
O Índice Nacional de Preços ao Con
sumidor Amplo 15 (IPCA15) registrou 
1,14% em setembro, maior resultado 
para o mês desde 1994 (início do Plano 
Real), quando ficou em 1,63%. O índice 
foi puxado pelos aumentos na gasolina 
e na energia elétrica. A variação é tam
bém a maior da série histórica do IPCA
15 desde fevereiro de 2016 (1,42%). No 
ano, o indicador acumula alta de 7,02%. 
Nos últimos 12 meses, o IPCA15 já ul
trapassa os dois dígitos (10,05%), como 
apontam os dados divulgados nesta 
sextafeira (24) pelo Ins tituto Brasileiro 
de Geogra fia e Estatística (IBGE). Gaso
lina e energia elétrica foram os itens 
que, individualmente, tiveram o maior 
impacto no índice geral, ambos com 
0,17 ponto porcentual.

A concessionária Nova Ceasa 
ABC apresentou, nesta sextafeira 
(24), projeto de modernização e am
pliação da Central de Abastecimento 
(Ceasa) ABC, em Santo André. O local 
contará com um mercado municipal 
e um novo centro de compras, pro
porcionando opções gastronômicas 
e de lazer em um só lugar. As obras 
devem ter início no primeiro trimes
tre de 2022 e a previsão de conclusão 
é de dois anos e meio. A ampliação 
ain da dará origem a 20 mil empregos, 
sendo 5 mil diretos e 15 mil indire
tos quando a nova estrutura estiver 
em operação.
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Cai número de homicídios no ABC, mas 
sobe o de crimes contra o patrimônio

No acumulado de janeiro a agosto, os sete municípios re gis traram 62 assassinatos, queda de 36,7% ante o mes mo pe ríodo de 2020
Os sete municípios do ABC regis

traram em agosto queda de 40% no 
número de homicídios, mas viram 
cres cer as principais estatísticas de 
crimes contra o patrimô  nio, em um 
movimento credi  ta do à retoma da das 

ativi  da des econômicas em 2021. Da
dos divulgados nesta sextafeiraa (23) 
pela Secretaria de Es tado da Segurança 
Pública   de São Paulo re ve lam que, em 
agosto, ocorreram seis ho mi cí  dos do
losos (quando o au tor tem intenção de Página 5

operação maria da Penha prende mais de 14 mil pessoas em apenas um mês

Ministro Marcelo 
Queiroga anuncia 

dose de reforço para 
profissionais de saúde

Gasolina e energia 
elétrica são maiores 

impactos individuais 
no IPCA-15, diz IBGE

Concessionária 
apresenta projeto 
de modernização 

da Ceasa  ABC

santo andré

covid-19 economia

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, anunciou nesta sextafeira 
(24) a inclusão de profissionais da 
saúde no grupo de pessoas que rece
berão uma dose de reforço da vacina 
contra a covid19. A nova aplicação de
verá ocorrer a partir de seis meses da 
imunização completa dessas pessoas. 
“Acabamos de aprovar a dose de re
forço para profissionais de saúde, pref
erencialmente com a Pfizer, a partir de 
seis meses após a imunização comple
ta. Essa já é a maior campanha de vaci
nação da história do Brasil”, postou 
em suas redes sociais. A orientação 
da pasta já valia para idosos acima dos 
70 anos e imunossuprimidos (pessoas 
transplantadas, com câncer e outros tipos 
de doenças graves). 

Helber Aggio/PSA

matar) na região, to tal 40% inferior ao 
registrado no mes  mo mês do ano pas
sado (dez). No acumulado de janeiro a 
agosto, os sete municípios re gis traram 
62 assassinatos, queda de 36,7% ante o 
apurado no mes mo pe ríodo do ano pas

sado (98). Em contrapartida, na com
paração entre agosto e o mes mo mês 
de 2020, hou  ve aumento de 49,3% em 
furto e roubo de veículos, de 207,7% 
nas de roubo de carga, de 44,5% nas de 
furtos em geral e de 21,2% nas de rou

bos em geral. Especialistas avaliam que, 
principalmente no segundo e terceiro 
trimestres do ano pas sado, o isola
mento social imposto pela pandemia 
contribuiu para re du zir o número de 
registros criminais. 

Paulo H. Carvalho/Agência Brasilía

Divulgação
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Arlindo Chignalia: ‘o Bolsonaro, que vive de 
continência, não bate continência para o povo’

Para o deputado federal, se ocorresse o impeachment do presidente da República o PT entraria em 2022 mais forte

n ENTRE ASPAS

Se somos favoráveis ao 
processo democrático 
temos de respeitar quem 
pensa diferente

Arlindo Chignalia 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O deputado federal Arlindo 
Chignalia (PT/SP) é defen
sor da  proporcionalidade, do 
presidencialismo e do financia
mento público de campanha. O 
petista afirmou, ao Diário Re-
gional, que o Brasil tem a pés
sima mania de a cada processo 
eleitoral inventar uma reforma. 
O parlamentar esteve em Dia
dema para visitar o educador e 
précandidato a deputado es
tadual Renato Moreni (PT).

“Entendo que a proporcio
nalidade, o presidencialismo e 
financiamento público de cam
panha são três pilares impor
tantes na estrutura de poder. 
Por que a proporcionalidade? 
Porque se você vota do distrito, 
não vai ter a proporcionalidade 
representada no Congresso Na
cional. Os Verdes, na Alemanha, 
chegaram a ter quase 20% e 
não chegaram a ter um repre
sentante Parlamento.  Tenta
ram implementar o Distritão, 
felizmente, conseguimos im
pedir. O preço disso, mas acho 
que valeu à pena, que apoiamos 
na Câmara para que houvesse a 
coligação na proporcional. Não 
é o que PT defende, mas entre 
isso e o Distritão, escolhemos 
reduzir danos”, afirmou.

O deputado destacou, em 
relação ao novo Código Eleitoral 
– aprovado na Câmara Federal 
e à espera de análise no Senado 
, que votou pela quarentena de 
juízes, promotores e polícia. O 
parlamentar embasa seu voto 
no fato de que a história recen
te do Brasil demonstra que os 
agentes do Estado utilizam da 
função para angariar votos.

“O (Sergio) Moro está aí para 
pro var isso. O próprio presi
dente (Jair) Bolsonaro (sem par-
tido), que visitava quartéis e não 
poderia está aí para provar isso, 
ainda que já tivesse na reserva. 
Entendo que o aprimoramento 
do processo democrático é per
manente. Agora, mudança nas 
regras a todo o momento não 
acho. Pequenas ou poucas, são, 
como dizem ‘o pirão é pouco, o 
meu prato primeiro’. É muito 
na linha de fazer mudança 
para se beneficiar.”

Ao fazer análise das mani
festações de 7 de setembro,  
Chignalia afirmou que  Bolso
naro conseguiu uma grande 
mobilização, mas menor do 
que anunciavam. Para o pe
tista, o caráter golpista que o 
presidente imprimiu o levou 
a mais uma desmoralização,  
dado que se sentiu obrigado a 
fazer uma “carta desdizendo 
tudo o que ele tinha falado”. 
“A dúvida que persiste, e acho 
que é geral, é em que medida 
vai manter esse recuo e vai, de 
fato, respeitar a constituição. 
Não avalio que tenha liderança 
para aplicar um golpe, mesmo 
porque não tem apoio na so
ciedade para isso”, ressaltou. 

Quanto à participação do 
expresidente Michel Temer 

Bolsonaro confirma candidatura à reeleição, nega golpe e demissão de Guedes
O presidente Jair Bolsona ro 

(sem partido) admitiu que par
ticipará do pleito de 2022. “Se não 
for crime eleitoral, eu respondo: 
pretendo disputar”, disse em en
trevista à revista Veja publicada 
nesta sextafeira (24). Em meio 
às ameaças sobre a realização das 
eleições no ano que vem, enfatiza
das nos últimos meses pelo chefe 
do Executivo, Bolsonaro disse 

(MDB) na “meaculpa” de Bol
sonaro após declarações in
flamadas contra os integrantes 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) nos atos de 7 de setem
bro, o petista afirmou que ape
sar das poucas informações, 
acredita que  essa relação não 
começou nesse episódio. 

“Entendo que deve ter um 
tipo de cumplicidade sufici
ente para Bolsonaro procurálo 
nessa hora de crise do governo. 
Ficou público que foi o Temer 
quem deu a redação (da carta), 
mas isso é um elemento a mais: 
Bolsonaro não confia em seus 
ministros. Mostra que o can
didato dele ao Supremo não é 
suficiente para tirálo da sinuca 
em que se meteu.” 

Outra ação que provocou 
polêmica neste mês foi a ten
tativa de Bolsonaro mudar as 
regras do Marco da Internet 
às vésperas de 7 de setembro. 
“A medida provisória (MP) 

era totalmente anticonsti
tucional. É uma aberração. 
O Bolso naro quer legalizar a 
fake news, a mentira. Que a 
calúnia não tenha a menor 
consequência”, pontuou.  

n CENÁRIO POLÍTICO
As pesquisas de intenção de 

votos mostram o expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à 
frente de Bolsonaro, que conta 
com 23% (segundo pesquisa 
Ipec divulgada na última quarta-
feira). Chignalia afirmou que é 
difícil entender como Bolson
aro ainda tenha cerca de 24% 
de apoio da população. 

“Inflação, desemprego e, 
pior do que isso tudo, a forma 
como ele conduziu a pandemia. 
Bolsonaro não foi omisso. Ao 
contrário, atuou contra o isola
mento social, contra a máscara 
e contra a vacina.  Omitiu dizen
do que era uma gripezinha. São 
atitudes que demonstram que 

Arquivo/Agência Brasil

Chignalia: “Bolsonaro não foi omisso. Ao contrário, atuou contra o isolamento social e a máscara” 
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Você pode acreditar

apostou na chamada imuni
dade de rebanho, irresponsavel
mente, como é próprio dele. 

As únicas áreas que vão 
bem são o agronegócio e os 
grandes grupos empresariais. 
O Bolsonaro que vive de con
tinência, não bate continên
cia para o povo. Porém, para 
o grande empresariado, com 
certeza, bate”, destacou.

