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Cinco dos sete municípios da região aderiram ao toque de recolher

Museu dos Expedicionários, inaugurado em 1992, abriga cerca de 300 peças de várias épocas

São Paulo prevê a vacinação de 563 mil pessoas entre 80 e 84 anos e de 430 mil na faixa de 77 a 79 anos
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Sol com muitas 
nuvens durante 
o dia. Períodos 

de nublado, 
com chuva 

a qualquer hora.

A Prefeitura de Santo André pretende 
adquirir vacinas contra a covid-19 para 
acelerar a imunização e incluir novos gru-
pos na campanha de vacinação. Segundo 
a administração municipal, a cidade dis-
põe de recursos para fazer a aquisição das 
doses. Para isso, protocolou  na Câmara 
projeto que permite que fundos públicos 
municipais sejam autorizados a transferir 
recursos para o combate ao coronavírus, 
que serão utilizados prefe rencialmente 
para a compra de vacinas. “A única forma 
de superar a pandemia é por meio da vaci-
nação. Por isso, não vamos medir esfor-
ços na tentativa de buscar recursos e in-
sumos para que isso seja feito de maneira 
coordenada e efetiva”, destacou o prefeito 
Paulo Serra.

O mercado de trabalho segue como  
grande desafio para a recupera ção da 
economia em 2021. Houve ligeira me-
lhora na reta final de 2020, em linha 
com a tradicional geração de vagas tem-
porárias para as festas de fim de ano, 
mas  insuficiente para absorve r toda a 
população em busca de oportunidade. 
A ta xa de desemprego média anual 
saltou de 11,9% em 2019 para o ápice 
de 13,5% em 2020,  a maior desde 2012, 
início da série histórica.

O governador João Doria anunciou, 
nesta sexta-feira (26), a antecipação do 
calendário de vacinação em todo Estado 
de São Paulo. O início da vacinação con-
tra covid de idosos entre 77 e 79 anos 
ocorrerá a partir da próxima quarta-feira 
(3). Além disso, a imunização do público 
com idade entre 80 e 84 anos já será ini-
ciada hoje (27), dois dias antes da pre-
visão inicial.  São Paulo prevê a vacinação 
de 563 mil pessoas entre 80 e 84 anos e 
de outras 430 mil pessoas que estão na 
faixa de 77 a 79 anos.

A Associação dos Ex-combatentes 
do ABCDMRR corre o risco de fechar as 
portas ain da neste semestre. Fundada 
em 1963, a entidade com sede na Vila 
Guiomar, em Santo André, vive grave 
crise financei ra e enfrenta dificuldades 
para obter os recursos necessários a sua 
manutenção, estimados em cerca de R$ 
5 mil mensais. A associação abri   ga bib-
lioteca e museu mi li tar, com acervo com-
posto de cerca de 300 objetos usa do s em 
vá  rios momentos das forças ar ma das 
bra sileiras.  Procurada, a prefeitura in-
formou que não há recursos disponíveis 
para subvenção.Página 6
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Prefeitura afirma que 
S.André  tem recursos 
para comprar vacinas 

contra a covid-19

Desemprego 
médio no Brasil 

vai a 13,5%, maior 
taxa desde 2012

Estado antecipa 
calendário e começa a 
vacinar idosos acima 
de 77 anos na quarta

S.Caetano vai reabrir 
hospital de campanha

Sem recursos, 
Associação dos 

Ex-combatentes 
pode fechar

Prefeitura fecha parques, adia retorno de aulas 
na rede estadual e restringe atendimento no Paço

Hospital de campanha suspende atendimento a 
novos pacientes e pode encerrar atividades dia 10

Escolas do Sesi-SP 
no ABC abrem  

inscrições para vagas 
remanescentes

PANDEMIA

MERCADO DE TRABALHO

CORONAVÍRUS

SANTO ANDRÉ II

RIBEIRÃO PIRES I RIBEIRÃO PIRES II

EDUCAÇÃO

Com o avanço dos casos e aumento 
de internações por covid-19, o governa-
dor João Doria anunciou nesta sexta-
feira (26) a reclassificação das regiões 
dentro do Plano São Paulo. Com isso, 
os sete municípios do ABC regrediram 
da Fase Amarela para a Laranja. Nessa 
etapa, mais restritiva, o funcionamento 
dos serviços não essenciais é limitado a 
até oito horas diárias, com atendimento 
presencial máximo de 40% da capaci-
dade e encerramento às 20h. O con-
sumo local em bares está totalmente 
proibido nessa fase, mas é permitido o 
funcionamento presencial se o bar ope-
rar como um restaurante, somente ser-
vindo refeição. Além do ABC, os demais 
municípios da Grande São Paulo Grande 
São Paulo e as regiões de Registro, So- Página 5

