeira 
tarifária vermelha patamar 
2, no contexto da crise hídri-
ca, a alta foi de 3,85%.

A aceleração em julho se 
deveu ainda ao reajuste de 
52% no valor adicional dessa 
bandeira tarifária, que pas-
sou a cobrar R$ 9,492 a cada 
100 kWh consumidos (frente 
a R$ 6,243 em junho) e ao 
peso dos reajustes em São 
Paulo e Curitiba. Com isso, o 
grupo Habitação ficou com a 
maior alta em julho: 2,14%, 
equivalente a 0,33 pontos 
porcentuais do índice geral.

Estupros aumentam e 
homicídios dolosos caem em SP

As ocorrências de estupro 
cresceram no estado de São 
Paulo em junho no compara-
rativo ao mesmo mês do ano 
passado, passando de 837 
para 840. Já nos casos e nas 
vítimas de homicídios dolo-
sos – aqueles com intenção 
de matar – e, nos roubos em 
geral, houve queda. As es-
tatísticas criminais foram di-
vulgadas nesta sexta-feira (23) 
pela Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP-SP).

Os casos de mortes inten-
cionais caíram 3,3% no mês 
passado, na comparação com 
junho de 2020, passando de 
211 para 204. Em número de 
vítimas, houve queda de 6,8%, 
passando de 222 para 207. Em 
ambas as situações os resulta-
dos são os menores da análise 
histórica, iniciada em 2001, 
para os meses de junho.

Com as variações, as taxas 

dos últimos 12 meses (de julho 
de 2020 a junho de 2021) ficaram 
em 6,36 ocorrências e 6,68 víti-
mas de homicídios dolosos para 
cada grupo de 100 mil habitan-
tes. A taxa de casos é a menor 
da série, considerando o mesmo 
período de anos anteriores.

No último mês foram 
regis trados 13 casos e 14 
vítimas de latrocínio, que é o 
roubo seguido de morte. Em 
junho do ano passado, foram 
13 boletins de ocorrência de 
latrocínio, com 13 vítimas.

A quantidade de roubos 
registrada no mês passado 
caiu 1%, na comparação com 
igual período de 2020, já 
que o total passou de 18.096 
para 17.907, sendo o menor 
número desde 2002 no mês. 
Já os roubos de veículos e de 
cargas subiram respectiva-
mente de 1.930 para 2.430 e 
de 411 para 493. (AE)

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

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
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Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
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Além da energia elétrica, 
o grupo Habitação foi in-
fluenciado pelos aumentos 
nos preços do gás de botijão 
(3,89%) e do gás encanado 
(2,79%). A segunda maior con-
tribuição veio dos Transportes 
(1,07%), seguida por Alimen-
tação e bebidas (0,49%). As 
únicas quedas foram em Saúde 
e cuidados pessoais (-0,24%) e 
comunicação (-0,04%).

No grupo Transportes, 
a alta de 1,07% (0,22 p.p.) 
foi puxada pelas passagens 
aéreas (35,64%), que havi-
am caído 5,63% em junho. 

Os preços dos combustíveis 
(alta de 0,38%) desacel-
eraram em relação a junho 
(3,69%), mas a gasolina, 
com alta de 0,50% em julho, 
acumula variação de 40,32% 
nos últimos 12 meses.

Por outro lado, houve de-
flação no grupo Saúde e cui-
dados pessoais (-0,24%), que 
contribuiu com -0,03 p.p. no 
índice geral. Isto é reflexo do 
reajuste de -8,19% autoriza-
do pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) em 
8 de julho, retroativa a maio 
de 2021. É a primeira vez que 

Covid-19: Brasil 
tem 143 casos da 
variante Delta do 
novo coronavírus

País tem 1.286 mortes 
por covid em 24h; 

média está em queda 
há mais de um mês

Novo balanço do Ministé-
rio da Saúde mostra que foram 
identificados até esta sexta-feira 
(23) 143 casos de pessoas in-
fectadas com a variante Delta 
do novo coronavírus. Esse tipo 
de alteração do vírus era an-
teriormente conhecida como 
“variante indiana”. No levan-
tamento anterior, divulgado 
em 19 de julho, haviam sido 
detectados 110 casos.

Dos 143 infectados no Bra-
sil, nove tiveram quadro grave e 
morreram em função das com-
plicações decorrentes da co-
vid-19. No balanço anterior, as 
autoridades haviam registrado 
cinco óbitos. O local com mais 
registros até o momento foi o 
Rio de Janeiro, com 88 casos. 
Em seguida vêm São Paulo com 
15, Paraná com 13, e Distrito 
Federal com seis. (ABR)

O Brasil registrou 1.286 no-
vas mortes pela covid-19 nesta 
sexta-feira, (23), enquanto a mé-
dia semanal de vítimas completa 
mais de um mês com tendência 
de queda. Desde 19 de junho, 
quando chegou a 2.096, o indica-
dor que elimina distorções entre 
dias úteis e fim de semana vem 
caindo com poucas oscilações e, 
nesta sexta, ficou em 1.131, em 
patamar equivalente ao do final 
de feve reiro deste ano.

Nesta sexta-feira, o número 
de novas infecções notificadas 
foi de 106.181, após um mês 
exatos abaixo dos 100 mil, ul-
trapassados pela última vez 
em 23 de junho. No total, o 
Brasil tem 548.420 mortos e 
19.630.273 casos da doença. 
Segundo o governo, 18,33 mi-
lhões de pessoas já se recupera-
ram do coronavírus. (AE)

a ANS autoriza um reajuste 
negativo. Com isso, o IPCA-
15 de julho reflete as frações 

mensais relativas aos meses de 
maio, junho e julho. (Agência 
de Notícias IBGE)
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SÃO CAETANO DO SUL
A  M U D A N Ç A  S E G U E  E M  F R E N T E

anos

Cidade que se  reinventa
para seguir em frente

São

ta
Cae
no

do Sul

Com planejamento e acolhimento, São Caetano é exemplo 
de que é possível equilibrar ações para salvar vidas e retomar 
a economia. Com vacinação acelerada e foco nas pessoas, 
a mudança segue em frente.

Cartão Merenda em Casa: 22 mil alunos benefi ciados

Centro de 
Gerenciamento
de Emergências 
- CGE: cidade 
monitorada por 
câmeras

Unidades Básicas 
de Saúde: atendem à noite 
e aos sábados
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Exportações reagem no 1º semestre, mas 
ABC tem maior déficit comercial em 24 anos
Balança comercial da região ficou negativa em US$ 579 milhões, pior resultado desde 1997

A retomada da atividade eco
nômica no mundo impulsionou 
a recuperação das exporta ções 
de empresas do ABC no primei
ro semestre deste ano, mas o 
au mento em maior magnitude 
das importações, especialmen
te de au topeças, levou a balan ça 
comer cial da região no período 
ao maior déficit em 24 anos.

É o que mostram dados da 
plataforma Comex Stat, do Mi
nistério da Economia, compi la
dos pelo Diário Regional. Se 
gundo o portal, os embarques 
do ABC para o exterior na pri
meira metade deste ano cresce
ram 57,2%, para US$ 2,07 bi
lhões. É o melhor desempe nho 
pa ra o pe ríodo desde 2018.

Na mesma comparação, as 
importações registraram alta de 
53,9%, para US$ 2,65 bilhões, 
maior resultado desde 2014.

O aumento expressivo tan
to nas exportações como nas 
importações já era espera do, 
tendo em vista a base de com
paração fraca do primeiro se
mestre de 2020. “Naquele pe
ríodo, o comércio internacional 
pra  ticamente pa rou devido às 
medidas adotadas para conter 
a pri meira on da da pandemia 
de covid19. Assim como as em 
presas, a infraestrutura ae  ro 
por tuária também foi im pac
ta  da pela pandemia”, lembrou 
Mar cos An  dra de, diretor do De
partamen  to de Relações Exte
riores do Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Ciesp).

Houve crescimento nas prin
cipais pautas exportadoras dos 

sete municípios. Na comparação  
entre os primeiros semestres de 
2020 e 2021, os embarques de 
veículos aumentaram 91%, para 
US$ 731 milhões, assim co mo o 
envio de au topeças (de 97%, pa ra 
US$ 147,2 milhões) e de máqui
nas e equipamentos (de 34,1%, 
para US$ 245,6 milhões).

Porém, como as importa
ções cresceram mais do que as 
exportações no primeiro se
mestre em termos no mi nais, 
o saldo da balança co  mercial 
da região piorou e fi cou nega
tiva em US$ 579,1 mi  lhões, o 
maior déficit para o pe ríodo 
desde 1997, primeiro ano da 
série histórica disponibiliza
da pelo portal Comex Stat.

O resultado foi puxado pelo 
segmento de autopeças, que 
ele  vou em 70,3% as importa

ções, para US$ 618,17 milhões. 
Com isso, o déficit comercial 
do setor ficou em US$ 471 mi
lhões, contra US$ 289,17 mi
lhões no primeiro semestre do 
ano passado e US$ 349,82 mi
lhões nos seis meses iniciais 
de 2019 – antes, portanto, da 
eclosão da crise sanitária.