O deputado descartou 
preferência por Lula disputar 
as próximas eleições presi
denciais com Bolsonaro. Para 
o petista, a  melhor maneira 
de o PT construir a vitória do 
Lula é fazendo a defesa  do 
que é melhor para o país e, 
segundo o deputado, “não há 
como imaginar que o Bolson
aro é o melhor  para o Brasil”. 

Conforme o deputado, pou
ca coisa mudaria no caso de 
impeachment Bolsonaro ser 
substituído pelo vice, Hamilton 
Mourão (PRTB). “Ambos repre

sentam o mesmo projeto. En
tretanto, o Mourão entraria 
bem mais enfraquecido e, 
portanto, sujeito a negociação 
para que seja um governo civi
lizado, coisa que o Bolsonaro 
não é”, pontuou. 

Entretanto, Chignalia des
tacou que se ocorresse o im
peachment, o PT entraria em 
2022  mais forte. “Só se consegue 
o impeachment de um presi
dente com mobilização de rua. 
O processo político seria infinita
mente mais rico e mais contun
dente, portanto, a nosso favor. 
Dificilmente os partidos, que va
mos chamar de centrodireta, se 
beneficiariam do impeachment.”

n CENTRÃO
Em relação da aproximação 

de Lula dos partidos de Centro, 
o deputado afirmou que não 
existe política sem diálogo e que 
é importante a conversa para se 
ganhar a eleição e para gover
nar. “Lula fez um governo que 
enfrentou a crise de derivativos 
(de 2008),  uma das piores da 
economia mundial. Colocou os 
bancos públicos para financiar a 
indústria, serviços, tudo que ne
cessitou, porque até então banco 
privado não colocava dinheiro. 
Portanto, acho importante ele 
conversar não só pelo passado, 
mas pela realidade presente. Se 
somos favoráveis ao processo 
democrático temos de respeitar 
quem pensa diferente. Por tudo 
que passou,  o Lula, especifica
mente, está demonstrando algo 
muito relevante: que não tem 
um perfil vingativo. Nós já 
sabíamos disso, mas ele está 
demonstran do mais uma 
vez”, afirmou.

na entrevis ta que não pretende 
“melar” o pleito. “A chance de um 
golpe é zero”, afirmou, apesar de 
ter dito várias vezes que “só Deus” 
o tiraria da Presidência.

O presidente afirmou que 
espera a melhora da economia e 
rechaçou a possibilidade de de
missão do ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Ao comentar os 
boatos sobre uma eventual troca 

no comando da pasta, foi enfático: 
“Vou colocar quem lá?” Para Bol
sonaro, se fosse substituir o mi
nistro, seria por alguém “da linha 
contrária à dele”, ou seria trocar 
seis por meia dúzia.

Outro ponto abordado por ele 
na entrevista foi sobre as mani
festações do dia 7 de setembro, o 
recuo e a tentativa de apazigua
mento da relação com o ministro 

Alexandre de Moraes, do STF. Bol
sonaro afirmou que seus apoia
dores esperavam que ele fosse 
“chutar o pau da barraca”. “Que
riam que eu fizesse algo fora das 
quatro linhas. E nós temos instru
mentos dentro das quatro linhas 
para conduzir o Brasil”, disse.

Prestes a completar mil dias 
à frente do Executivo, Bolsonaro 
persiste em negar casos de cor

rupção. Forte crítico dos traba
lhos da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid, que 
investiga a atuação do governo 
federal no combate à covid19, o 
presidente disse que “tem gente 
que não pensa no seu país” e, 
ao invés de “mostrar seu valor, 
quer caluniar o próximo”.

O presidente voltou a de
fender o uso de medicamentos 

sem eficácia comprovada para o 
combate à covid19. “Continuo 
defendendo a cloroquina. Eu 
mesmo tomei quando fui in
fectado e fiquei bom” afirmou. 

Mesmo com as denúncias 
sobre a atuação do governo no 
enfrentamento da pandemia, 
Bolsonaro mantém a postura de 
que não cometeu erros e desta
cou que faria tudo de novo. (AE)
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Doria lança ‘Refloresta SP’ e assina 
regulamentação do ICMS Ambiental
Expectativa com o programa é recuperar 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa até 2050

Governo do Estado de São Paulo

Doria: “SP é o primeiro estado do Brasil a ter o ICMS Ambiental”

O governador João Doria 
lançou, nesta sexta-feira (24), 
o “Refloresta SP”, programa 
para recuperar 1,5 milhão de 
hectares de vegetação nativa 
até 2050, e assinou o decreto 
que regulamenta o novo ICMS 
Ambiental (Lei 17.348/21). 
As ações foram realizadas du-
rante o evento São Paulo Am-
biental, em que o Governo de 
SP também reforçou o convite 
para que os municípios façam 
a adesão voluntária ao “Acordo 
Ambiental São Paulo” – inicia-
tiva para redução voluntária de 
emissão de gases de efeito es-
tufa e incentivo às ações de sus-
tentabilidade em todo estado.

“Quero reafirmar o compro-
misso do Governo do Estado 
com o Meio Ambiente. O Reflo-
resta SP é o maior programa de 
reflorestamento do país. Serão 
1,5 milhão de hectares recu-

perados até 2050, plantando 
florestas para recuperar vidas. 
São Paulo é também o primeiro 
estado do Brasil a ter o ICMS 
Ambiental”, destacou Doria. “E 
é muito importante que pre-
feitas e prefeitos tenham esse 
compromisso ambiental nos 
seus respectivos municípios”, 
complementou.

Com a assinatura do decreto 
do novo ICMS Ambiental, ficam 
regulamentadas as regras para 
repasse dos recursos aos mu-
nicípios, com distribuição por 
desempenho. Serão quatro eixos 
principais: preservação da bio-
diversidade, restauração da bio-
diversidade, segurança hídrica 
e geração de energia e gestão de 
resíduos sólidos. Ao longo dos 
próximos dez anos, segundo esti-
mativas das secretarias estaduais 
de Desenvolvimento Regional e 
da Fazenda e Planejamento, de-
vem ser transferidos R$ 5 bilhões 
aos municípios que se empen-
ham na preservação ambiental 
e na adoção de ações voltadas ao 
desenvolvimento sustentável.

n REPASSE
Sancionada em março 

deste ano, a legislação altera o 
porcentual relativo à fração 
destinada ao Meio Ambiente, 

que, nos 25% totais do tributo 
transferido aos municípios, 
passará de 1% para 2% pro-
gressivamente (com base em 
dados contabilizados até 2024), 
permanecendo fixo após o 
período de transição. As ci-
dades menos desenvolvidas 
devem ser mais beneficiadas. 

O Refloresta SP será realiza-
do por meio de parceria entre 
a Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente (SIMA) e o 
Banco Desenvolve SP. O novo 
programa incentiva o aumento 

da cobertura de vegetação na-
tiva com o plantio de florestas 
em sistemas agroflorestais e 
silvipastoris, que combinam a 
conservação e a produção agro-
pecuária no mesmo espaço. A 
expectativa é recuperar 1,5 mi-
lhão de hectares de vegetação 
nativa até 2050, com foco em 
áreas que não são de restaura-
ção obrigatória e não se encon-
tram ocupadas por atividades 
econômicas, como é o caso de 
pastagens de baixa capacidade 
agrícola. (Reportagem Local)

Mais de 14 mil pessoas são presas em 
Operação Maria da Penha desde agosto

Queiroga anuncia no Twitter dose de 
reforço para profissionais da saúde

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) di-
vulgou nesta sexta-feira (24) 
números da Operação Maria da 
Penha, lançada em agosto com 
o objetivo de enfrentar a violên-
cia doméstica contra a mulher e 
aprimorar o sistema de proteção 
às vítimas. Entre 20 de agosto e 
20 de setembro, mais de 14 mil 
pessoas foram presas por violên-
cia doméstica, descumprimento 
de medidas protetivas e demais 
crimes contra a mulher.

Outras 40 mil medidas pro-
tetivas de urgência foram acom-
panhadas por policiais civis. Ao 
todo, 127 mil mulheres foram 
atendidas, segundo os dados 
divulgado pelo governo.

A operação foi um esforço 
concentrado coordenado pelo 
Ministério da Justiça para 
atender casos de violação da Lei 
Maria da Penha. A operaciona-

lização ficou a cargo das forças de 
segurança estaduais. As polícias 
de 26 estados e do Distrito Fe-
deral foram mobilizadas, e mais 
de 108 mil profissionais traba-
lharam para atender ocorrências 
ligadas à violação lei, de acordo 
com o ministério.

“A operação teve o engaja-
mento de diferentes institui ções 
para qualificar o atendimento 
às vítimas, reforçar o cum-
primento de medidas proteti-
vas e conscientizar a população 
sobre a importância de denun-
ciar as agressões. Os resultados 
mostram a importância de um 
olhar integrado para coibir casos 
de violência contra a mulher e 
prevenir a ocorrência de femi-
nicídios”, disse o ministro An-
derson Torres, em nota.

Ainda segundo os dados do 
ministério, foram realizadas cerca 
de 35 mil diligências policiais, ins-

taurados quase 37 mil inquéritos 
e 349 apoios foram prestados a 
oficiais de justiça para intimação 
de medidas protetivas de urgên-
cia. Os dados foram compilados 
pela Secretaria de Operações In-
tegradas (Seopi) do ministério.

“No resultado de todas as 
operações, o protagonismo é 
todo das forças de segurança”, 
disse Bráulio do Carmo, secre-
tário adjunto da Seopi. “Nosso 
papel foi integrar e levar ferra-
mentas”, explicou.

A Operação Maria da Penha 
contou com a parceria do Minis-
tério da Mulher, Família e Direi-
tos Humanos; das Secretarias de 
Segurança Pública dos Estados e 
do Distrito Federal; do Conselho 
Nacional dos Comandantes-
Gerais das Polícias Militares do 
Brasil (CNCG); do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), entre 
outros. (Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou nesta 
sexta-feira (24) em seu Twitter 
a aplicação de doses de reforço 
de vacinas contra a covid-19 
em profissionais da saúde. De 
acordo com o ministro, a Pfizer 
deve ser o imunizante prefe-
rencial para esse caso e a dose 
de reforço deverá ser aplicada 
a partir de seis meses após as 
duas primeiras doses.