ABC regride para a Fase Laranja 
e tem lockdown a partir de hoje
Diadema, Santo André e São Bernardo terão toque 

de recolher entre as 22h e 4h; transporte coletivo não 
vai circular; em Mauá medida vale das 23h às 4h

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vivemos tempos 
sombrios, onde as
piores pessoas perderam 
o medo e as melhores 
perderam a esperança

“

“

Sábado

27º

19º

rocaba e Campinas voltam para a Fase 
Laranja na segunda-feira. A partir de 
hoje (27) entra em vigor o lockdown no 
ABC. Santo André, São Bernardo e Diade-
ma decretaram  toque de recolher entre 
22h e 4h, com a interrupção, inclusive, do 
transporte público. As atividades comer-
ciais serão encerradas às 21h. Só funcio-
narão a partir desse horário os serviços de 
saúde e farmácias. Mauá decidiu imple-
mentar o  lockdown  das 23h às 4h. 
Já  Rio Grande da Serra vai seguir o 
toque de recolher das vizinhas, mas 
com a diferença de que vai manter 
30% do transporte público funcio-
nando. São Caetano e Ribeirão Pires 
decidiram seguir o toque de res trição 
anunciado pelo go verno do Estado, 
que é menos rigoroso.   
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SP antecipa vacinação de idosos de 80 a 
84 anos; a de 77 anos a 79 começa na 4ª

Estado registrava nesta sexta 2.014.529 casos e 58.873 óbitos por covid-19 confirmados

Em meio ao recrudesci-
mento da pandemia em São 
Paulo, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou no-
vas medidas de contenção da 
covid-19 em coletiva de imp-
rensa nesta sexta-feira (26). 
O anúncio ocorre em um mo-
mento em que o Estado bate 
recordes de internações pelo 
novo coronavírus nas UTIs.

O início da imunização 
de idosos de 80 a 84 anos foi 
antecipado em dois dias, com 
início para hoje (27), a exem-
plo do que foi definido pela 
Prefeitura de São Paulo. Além 
disso, a vacinação da popula-
ção de 77 a 79 anos foi adian-
tada para a quarta-feira (3). 
As duas faixas etárias somam 
993 mil pessoas.

O Estado tem 2.014.529 
casos e 58.873 óbitos por co-
vid-19 confirmados. A taxa 
de ocupação é de 70,4% em 
UTI e de 51,2% em leitos de 
enfermaria, média que fica 
em 70,8% e 57,1%, respec-
tivamente, na região metro-
politana de São Paulo. Até as 
12h40 desta sexta-feira, São 
Paulo aplicou 2.245.428 vaci-
nas, das quais 489.446 foram 

em pessoas que receberam 
a segunda dose. “A segunda 
onda tem sido potencialmente 
mais trágica que a primeira. 
Isso é um fato, um fato triste”, 
lamentou Doria.

Desde esta sexta-feira está 
valendo o “toque de restrição” 
das 23h às 5h. A medida au-
toriza a Polícia do Estado de São 
Paulo a dispersar aglomerações, 
“sempre que constar reunião de 
pessoas capaz de aumentar a 
disseminação da covid-19”.

Não há detalhes do que 
caracteriza esse tipo de agrupa-
mento. Em coletiva na quarta-
feira, contudo, o governador 
havia declarado que o foco são 
as médias e grandes aglomera-
ções, especialmente as que reú-
nem mais de 100 pessoas.

A medida também oficializa 
que as secretarias estaduais da 
Saúde e da Segurança Pública 
e a Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con) serão responsáveis pela 
fiscalização do cumprimento 
do Plano São Paulo, de acordo 
com as restrições previstas 
para cada região, como horário 
de funcionamento e ocupação 
máxima, dentre outras.