Para o diretor do De parta
men  to de Relações Exte riores 
do Ciesp, a pandemia provocou 
um “desarranjo” na cadeia au
tomotiva.  Esse desarranjo foi 
potenciali zado pelo dólar valo
rizado (entre R$ 5,10 e R$ 5,60), 
o que encareceu a compra de 
matériasprimas e componen
tes que entram no processo 
pro dutivo das indústrias, e pe
la disparada internacional nos 
preços de alguns insumos.

“Teve a questão do dólar, 

que esteve bastante elevado, 
o que impacta as empresas 
que dependem de matérias
primas importadas, e houve 
desarranjo não só na cadeia 
au tomotiva, mas em várias ca
deias, em função de paradas na 
produção ou de medidas sani
tárias adotadas para conter a 
propagação do vírus,  as quais 
reduziram a produção e, even
tualmente, podem ter forçado 
algumas empresas a substituir 
conteúdo local por importa
do”, afirmou An  dra de.

Outra possível explicação, 
segundo o diretor do Ciesp, é 
que as empresas, para se pre
caver de eventuais falhas na 
cadeia logística e da escassez 
glo bal de suprimentos, tenha 
feito estoques de segurança 
maiores do que os habituais.

Caro(a) leitor(a), a decisão de ter um filho é o ato de 
assumir responsabilidade com alguém que ainda 
não chegou e que, seguindo a ordem natural da 
vida, estará conosco até nossa partida.

Evidentemente, existem diversas maneiras de analisar 
a maravilhosa chegada de um bebê à família. Porém, 
seguindo o propósito desta coluna, vamos nos orientar 
pela questão financeira.

Sempre que um casal decide ter um filho ou quando chega 
inesperadamente, a primeira medida dos pais é fazer contas 
– que vão desde o preço de fraldas e vacinas, passando pelas 
infindáveis latas de leite em pó e roupas, pelo plano de saúde, 
chegando à escola e à faculdade. Sem contar as despesas 
“extras” do curso de inglês, da natação, entre outras.

Realmente, planejar o futuro financeiro familiar 
contando com a chegada de um filho é de suma 
importância, além de fazer parte da responsabilidade 
assumida quando da decisão de se ter uma criança.

Atualmente, é próximo dos 30 anos que os filhos 
deixam a casa dos pais e passam a “voar” sozinhos. Isso 
mesmo, somente com 30 anos. Então, seu planejamento 
financeiro deve contabilizar, minimamente, despesas e 
investimentos para os próximos 23 anos.

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto 
Nacional de Vendas e Trade Marketing (Invent), o custo 
estimado para criar um filho até seus 23 anos de idade  
pode chegar e ultrapassar os R$ 2 milhões. Sem dúvida 
alguma, é uma cifra de grande representatividade na vida 
de qualquer família brasileira, independentemente de seu 
nível social e financeiro.

Os custos tornamse mais pesados a partir dos 
quatro anos de idade. Nesta fase, têm início as 
despesas com escola, material didático e cursos 
extracurriculares. Não se pode deixar de lado, claro, 
os desejos das crianças, como ter a fantasia de seu 
superherói preferido, aquele brinquedo que o pequeno 
viu na propaganda de TV ou ainda o videogame que 
acabou de ser lançado. 

Além disto, as crianças de hoje em dia estão 
completamente ligadas e adaptadas aos smartphones 
e tablets, encarecendo e adicionando despesas ao 
planejamento financeiro necessário. 

Outra situação muito comum nos dias atuais é que a 
mensalidade da faculdade passou a ser um custo dos pais. 
Portanto, registre e considere um valor específico para 
garantir a formação superior de seu “bebê”.

O planejamento financeiro e um especialista em 
finanças podem lhe ajudar a acumular e reservar o capital 
necessário para superar esse período com tranquilidade, 
tendo a certeza de honrar com todas as despesas.

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

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

Quanto custa ter um filho?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n O NÚMERO

US$ 579,1 mi
foi o déficit da balança 
comercial do ABC no primeiro 
semestre deste ano

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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BALANÇA COMERCIAL ABC

Fonte: Ministério da Economia/Fiesp/Ciesp
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Exportações (US$ bi)

Importações (US$ bi)

Saldo comercial (US$ mi)

Mais dados da na região      1ºS/2021     1ºS/2020            %              Saldo por cidade (1ºS/2021 - US$ milhões)

Balança comercial (em US$ milhões) no primeiro semestre de cada ano

Região teve déficit comercial de US$ 579,1 milhões de janeiro a junho

2,07

2,65

-194,3

Corrente (US$ bi) 4,72

1,32

1,72

-108,8

3,04

+57,2

+53,9

-

+55,3



Projeto-piloto vai disponibilizar 100 vagas; sorteio das bolsas de estudo será feito pela Loteria Federal do dia 31 deste mês

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

Sábado e Domingo, 24 e 25 de julho de 2021   5

Angelica Richter

R
ep

ro
du

çã
o/

Fa
ce

bo
ok

Acima, alunos do curso 
de pizzaiolo; ao lado, 
Maninho: “para nós, a 
prova é excludente”

A Fundação Florestan 
Fernandes, em Diadema, vai 
abrir nesta segunda-feira (26) 
as inscrições do curso pre-
paratório para o ENEM e ou-
tros vestibulares. O período 
de inscrição para concorrer 
às bolsas de estudo será das 
10h desta segunda, às 23h59 
do dia 30 deste mês. O sorteio 
das 100 vagas será feito pela 
Loteria Federal do dia 31. Até 
este domingo (25) também 
estão abertas as inscrições 
para os cursos de capacitação 
que terão início em agosto e 
não tiveram todas as vagas 
preenchidas. 

A partir deste semestre não 
há mais prova para ingresso 
nos cursos. “Para nós, a prova é 
excludente. Tratar os desiguais 
de forma igual não é justo. 
No dia que assumi, fiquei na 
portaria e ficava vendo as pes-
soas chegando  para o último 
horário de prova, às 19h. Es-
tava chovendo demais e vi pes-
soas carregando o sapato, todas 
molhadas, correndo para não 
se atrasar. Como uma pessoa 

nessa situação tem cabeça para 
fazer prova? Não é justo. Com 
o desemprego  vem aqui advo-
gado, professor, pleitear uma 
vaga para voltar ao mercado 
qualquer que seja a função. Não 
tem como uma mãe, com cinco 
filhos, arrimo de família, mo-
radora da periferia competir.  
Agora será por ordem de chega-
da. Tem 50 vagas, os primeiros 
50 estão aprovados , os demais 
vão para a lista de espera. Com 
isso pretendemos beneficiar o 
maior número de pessoas que, 
de fato, necessitam ser incluí-
das socialmente”, afirmou ao 
Diário Regional Manoel Edu-
ardo Marinho, o Maninho,  di-
retor-presidente da Florestan.

Segundo Maninho, a 
Fundação foi criada com o 
objetivo de incluir social-
mente a população menos 
favorecida no mercado de 
trabalho por meio da capaci-
tação, “já que quem tem uma 
condição social um pouco 
mais elevada pode disputar 
vaga no Sistema S de ensino”. 

Para aproximar a Fundação, 
entre as medidas adotadas pela 
nova gestão está a descentrali-
zação dos cursos com a criação 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

de polos. “Trabalhamos com o 
orçamento deixado pela gestão 
passada. Então, pedimos ao 
prefeito (José de Filippi Jr.)  
pequeno aporte financeiro para 
levar os cursos à periferia, de-
scentralizando e aproximando 
a Fundação das pessoas.  Isso 
é uma conquista. Entendemos 
que o cidadão que mora na 
periferia, que tem dois ou três 
filhos, não tem recursos para 

pagar a passagem, a fim de que 
os filhos estudem aqui. Com 
esse recurso estamos levando 
um polo para cada bairro. As 
inscrições começaram no úl-
timo dia 21 e os munícipes 
podem fazê-las nos polos. Não 
precisa vir aqui. Então, quem 
tiver dificuldade de fazer a in-
scrição pela internet, pode ir 
a qualquer polo, que tem total 
infraestrutura”, destacou.

Florestan Fernandes vai abrir inscrições de curso 
preparatório para Enem e vestibular nesta segunda 

Hospital e Maternidade São Lucas 
realiza mutirão de vasectomia

Diadema disponibiliza orientação 
jurídica para famílias de baixa renda

O Hospital e Maternidade 
São Lucas realizará no próxi-
mo domingo (25) o mutirão da 
vasectomia. O procedimento 
será voltado aos pacientes que 
já fazem o acompanhamento 
na unidade, através do plane-
jamento familiar. São espera-
dos 21 pacientes.