“Acabamos de aprovar a 
dose de reforço para profis-
sionais de saúde, preferen-
cialmente com a Pfizer, a 
partir de seis meses após a 
imunização completa. Essa 
já é a maior campanha de 
vacinação da história do 
Brasil. Brasil unido por uma 
#PátriaVacinada”, publicou 
Queiroga na rede social, sem 
deixar claro, porém, quais ou-
tros imunizantes podem ser 

Queiroga: é a maior campanha de vacinação da história

Fernando Frazão/Agência Brasil

n ENTRE ASPAS

É muito importante que 
prefeitas tenham esse 
compromisso ambiental nos 
seus respectivos municípios

João Doria

Com déficit de R$ 171 bilhões, 
Prefeitura de SP propõe nova reforma

Menos de três anos após 
aumentar o índice de contri-
buição previdenciária dos ser-
vidores públicos, a Prefeitura 
de São Paulo propôs à Câmara 
uma nova reforma ainda mais 
arrojada. A principal mudan-
ça será o fim da isenção para 
aposentadorias acima de 
um salário mínimo. A meta 
do prefeito Ricardo Nunes 
(MDB) é reduzir o déficit es-
timado em R$ 171 bi lhões 
para R$ 60 bilhões no prazo 
de 75 anos.

Para que isso aconteça, no 
entanto, será preciso mudar 
a Lei Orgânica para permitir, 
entre outras alterações, a co-
brança de alíquota de 14% em 
valores pagos a todos os apo-
sentados que ganham acima 
do teto e a adoção das idades 
mínimas previstas pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS): 65 anos para homens 
e 62 anos para mulheres, com 
exceção dos professores da 
rede. Para a mudança será ne-
cessário reunir o apoio de ao 
menos 37 dos 55 vereadores. 
A estimativa da prefeitura é de 
que 63.730 servidores inativos 
sejam afetados pela medida 
caso seja aprovada.

A exemplo do argumento 
usado pelo governo federal ao 

aprovar novas condições para o 
pagamento de aposentadorias 
em todo o Ppaís em 2019, a 
gestão de Nunes alega dificul-
dades para subsidiar o Institu-
to da Previdência Municipal de 
São Paulo (Iprem). A previsão 
para este ano é de que seja ne-
cessário o suporte de R$ 6 bi-
lhões do Tesouro para assegu-
rar o pagamento aos inativos e 
pensionistas - quase o dobro do 
total de investimentos previs-
tos em melhorias para a cidade.

Em estudo que sustenta o 
projeto, a prefeitura cita uma 
série de outros números para 
tentar convencer os parla-
mentares da urgência e ne-
cessidade da reforma. Entre 
eles, o aumento do número 
de inativos em relação ao de 
servidores em atividade. Em 
2010, por exemplo, havia 137 
mil pessoas na ativa e 78 mil 
aposentados e pensionistas. 
Já em 2020, o número dos que 
estavam no serviço caiu para 
121 mil e o de beneficiários 
cresceu para 113 mil, elevando 
em 45% os dependentes.

Sem a nova reforma, o 
subsídio do Tesouro pode 
chegar a R$ 8,43 bilhões em 
2030, bloqueando investi-
mentos e prejudicando o 
custeio da máquina. (AE)

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

utilizados na falta de Pfizer.
Atualmente, o ministério 

da Saúde já orienta a dose de 
reforço para idosos acima de 70 
anos, também com Pfizer. Con-
tudo, Estados como São Paulo 

têm utilizado também a Coro-
navac para esses casos

Queiroga cumpre isolamen-
to em Nova York após testar 
positivo para a Covid-19, na 
terça-feira. (AE)

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.
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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
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Prévia da inflação oficial é a maior 
para meses de setembro desde 1994
Puxado por altas nos combustíveis e na energia, IPCA-15 marcou 1,14%; em 12 meses, indicador supera 10%

Puxado pelos aumentos na 
gasolina e na energia elétrica, 
o Índice Nacional de Preços ao 
Con sumidor Amplo 15 (IPCA-
15) registrou 1,14% em setem-
bro, maior resultado para o 
mês desde 1994 (início do Plano 
Real), quando ficou em 1,63%. 
A variação é também a maior da 
série histórica do IPCA-15 des-
de fevereiro de 2016 (1,42%). 

No ano, o indicador acumu-
la alta de 7,02%. Nos últimos 
12 meses, o IPCA-15 já ultra-
passa os dois dígitos (10,05%), 
como apontam os dados di-
vulgados ontem (24) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Gasolina e energia elétrica 
foram os itens que, individual-
mente, tiveram o maior impac-
to no índice geral, ambos com 
0,17 ponto percentual (p.p.). 
Por grupos, as maiores influên-
cias vieram de Transportes, com 
alta de 2,22% e impacto de 0,46 
ponto percentual; Alimentação 
e bebidas (1,27%, 0,27 p.p.); e 
Habitação (1,55%, 0,25 p.p.).

Nos transportes, a alta dos 
combustíveis (3,00%) veio aci-
ma da registrada no mês ante-
rior (2,02%). A gasolina subiu 
2,85% e acumula 39,05% nos 
últimos 12 meses. Os demais 
combustíveis também apresen-
taram altas: etanol (4,55%), gás 

veicular (2,04%) e óleo diesel 
(1,63%). No grupo destaca-
se ainda a alta nos preços das 
passagens aéreas, que subiram 
28,76% em setembro, exercen-
do o terceiro maior impacto 
(0,11 p.p.) no IPCA-15 do mês.

Em Alimentação e bebidas, 
a alimentação no domicílio acel-
erou de 1,29% em agosto para 
1,51% em setembro. Os preços 
das carnes subiram 1,10% e con-
tribuíram com 0,03 p.p. de im-
pacto no índice geral. Subiram 
também os preços da batata-
inglesa (10,41%), do café moí do 
(7,80%), do frango em pedaços 

(4,70%), das frutas (2,81%) e do 
leite longa vida (2,01%). 

Por outro lado, houve queda 
pelo oitavo mês consecutivo 
nos preços do arroz (-1,03%) 
e pelo sexto mês seguido nos 
preços da cebola (-7,51%).

A alimentação fora do do-
mi cílio também acelerou na 
pas sagem de agosto (0,35%) 
pa ra setembro (0,69%). Porém, 
observaram-se movimentos 
distintos nos dois principais 
componentes desse subgru-
po: enquanto a refeição subiu 
1,31%, frente à alta de 0,10% 
no mês anterior, o lanche te-

Caro(a) leitor(a), por muitas vezes ouvimos que a taxa 
Selic subiu ou que caiu. Porém, afinal, o que é a Selic e 
como influencia e age em nossa vida financeira?

Resumidamente, a Selic é a taxa básica de juros da 
economia brasileira, pois norteia e influencia as demais taxas de 
juros do Brasil, como as cobradas pelos bancos no cheque especial, 
rotativo do cartão de crédito, nos empréstimos, financiamentos e 
também nas taxas pagas nas aplicações financeiras.

Pois bem, nesta semana, o Conselho de Política Monetária 
(Copom), órgão responsável por acompanhar e traçar a política 
monetária do país, elevou a Selic 6,25% ao ano.

A decisão de aumentar a taxa é uma ferramenta de politica 
monetária que busca controlar e reduzir a inflação, pois, ao elevar 
o preço do dinheiro, os bancos passam a cobrar mais caro para 
conceder empréstimos, reduzindo o ritmo de consumo e a inflação.

No sentido contrário, a redução da Selic tem como objetivo 
estimular e aquecer a economia, pois empréstimos e financiamentos 
ficam mais baratos e acessíveis, incentivando o consumo.

Portanto, o IPCA (índice oficial de inflação) e a Selic caminham 
muito próximos no dia a dia da economia, pois as ações de elevar 
ou reduzir o juro básico afetam o resultado da inflação.

Da mesma forma, as movimentações da Selic também 
impactam nas aplicações financeiras, pois muitos investimentos 
têm suas rentabilidades atreladas à taxa básica, servindo como 
referencia. Portanto, sempre que a Selic sobe, esses investimentos 
tendem a ter maior rentabilidade.

Agora você já sabe o que é Selic, qual sua função no controle 
inflacionário e seu impacto na vida financeira de pessoas e famílias.

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda 
uma mensagem que te explico. Meu e-mail 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.

A taxa Selic subiu.  
O que isso significa?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Dólar aproxima-se de R$ 5,35 com preocupações sobre China
As preocupações sobre  pos-

sível crise na economia chinesa 
e a alta da inflação no Brasil 
provocaram turbulências no 
mercado financeiro ontem 
(24). O dólar aproximou-se 
de R$ 5,35 e fechou no maior 
va lor em mais de um mês. 
A bolsa de valores caiu após 
três dias seguidos de alta.

O dólar comercial encerrou 
o dia vendido a R$ 5,344, com 
alta de 0,64%. A cotação operou 

Moeda norte-americana fecha no maior valor em mais de um mês; Bolsa interrompe três sessões de alta e fecha em queda de 0,69%, aos 113.283 pontos
em alta durante toda a sessão e 
fechou no maior nível desde 23 
de agosto (R$ 5,382). A divisa 
subiu 1,17% na semana e acu-
mula valorização de 3,32% em 
setembro e de 2,99% em 2021.

No mercado de ações, o dia 
também foi marcado pela ten-
são. O índice Ibovespa, da B3, 
fechou o pregão aos 113.283 
pontos, com recuo de 0,69%. 
Apesar da baixa de ontem, o in-
dicador subiu 1,65% na sema-

na, tendo a primeira alta após 
três semanas de perda. 

Os mercados financeiros de 
todo o planeta foram afetados 
pelas preocupações em torno da 
eventual insolvência da incor-
poradora chinesa Ever grande, 
que teria deixado de hon rar o 
pagamento US$ 83,5 mi lhões 
em títulos que venceriam on-
tem. Os receios de um even-
tual colapso no mercado imo-
biliário da China afetam países 

emergentes, como o Brasil, que 
exportam commodities (bens 
primários com cotação interna-
cional) para o país asiático.