O descumprimento poderá 
ser configurado como infração 
sanitária, com base no Código 
Sanitário do Estado, o que im-
plica em advertência, interdição 
parcial ou total do estabeleci-
mento e pagamento de multa 
de R$ 290 a R$ 290,9 mil.

n MAIS PENALIDADES
O decreto que oficializa o 

toque de restrição também 
destaca que estão mantidas as 
penalidades contidas no Códi-
go de Defesa do Consumidor, 

que pode chegar a multa de 
R$ 10,2 milhões, e, ainda, em 
dois artigos do Código Penal. 
São eles: artigo 268, que prevê 
detenção de um mês a um ano 
e multa para quem “infrin-
gir determinação do poder 
público destinada a impedir 
introdução ou propagação de 
doença contagiosa”, e artigo 
330, que determina detenção 
de 15 dias a seis meses e mul-
ta para quem “desobedecer 
a ordem legal de funcionário 
público”. (AE)

Governo de São Paulo

Doria: “a 2ª onda tem sido potencialmente mais trágica”

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

Você pode acreditar

Prefeitura de São Caetano anuncia 
reabertura do hospital de campanha

O prefeito de São Caetano, 
Tite Campanella, a secretária 
de Saúde, Regina Maura Ze-
tone,  e o secretário de Edu-
cação, Fabricio Coutinho, 
anun ciaram durante live desta 
quinta-feira (25) a reabertura 
do hospital de campanha e a 
criação pioneira no país de am-
bulatório para atendimento 
exclusivo dos profissionais da 
Educação. Ambos funcionarão 
no antigo Hospital São Caeta-
no, na rua Espírito Santo, Bair-
ro Santo Antônio. 

Na próxima semana, será 
reativado o 4º andar do hos-
pital, com 48 leitos de enfer-
maria. “Embora nossa taxa de 
ocupação de enfermaria ainda 
não tenha chegado a 80%, os 
casos vêm aumentando e não 
queremos sobrecarregar nosso 
sistema de saúde”, explicou o 
prefeito. O espaço terá investi-
mento de R$ 800 mil por mês. 

No final de agosto, a pre-
feitura encerrou o hospital 
de campanha, que funcionou 
por pouco mais de quatro me-
ses e recebeu 193 pacientes.

n OUTRAS CIDADES
Questionada sobre a aber-

tura de novos leitos por conta 
do aumento de casos, a Pre-
feitura de Diadema informou 
que ainda tem dez leitos con-
tratualizados que serão uti-
lizados na medida da neces-
sidade. “Em relação aos leitos 

destinados exclusivamente 
aos pacientes com suspeita e/
ou confirmação de covid-19 
sob gestão do município de Di-
adema, a taxa de ocupação da 
enfermaria, nesta sexta-feira 
(2 6) é de 84,85% (28 leitos 
ocupados e cinco disponíveis) e a 
taxa de ocupação para UTI é de 
70% (sete leitos ocupados e três 
disponíveis)”, afirmou.

São Bernardo informou 
que no momento, não existe 
a possibilidade de expansão 
da estrutura. “A rede munici-
pal conta atualmente com 457 
leitos destinados a pacientes 
com Coronavírus, sendo 306 
deles em enfermaria e 151 em 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Nesta sexta-feira (26), 
178 leitos de enfermaria e 111 
de UTI estão ocupados.”

A Prefeitura de Santo 
André informou que segue 
monitorando a evolução da 
pandemia para definir novas 
medidas de enfrentamento 
à covid-19 e de atendimento 
a possíveis novos casos da 
doença. “A ocupação de leitos 
de enfermaria na cidade, públi-
cos e privados, é de 67,04%. Já 
a taxa de ocupação de leitos de 
UTI, públicos e privados, é de 
77,22%”, destacou.

Rio Grande da Serra e 
Mauá não retornaram ao 
questionamento da redação. 
Sobre Ribeirão Pires, mais in-
formações na página 6. (RL)

AINDA 
É NOTÍCIA

Fiocruz: 17 capitais têm taxa de 
ocupação de UTI acima de 80%

Coronavac: 2,7 mi de doses serão 
distribuídas no começo de março

Novo boletim do Obser-
vatório Covid-19, da Fiocruz, 
aponta 17 capitais brasileiras 
com ocupação de leitos de UTI de 
pelo menos 80%. A informação 
foi antecipada pelo jornal Folha 
de S.Paulo. De acordo com o le-
vantamento, 12 Estados e o Dis-
trito Federal se encontram em 
“zona de alerta crítica”.