“O planejamento familiar 
é direito de todo cidadão que 
esteja dentro dos critérios 
preconizados. O usuário pro-
cura a Unidade de Saúde mais 
próxima de sua residência e 
expressa o desejo de realizar o 
procedimento da vasectomia, 
e então inicia-se o processo de 
planejamento familiar. Nesse 
processo o casal participa do 
Grupo de Planejamento onde 
serão apresentados todas as 
opções de métodos contracep-

Ampliar o acesso à Justiça 
para pessoas que não possuem 
renda suficiente para arcar com 
os custos de um processo judi-
cial é a principal missão da As-
sistência Jurídica de Diadema. 
O serviço é um órgão vinculado 
à Secretaria Municipal de As-
suntos Jurídicos (SAJ) da pre-
feitura e oferece serviços gratu-
itos à população sem condições 
de custear os honorários de um 
advogado. São disponibilizadas 
orientações, principalmente, 
na área do Direito da Família, 
como divórcio, pensão ali-
mentícia, tutela, regulamenta-
ção de visitas e outros.

A secretária municipal de 
Assuntos Jurídicos, Débora 
Baptista, ressaltou que para 
muitas ações no país é indispen-

tivos no SUS, para a escolha 
do casal ou usuário”, explicou 
Cristiane Ortiz Flora, diretora 
administrativa do Hospital.

Ainda segundo ela, há 
um processo a ser cum-
prido para a realização do 
procedimento.“Uma equipe 
multidisciplinar avalia toda 
situação do casal e devem estar 
de acordo com a melhor esco-
lha do método, e a esterilização 
cirúrgica por meio da vasecto-
mia será indicada nos casos 
em que se caracterizar como 
melhor opção.”comentou.

A vasectomia é um mé-
todo contraceptivo com inter-
venção cirúrgica simples e de-
finitiva, onde interrompe-se 
os canais deferentes que con-
duzem os espermatozóides 
do homem. (AE)

sável a assistência de um advo-
gado, o que é caro para a maioria 
das famílias. “O poder público 
municipal pode interferir nessa 
questão, de ampliação do acesso 
a esse profissional. Diadema é 
pioneira na criação desse ser-
viço, foi uma das primeiras pre-
feituras que se preocupou com a 
questão e instalou o serviço em 
nível municipal, em 1983. A As-
sistência Judiciária é um serviço 
de referência”, afirmou.

Atualmente, o atendimento 
é feito online, com tratativas e 
orientações pelo email grupo.
assistencia.judiciaria@gmail.
com ou telefone 4053-7206. 
Para ser atendido é preciso ser 
morador de Diadema e ter ren-
da familiar de até três salários 
mínimos.  (RL)

Câmara de São Caetano 
aprova aumento de 

gratificação da Atividade 
Diferenciada de GCMs 

A Câmara de São Caetano 
aprovou nesta sexta-feira 
(23), projeto do Executivo 
que reajusta a gratificação à 
Atividade Operacional Dife-
renciada para GCMs (Guar-
das Civis Municipais) e Agen-
tes de Trânsitos. 

Os guardas municipais e 
agentes de trânsito, que rece-
biam R$ 158,00, desde 2014 
(último reajuste da atividade), 
passarão a receber R$ 240,00 
a partir de janeiro de 2022. A 
valorização será apenas para 
o próximo ano devido à lei 
do governo federal, que im-
possibilita qualquer aumento 
a funcionários públicos até 
31 de dezembro de 2021 por 
conta da pandemia.

“Trata-se de reconhecimen-
to para estes agentes de Segu-
rança e Trânsito, tão valorosos 
e que não medem esforços para 
levar mais tranquilidade e or-
dem para a população de São 
Caetano. Nada mais justo que 
este acréscimo no orçamento 
destes verdadeiros heróis e 
que  os vereadores souberam 
reconhecer aprovando de 
forma unânime. Quem ganha 
com isso é a população da ci-
dade”, destacou o prefeiito 
Tite Campanella.

O secretário de Segurança, 
Jorge Martins Salgado, tam-
bém ressaltou a importância da 
medida. “Esta é uma demanda 
que há tempos tem sido pedida 
pelos guardas. Justiça seja fei-
ta, o prefeito Auricchio colocou 
este aumento como parte de 
seu plano de governo quando 
foi reeleito para o quarto man-
dato e agora o prefeito Tite 
Campanella faz cumprir”, res-
saltou Salgado. (RL)

Você pode acreditar

/diarioregionaloficial/diarioregionaloficial
www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000

n AULAS VIRTUAIS
Outra ação destacada por 

Maninho foi a criação da plata-
forma virtual de aprendizado. 
“A Fundação funcionou prati-
camente seis meses no ano 
passado e, preocupados com os 
números de quando chegamos, 
entendemos que precisaríamos 
acrescentar algo. Não tem sen-
tido eu vir para cá e montar uma 
equipe e não dar curso profis-
sionalizante. Então, buscamos 
informações e criamos uma 
plata forma virtual de apren-
dizado, que está chegando às 
pessoas, que estão satisfeitas 
com a oportunidade de estudar 
a distância e não perder um 
ano em um momento deste. Se 
não tivéssemos criado essa fer-
ramenta não conseguiríamos 
chegar até as pessoas. Forma-
mos no primeiro semestre mais 
de mil pessoas.” 

“Tivemos de transformar 
tudo que é presencial em vir-
tual. Apesar da migração não 
ser fácil, conseguimos, em 15 
dias, colocar a plataforma para 
funcionar e iniciar os cursos. 
Fizemos uma reavaliação dos 
cursos e temos uma cartela 
mais de acordo com a deman-

da, como o de logística e, na 
culinária, a introdução de aulas 
mais específicas. Retomamos 
a parceria com o Sindicato da 
Construção Civil para ter-
mos novamente os cursos na 
área. Também separamos a 
preparação para o primeiro 
emprego por áreas”, comple-
mentou Rubens Filho, dire-
tor-pedagógico da instituição.

n  OS ALUNOS
Hugo Soares Birelo está fa-

zendo aulas de pizzaiolo e des-
tacou a importância dos cursos 
da Fundação. “Busquei a capa-
citação para voltar ao mercado 
de trabalho e fazer network. Já 
fiz outro curso aqui, de cozinha 
italiana. Principalmente por ser 
de graça,  é muito importante 
para os munícipes. O va lor de 
um curso deste é muito alto. 
Para quem busca se profissio-
nalizar para o mercado de traba-
lho é inte ressante. Apesar de o 
mercado estar estagnado, uma 
hora vão precisar de pessoas ca-
pacitadas. Já trabalhei na área 
de gastronomia. Mudei de setor, 
mas com a pandemia tudo mu-
dou e resolvi  voltar para a gas-
tronomia”, destacou.
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

A eletrificação é a realidade 
inexorável da indústria automo
tiva global, e os híbridos e elétri
cos dominam a pauta mundial 
de lançamentos. Curiosamente, 
o primeiro automóvel 100% elé
trico a ser oferecido em larga es
cala no mundo é até hoje o elé
trico mais vendido do planeta: o 
Nissan Leaf. Lançado em 2010 e 
com a segunda geração apresen
tada em 2017, o modelo já teve 
mais de 500 mil unidades comer
cializadas em mais de 50 países. 

Na primeira geração, o Leaf 
chegou a circular em frotas de tá
xis no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, sem oferta para o público. 
Há dois anos, a segunda geração 
do hatch importado da Inglater
ra passou a ser vendida no Brasil. 
Atualmente, é ofe re cido em ver
são única por R$ 277.900. O valor 
inclui cabo de recarga e  adaptador 

para plug do tipo 2 – o mais usado 
em modelos elétricos e híbridos 
plugin vendidos por aqui.

Nesses dois anos, o Leaf teve 
emplacadas quase 200 unidades 
no Brasil. Foi oferecido em ape
nas sete concessionárias nas ca
pitais do Rio, de São Paulo (duas), 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul e Distrito Fe de ral. 

Agora ficará mais fácil ver o 
elétrico da Nissan nas ruas das 
grandes cidades brasileiras. A 
partir de setembro, a venda do 
Leaf será expandida das atuais 
sete revendas para o total de 44 
concessionárias em 34 cidades 
espalhadas pelas cinco regiões 
do país. O elétrico passará a 
ser comerciali zado também no 
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Mato Grosso, 
Mi nas Gerais, Goiás, Pará e Per
nambuco. Todas as concessio
nárias habilitadas a vender o 
elétrico da Nissan contarão com 
pontos de recarga. Além disso, 

o Leaf estará em locadoras de 
automóveis e será um dos mo
delos oferecidos pelo novo apli
cativo de compartilhamento de 
carros elétricos a ser lançado pelo 
Itaú. Assim como ocorre com o 
sistema de aluguel de bicicletas 
do banco, a proposta do Veículo 
Elétrico Compartilhado (VEC) 
Itaú é que os usuários façam toda 
a transação de liberação do carro 
por meio de aplicativo para celu
lar e devolvam em qualquer bases 
do sistema. O programa está em 
testes e deve ser disponibilizado 
para o público até o final do ano.