No Brasil, a alta da inflação 
preocupou o mercado. A prévia 
da inflação oficial, o IPCA-15, 
divulgado ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), subiu 
1,14% em setembro e acumula 
10,05% em 12 meses. O índice 
aumenta as pressões para que 

ve recuo de 0,46%, após alta 
de 0,75% em agosto.

n ENERGIA ELÉTRICA
O grupo habitação foi pu-

xado mais uma vez pela alta na 
energia elétrica (3,61%), embora 
a variação tenha desacelerado 
em relação a agosto (5,00%). No 
mês passado vi gorou a bandei ra 
vermelha pa tamar 2, com acrés-
cimo na conta de R$ 9,492 a cada 
100 kWh con  sumidos. Desde 1º 
de setembro vale a ban deira de 
escassez hídrica, que acrescen-
ta R$ 14,20 para os mesmos 
100 kWh. (Reportagem Local)

Preço da gasolina subiu 2,85% em setembro e acumula 39,05% nos últimos 12 meses

Helena Pontes/Agência IBGE

o Banco Central (BC) acelere 
a alta da Selic (juros básicos da 
economia) nas próximas re-
uniões do Comitê de Política 
Monetária (Copom). Na últi-
ma quarta-feira (22), a Selic 
foi ele vada em 1 ponto percen-
tual, para 6,25% ao ano.

As atenções dos investi-
dores também estiveram volta-
das à busca de uma solução 
para o pagamento de preca-
tórios, em meio à nova propos-

ta de PEC, e à tramitação da re-
forma do Imposto de Renda no 
Senado, ambos essenciais para 
seja possível compatibilizar o 
programa social Auxílio Brasil 
com o cumprimento do teto de 
gastos, a âncora fiscal do país. 
Na noite de quinta-feira, em 
sua tradicional live, o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou que, 
se a equipe econômica con-
seguir, o Auxílio Brasil pode até 
superar os R$ 300. (ABr/AE)

Plataforma de compra e venda exclusiva para 
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça 
o comércio local, desenvolvendo a sua região. 

Quer vender 
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Segundo a SSP-SP, região registrou seis assassinatos no mês passado, queda de 40% ante agosto de 2020; cresce a ocorrência de roubos e furtos
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O ABC registrou em agos
to queda de 40% no número 
de homicídios, mas viu cres
cer as principais estatísticas 
de crimes contra o patrimô 
nio, em um movimento credi 
ta do à retoma da das ativi  da
des econômicas em 2021.

Dados divulgados ontem 
(23) pela Secretaria de Es tado 
da Segurança Pública (SSPSP)  
re ve lam que, em agosto, ho mi
cí  dos dolosos (quando o au tor 
tem intenção de matar) fi   ze    ram 
seis vítimas na região, to tal 40% 
inferior ao registrado no mes 
mo mês do ano passado (dez).

No acumulado de janeiro a 
agosto, os sete municípios re gis
traram 62 assassinatos, queda 
de 36,7% ante o apurado no mes
mo pe ríodo do ano passado (98).

Em contrapartida, na com
paração entre agosto e o mes

mo mês do ano passado, hou 
ve aumento de 49,3% nas 
ocor rências de furto e roubo 
de veículos, de 207,7% nas 
de roubo de carga, de 44,5% 
nas de furtos em geral e de 
21,2% nas de roubos em ge
ral (veja tabela acima).

Especialistas avaliam que, 
principalmente no segundo 
e terceiro trimestres do ano 
pas  sado, o isolamento social 
im posto pela pandemia de co

vid19 deu contribuição deci
siva para re du zir o número de 
registros criminais. Em 2021, 
com a retomada da atividade 
econômica, a tendência é de 
que os indicadores retornem 
aos patamares prépandemia.

Ainda segundo as esta
tísticas do governo do Esta
do, as ocorrências de roubo 
de carga saltaram para 40 em 
agosto, contra 13 no mesmo 
mês do ano passado. No acu

mulado do ano, a alta é de 
39,2%, para 284 registros. 
Por sua vez, o total de furtos 
e roubos de veículos subiu de 
765 em agosto do ano pas
sado para 1.142 no mesmo 
mês deste ano. No acumula
do de 2021, o aumento é de 
16,4%, para 7.797 casos.

Roubos e furtos de objetos 
em geral, como telefones celu
lares, carteiras e relógios, tam
bém tiveram alta. No caso dos 

CAISM vai funcionar no Centro de Especialidades Médicas

ABC reduz número de homicídios em agosto, mas 
indicadores de crimes contra o patrimônio pioram

Ribeirão Pires vai ganhar Centro 
Especializado de Atenção à Mulher

Ribeirão Pires vai ganhar 
um Centro Especializado de 
Atenção à Mulher (CAISM). 
O local funcionará no segun
do andar do novo Centro de 
Especialidades Médicas, que 
está em obras avançadas e 
tem previsão de inauguração 
para dezembro deste ano.

O CAISM será para atendi
mento exclusivo às mulheres 
e terá quatro consultórios, 
sala para mamografia, ul
trassom, pequenos procedi
mentos, enfermagem, ad
ministrativo e farmácia, além 
de ampla recepção.

A expectativa é que o 
Centro de Especialidades 
Médicas atenda no primeiro 
momento 100 pessoas por 
dia, com perspectiva de au
mento de duas a três vezes 
mais, como detalha o médico 
obstetra Mário Sérgio Alves 
da Cunha, responsável pelo 
atendimento à saúde da mu
lher em Ribeirão Pires. 

“Vamos ter um local que 
será referência na região 
no atendimento à mulher 

nos próximos anos. Nossa 
perspectiva é começar com 
100 atendimentos diários, 
número que pode chegar a 
300 ou mais nos meses sub
sequentes, de acordo com a 
demanda”, destacou.

Tanto o Centro de Atenção 
Especializada à Mulher, quanto 
o Centro de Especialidades 
Médicas fazem parte do projeto 

denominado como “Quadri
látero da Saúde”, que está sendo 
construído no prédio da antiga 
biblioteca municipal, ao lado da 
Fábrica de Sal. Futuramente, o 
Quadrilátero da Saúde também 
abrigará um Centro Avançado 
de Diagnóstico de Imagem 
além do Complexo Hospitalar 
da UPA Santa Luzia. (Repor
tagem Local)

Diadema realiza mutirão de 
vacinação contra a covid-19
Hoje (25), 19 postos de 

vacinação da Secretaria Mu
nicipal da Saúde (SMS) de 
Diadema estarão abertos, das 
8h30 às 16h, para mais um 
Dia D de vacinação contra a 
covid19. Poderão ser vacina
dos com a primeira dose os jo
vens de 12 anos ou mais (com 
ou sem comorbidade), além dos 
demais contemplados nos gru
pos anteriores e que por algum 
motivo ainda não foram vaci
nados; pessoas aptas a toma
rem a segunda dose (D2), seja 
aquelas que estão com a dose 
em atraso; as que tem D2 (de 
Coronavac ou Astrazeneca) pre
vistas até o dia 30 de setembro 
ou ainda quem tem Pfizer com 
intervalo mínimo de 8 sema
nas entre a D1 e D2.

Também será aplicada a 
terceira dose (D3) ou dose de 
reforço para os idosos com 
idade igual ou superior a 60 
anos que foram imunizados 
até o dia 31 de março com a 
segunda dose da Coronavac 
ou pessoas com doença imu
nossupressora, desde que 
a segunda dose (D2) tenha 

sido feita há pelo menos 4 se
manas (28 dias).

Quem recebeu a primeira 
dose da Astrazeneca e está no 
prazo para receber a segunda 
dose, pode procurar o posto 
de vacinação pois o município 
tem feito a segunda dose de 
Pfizer. A intercambialidade 
das vacinas foi autorizada 
pelo Comitê Científico do 
Governo do Estado e pelo 
Plano Estadual de Imuniza
ção (PEI), que embasaram a 
decisão em estudos da Orga
nização Mundial de Saúde e 
orientações do próprio Minis
tério da Saúde. 

Outra novidade é que a Pre
feitura de Diadema antecipou 
o esquema vacinal da Pfizer. O 
intervalo entre as doses será 
de 8 semanas (ou 56 dias) e 
não mais de 12 semanas. 

Quem for aos postos de 
vacinação nesse final de se
mana poderá fazer, voluntari
amente, doações de alimentos 
e agasalhos para ajudar as 
famílias que estão situação de 
vulnerabilidade social em nos
sa cidade. (Reportagem Local)

Mauá entrega obra 
de microdrenagem 
e sinalização viária 

no Jardim Zaira
A Prefeitura de Mauá en

tregou nesta sextafeira (24) 
obra de importante impacto na 
região do Jardim Zaíra. A inter
venção, realizada nas ligações 
da Avenida Benvenuto Bagnara 
e Rua Arquimedes Mardegan 
com a Avenida Presidente 
Castelo Branco, melhora a di
rigibilidade e a visibilidade dos 
motoristas no local e também 
o escoamento de águas pluviais 
durante os dias de chuva.

A primeira parte da obra, 
realizada pela Secretaria de 
Serviços Urbanos, foi o re
alinhamento da valeta de es
coamento de águas, seguida do 
recapeamento da área ao redor, 
acabando com buracos que pre
judicavam o tráfego no local.