As situações mais graves foram 
registradas em Porto Velho, com 
100% dos leitos de UTI para trata-
mento da covid-19 ocupados, 
Florianópolis (96,2%), Manaus 
(94,6%), Fortaleza (94,4%), Goiâ-
nia (94,4%) e Teresina (93,0%). 
Curitiba (90%), Natal (89,0%), 
Rio Branco (88,7%), São Luís 
(88,1%), Campo Grande (85,5%), 
Rio de Janeiro (85%), Porto Alegre 
(84%), Salvador (82,5%), Boa Vista 
(82,2%), Palmas (80,2%) e Recife 

Até este domingo (28), o 
Ministério da Saúde espera 
receber mais 2,7 milhões de 
doses da Coronavac, do Institu-
to Butantan, prevendo a remes-
sa das vacinas contra a covid-19 
aos estados e ao Distrito Federal 
na primeira semana de março.

Segundo informou nesta 
sexta (26) o ministério, por 
meio de sua assessoria de imp-
rensa, a partir da definição do 
quantitativo total de doses e 
da previsão de entrega, o Pro-
grama Nacional de Imunizações 
(PNI) iniciará o planejamento 
e a logística de distribuição de 
forma proporcional e igualitária 
às 27 unidades da Federação.

Além de mais doses do In-
stituto Butantan, novos lotes 
da vacina AstraZeneca/Oxford 
estarão disponíveis ao PNI em 

(80%) completam a lista.
A análise se refere às semanas 

epidemiológicas 5, 6 e 7 de 2021, 
que abrangem o período de 31 de 
janeiro a 20 de fevereiro. Nos úl-
timos, porém, a situação da pan-
demia tem se agravado na região 
sul do país.

“O Brasil apresentou média de 
46 mil casos, valor mais elevado 
que o verificado em meados do 
ano passado, e média de 1 020 óbi-
tos por dia ao longo das primeiras 
semanas de fevereiro. Nenhum 
estado apresentou tendência 
de queda no número de casos 
e óbitos”, destaca o documento 
elaborado pelo Observatório, que 
acrescenta ainda que as incidên-
cias de Síndromes Respiratórias 
Agudas Graves (SRAG) no país 
permanecem em nível muito alto 
em todos os Estados. (AE)

março. A expectativa é que se-
jam entregues ao Ministério da 
Saúde 12,9 milhões de doses 
produzidas na Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) e 4 milhões 
importadas da Índia. Também 
para março, o Brasil negocia o 
recebimento da primeira leva 
de vacinas do consórcio Covax 
Facility, somando 2,6 milhões 
de doses da AstraZeneca.

O Ministério da Saúde assi-
nou ainda contrato com o labo-
ratório Precisa Medicamentos/
Bharat Biotech para compra 
de 20 milhões de unidades, 
que serão entregues à pasta até 
maio. Desde o início da cam-
panha de vacinação, em 18 de 
janeiro, o Ministério da Saúde 
distribuicerca de 15 milhões de 
doses de vacinas contra a co-
vid-19.  (Agência Brasil)

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
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Coop inaugura 
em atacarejo de 
Diadema a 63ª 

drogaria da rede
A Coop inaugurou, na 

última quinta-feira (15), a 
63ª drogaria da rede e a se-
gunda em Diadema. Trata-
se ainda da sexta unidade 
aberta neste ano.

A nova unidade compõe o 
total de 23 drogarias geridas 
pela Coop dentro das galerias 
do Grupo Big e está localiza-
da na Avenida Antonio Pi-
ranga, 2.085 - Canhema, no 
interior do Maxxi Atacado.

No local, a Coop oferece 
sortimento de cerca de 8 mil 
itens, entre der    mocosmé-
ti cos, medi camentos, pro-
dutos de hi    giene e beleza, 
além de remé  dios com pre-
ços po pula res, Pro  gra  ma de 
Benefício de Me di camen tos 
(PBM) e parcelamento em 
três vezes sem juros para re-
médios e até dez vezes sem 
juros para dermocosméti-
cos e aparelhos de saúde.