O Leaf se assemelha a um 
hatch médio convencional, com 
linhas que evidenciam a preocu
pação aerodinâmica. Sua ampla 
distância de entreeixos de 2,70 
metros ajuda a armazenar no as
soalho os 24 módulos da bate ria 
de íons de lítio, pesando ao todo 
300 kg. Os faróis em formato 
de bumerangue com luzes diur
nas em LED e a grade frontal V

motion, atualmente onipresen
tes nos automóveis da Nissan, 
estrearam no Leaf. O tom azul 
no fundo da grade frontal e na 
moldura do parachoque traseiro 
também tornouse recorrente na 
família de veículos elétricos da 
marca. Igualmente apresentado 
no Leaf e incorporado aos novos 
Versa e Kicks, o Nissan Intelligent 
Safety Shield – algo como “escudo 
inteligente de segurança” – inclui 
Alerta Inteligente de Mudança de 

Faixa, Sistema Inteligente de Pre
venção de Mudança de Faixa, As
sistente Inteligente de Frenagem 
de Emergência, Controle de Velo
cidade, Sistema de Advertência 
de Ponto Cego, Alerta de Atenção 
do Motorista, Monitoramento 
de Pressão dos Pneus e Alerta de 
Tráfego Cruzado Traseiro. 

O elétrico traz ainda controles 
de tração e estabilidade, sistema 
de partida em rampa, controles 
inteligentes de freios, seis airbags 

e multimídia AIVI com tela colo
rida sensível ao toque. A visua
lização do entorno do veículo 
pelas quatro câmeras que for
mam a Visão 360 Graus na tela 
do multimídia é outra “herança” 
do Leaf agregada às versões top 
de linha dos novos Versa e Kicks.

Uma tecnologia singular do 
Leaf é o ePedal, que permite 
ao motorista, ao acionar uma 
tecla no painel, passar a utilizar 
somente o pedal da direita para 
acelerar, desacelerar e parar o 
carro. Para acelerar, basta pisar 
no pedal. Soltando gradualmente 
o acelerador, o carro para suave
mente, sem necessidade de pres
sionar o pedal do freio. Além de 
recuperar energia para a bateria, 
o ePedal permite a redução do 
uso do freio convencional em até 
80%, o que representa menos des
gaste e custo de manutenção.
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Segundo a Nissan, o conjunto 
de baterias de íons de lítio de 40 
kWh do Leaf oferece autonomia 
de 272 km no ciclo americano EPA 
(Environmental Protection Agency), 
composto aproximadamente por 
50% em tráfego urbano e 50% 
em estrada. Para quem não mora 
em uma casa e não tem a possibi
lidade de carregar o carro durante 
a noite, já que apenas os mais 
modernos e sofisticados edi fícios 
brasileiros oferecem sis temas de 
carregamento, a possibilidade de 
ficar sem energia no meio do ca
minho gera certa preocupação. 
Fazer viagens mais longas com 
um elétrico requer planejamento, 

já que o tempo de recarga é longo e 
as possibilidades de recarregar no 
caminho podem ser raras.

Em tomadas aterradas de 
110V e 220V, com o cabo que 
acompanha o veículo, o carrega
mento completo da bateria do 
Leaf demora cerca de 20 horas. 
No wall box, que é vendido à parte 
e pode ser instalado na casa do 
proprietário, o processo leva cerca 
de oito horas. Em postos de carre
gamento rápido (50 kWh), ainda 
raros no Brasil, a carga total pode 
feita em menos de uma hora. Po
rém, reabastecer apenas em pos
tos de carga rápida pode sobrecar
regar a bateria e diminuir sua vida 

útil. Em trajetos rodoviários, nos 
quais o recurso de regeneração de 
energia se torna menos eficiente, 
a autonomia cai mais rápido. Nas 
descidas de serra, o modo “B” se
gura o carro como se  estivesse en
grenado e aumenta a regeneração.

O torque máximo de 32,6 kgfm 
está 90% disponível em apenas 
um décimo de segundo, algo que 
se traduz em respostas sempre 
espertas ao acelerador. Nas saídas 
de semáforo é fácil arrancar mais 
rápido do que nos modelos com 
motor a combustão. Acima dos 
100 km/h, o elétrico com potên
cia equivalente a 149 cv (110 kW) 
passa a disponibilizar retomadas 
de velocidade mais comedidas 
– comportamento comum nos 
veículos elétricos. A velocidade 
máxima, segundo a Nissan, é de 
144 km/h. As baterias instaladas 
no assoalho favorecem o baixo 

Motor elétrico gera potência equivalente a 149 cv; recarga pode variar de uma a 20 horas, dependendo do sistema usado; painel frontal do Leaf tem a forma de “asa planadora”

centro de gravidade, o que contri
bui para a boa estabilidade. 

Os três modos de condução 
podem ser selecionados em uma 
alavanca no console. O “D” é o 
modo de operação normal, com 
a potência máxima do motor. 
O “Eco” limita o desempenho 
e ajuda a economizar energia, 
e o “B” usa frenagem regenera
tiva mais potente, para recarregar 
com mais eficiência a bateria, sem 
comprometer a potência. Ao acio
nar a tecla do ePedal, o motorista 
pode usar somente o acelerador 
para avançar, desacelerar e parar 
o carro. Soltando lentamente es se 
pedal, o carro para de forma grad
ual e suave, sem necessidade de 
usar o freio. Ao soltar o pedal rapi
damente, a frenagem é imediata e 
a luz do freio é acionada automati
camente – se houver necessidade 
de frenagem de emergência, o 

pedal de freio funciona normal
mente. Eliminando a necessidade 
de mover o pé do acelerador ao de 
freio para reduzir a velocidade ou 
parar o veículo, o ePedal diminui 
bastante o estresse ao dirigir.

n A BORDO
O interior do Leaf de segunda 

geração apresenta o painel fron
tal com forma de “asa planadora” 
(Gliding Wing). O recurso estilísti
co se expandiu para outros mode
los da marca e, o que era inovador 
em 2017, parece agora um tanto 
déjà vu. Detalhes em azul claro 
aparecem nos pespontos dos 
ban cos, do painel e do volante. O 
display colorido de oito polegadas 
dá acesso às principais funções, 
como o indicador de energia dis
ponível e informações sobre o 
sistema de GPS. Como é comum 
nos elétricos, os grafismos dos 

mostradores do consumo ener
gético “sugestio nam” o moto
rista a dirigir de for ma econômi
ca e poupar as baterias.

Em termos de espaço interno, 
o Leaf se equivale a um hatch 
médio convencional. No banco 
traseiro, dois passageiros viajam 
bem – o alto túnel central não 
recomenda a presença de um ter
ceiro adulto. A central multimídia 
AIVI tem tela colorida sensível 
ao toque de oito polegadas, que 
permite o uso de aplicativos co
mo Waze, Spotify, Google Maps, 
Whats App, Apple CarPlay e An
droid Auto. Com o DoorToDoor 
instalado em um smartphone, 
podese inserir um destino no 
GPS antes mesmo de se entrar 
no veículo. Quando o motorista 
senta em seu banco, telefone e 
central sincronizam e traçam au
tomaticamente a rota.  (LHMP)

vantagens de ser 

VISÍVEL
Ainda raro nas ruas brasileiras, elétrico Nissan Leaf será vendido em mais  

concessionárias e, em breve, estará disponível em app de compartilhamento Leaf se assemelha 
a um hatch convencional, 

com linhas que evidenciam a 
preocupação aerodinâmica
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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

Oferta 
nunca 
sai de 
moda
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Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
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Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br
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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

Sábado e Domingo, 24 e 25 de julho de 2021

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br  
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP - CEP: 09911-260 - Fone/Fax: (11) 4044-3777

INFORME

Parte IFIBROMIALGIA:  O QUE VOCÊ PRECISA SABER.

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

O que é fibromialgia ?

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

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

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

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

tem a  menor dúvida de que alguma coisa está errada.

Que nome dar ?

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

causa imensa morbidade para os acometidos.

Quem tem fibromialgia ?

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

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

com idade superior a 20 anos.

Quais os sintomas de fibromialgia ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciada à fibromialgia.

Como ter certeza de que eu tenho fibromialgia ?

Não há exame diagnóstico específico. É muito comum a pessoa passar de mé-

dico em médico, realizar milhões de exames, de sangue à ressonância mag-

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

em exames laboratoriais normais, que excluem outras doenças que possam 

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

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

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

indivíduos.

O que causa fibromialgia ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porque então “a cabeça não desliga” ? 

Aí entra o próximo tópico. A personalidade fibromiálgica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
Resolução n° 011/2021 de 12/07/2021 - Dispõe sobre o 
remanejamento de dotações Orçamentárias, com Crédito 
na Ficha 10 – 3.3.90.39.00 originado do Recurso da Ficha 
15 – 4.4.90.52.00, no valor de R$ 15.580,00 (quinze mil, 
quinhentos e oitenta reais), em conformidade com o dis-
posto nos termos dos Artigos 5º e 7º da Lei Municipal nº 
4041 de 18/12/2020.