Após o período de secagem 
total do concreto, a Secretaria 
de Trânsito e Sistema Viário 
rea lizou a pintura da sinaliza
ção viária, demarcando a área 
de travessia de pedestres e ou
tras faixas da via, o que ajuda 
a visualização para os motoris
tas. (Reportagem Local)

roubos (quando há apropriação 
do bem mediante ameaça ou 
violência) foram registrados 
1.652 boletins de ocorrência 
em agosto, contra 1.363 no 
mesmo mês do ano passado. 
No acumulado do ano, a alta é 
de 5,8%, para 12.747 casos. Na 
mesma comparação, o nú me ro 
de furtos (quando a apropria
ção do bem é feita sem a presença 
do proprietário) cresceu 22,5%, 
para 13.388 ocorrências.

n ESTUPRO
Os dados da SSPSP tam

bém apontam aumento no nú
mero de estupros na região. No 
mês passado foram registrados 
40 ocorrências dessa modali
dade criminal, alta de 14,3% 
ante o comunicado no mesmo 
mês do ano passado. No acu
mulado do ano, foram lavrados 
342 BOs de estupro, alta de 
11,4% ante igual período de 
2020. (Reportagem Local)

Número de homicídios e latrocínios cai; demais modalidades crescem

Fonte: Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SP)
Inclui Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

Anderson Amaral/Especial para o DR

Modalidade   Comparação mensal  Comparação anual

 Agosto/21 Agosto/20 Var. (%) Jan-Ago 21 Jan-Ago 20 Var. (%)

Homicídio doloso 6 10 -40,0 62 98 -36,7

Latrocínio (roubo seguido de morte) 0 1 -100,0 5 3 66,7

Tentativa de homicídio 11 8 37,5 82 92 -10,9

Estupro (incluindo de vulneráveis) 40 35 14,3 342 307 11,4

Furto em geral 1.877 1.299 44,5 13.388 10.930 22,5

Roubo em geral 1.652 1.363 21,2 12.747 12.044 5,8

Furto e roubo de veículos 1.142 765 49,3 7.797 6.697 16,4

Roubo de carga 40 13 207,7 284 204 39,2

ESTATÍSTICAS CRIMINAIS NO ABC - AGOSTO

n O NÚMERO

1.142
furtos e roubos de veículos 
foram registrados no ABC em 
agosto, segundo a SSP

Arquivo

Em 2021, ABC registra queda de 36,7% nos homicídios

Gabriel Mazzo/PMETRP
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Projeto de modernização da Ceasa 
de S.André vai gerar 20 mil empregos
Intervenções contarão com investimentos de R$ 200 milhões e não vão alterar a rotina do local

A concessionária Nova 
Ceasa ABC apresentou nesta 
sexta-feira (24) o projeto para 
ampliação e modernização 
da Ceasa (Central de Abastec-
imento) ABC. O local contará 
com um mercado municipal e 
um novo centro de compras, 
proporcionando opções gas-
tronômicas e de la zer em um 
só lugar. As obras devem ter 
início no primeiro trimestre de 
2022 e a previsão de conclusão 
é de dois anos e meio. A amplia-
ção ainda dará origem a 20 mil 
empregos, sendo 5 mil diretos e 
15 mil indiretos quando a nova 
estrutura estiver em operação.

“É uma grande transfor-
mação na geração de emprego 
e renda que traremos para a 
cidade, em especial para esta 
região e para este eixo. Es-
tamos celebrando um dos 
grandes momentos da história 
de Santo André que começa a 
sair do papel. Logo neste mo-
mento e fim da pandemia, 
vemos um sinal após recuperar 

n ENTRE ASPAS

É o renascimento após 18 meses 
complicados. Era necessário 
uma estrutura que trouxesse 
investimento para seguir em frente

Brandon Crozier

a cidade, reconstruir as pontes 
desta área e limpar o nome de 
Santo André”, destacou o pre-
feito Paulo Serra.

O consórcio Novo Ceasa do 
ABC, grupo formado por em-
presas do segmento alimentício 
e de incorporação, foi vencedor 
do certame licitatório e terá 
direito a explorar o novo com-
plexo comercial por um prazo 
de 35 anos. Para o CEO Bran-
don Crozier, o projeto é sinôni-
mo de comemoração.

“É o renascimento após 
18 meses complicados. Era 
necessária uma estrutura 

que trouxesse investimento 
para seguir em frente, por 
isso viemos para moderni-
zar este espaço, contribuindo 
com a criação de um mer-
cado municipal, um centro 
gastronômico e um centro de 
la zer, além de empregos, tra-
zendo dignidade e humani-
dade para todos”, ressaltou 
Crozier, sobre as obras que 
têm estimativa total de inves-
timento de R$ 200 milhões.

O projeto prevê aumento 
do número de boxes para o co-
mércio de hortifrutigranjeiros 
de 63 para 216 e o incremento 

no número de pedras (divisões 
de espaços delimitadas apenas no 
chão), de 81 para 132.

Os investimentos vão per-
mitir que a Ceasa tenha capa-
cidade para abastecer toda a 
região, Zona Leste da Capital e 
ainda a Baixada Santista. “Sen-
do assim, o espaço irá garantir 
o abastecimento de cerca de 4,5 
milhões de pessoas, e passará 
a oferecer ainda mais produ-
tos hortifrutigranjeiros, além 
de opções gastronômicas”, de-
stacou o superintendente da 
Craisa, Reinaldo Messias. (Re-
portagem Local)

Helber Aggio/PSA

Divulgação

Paulo Serra: “estamos celebrando um dos grandes momentos da história de Santo André”

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

LABIRINTITE X ZUMBIDO X LIMPEZA.

Dra. Maryanne Ramos, Fonoaudióloga do Grupo Biomédic.

Labirintite: Uma tontura grave ou vertigem pode trazer a sensa-
ção de que algo está terrivelmente errado. É possível que a ori-
gem do seu problema seja a labirintite, uma infecção do labirinto, 
que é o sistema de cavidades cheias de líquido do ouvido interno. 
O labirinto controla o equilíbrio. Embora a vertigem possa tornar 
extremamente difícil para você continuar com as suas atividades, 
a infecção em si não é perigosa. Em geral, o repouso é o principal 
tratamento. 
O médico pode receitar remédios para combater a tontura, assim 
como a náusea e o vômito que também podem acontecer. Na 
maioria dos casos, os sintomas desaparecem entre uma e três 
semanas. Episódios recorrentes de vertigem devem ser investi-
gados por um médico, já que podem representar alguma outra 
doença não manifesta.
Zumbido: Todo mundo fica com um pouco de zumbido nos ou-
vidos de vez em quando, mas quando acontece continuamente 
isso pode incomodar você. É o resultado de um dano das células 
ciliadas do ouvido interno. Essas células captam as vibrações 
sonoras e enviam impulsos elétricos pelo nervo auditivo para o 
cérebro. No zumbido, as células estão “ligadas” o tempo o todo, 
fazendo o cérebro pensar que as vibrações sonoras estão en-
trando no ouvido sem cessar.
Entre as causas possíveis do zumbido estão trauma acústico, 
cerume, infecção, efeitos colaterais de certos medicamentos 
(mais de 200 podem ocasionar zumbido),  tímpano perfurado, 
acúmulo de líquidos, pressão arterial alta, tumor, diabetes e en-
velhecimento.
Para interromper o zumbido e a labirintite, tente o seguinte:
• Interrompa o barulho muito alto ou use um protetor auricular.
• Mantenha baixa a sua pressão arterial
• Diminua o sal. 
• Limite a aspirina. Seu consumo crônico ou mesmo o uso fre-
qüente durante um ou dois dias pode causar zumbido. Fale com 
o seu médico antes de interromper qualquer medicamento que 

você acha que pode estar causando o zumbido.
• Evite cafeína, tabaco e substâncias que criam dependência, 
pois elas também podem desencadear o zumbido.
• Malhe. Se a causa do zumbido for má circulação, fazer exercí-
cios físicos ajudará.
• Certifique-se de descansar o suficiente.
É importante cuidar dos ouvidos para prevenir que problemas 
graves aconteçam. 
 Limpeza: ao contrário do que pensam muitas pessoas, na maio-
ria das vezes, é melhor deixar o cerume no ouvido. Ele está lá por 
uma boa razão: reter sujeira, bactérias e outras partículas que 
podem causar ferimentos, irritação ou infecções.
Às vezes, no entanto, o cerume se intensifica. Mesmo assim, em 
grande parte das vezes, os ouvidos se limpam sozinhos. Quando 
você come ou fala, os movimentos do maxilar empurram a cera 
para o ouvido externo, de onde você pode remover com facilida-
de, usando um pedaço de algodão umedecido.
Somente quando o cerume estiver causando desconforto ou 
atrapalhando a audição, você deve fazer algo para removê-lo, 
mas com extremo cuidado. Os cotonetes deveriam vir com uma 
etiqueta de aviso: NÃO COLOQUE PROFUNDAMENTE NOS 
OUVIDOS. 
Eles podem fazer mais mal do que bem, empurrando a cera para 
dentro do canal auditivo, até mesmo contra o tímpano, podendo 
interferir na audição. E não é só: eles também podem prejudi-
car a delicada parede do canal ou perfurar o tímpano. Tanto um 
quanto o outro podem levar a uma infecção.
Se o cerume estiver realmente incomodando e precisar ser remo-
vido, deixe que um médico faça isso para você. Não use gotinhas 
para amaciar a cera. Se o problema não estiver com o cerume, 
as gotas podem piorá-lo. 
Consulte um médico antes de fazer uso dessa substância.

Você pode acreditar

/diarioregionaloficial/diarioregionaloficial
www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000

Miss São Paulo tem representante 
de S.Bernardo na categoria Mini

A pequena Beatriz Dias 
Furtado, 5 anos, vai represen-
tar São Bernardo no Miss São 
Paulo, categoria Mini, que ocor-
rerá neste domingo (26),  no 
Teatro Lauro Gomes. Bia é uma 
menina meiga, espontânea e di-
vertida. Segundo sua mãe, Kelly 
Dias Furtado, com o isolamento 
social por conta da pandemia, a 
garotinha passava horas trocan-
do  de roupa para desfilar em 
casa, ou fazendo roupas para as 
bonecas com os materiais que 
ela tinha acesso.

  “Com a adaptação da ro-
tina percebi que a Bia adorava 
brincar de modelo. Constan-
temente me pedia para ter 
o próprio canal no Youtube 
e Instagran e brincava gra-
vando chamadinhas pelo ce-
lular fingindo falar com os 
seguidores”, destacou.

Kelly afirmou que perce-
bendo o interesse da filha pelo 
mundo da moda, decidiu fazer 
uma página para Bia no Insta-
gram. “Meu intuito inicial foi 
incentivar o uso da comunica-
ção verbal, mantendo-a em um 
ambiente seguro e também em 
que a família, mesmo distante, 
pudesse estar acompanhando 
seu desenvolvimento. Em pou-
cos meses a página atingiu o 1k 
(mil seguidores) para nossa sur-
presa”, disse.