A unidade funciona de se-
gunda a sábado das 7h às 22h 
e domingos e feriados, das 8h 
às 18h. (Reportagem Local)

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

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local

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

Sobre a loja Sobre anúncios

12:30

Loja Ju Andrade

À venda PausadosVendidos

Chuteira Futsal P...

R$ 85,75

12

Moletom Rosa C...

R$ 299,00

Camiseta Dry Ox...

R$ 24,99

12

Camiseta Regata...

R$ 24,99

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

67%IJ9??:??

12

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

67%I?:??

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

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

67%;@:@@

ContaVenderHome Mensagens

Baixe agora
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Desemprego médio no país sobe 
a 13,5%, maior taxa desde 2012
Maiores perdas em 2020 foram registradas no comércio, em serviços domésticos e em alimentação

Meses depois do choque ini-
cial provocado na economia pela 
pandemia de covid-19, o mercado 
de trabalho segue como  grande 
desafio para a recupera ção da 
economia em 2021. Houve ligeira 
melhora na reta final de 2020, em 
linha com a tradicional geração de 
vagas temporárias para as festas 
de fim de ano, mas  insuficiente 
para absorve r toda a população 
em busca de oportunidade. A ta-
xa de desemprego média anual 
saltou de 11,9% em 2019 para o 
ápice de 13,5% em 2020.

Os maiores baques foram 
re gistrados no comércio (1,702 
mi  lhão de vagas fechadas), em 
ser viços domésticos (-1,198 mi-
lhão) e alojamento e alimentação 
(-1,172 milhão). Os três setores 
bateram recordes de demissões. 
A indústria também demitiu em 
massa, alcançando quase 1 mi-
lhão de vagas extintas, segundo 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), apurada desde 
2012 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego encer-
rou o quarto trimestre aos 13,9%, 
pior resultado para o período 
desde o início da série histórica. 
Ante à mesma época do ano ante-

rior, foram perdidos 8,4 milhões 
de postos de trabalho. O país tem 
quase 14 milhões de desempre-
gados. Se considerados todos os 
subutilizados, que incluem  de-
sa lentados e subempregados, 
está faltando trabalho para mais 
de 32 milhões de brasileiros.

Houve melhora, porém, 
an te a taxa de desemprego de 
14,1% registrada no trimestre 
encerrado em novembro.

“A taxa divulgada hoje (on-
tem) deve ser celebrada diante 
dos números anteriores, mas o 
cenário é complicado. Devemos 
ter recuperação extre mamente 
lenta no primeiro semestre. No 
segundo  ainda estaremos às vol-
tas com a vacinação e o pre sidente 
(Jair Bolsonaro) total men te foca-
do na eleição de 2022”, projetou 
Sergio Vale, economista-chefe da 
consultoria MB Associados.

A recuperação do mercado 
de trabalho demandará tempo e 
dependerá da evolução da pan-
demia do novo coronavírus, ava-
lia Adriana Beringuy, analista da 
Coordenação de Trabalho e Ren-
dimento do IBGE. “Foram per-
das muito profundas. Reverter 
esse quadro vai demandar não só 
tempo, mas o que vai acontecer 
ao longo desse tempo: como 

as atividades vão operar e a 
questão do controle sanitário.”

A crise afetou de forma muito 
mais excessiva o mercado de tra-
balho informal, justificou Cimar 
Azeredo, diretor adjunto de Pes-
quisas do IBGE. O pesquisador 
lembra que houve redução im-
portante no total de vagas com 
carteira assinada, mas os primei-
ros trabalhadores a ficar sem ocu-
pação foram os que atuavam na 
informalidade, prejudicados pelas 
medidas necessárias para conter 
a disseminação da covid-19. (AE)

Caro (a) leitor (a), nesta semana vamos abordar 
uma situação comum em nosso dia a dia, mas para 
a qual precisamos estar atentos, pois podemos ser 
enganados pelas propagandas e ofertas.

Imagine que você esteja pesquisando para comprar um 
computador. Aqui não importa o produto. O interessante é 
que você entenda a situação e saiba se defender. 

Então, após percorrer várias lojas e sites, você 
encontra no estabelecimento “X” (nome fictício) o 
produto que deseja com o melhor preço. Ótimo, não é?  
Problema resolvido, é só pagar e pronto. 