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
Resolução n° 010/2021 de 12/07/2021 - Dispõe sobre o 
remanejamento de dotações Orçamentárias, com Crédito 
na Ficha 10 – 3.3.90.39.00 originado do Recurso da Ficha 
4 – 3.1.91.13.00, no valor de R$ 53.300,00 (cinquenta e 
três mil e trezentos reais), em conformidade com o disposto 
nos termos dos Artigos 5º e 7º da Lei Municipal nº 4041 
de 18/12/2020.

ä

avisos

Decreto nº 7.947 de 01/06/2021: Dispõe sobre a 
abertura de créditos suplementares no valor de R$ 
5.676.454,19 (Cinco milhões, seiscentos e setenta 
e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais 
e dezenove centavos), em conformidade com os 
incisos I, II e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1.964, respectivamen-
te nos termos do artigo 5º e 6º da Lei Municipal nº 
4.041 de 18/12/2020. A íntegra do Decreto encontra-
se no portal de transparência do site da Prefeitura 
do Município de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.
Decreto nº. 7.946 DE 01/06/2021: Dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
15.099.759,83 (Quinze milhões, noventa e nove mil, 
setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três 
centavos), para cobertura do crédito serão utilizados 
recursos provenientes de anulação no valor total 
deste decreto, em conformidade com os incisos I, II 
e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1.964, respectivamente nos termos do 
artigo 7º da Lei Municipal n º 4.041 de 18/12/2020. A 
íntegra do Decreto encontra-se no portal de transpa-
rência do site da Prefeitura do Município de Diade-
ma: www.diadema.sp.gov.br.
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: 0101/2021 - PC: 0109/2021. Objeto: 
R. DE P. P/O Forn. De Mat. de Limpeza - Químico. 
Agendado para: 12/08/2021 às 09h00. Pr. Eletrô-
nico: 0103/21 - PC: 0140/21. Objeto: R. DE P. P/O 
Forn. de Medicamentos. Agendado: 13/08/21 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 0102/21 - PC: 073/21. Objeto: 
R. DE P. P/O Forn. de Saco Plástico para Coleta de 
Alimentos. Agendado: 13/08/21 às 09h00. Pr. Eletrô-
nico: 0104/21 - PC: 0107/21. Objeto: R. DE P. P/O 
Forn. de Medicamentos - Ação Judicial. Agendado: 
16/08/21 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: 042/2021 - PC: 048/2021. Objeto: R. 
DE P. P/INSUMOS DE KITS DE LABORATÓRIO, 
Resumo Ata RP 130/2021 entre Município de Dia-
dema e MASTER DIAGNOSTICA PRODS. LAB. E 
HOSP. LTDA, Resumo Ata RP 131/2021 entre Mu-
nicípio de Diadema e MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, 
Resumo Ata RP 132/2021 entre Município de Dia-
dema e SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA, Itens 
homologados na publicação DOM dia 24/06/2021. 
Pzo de Entrega: 05 (cinco) dias corridos. Vigência: 
12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 024/2021 - PC: 333/2020. Objeto: R. 
DE P. P/O FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
ESTOCÁVEIS, Resumo Ata RP 126/2021 entre 
Município de Diadema e ALFA MERENDA PARTI-
CIPAÇÕES EIRELI, Resumo Ata RP 127/2021 en-
tre Município de Diadema e A.M. DIB INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA, Resumo Ata RP 128/2021 
entre Município de Diadema e DNA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP, Resumo Ata RP 
129/2021 entre Município de Diadema e DZ7 CO-
MERCIAL EIRELI, Itens homologados na publicação 
DOM dia 03/07/2021. Pzo de Entrega: 10 (dez) dias 
corridos. Vigência: 12 meses a partir desta publica-
ção.
Pr. Eletrônico: 054/2021 - PC: 092/2021. Objeto: R. 
DE P. P/O FORN. DE FRASCOS P/COLETA E TES-
TES DE GRAVIDEZ, Resumo Ata RP 115/2021 en-
tre Município de Diadema e MEDICAL CHIZZOLINI 
LTDA, Itens homologados na publicação DOM dia 
24/06/2021. Pzo de Entrega: 05 (cinco) dias corri-
dos. Vigência: 12 meses a partir desta publicação.

Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0206/2020 - PC: 0317/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. De Enfermagem Diversos De Ação 
Judicial. Ata RP 035/2021 entre Município Diade-
ma e Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, ATA 
RP 036/2021 entre Município Diadema e Orla Dis-
tribuidora de Produtos Eireli. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
24/04/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 180/2020 PC: 0276/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Ata RP 067/2021 entre Mu-
nicípio Diadema e Soma/SP Produtos Hospitalares 
Ltda, Ata RP 068/2021 entre Município Diadema e 
Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda, Ata RP 
069/2021 entre Município Diadema e Portal Ltda, 
Ata RP 070/2021 entre Município Diadema e Espírito 
Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli, 
Ata RP 071/2021 entre Município Diadema e Cemed 
Comércio Importação Exportação Distribuição Ltda, 
Ata RP 072/2021 entre Município Diadema e Medi-
lar Importação e Distribuição de Produtos Médico 
Hospitalares S/A,  Ata RP 073/2021 entre Município 
Diadema e Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, 
Ata RP 074/2021 entre Município Diadema e Inova-
med Hospitalar Ltda, Ata RP 077/2021 entre Muni-
cípio Diadema e Futura Com. Produtos Médicos e 
Hospitalares Eireli, Ata RP 078/2021 entre Município 
Diadema e Ciamed Distribuidora de Medicamen-
tos Ltda - Filial, Ata RP 080/2021 entre Município 
Diadema e Cazi Química Farmacêutica Indústria e 
Comércio Ltda. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 24/04/2021 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0117/2020 – PC: 0215/2020. Obje-
to: Forn. de Botas Tipo Bombeiro e Uniformes Im-
permeáveis (EPI’S) p/o SAMU. Ata RP 230/2020 
entre Município Diadema e Potenza Confecções E 
Com. Em Geral Eireli-EPP. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
24/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0130/2020 - PC: 0229/2020. Objeto: 
Forn. de Frascos p/Hemocultura - Adulto e Pediá-
trico. Ata RP 235/2020 entre Município Diadema e 
Byogene Com. De Prod. P/Lab. Clínico e Hospitalar 
Ltda. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 24/10/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0125/2020 - PC: 0223/2020. Objeto: 
Forn. de Testes de Hemoglobina Glicada - HPLC. 
Ata RP 237/2020 entre Município Diadema e BIO-
RAD Laboratórios Brasil Ltda. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
24/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0119/2020 - PC: 0214/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Ata RP 239/2020 
entre Município Diadema e Medicom Eireli e Ata RP 
240/2020 entre Município Diadema e Orla Distrib. 
de Prod. Eireli. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 24/10/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico:72/21 - PC:75/21. Objeto: FORN. DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DE-
MANDA JUDICAL. Homologo o objeto do pregão em 
epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico:72/21 - PC:75/21. Objeto: FORN. 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE 
DEMANDA JUDICAL. Tornamos pública a classi-
ficação preços ref. pregão em epígrafe. FUTURA 
COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI, Itens: 01 OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO 
ORAL A 6%. Qtde: 720 fra. Vlr unit: R$31,5513. 
Marca: UNIÃO QUÍMICA; 02 BACLOFENO 10MG 
COMPRIMIDO. Qtde: 8000 com. Vlr unit: R$0,168. 
Marca: UNIÃO QUÍMICA; 07 BROMETO DE TIO-
TRÓPIO 2,5MCG SOL.P/INALAÇ. Qtde: 150 fra. Vlr 
unit: R$234,37. Marca: BOEHRINGER INGELHEIM; 
13 LINAGLIPTINA 5MG POR COMPRIMENTO RE-