Com o sucesso na rede,  Bia 
foi chamada para participar de 
desfiles de roupa infantil e ti-
rar foto para catalogo de lojas. 
Segundo Kelly, era visível que a 
pequena gostava de ser fotogra-
fada e estava perdendo a timi-
dez e a retração observadas com 
o início da pandemia.

Em agosto deste ano sur-
giu a oportunidade de Bia par-
ticipar do Miss São Paulo, mas 
necessitava de patrocinadores. 
“Assim que souberam alguns lo-
jistas se prontificaram a fazer o 
patrocínio. Somos muito gratos 
pelas parcerias e pessoas especi-
ais que temos encontrado nesse 
percurso”, destacou. 

Beatriz, que participará do 
evento como Miss São Bernardo, 
conta com apoio da agência My 
Cast, Farmácia Malheiros, Esté-
tica Beleza Saudável; Magazine 
Era Uma Vez, Mil Milhões Per-
sonalizados, Infinity Clothesbr;   
e Colégio Obede Edom.

Segundo Kelly, Bia não 
sabe que vai participar do con-
curso. Sua mãe lhe disse que 
vai participar de um desfile 
“estilo princesa”, para con-
hecer mais amiguinhas e se 
divertir.  “A Bia amou a ideia 
e desenhou como seria seu 
vestido. Apesar da pouca idade 
a Bia é muito decidida e tem 
definido seu estilo. Sempre es-
colhe os próprios looks. Os fa-
voritos sempre são os vestidos 
e quanto mais rodado melhor”, 
afirmou. (Angelica Richter) 
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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

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

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

Você pode acreditar

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROGRAMA FREN-
TE DE TRABALHO – EDITAL Nº 01/2021- A Prefei-
tura do Município de Diadema, através da Secretaria 
de Administração e Gestão de Pessoas convoca os 
candidatos classificados a comparecerem no dia, 
horários e local abaixo indicados, munidos dos se-
guintes documentos originais: Documento de Iden-
tidade – RG; Cadastro de Pessoa Física – CPF 
(Regularizado); Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (C.T.P.S.) ou Extrato Previdenciário (CNIS) 
emitido pelo INSS; Comprovante de residência re-
cente (conta de luz, água, telefone fixo, celular ou 
internet); Certidão de Nascimento ou RG dos filhos 
ou dependentes legais até 18 anos e dos filhos com 
deficiência. O não comparecimento indicará a desis-
tência e consequente perda da vaga.
Av. Sete de Setembro, 1670 - Centro, Diadema - 
Centro Cultural Okinawa do Brasil
Dia 30/09/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
1.020,PETERSON MARIANO DE LIMA SOREI-
RA,267566992
1.021,MARCELO DO NASCIMENTO SIL-
VA,261226423
1.022,ALEXANDRE SALES ROSA,259001119
1.023,CELSO APARECIDO VALADÃO,262686666
1.024,ORLANDO BATISTA DE CARVA-
LHO,335002316
1.025,NILTON FRANCISCO DOS SAN-
TOS,278029279
1.026,EDMILSON SOARES DA SILVA FI-
LHO,253990932
1.027,CLAUDIO APARECIDO DA SILVA,287737342
1.028,EMERSON SANTANA DOS SAN-
TOS,371841367
1.029,JOAO BATISTA FERREIRA,509173317
1.033,ROBERTO SOUZA DE AMORIM,360315355
1.034,ELIAS DANTAS DE SOUZA,349025836
1.035,VAGNER RAMOS DE SENA,4226986804
1.036,GILSON ALVES DA COSTA,244694738
1.037,SALVADOR JANUÁRIO DA SILVA 
JUNIOR,NÃO INFORMADO
1.038,EULALIO ADRIANO NOVAIS,284424109
1.039,VANDERSON DA SILVA SOUZA,304080597
1.040,JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS,58224658
1.041,DEIVID DOS ANJOS SOUZA,354127743
1.042,LUCIANO RODRIGUES,368735163
1.043,MILTON BORGES DOS SANTOS FIL-
LHO,358995371
1.044,DALVADISIO SANTOS COSTA,53020065x
1.045,FRANCISCO GALDINO,414120887
1.046,ANDRE DIAS VENANCIO,35010850x
1.047,JOSÉ CARLOS SIQUEIRA,344144574
1.048,JORGE RICCARDO DE JESUS,308632412
1.049,PEDRO EGÍDIO,34496169
1.050,CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE 
SOUZA,347732173
1.051,EDSON NUNES LOURENCO,347639070
1.052,VALBERSON SANTOS DAS NE-

VES,642977872
1.053,MARCOS TADEU MIRANDA,343723657
1.054,ANDERSON MORAES DUARTE,342371889
1.055,ALEX SILVA SANTOS,35248523
1.056,EDSON RAMOS PEREIRA,3921501x
1.057,ERIK JOSÉ TORRES,431194245
1.058,FERNANDO FAGNER DA SILVA,322601587
1.059,LEANDRO LELIS FERREIRA,345279232Dia 
30/09/2021 às 13h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
1004,APARECIDA DE MORAES OLIVEI-
RA,523634602
1005,ROSE FELIX DE ANDRADE,36229525-6
1006,MARIA APARECIDA DO NASCIMEN-
TO,262276318
1007,GENILDA DOS SANTOS,36179880-5
1008,CREUSA LEITE DA SILVA,35.949.400-6
1009,HEIA CRISTINA RIBEIRO CRUZ,208392956
1010,FRANCISCA CIRINO LOPES,53.746.084-6
1011,ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA SAN-
TOS,177454921
1012,FÁTIMA CRISTINA TESSAROLLI,262699898
1013,CARMEN LUCIA MARCIANO VIA-
NA,24.284.462-5
1014,MARIA DA CONCEIÇÃO DE JE-
SUS,388362790
1015,JOVELINA FERREIRA DA CRUZ,23300400-2
1016,LUCIANA DE CAMPOS SILVA,21467303-0
1017,MARISTELA PEREIRA CARVA-
LHO,577595659
1018,MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO RA-
MOS,56342473-4
1019,RAINUNDA CRISTINA SANTOS SIL-
VA,376638333
1020,MARIA ELENI DA SILVA,223482250
1021,ELIANE FOLADOR,22983090.0
1022,MARIA DE FATIMA DA SILVA SAN-
TOS,242837906
1023,MARIA LIVRAMENTO CHAVES AL-
VES,521371946
1024,MARIA LUCIA JESUS DA SILVA,N INF
1025,ROSENEIDE CONCEIÇÃO MACE-
DO,275394967
1026,LUCINEIDE ALVES DE MACEDO DA SIL-
VA,529882620
1027,SOLANGE BATISTA DA SILVA,342731701
1028,CLEIDE ANTONELI,248333665
1029,MARIA SIRLENE FERREIRA DE SOU-
ZA,256617181
1030,SILVANA DO CARMO,253181239
1031,MARIA CRISTINA DA SILVA,253184228
1032,REGINA CELIA SILVA CRUZ,21898970-2
1033,ROSANGELA PEDRO RAFAEL,25884126-6
1034,REGINA LOPES SILVA,N INF
1035,SIRLEY DA SILVA ALMEIDA,264381075
1036,LUCY DALVA FEITOSA,565434408
1037,LUZIMAR DOS SANTOS,24.833.025/1
1038,ZENILDA EVANI DE SÁ,55454532
1039,MARIA DA PAZ DE SOUZA LEITE,2272668802

1040,MARÍA MÁRCIA DA SILVA,24665483-1
1041,NEUDA PEREIRA DA SILVA,338078449
1042,VILMA RODRIGUES DE OLIVEI-
RA,242484145
1043,ESTER JEREMIAS DE SOUZA,28004091X
1044,ANDRÉA APARECIDA RAMOS DA SILVA OLI-
VEIRA,254648435
1045,ANDREIA MARTINS CLEMENTE,421789724
1046,MARIA JUCICLEIDE CRUZ VAR-
JÃO,340290109
1047,INÊS ALEIXO,639061631
1048,ELISÂNGELA DEODATO DA 
SILVA,26895947x
1049,ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS,268107324
1050,LUCIMARIA DE SOUSA SILVA,39903545X
1051,LÉA DA SILVA BARBOSA,25806331-2
1052,MARIA DAS DORES VITORINO DA SILVA,58 
183 778 2
1053,MARIA FRANCISCA DA SILVA,548715324
1054,LUCIANA DERTULIANO,303331136
1055,IVETE APARECIDA GOMES DIO-
GO,27193078
1056,ANDREA DOS SANTOS SILVA,268950994
1057,VILMARIA  BARBOSA DE SOU-
ZA,35.804.315-3
1058,JANETE DE FATIMA PEREIRA,26433324X
1059,ITAMARA CRISTINA BATISTA DA 
LUZ,25689946-0
1060,MÁRCIA ITAPARICA DA COSTA,24470468 _5
1061,MAURICEIA NOEMIA ALEXANDRE DA SIL-
VA,258136315
1062,LUCIANA ATAÍDE SANTOS,641060026
1063,JANICE MARIA DA SILVA TEODO-
RO,304046516
Diadema, 24 de setembro de 2021. ODAIR CABRE-
RA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GES-
TÃO DE PESSOAS.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DESPACHO DA SE-
CRETARIA DE ESPORTE E LAZER Resumo do 1º 
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018-
SEL firmado entre o MUNICÍPIO DE DIADEMA e 
INSTITUTO CEM POR CENTO SOCIAL para De-
senvolvimento do Projeto Escolinhas de Futebol. 
O presente aditivo da parceria vigerá de 01/10 a 
31/12/2021, podendo ser prorrogado até o limite de 
60 (sessenta) meses. O valor estimado do convê-
nio é de R$ R$200.081,01 (Duzentos mil, oitenta e 
um reais e um centavo) referente a 3 (três) meses 
para o presente exercício. Dotação orçamentária nº. 
12.02.2091.27.812.0003.335043 – fonte de recur-
so 11100000 – ficha 120012. Expediente pelo P.I. 
5230/2017. Diadema, 23/09/2021.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021: PORTARIA: 242, EXONERA a pedi-
do a contar de 20.09.2021 DIEGO DOS SANTOS 
BEZERRA, Prontuário 114.972, R.G. nº 29.138.685-
4, do cargo de Assistente de Enfermagem – Nível 
II, SS.
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PORTARIA GP Nº 1.366, DE 20 DE SETEMBRO 
DE 2021 NOMEIA membro em substituição para 
compor a Comissão de Avalição de Imóveis. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Dia-
dema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, CONSIDRANDO o disposto na 
Lei Municipal nº 1.441, de 27 de outubro de 1995; 
CONSIDERANDO, ainda o que consta do Proces-
so Administrativo Interno n° 20.535/96. DECIDE 
I - NOMEAR a servidora ESTER APARECIDA DE 
OLIVEIRA SANTOS, prontuário nº 005.590, lotada 
na Secretaria de Obras, para compor a Comissão de 
Avaliação de Imóveis, criada pela Lei Municipal nº 
1.441, de 27 de outubro de 1995, em substituição ao 
servidor RICARDO REZENDE GARCIA, prontuário 
nº 101.691, nomeado pela Portaria GP nº 1.414, de 
13 de novembro de 2017. II – RETROAGIR os efei-
tos desta Portaria ao dia 01 de setembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE Diadema, 20 de setembro de 2021 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal

PORTARIA GP Nº 1.370, DE 24 DE SETEMBRO 
DE 2021 NOMEIA membros para compor o Comi-
tê Municipal de Prevenção e Controle da Dengue, 
Chikungunya, Zica Vírus e Febre Amarela. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Dia-
dema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no 
art. 2º, do decreto Municipal nº 7.371, de 19 de abril 
de 2017; CONSIDERANDO, ainda, o que consta 
no Processo Administrativo Interno nº 3988/03; RE-
SOLVE Art. 1º Ficam nomeados para compor o Co-
mitê Municipal de Prevenção e Controle da Dengue, 
Chikungunya, Zica Vírus e Febre Amarela, instituí-
do pelo Decreto Municipal nº 7.371, de 19 de abril 
de 2017, os seguintes membros: I. Representante 
da Coordenadoria de Vigilância em Saúde: FRAN-
CIELE FINFA DA SILVA, prontuário nº 119.603; II. 
Representante do Serviço de Controle de Zoono-
ses: NANCI DO CARMO, prontuário nº 119.788; 
III. Representante da Coordenadoria de Atenção 
Básica: NANCY YASUDA, prontuário nº 119.708; 
IV. Representante do Serviço de Vigilância Epide-
miológica: KEILA CRISTINA DA SILVA, prontuário 
nº 119.783; V. Representante da Secretaria de Meio 
Ambiente e Serviços Urbanos: LUIS PAULO GODA 
PERRONI, prontuário nº 114.152; VI. Representante 
da Secretaria de Educação: CAMILA FERRAZ HI-

PÓLITO, prontuário 114.434; VII. Representante da 
Secretaria de Obras: FRANCISCO ALEXANDRE DA 
COSTA, prontuário nº 119.560. Art. 2º A coordena-
ção do Comitê ficará a cargo do representante da 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Art. 3º Os servidores desig-
nados pra compor o Comitê desempenharão suas 
atividades sem prejuízo das atribuições inerentes 
aos seus cargos/ funções. Art. 4° Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário, em especial as Portaria 
GP nº 1.080, de 20 de julho de 2007, nº 3.614, de 
15 de junho de 2020 e 3.816 de 24 de agosto de 
2020. Diadema, 24 de setembro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
DE 24/09/2021: PORTARIAS: 1371, EXONERA a 
contar de 24/09/21, VILMAR PEREIRA VAZ, RG 
23.299.989-2, Oficial de Gabinete III, SECOM. 
1372, EXONERA a contar de 24/09/21, DOUGLAS 
DE MELO BEZERRA, RG 42.231.800-0, Chefe 
de Divisão, SESA. 1373, EXONERA a contar de 
24/09/21, ADILSON FERNANDES DE SOUZA, RG 
20.667.186-6, Oficial de Gabinete I, SG. 1374, EXO-
NERA a contar de 24/09/21, VALMIR PEREIRA DA 
SILVA, RG 32.229.987-1, Oficial de Gabinete I, SG. 
1375, EXONERA a contar de 24/09/21, RODRIGO 
MARINHEIRO MUNIZ, RG 34.273.063-0, Chefe 
de Serviço, SMAS. 1376, EXONERA a contar de 
24/09/21, MICHELE PINHEIRO DOS ANJOS, RG 
30.001.684-0, Oficial de Gabinete I, SG. 1377, EXO-
NERA a contar de 24/09/21, JAILSON DUARTE DE 
SOUSA, RG 53.304.040-13, Oficial de Gabinete III, 
SG. 1378, REVOGA a contar de 27/09/21, FG de 
Coordenador, THIAGO NEVES DA COSTA, 117274, 
SASC. 1379, REVOGA a contar de 01/09/21, FG ní-
vel 4, MARLENE ANDRADE DE SOUSA, 118955, 
SS. 1380, DESIGNA a contar de 21/09/21, FG nível 
4, EGIDIO CARMINATTI NETO, 116720, SS.

DECRETO Nº 8.010, DE 20 DE SETEMBRO DE 
2021 FIXA o valor dos preços relativos à utilização 
de espaços culturais da Secretaria de Cultura para 
atividades culturais profissionais e da iniciativa pri-
vada. JOSÉ DE FILIPPI JÙNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO 

o disposto no artigo 3°, XIII da Lei Muni-
cipal n° 2.937, de 21 de dezembro de 2009; CON-
SIDERANDO, ainda, o que consta dos autos do 
Processo Eletrônico n° 6220/10, DECRETA Art. 1° 
- Ficam fixados os preços para a utilização de espa-
ços culturais da Secretaria de Cultura objetivando a 
realização de atividades culturais profissionais e da 
iniciativa privada, consoante tabela abaixo:

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Cultura é res-
ponsável pela elaboração do calendário de uso dos 
espaços públicos pertencentes à respectiva Secre-
taria. Art. 3º - Os recursos provenientes da arreca-
dação dos preços públicos fixados por este Decreto, 
constituem receita do Fundo Municipal de Cultura e 
deverão ser recolhidos após agendamento de data 
e antes da realização do evento, mediante depósito 
bancário na conta corrente Prefeitura Municipal — 
Fundo Municipal de Cultura, Banco do Brasil, Agên-
cia n° 0717-X, Conta Corrente n° 69.443-6. Art. 4° 
- Será firmado Termo de Autorização de Uso para o 
cumprimento das obrigações referentes à utilização 
dos espaços públicos, mediante prévia comprova-
ção do pagamento do preço. Art. 5° - As despesas 
com a execução deste Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas 
no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 
6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial o Decreto n° 7.441 de 18 de outubro 
de 2.017. Diadema, 20 de setembro de 2021 JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON 
RENAN SILVA Secretario de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Ju-
rídicos DEIVID FERREIRA COUTO Secretário de 
Cultura

DECRETO Nº 8011, DE 24 DE SETEMBRO DE 
2021 DECLARA área de utilidade pública para fins 
de desapropriação, amigável ou judicial. JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diade-
ma, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais; CONSIDERANDO, o que consta 
dos autos do Processo Eletrônico nº 24.027/2021; 
DECRETA Art. 1º Fica declarada de utilidade públi-
ca, para fins de desapropriação, amigável ou judi-
cial, a seguinte área, necessária para implantação 
da logística de estacionamento ao usuário e aos 
veículos de suporte ao Pronto Socorro Central, 
lote 13 e parte do lote 14, Quadra 63, Loteamen-
to Vila Conceição, Centro - Município de Diadema, 
correspondente a matrícula nº 68.237 do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Diadema – 
SP, inscrito na Prefeitura do Município de Diadema 
pelo boletim de cadastro imobiliário 16.019.013.00, 
de área 1.376,20 m² (mil trezentos e setenta e seis 
metros e vinte decímetros quadrados), constante da 
Planta - código nº 166DE037-A3 dos arquivos da 
Secretaria de Obras da Prefeitura do Município de 
Diadema, envolvendo o perímetro designado pela 
sequência de pontos (1-2-3-4-1), com coordenadas 
UTM georreferenciados no Sistema de Referência 
Geocêntrico Para as Américas – Sirgas 2000, que 
consta pertencer a MARINELL FINANCIAL INC. ou 
quem de direito, que assim se descreve: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no ponto 1, localizado no 
alinhamento da Avenida Antônio Piranga, de coor-
denadas N=7.379.637,3382 m e E=335.397,4986 m, 
deste ponto segue em linha reta confrontando com 
o alinhamento predial da Avenida Antônio Piranga, 
com azimute de 270°24’26” e distância de 37,6572 
m até o ponto 2, de coordenadas N=7.379.637,6058 
m e E=335.359,8424 m; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta confrontando com o Lote 12 
da Quadra 63 do Loteamento Vila Conceição, ob-
jeto da matrícula nº 50.369 a QUEM DE DIREITO, 
com azimute de 11°24’44” e distância de 43,9688 m 
até o ponto 3, de coordenadas N=7.379.680,7053 m 
e E=335.368,5424 m; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta confrontando com o alinha-
mento predial da Avenida Fábio Eduardo Ramos 
Esquível, com azimute de 102°38’37” e distân-
cia de 31,3284 m até o ponto 4, de coordenadas 
N=7.379.673,8480 m e E=335.399,1111 m; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta con-
frontando com parte da Área A da Quadra 63 do 
Loteamento Vila Conceição, objeto da matrícula nº 
49.538 de propriedade do Município de Diadema, 
com azimute de 182°31’44” e distância de 36,5454 
m até o ponto 1, início desta descrição encerrando 
uma área de 1.376,20 m² (mil trezentos e setenta e 
seis metros e vinte decímetros quadrados). Art. 2º 
As despesas com a execução deste Decreto corre-
rão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Diadema, 24 de setembro de 2021 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de 
Diadema DHEISON RENAN SILVA Secretário de 
Governo DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Se-
cretária de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8012, DE 24 DE SETEMBRO DE 
2021 DECLARA área de utilidade pública para fins 
de desapropriação, amigável ou judicial. JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atri-
buições legais; CONSIDERANDO, o que consta dos 
autos do Processo Eletrônico nº 23.036/2021; DE-
CRETA Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
seguinte área de terra, necessária para implantação 
do Pronto Socorro Central, Lotes 15 e 16,  Quadra 
63, Loteamento Vila Conceição, Centro - Município 
de Diadema, correspondente a matrícula nº 36.722 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Diadema – SP, inscrito na Prefeitura do Município 
de Diadema pelo Boletim de Cadastro Imobiliário nº 
16.019.014.00, de área 2.313,90 m² (dois mil trezen-
tos e treze metros e noventa decímetros quadra-
dos), constante da Planta - código nº 166DE036-A3 
dos arquivos da Secretaria de Obras da Prefeitura 
do Município de Diadema, envolvendo o perímetro 
designado pela sequência de pontos (1-2-3-4-5-1), 
com coordenadas UTM georreferenciados no Siste-
ma de Referência Geocêntrico Para as Américas – 
Sirgas 2000,  que consta pertencer a GOLD INCOR-
PORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. ou 
quem de direito, que assim se descreve: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no ponto 1, localizado no 
alinhamento da Avenida Antônio Piranga, de coor-
denadas N=7.379.639,7033 m e E=335.494,8431 m, 
deste ponto segue em linha reta confrontando com 
o alinhamento predial da Avenida Antônio Piranga, 
com azimute de 270°21’19” e distância de 93,1580 
m até o ponto 2, de coordenadas N=7.379.640,2811 
m e E=335.401,6869 m; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta confrontando com parte da 
Área A da Quadra 63 do Loteamento Vila Concei-
ção, objeto da matrícula nº 49.538 de propriedade 
do Município de Diadema, com azimute de 11°11’59” 
e distância de 32,1994 m até o ponto 3, de coorde-
nadas N=7.379.671,8673 m e E=335.407,9410 m; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
com azimute de 102°38’51” e distância de 18,7000 
m até o ponto 4, de coordenadas N=7.379.667,7729 
m e E=335.426,1872 m; deste ponto deflete à es-
querda e segue em curva circular com raio de 
209,1152 m e desenvolvimento de 71,0300 m até 
o ponto 5, de coordenadas N=7.379.664,1761 m e 
E=335.496,7847 m. Do Ponto 3 ao ponto 5 a con-
frontação ocorre com o alinhamento predial da Ave-
nida Fábio Eduardo Ramos Esquível. Do ponto 5 
deflete à direita e segue em linha reta confrontando 
com o Lote 17 da Quadra 63 do Loteamento Vila 
Conceição de propriedade do DERSA, com azimute 
de 184°32’10” e distância de 24,5497 m até o ponto 
1, início desta descrição encerrando uma área de 
2.313,90 m² (dois mil trezentos e treze metros e no-
venta decímetros quadrados).  Art. 2º As despesas 
com a execução deste Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas 