Infelizmente, não, pois na hora de pagar, são 
apresentadas várias condições de pagamento, desde à vista 
com desconto, até parcelamentos que, no exemplo em 
questão, chegam a 12 vezes.

Porém, entre todas as formas de pagamento, a loja 
apresenta uma condição “especial”, que só é oferecida 
aos clientes que têm o cartão de crédito próprio do 
estabelecimento. Essa condição  é o parcelamento em 24 
vezes sem juros. Basta, para tanto, adquirir o cartão de 
crédito da loja “X” e pronto. 

Então você pensa: vou comprar o que quero, pelo preço 
que acho interessante e ainda vou parcelar em 24 vezes sem 
juros? É pra já. Você aceita adquirir o referido cartão.

Pois bem, a partir deste momento, todos os benefícios 
que você imaginou ter conseguido começam ir água abaixo. 
Porém, isso você só descobre quando abre a fatura para 
pagamento da primeira parcela.

Nesta hora,  aquele cartão de crédito “mágico e bondoso”, 
que te ajudou com a condição especial, tem anuidade bem 
salgada, que será cobrada mensalmente juntamente com o 
valor de sua parcela, além de despesas de seguro contra roubo 
do cartão e seguro contra compras não reconhecidas. 

Juntamente com essas despesas estão taxas de juros 
extremamente altas, as quais serão cobradas em caso de 
atraso no pagamento ou ainda pagamento mínimo do 
valor da fatura.

Assim, aquele preço que, inicialmente era o melhor, 
pode se tornar o mais caro, quando adicionadas as outras 
despesas.

Evidentemente, existem situações semelhantes ao 
exemplo dado, mas com condições diferentes.

Porém, o mais importante antes de aceitar essas 
“condições especiais” é entender de fato quais serão as 
despesas ou taxas cobradas futuramente e o quanto 
impactarão diretamente no preço final do produto 
adquirido

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

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

Não existe almoço de graça

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Segundo o IBGE, há 13,4 milhões de pessoas na fila por vaga

Alerrandre Barros/Agência IBGE Notícias

Escolas do Sesi-SP no ABC abrem  
inscrições para vagas remanescentes
O Serviço Social da Indústria 

de São Paulo (Sesi-SP) abriu nova 
chamada para o preenchimento 
de vagas remanescentes para es-
tudar nas uni dades da instituição 
em 2021. Há vagas para os en-
sinos Fundamental e Médio nas 
escolas de Diadema, Santo An-
dré, São Bernardo, São Caetano 
e Mauá. A maioria das vagas 
destinada ao Ensino Médio. 

As inscrições vão até 2 de 
março e devem ser feitas so-
mente de forma online, no 
site www.sesisp.org.br.

Têm prioridade para pre-

encher as vagas disponíveis os de-
pendentes legais de funcio nários 
das empresas contribu intes do 
Sesi (beneficiários). Demais pú-
blicos serão contemplados após 
atendimento a esse grupo, con-
forme a disponibilidade de vagas. 

n PROCESSO
Para concorrer às vagas do 

1º ao 3º ano do Ensino Fun-
damental, os estudantes vão 
participar de um sorteio ele-
trônico por categoria.

Devido a pandemia da co-
vid-19, para ingresso em 2021, 

excepcionalmente não serão apli-
cadas provas presenciais a partir 
do 4º ano do Fundamental até o 
Ensino Médio, conforme ocorreu 
nos anos anteriores do processo 
seletivo. O critério adotado será o 
de sorteio eletrônico com análise 
de rendimento do histórico es-
colar nas disciplinas de Portu-
guês e Matemática, referentes 
ao ano letivo de 2019, confor me 
detalhamento no edital.

Calendário e regulamento so-
bre o ingresso na rede do Sesi-SP 
estão dispo níveis em www.sesi sp.
org.br. ( Reportagem Local)



Sem recursos, entidade que preserva a memória dos pracinhas da Segunda Guerra residentes no ABC ameaça fechar as portas nos próximos meses
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A Associação dos Ex-com-
batentes do ABCDMRR corre 
o risco de fechar as portas ain-
da neste semestre. Fundada 
em 1963, a entidade com sede 
na Vila Guiomar, em Santo An-
dré, vive grave crise financei ra 
e enfrenta dificuldades para 
obter os recursos necessários 
a sua manutenção, estimados 
em cerca de R$ 5 mil mensais.