VESTI. Qtde: 1200 com. Vlr unit: R$5,1616. Marca: 
BOEHRINGER INGELHEIM; 18 DABIGATRANA, 
ETEXILATO 150MG CÁPSULA. Qtde: 1200 caps. 
Vlr unit: R$3,1533. Marca: BOEHRINGER INGE-
LHEIM; 19 EMPAGLIFLOZINA 25MG (AÇÃO JU-
DICIAL). Qtde: 1200 com. Vlr unit: R$5,127. Marca: 
BOEHRINGER INGELHEIM; 22 OLODATEROL, 
CLORIDRATO DE 2,5 MCG. Qtde: 18 fra. Vlr unit: 
R$96,85. Marca: BOEHRINGER INGELHEIM; 33 
LINAGLIPTINA 5MG POR COMPRIMENTO RE-
VESTI. Qtde: 300 com. Vlr unit: R$5,1616. Marca: 
BOEHRINGER INGELHEIM; 38 DABIGATRANA, 
ETEXILATO 150MG CÁPSULA. Qtde: 300 caps. 
Vlr unit: R$3,1533. Marca: BOEHRINGER INGE-
LHEIM; 39 EMPAGLIFLOZINA 25MG (AÇÃO JU-
DICIAL). Qtde: 300 com. Vlr unit: R$5,127. Marca: 
BOEHRINGER INGELHEIM; 42 OLODATEROL, 
CLORIDRATO DE 2,5 MCG. Qtde: 6 fra. Vlr unit: 
R$96,85. Marca: BOEHRINGER INGELHEIM. 
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, Itens: 06 
METILFENIDATO,CLORIDRATO 20MG P/CAP-
SULA. Qtde: 2000 caps. Vlr unit: R$5,858. Marca: 
NOVARTIS; 23 OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO 
ORAL A 6%. Qtde: 180 fra. Vlr unit: R$42,28. Mar-
ca: NOVARTIS;28 METILFENIDATO,CLORIDRATO 
20MG P/CAPSULA. Qted: 1000 caps. Vlr unit: R$ 
5,858. Marca: NOVARTIS.MEDICOM EIRELI, Itens: 
05 VILDAGLIPTINA 50MG POR COMPRIMIDO. 
Qtde: 2400 com. Vlr unit: R$2,1105. Marca: NO-
VARTIS; 11 VILDAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 
850MG. Qtde: 4000 com. Vlr unit: R$2,1386. Mar-
ca: NOVARTIS.PORTAL LTDA, Itens: 03 INSULINA 
GLARGINA LANTUS 100UI/ML 3ML. Qtde: 4800 
uni. Vlr unit: R$51,41. Marca: LANTUS; 10 INSULI-
NA GLARGINA 300 U/ML (AÇÃO JUDICIAL). Qtde: 
150 uni. Vlr unit: R$111,62. Marca: SANOFI. Os 
itens 08, 09, 12, 14 a 17, 21, 24, 29 ,30 , 34 a 37 e 
41 restaram desertos. Os itens 04, 20, 25 a 27, 31, 
40 restaram fracassados.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DE 
23/07/21: PORTARIAS: 1230, REVOGA a contar de 
15/07/2021, FG nível 1, MARIA APARECIDA GON-
ÇALVES BENITES SANCHES, PRONT. 104260, 
SEHAB. 1231, EXONERA a contar de 23/07/2021, 
RICARDO HAACKE SUPPION, PRONT. 119819, 
Oficial de Gabinete I, SG. 1232, EXONERA por 
falecimento, a contar de 05/07/2021, VANDINEI 
GONÇALVES AMBROSIO, PRONT. 119543, Ofi-
cial de Gabinete II, SO. 1233, EXONERA a contar 
de 23/07/2021, JESSICLEIA ARRUDA DE OLIVEI-
RA, PRONT. 119561, Oficial de Gabinete II, SMT. 
1234, NOMEIA a contar de 23/07/2021, VANESSA 
ANGELO GARCIA, RG 29.863.485-5, Oficial de Ga-
binete I, SG. 1235, NOMEIA a contar de 23/07/2021, 
ERICA SANTOS DE OLIVEIRA, RG 53.032.461-1, 
Oficial de Gabinete I, SG. 1236, NOMEIA a contar 
de 23/07/2021, RICARDO HAACKE SUPPION, RG 
40.732.853-1, Oficial de Gabinete II, SG. 1237, NO-
MEIA a contar de 23/07/2021, JESSICLEIA ARRU-
DA DE OLIVEIRA, RG 35.849.385-7, Chefe de Ser-
viço, SMT. 1238, NOMEIA a contar de 23/07/2021, 
ANELISE MARIA COPPINI, RG 17.307.150-8, Ofi-
cial de Gabinete II, SMT. 1239, NOMEIA a contar 
de 23/07/2021, NELSON APARECIDO LEITE, RG 
14.038.986-6, Chefe de Divisão, SMT.

DECRETO Nº 7970, DE 19 DE JULHO DE 2021 
REGULAMENTA a Lei Municipal nº 4.068, de 28 
de maio de 2021, que instituiu o Programa BAIR-
RO MELHOR no âmbito do Município de Diadema. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais; CONSIDERANDO ainda, 
o que consta dos autos do Processo Eletrônico nº 
5.153/2021; DECRETA Art. 1º O Programa deno-
minado “Bairro Melhor”, instituído no Município de 
Diadema pela Lei nº 4.068 de 28 de maio de 2021, 
fica regulamentado conforme as disposições cons-
tantes neste Decreto. Art. 2º Para fins de compro-
vação dos requisitos previstos no art. 5º da Lei nº 
4.068 de 28 de maio de 2021, considerar-se-ão 
os seguintes documentos: I - da idade: documento 
oficial com foto, tais como: cédula de identidade, 
carteira de reservista, carteira de trabalho e previ-
dência social ou carteira nacional de habilitação; II 
- da situação de desemprego: carteira de trabalho 
e previdência social, recibos ou declarações, certi-
dão emitida por sindicato ou entidade de classe ou 
declaração do próprio interessado, sob as penas da 
lei de estar desempregado, quer quando da solicita-
ção da concessão da bolsa, quer quando da even-
tual contratação; III - não ter rendimentos próprios: 
comprovante de recebimento da última parcela de 
seguro-desemprego ou declaração do próprio inte-
ressado, sob as penas da lei, de não estar receben-
do tal verba, bem como aposentadorias ou pensões 
ou qualquer outro benefício e valores concedidos 
por órgãos públicos ou entidades particulares; IV - 
de residência: todo e qualquer documento emitido 
por instituição pública ou privada que contenha, no 
mínimo, o nome do interessado e seu endereço no 
Município de Diadema, a data de emissão ou posta-
gem, tais como: carnê de imposto predial e territorial 
urbano, contas de luz, água, telefone, contratos e re-
cibos de locação de imóvel em nome do beneficiário, 
carteira de inscrição em unidades de saúde, carteira 
de vacinação dos filhos, acompanhadas das respec-
tivas certidões de nascimento, correspondência em 
nome do interessado; V - da renda bruta familiar e/
ou individual: recibos, holerites, carteira de trabalho 
e previdência social, declaração do empregador ou 
do tomador de serviços, comprovantes de valores 
recebidos a qualquer título de órgãos públicos ou 
entidades particulares, tais como pensões, aposen-
tadorias, pecúlios e demais rendas ou outros meios 
que possibilitem a comprovação dos rendimentos de 
cada membro do grupo familiar ou, ainda, declara-
ção do próprio interessado, sob as penas da lei, de 
que se enquadra nos requisitos previstos no inc. V 
do art. 5° da Lei n° 4.068, de 28 de maio de 2021; 
VI - da qualidade de único beneficiário: declaração 
do próprio interessado, sob as penas da lei, de ser 
a única pessoa da família beneficiária do Programa, 
instituído pela Prefeitura do Município de Diadema. 
§ 1º Na comprovação de residência, estando o car-
nê de IPTU, as contas de consumo, o contrato e os 
recibos de locação do imóvel em nome do cônjuge 
ou companheiro (a), pais ou representante legal do 
interessado, deverá ser apresentada, conforme o 
caso, certidão de casamento, prova hábil de união 
estável, de filiação ou de representação, além de de-
claração, sob as penas da lei, da pessoa cujo nome 
consta do documento, de que o interessado reside 
no endereço. § 2º Os beneficiários serão alocados 
em uma região e constará nas respectivas listas de 
classificação em concordância com o seu endereço 
declarado na Ficha de Inscrição e em conformidade 
com as regiões de abrangência conforme abaixo: 
I - Região Norte: Campanário; Paineiras; Taboão 
e Canhema; II - Região Sul: Eldorado e Inamar; III 
- Região Leste: Piraporinha, Vila Nogueira e Casa 
Grande; IV - Região Oeste: Conceição e Serraria; V 
- Região Centro. Art. 3º Para a concessão da Bolsa 
Auxílio do Programa serão aplicados os seguintes 
critérios de classificação, considerando-se aptos os 
que obtiverem maior pontuação: 

§ 1º Entende-se por dependentes filhos até 18 anos, 
filhos com deficiência e dependentes até 18 anos 
que estejam sob tutela ou guarda, devidamente for-
malizados pelo juízo competente. § 2º Para aferição 
de escolaridade os interessados deverão apresentar 
a certidão original do último ano escolar cursado ou 
histórico escolar quando da eventual contratação. § 
3º - O candidato que estiver matriculado e frequen-
tando o EJA ou ensino médio ou curso técnico na 
data da inscrição terá adicional de 5 pontos, desde 
que apresente a comprovação. § 4º Os candidatos 
que não tenham concluído o Ensino Fundamental 
serão inscritos no EJA Diadema na medida em que 
forem incluídos no Programa. § 5º Em caso de em-
pate na pontuação, a preferência a participação no 
Programa será definida mediante aplicação, pela 
ordem, dos seguintes critérios: I -tiver maior idade; 
II - tiver maior tempo de desemprego. Art. 4º Para 
a concessão da Bolsa Auxílio mensal, no valor 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-
mínimo vigente o beneficiário deverá ter apontada 
frequência de 100% (cem por cento), quer nas ativi-
dades práticas, quer nas atividades de capacitação 
profissional e de cidadania, ressalvadas as faltas 
justificadas. § 1º - Serão concedidos 02 (dois) dias 
decorrentes de falecimento de pai, mãe, irmãos, fi-
lhos e cônjuge, casamento, desde que comprovadas 
pelos respectivos atestados e certidões emitidos por 
órgãos públicos ou conveniados com o Poder Pú-
blico. § 2º Em caso de impossibilidade de exercício 
das atividades e/ou participação na capacitação pro-
fissional e cidadania por razão de doença, devida-
mente comprovada após perícia a ser realizada no 
SESMT, desde que munido de atestado médico emi-
tido por órgão público, o beneficiário deverá perma-
necer no Programa ficando garantido o pagamento 
do benefício previsto no inciso II do Artigo 4º da Lei 