no orçamento vigente, suplementadas se necessá-
rio. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. Diadema, 24 de setembro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos

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:98/2021 - PC:154/2021.Objeto: Con-
trato de Prestação de Serviços de Cremação de 
Ossadas Humanas. Agendado para: 08/10/2021 às 
09h00. 
Pregão Eletrônico:139/2021 - PC:213/2021.Objeto: 
Aquisição de Jogos com Temática Afro-Brasileira e 
Indígena. Agendado para: 14/10/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico:138/2021 - PC:190/2021.Objeto: Re-
gistro de Preços para o Fornecimento de Medica-
mentos - REMUME e Medicamentos - Ação Judicial.
Agendado para: 14/10/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico:140/2021 - PC:063/2021.Objeto: 
Registro de Preços para o Fornecimento de Equi-
pamentos de Proteção Individual - EPI. Agendado 
para: 15/10/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico:141/2021 - PC:172/2021.Objeto: Re-
gistro de Preços para o Fornecimento de Blocos de 
Concreto. Agendado para: 19/10/2021 às 09h00. 
Informações, e/ou retirada Edital completo, median-
te pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da 
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Dia-
dema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-
7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
ERRATA
Pr. Eletrônico:109/2021 - PC:086/2021 – Forneci-
mento de Medicamentos (Ação Judicial).  Na publi-
cação do DOM do dia 16/09/2021, Onde se-lê: 20 
– SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO (AÇÃO JUDI-
CIAL). Qtde: 800 COM. Vlr. Unitário: R$ 1,00. Marca: 
GENERICO/GERMED; Lê-se: 20 – SERTRALINA 
50MG COMPRIMIDO (AÇÃO JUDICIAL). Qtde: 800 
COM. Vlr. Unitário: R$ 0,90. Marca: GENERICO/
GERMED; 
Pr. Eletrônico: 058/2021 - PC: 034/2021. Objeto: 
Fornecimento de Insumos Odontológicos. Resumo 
Ata RP 188/2021 entre Município Diadema e Den-
tal Premium Ltda, Resumo Ata RP 189/2021 entre 
Município Diadema e Airmed Eireli, Resumo Ata RP 
190/2021 entre Município Diadema e Excellence 
Medical Comércio, Importação e Exportação Ltda. 
Itens homologados na publicação do Diário Regional 
dia 17/07/2021. Prazo entrega: 05 dias úteis. Vigên-
cia: 12 meses a partir desta publicação
Pr. Eletrônico: 120/2021 - PC: 178/2021. Objeto: 
Fornecimento de Equipamentos de Microinformática 
Resumo Ata RP 241/2021 entre Município Diadema 
e COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Re-
sumo Ata RP 242/2021 entre Município Diadema e 
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA 
LTDA. Resumo Ata RP 243/2021 entre Município 
Diadema e MICROWARE ENGENHARIA DE SIS-
TEMAS LTDA. Itens homologados na publicação do 
Diário Regional dia 23/09/2021.Prazo de entrega: 
60 dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação. 
PC: 159/2020 – Pr. Eletrônico: 091/2020. Resumo 
Rerratificação  da Ata RP 205/2020 entre Municí-
pio Diadema e Force Medical Distribuidora Eireli p/
Fornecimento de Materiais de Enfermagem. Fica 
retificada a cláusula 1ª a Ata inicial, p/ constar a alte-
ração de Endereço para Rua Francisco Lamacchia, 
753 – Chácaras Caiçara – Birigui/SP – CEP: 16.201-
092 a partir de 13/04/2021.
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: 0188/2020 - PC: 0292/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Tira Reagente Para Urinálise. 
Ata RP 034/2021 entre Município Diadema e Biosto-
ck Diagnósticos Comércio, Importação, Exportação 
e Distribuição de Materiais Médicos Ltda. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, pre-
ços e valores registrados e publicados no Diário Re-
gional de 25/03/2021 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 093/2021 - PC:240/2020. Objeto: 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DO SISTEMA À VÁCUO E AR COMPRI-
MIDO MEDICINAL. Julgo parcialmente procedente a 
Impugnação administrativa interposta pela empresa 
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com 
base no inciso III do artigo 7º do Decreto Municipal 
nº 5779/03, Lei 8.666/93 e Lei Federal 10.520/02. 
Pr. Eletrônico:126/21 - PC:196/21. Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE BICICLETAS PROFISSIONAIS PARA A 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Homologado o pregão 
em epígrafe declarando a licitação fracassada de 
acordo c/Desp. Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico:126/21 - PC:196/21. Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE BICICLETAS PROFISSIONAIS PARA A 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Tornamos publico que 
a Licitação em epígrafe foi declarada “Fracassada”.

AVISOS

ä

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLI-
COS DE DIADEMA EDITAL CONVOCATÓ-
RIO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA 
SETORIAL DA SAÚDE O Sindicato dos 
Funcionários Públicos de Diadema, por seu 
presidente, ao final assinado, com base nos 
Artigos 24º, §1º e § 2º, 25º, I  e II, 26, §1º, 27º, 
§1º e §2º, de seu estatuto social, faz saber 
a todos os servidores estatutários e celetis-
tas que este edital virem ou dele tomarem 
conhecimento, que será realizada  na sede 
da Entidade, localizada na Avenida Antônio 
Piranga, nº 1.156, Vila Dirce, na cidade de 
Diadema, DE FORMA PRESENCIAL, obser-
vados o distanciamento social e a obrigatorie-
dade do uso de máscaras,  a ASSEMBLÉIA 
EXTRAORDINARIA SETORIAL DOS/AS 
SERVIDORES/AS SAÚDE  no próximo dia 
30 (trinta) do mês de setembro  do corrente 
ano, às 18:30 horas, com quórum mínimo 
de 2% (dois por cento) dos servidores em 
primeira chamada e  com qualquer número 
de servidores em segunda chamada às 19:00 
horas, para deliberação da seguinte pauta: 
Pauta de Reivindicações da Saúde.Diadema, 
25 de setembro de 2021.  
RITCHIE SOARES BARBOSA MARTINS-

Presidente

Rizzo Montagens e Manutenção Indus-
trial Ltda Torna público que requereu, a Se-
cretaria De Meio Ambiente de Mauá A Reno-
vação da Licença N°2017041 para Obras de 
Montagem Industrial Situado na Rua: Cabo 
João Romeu Teixeira, N°270/278 Parque 
Capuava - Mauá- SP CEP:09380-170 Con-
forme consta no Processo Administrativo, 
Nº 7515/2015

RETIFICADORA INDUSTRIAL F & P LTDA 
ME, torna público que recebeu junto a Se-
cretaria de Meio Ambiente de Mauá, Licen-
ça de Operação nº 2021081, para atividade  
de Serviços de usinagem, tornearia e solda 
- situado à Rua Estela Regina Mobile, 65 
– Capuava - CEP:09380-136  - Mauá - SP, 
conforme consta no Processo Administrati-
vo nº 3732/2017.

MULTIVISION COMUNICACAO VISUAL 
torna público que recebeu, da Secretaria 
de Meio Ambiente de Mauá, a Licença de 
Operação n° 2021083 para CNAE 32.99-
0-03 - Fabricação de letras, letreiros e pla-
cas de qualquer material, exceto luminosos 
situado(a) à Rua Valdemar Costa Filho, 62 
- Parque Sao VicenteMauá - SP, 09371-600, 
conforme consta no Processo Administrati-
vo nº 2352/2019.