Nº 4.068, de 28 de maio de 2021, por até 20 dias, 
mantida a data final prevista no Termo de Compro-
misso e Responsabilidade ou, no caso de doenças 
que necessitem de procedimentos cirúrgicos ou em 
casos de internação, esse prazo poderá ser estendi-
do de acordo com avaliação do médico do SESMT. 
§ 3º Em caso de acidente que vier a ocorrer no exer-
cício das atividades práticas ou de capacitação ocu-
pacional e cidadania, após perícia a ser realizada 
no SESMT, desde que munido de atestado médico 
emitido por órgão público, o beneficiário deverá ser 
afastado das atividades limitado a data final previs-
ta do Termo de Compromisso e Responsabilidade 
sem prejuízo da concessão do benefício previsto no 
inciso II do Artigo 4º da Lei Nº 4068 de 28 de maio 
de 2021. § 4º O descumprimento do disposto neste 
artigo acarretará o desligamento do beneficiário e a 
consequente revogação do Termo de Compromisso 
e Responsabilidade e a cessação do auxílio pecuni-
ário. § 5º As faltas injustificadas às atividades práti-
cas ou de capacitação ocupacional e de cidadania 
implicarão em desconto proporcional no pagamento 
do auxílio pecuniário. § 6º O beneficiário será desli-
gado automaticamente do Programa caso não com-
pareça as atividades sem apresentar justificativa por 
mais de 02 (dois) dias seguidos ou intercalados no 
período em que é computada a frequência. § 7º Na 
hipótese de desligamento do beneficiário, de forma 
voluntária ou a critério da Coordenação, cessará 
imediatamente a concessão do auxílio pecuniário. 
§ 8º Se for constatada a inadaptação do benefici-
ário às atividades práticas, caberá à Coordenação 
do Programa determinar seu remanejamento para 
outras unidades da Prefeitura ou outros órgãos pú-
blicos sediados no Município de Diadema, ou até 
mesmo, determinar seu desligamento do Programa. 
Art. 5º Na hipótese de óbito do beneficiário, de sua 
detenção ou reclusão em estabelecimento prisional, 
será desligado do programa e poderão ser pagos os 
benefícios pecuniários devidos em razão de ativida-
des já desenvolvidas, desde que o próprio benefici-
ário, seu procurador, cônjuge, companheiro (a) ou 
herdeiro (a) assim o requeira administrativamente. 
Parágrafo único. O requerimento a ser protocoliza-
do junto à Secretaria de Administração e Gestão 
de Pessoas da Prefeitura do Município de Diadema 
deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, por 
certidões, atestados ou declarações emitidas por 
entidades públicas ou conveniadas com o Poder Pú-
blico. Art. 6º Caberá à Secretaria de Administração 
e Gestão de Pessoas definir a data do pagamento 
dos auxílios pecuniários e os critérios de aferição 
da frequência e da apuração das faltas, que serão 
atestadas pelos responsáveis pelos órgãos onde es-
tiverem alocados os beneficiários. Parágrafo único. 
Serão descontados do pagamento do auxílio pecuni-
ário as faltas injustificadas que forem apuradas. Art. 
7º As despesas com a execução deste Decreto cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. Art. 8º Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação. Diadema, 19 de julho de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos ODAIR CABRERA Secretário de 
Administração e Gestão de Pessoas

DECRETO Nº 7972, DE 23 DE JULHO DE 2021 
NOMEIA membros para compor o Conselho Delibe-
rativo do Fundo Social de Solidariedade. JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diade-
ma, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no 
art. 3º da Lei Municipal nº 3.324, de 14 de maio de 
2013; alterado pelo art. 3º da Lei Municipal nº 4.054, 
de 16 de abril de 2021. CONSIDERANDO, ainda, 
o que consta dos autos do Processo Eletrônico nº 
1011633/1983; DECRETA Art. 1º Ficam nomeados 
para compor o Conselho Deliberativo do Fundo 
Social de Solidariedade, os seguintes membros: a) 
DANIELA REYSLA RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, 
solteira, advogada, portadora do RG nº 33.964.453-
9 e do CPF/ME nº 331.061.908-76, domiciliada na 
Av. Piraporinha, 115, apto. 05, bl 04, Diadema - SP, 
na qualidade de representante da Seccional lo-
cal da Ordem dos Advogados do Brasil; b) KELLY 
REGINA ALVAZ DE LIMA, brasileira, casada, dire-
tora, portadora do RG nº 27.555.973-7 e do CPF/
ME nº 270.655.578-55, domiciliada na Av. Carlos 
Livieiro, 561, bl 02, apto. 23, São Paulo – SP, na 
qualidade de representante do Conselho Municipal 
de Assistência Social - (sociedade civil); c) ROSA 
DA CUNHA PEREIRA PAULA DE SOUZA, bra-
sileira, casada, comerciante, portadora do RG nº 
8.348.814-5 e do CPF/ME nº 843.531.398-00, domi-
ciliada na Rua Prof. Evandro Caiafa Esquível, 235, 
apto. 61 – Torre 1, Diadema – SP, na qualidade de 
representante de Clubes de Serviço (Rotary Club de 
Diadema); d) VIVIANE CRISTINA TAPIA DA COS-
TA, brasileira, casada, empresária, portadora do RG 
nº 35.883.481-8 e do CPF/ME nº 019.133.177-57, 
domiciliada na Antônio de Lima, 238, Santo André 
- SP, na qualidade de representante de Clubes de 
Serviço (Lions Clube de Diadema); e) DAVID JOSÉ 
DA SILVA, brasileiro, casado, consultor imobiliário, 
portador do RG nº 13.806.433-7 e do CPF/ME nº 
056.148.328-07, domiciliado na Rua Paranapane-
ma, 807, casa 02, Diadema – SP, na qualidade de 
representante do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – CONSEAD – (Sociedade 
Civil); f)  TÂNIA MARIA DE FARIAS LOURENÇO, 
brasileira, casada, contadora, portadora do RG nº 
14.114.738-6 do CPF/ME nº 052.559.278-48, do-
miciliada na Rua Ida Espagiari Martins, 207, Dia-
dema – SP, na qualidade de representante da As-
sociação Comercial; g) SONIA MARIA POLESEL, 
brasileira, casada, administradora, portadora do 
RG nº 14.494.515-1 do CPF/ME nº 089.188.108-
57, domiciliada na Rua Fagundes de Oliveira, 1515, 
Diadema – SP, na qualidade de representante da 
CIESP; h) ZULEICA MARIA DA SILVA, brasileira, 
divorciada, assistente social, portadora do RG nº 
21.467.793-X e do CPF/ME nº 145.079.298-73, do-
miciliada na Rua Sul América, 540, Diadema – SP, 
na qualidade de representante da Secretaria de As-
sistência Social e Cidadania; i) LUCI APARECIDA 
ULIANA SERRA, brasileira, divorciada, agente fis-
cal II, portadora do RG nº 17.759.665-X e CPF/ME 
nº 257.994.138-06, domiciliada na Rua Almirante 
Barroso, 111, Diadema – SP, na qualidade de repre-
sentante da Secretaria de Segurança Alimentar; j) 
VERA LUCIA DA SILVA BATISTA, brasileira, divor-
ciada, assistente de enfermagem I, portadora do RG 
nº 21.886.993-9 e do CPF/ME nº 105.342.388-41, 
domiciliada na Rua Amélia Eugênia, 488, Diadema – 
SP, na qualidade de representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho; k) ILACIR 
DE JESUS CHAGAS, brasileiro, casado, professor, 
portador do RG nº 17.177.430- 9 e do CPF/ME nº 
139.898.428-03, domiciliado na Rua Visconde do 
Rio Branco, 512, São Bernardo do Campo - SP, na 
qualidade de representante da Fundação Flores-
tan Fernandes; l) DEJANIRA MARIA SILVA, brasi-
leira, solteira, assistente social, portadora do RG 
nº 22.863.556-1 e do CPF/ME nº 151.859.148-58, 
domiciliada na rua Arnaldo Pinelli, 268, Bl 08, apto. 
24, Diadema – SP, na qualidade de representante 
da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública; m)  
RITCHIE SOARES BARBOSA MARTINS, brasileiro, 
casado, professor, portador do RG nº 30.012.365-
6 e do CPF nº 338.746.538-62, domiciliado na Av. 
Cupecê, 6062, bl 11, apto. 72, São Paulo – SP, na 
qualidade de representante dos Sindicatos de Tra-
balhadores (SINDEMA); n) MARCOS VICENTE, 
brasileiro, casado, gestor administrativo, portador 
do RG nº 17.674.225-6 e CPF/ME nº 119.668.018-
31, domiciliado na Rua João Coelho de Souza, 
426, Diadema – SP, na qualidade de representan-
te da Câmara dos Dirigentes Lojistas; o) SAMARA 
SANTANA DA SILVA, brasileira, solteira, gestora de 
recursos humanos, portadora do RG nº 48.088.635-
0 e do CPF/ME nº 373.471.988-79, domiciliada na 
Passagem Cinco de Junho, 78, Diadema - SP, na 
qualidade de representante do Legislativo Municipal 
p) MIRIAM DA SILVA, brasileira, solteira, agente ad-
ministrativa II, portadora do RG nº 25.051.105-8 e 
do CPF/ME nº 166.837.378-51, domiciliada na Rua 
Almirante Barroso, 111, Diadema – SP, na qualidade 
de representante da Secretaria de Finanças. Art. 2º 
As despesas com a execução deste Decreto corre-
rão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. Art. 3º Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. Diadema, 23 de 
julho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito 
Municipal DHEISON RENAN SILVA Secretário de 
Governo DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Se-
cretária de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7973, DE 23 DE JULHO DE 2021 
CONVOCA a XI Conferência Municipal de Saúde 
de Diadema. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, no uso de suas atribuições 
legais, Considerando a decisão do Conselho Muni-
cipal de Saúde em reunião ordinária realizada dia 
01 de junho de 2021 e a Resolução CMS nº 03 da 
mesma data; Considerando, ainda, o que consta dos 
autos do Processo Administrativo nº 14715/2021; 
DECRETA: Artigo 1º - Fica convocada a XI Confe-
rência Municipal de Saúde de Diadema que será re-
alizada nos dias: 06 de agosto de 2021 (sexta-feira), 
a partir das 18h45min no dia 07 de agosto de 2021 
(sábado), a partir das 8hs. Paragrafo Único – A Con-
ferência supra referenciada será realizada por meio 
de plataforma digital, através do aplicativo Zoom, 
cujo link será amplamente divulgado para participa-
ção popular. Artigo 2º - A Conferência Municipal terá 
como finalidades: I – Promover a participação popu-
lar; II – Discutir e deliberar sobre o Plano Municipal 
de Saúde para o período 2022/2025. Artigo 3º - As 
normas de organização e funcionamento da Confe-
rência serão conferidas em Regimento Interno, da 
XI Conferência Municipal de Saúde deliberadas pela 
Comissão de Organização. Artigo 4º - As despesas 
com a execução deste Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas 
no orçamento, suplementadas, se necessário. Ar-
tigo 5º - Este Decreto entrará em vigor a partir da 
data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. Diadema, 23 de julho de 2021. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON 
RENAN SILVA Secretário de Governo DEBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Ju-
rídicos REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretária 
de Saúde

DECRETO Nº 7974, DE 23 DE JULHO DE 2021 
DISPÕE sobre a regulamentação da Lei Comple-
mentar 473/2019, que estabeleceu o Plano Diretor 
do Município de Diadema, no que tange ao enqua-
dramento da Certidão de Diretrizes como documen-
tação obrigatória para requerimento de Alvarás de 
Aprovação e Execução; JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover o 
equilíbrio e desenvolvimento urbano ordenado e 
sustentável da cidade, de forma planejada, garan-
tindo transparência, previsibilidade, mensuração e 
mitigação dos impactos de projetos imobiliários de 
transformação territorial; CONSIDERANDO que é 
prerrogativa exclusiva do Poder Executivo Municipal 
estabelecer fluxos e procedimentos administrativos 
para viabilizar o bom desempenho de suas funções, 
inclusive no âmbito do licenciamento de constru-
ções por interessados diversos; CONSIDERANDO 
o disposto no parágrafo segundo do artigo 331 da 
LC 473/19, que versa sobre a autoridade do Poder 
Executivo Municipal na definição da documentação 
necessária para instauração de processos adminis-
trativos referentes à expedição de Alvarás e Certi-
dões; CONSIDERANDO o crescente número de 
protocolos para Alvarás de aprovação e execução 
de obras novas, empreendimentos habitacionais 
e conjuntos em condomínio, não precedidos de 
emissão de Certidões de Diretrizes pela Comissão 
Especial de Análise e Aprovação; CONSIDERAN-
DO o possível impacto que empreendimentos de 
loteamentos e conjuntos habitacionais multifami-
liares podem gerar no adensamento do território e 
na eventual sobrecarga da infraestrutura urbana e 
serviços públicos instalados; CONSIDERANDO que 
a Certidão de Diretrizes é o documento expedido 
pela instância de licenciamento municipal de obras 
e edificações, que fixa os critérios a serem obser-
vados para elaboração dos projetos, com informa-
ções, normas, procedimentos, legislação aplicável, 
viabilidade ao uso pretendido, indicativo de peças 
técnicas complementares segundo análise setorial 
de cada secretaria para melhor elucidação das in-
tervenções, seus impactos e eventuais medidas 
mitigadoras; CONSIDERANDO que a observância 
adequada ao teor de  Certidões de Diretrizes mais 
qualificadas poderá resultar em elaboração de pro-
jetos mais apropriados ao contexto local, reduzindo 
seus prazos de análise quando do requerimento dos 
Alvarás correspondentes; DECRETA: Art.1º. A Certi-
dão de Diretrizes, conforme tipologias definidas no 
artigo 328 da Lei Complementar 473/2019 (Plano 
Diretor), passa a ser considerada como documento 
de apresentação obrigatória, pelo interessado, nos 
processos de solicitação de Alvará de Loteamentos 
e Alvará de Aprovação e Execução para empreen-
dimentos sujeitos à apresentação do Relatório de 
Impacto de Vizinhança na referida legislação. Art.2º. 
Caberá ao interessado solicitar a emissão da Certi-
dão de Diretrizes conforme tipologia adequada ao 
projeto pretendido, por meio de protocolo de proces-
so administrativo próprio para tal fim e mediante res-
pectivo recolhimento das taxas aplicáveis. Art.3º. A 
Comissão Especial de Análise e Aprovação – CEAA 
poderá solicitar a apresentação de peças técnicas 
e relatórios complementares, de forma a subsidiar 
as análises necessárias para emissão da Certidão 
de Diretrizes requerida. Art.4. A Certidão de Dire-
trizes, desde que devidamente justificado, poderá 
estabelecer relação adicional de documentos, pe-
ças técnicas, laudos e/ou relatórios a serem apre-
sentados pelo interessado no posterior processo de 
análise para emissão de Alvará. Parágrafo único: A 
observância do projeto aos parâmetros e exigências 
definidas pela Certidão de Diretrizes não dispensa 
o interessado da apresentação de Relatório de Im-
pacto de Vizinhança, nos casos aplicáveis. Art.5º. 
Os servidores municipais e técnicos responsáveis 
pela análise de processos de Alvará já em trami-
tação, com data de protocolo anterior a publicação 
deste Decreto, poderão exigir que o interessado in-
gresse com solicitação de emissão de Certidão de 
Diretrizes para subsidiar prosseguimento da análise. 
Parágrafo único: A exigência de Certidão de Diretri-
zes para processos com solicitação de Alvará deve-
rá ser feita por meio de emissão de Comunicado/
Comunique-se no processo em tramitação, com res-
pectiva justificativa técnica. Art.6º. Os processos de 
requerimento de Certidões de Diretrizes deverão ser 
instruídos, com fornecimento pelo interessado, dos 
documentos relacionados no Anexo I deste Decreto. 
Art.7º. As despesas com a execução deste Decreto 
correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias consignadas no orçamento vigente, suplemen-
tadas se necessário. Art.8º. Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. Diadema, 23 de julho de 
2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos RONALDO JOSÉ LACERDA Se-
cretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. 
Os anexos integrantes deste Decreto estão disponí-
veis no site da Prefeitura do Município de Diadema 
– www.diadema.sp.gov.br

a empresa oliveira e receputi copiadora 
Ltda - Me, situada no endereço Rua Hele-
na Jacquey, nº 291, Rudge Ramos, São Ber-
nardo do Campo, CNPJ 07.657.389/0001-
91, Inscrição Estadual 635.999.997.000, 
vem comunicar o extravio das notas fiscais 
de serviço, números A1 000501 a  001000 
N. Automático 097215 data 01/07/2008.
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