Criada com o objetivo de 
prestar assistência aos bra-
si leiros que combateram na 
Segunda Guerra Mundial e 
a suas viú vas, a associação 
abri   ga biblioteca e museu mi-
li tar, com acervo composto 
de cerca de 300 objetos usa-
do s em vá  rios momentos das 
forças ar ma das bra sileiras. 

O pa trimô nio in clui unifor -
mes, muni ções, siste   ma  s de 
comunicação, itens de pri  mei -
ros so corros, entre outros. No 
jardim frontal há armamentos, 
veículos militares e um avião, 
além de um busto em homena-
gem ao Marechal Mascarenhas 
de Moraes (1883-1968), de au-
toria do artista Luiz Morrone.

Segundo o presidente Kiko 
Garofalo, as dificuldades fi-

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Associação dos Ex-combatentes pede socorro
nanceiras são antigas, mas se 
aprofundaram com a pande-
mia de covid-19, que tornou 
escas sas as locações do salão 
de fes tas localizado no segun-
do pavimento do edifício – o 
aluguel do espaço é a principal 
fon te de renda da entidade.

“Se, até o meio deste ano, 
não encontrarmos uma fonte 
de recursos, teremos de fe-
char as portas”, disse Kiko, 
que era corretor de seguros, 
mas abandonou a profissão 
para ajudar o pai, Miguel Ga-
rofa lo, em sua passagem pe-
la pre sidência da entidade.

A sede é tombada pelo Con-
selho Municipal de Defesa do 
Patrimô nio His tórico, Artísti-
co, Ar qui  te tô ni co-Urbanístico 
e Pai sa gís tico de Santo André 
(Comde phaapasa), mas a asso-
ciação não conta com subven-
ção da prefeitura. A pla nilha 
de custos inclui contas de água 
e energia elétrica, além do sa-
lário de um único funcio nário, 
que ainda não re cebeu o 13º 
referente ao ano passado.

“Preservar a memória dos 
combatentes é preservar um 
capítulo importante da história 
do Brasil. Infelizmente, quem 
sairá perdendo (com o fechamen-
to) é a cidade, porque o imóvel 

é tombado, mas o acervo eu 
posso levar para outro local ou 
mesmo leiloá-lo”, disse Kiko.

Procurada, a Prefeitura de 
Santo André informou que 
não há recursos disponíveis 
para subvenção, uma vez que 
as existentes são regidas por 
legislações municipais espe-
cíficas. Informou ainda que 
oportunidades de suporte fi-
nanceiro poderão ocorrer se a 
associação participar de edi-
tais que a Secretaria de Cultura 
venha a lançar futuramente.

 O museu fica aberto à visi-
tação de segunda a sexta-feira,  
com entrada gratuita.

n ENGAJAMENTO
Além dos problemas fi-

nanceiros, a associação en-
frenta outra dificuldade: a 
fal ta de engajamento dos 
des cenden tes dos ex-comba-
tentes. Dos cer ca de 600 sol-
dados que funda ram a enti-
dade, só qua tro estão vivos, e 
são poucos os familiares que 
participam das atividades e se 

empenham em manter vivas 
as memórias dos pracinhas. 

“Tem viúva que alega que 
não frequenta a associação 
porque, quando chega aqui, se 
lembra do marido e se emocio-
na demais”, re  velou Kiko. Atu-
almente, a entidade tem cer ca 
de 30 associados, que pa gam 
R$ 70 cada de mensalidade.

Além disso, nem todos os 
familiares valorizam as peças 
guardadas por anos pelos ex-
comba ten tes. “Infelizmente, já 
encon tra mos em ferros-ve lhos 

me da   lhas e peças da Segunda 
Guer    ra que as viúvas jogaram fo-
ra depois que seus maridos mor -
reram”, lamentou o presidente.

Kiko é uma das poucas 
exceções. “Mesmo sem ser 
militar, eu me considero 
mais militar do que muitos 
militares”, brincou. Seu pai, 
Miguel Garofalo, participou 
da famosa Batalha de Monte 
Castello, em 1944, no Norte 
da Itália, onde foi feri do nas 
costas e nos braços pelas tro-
pas alemãs de Adolf Hitler.

Morador de Santo André, 
Miguel Garofalo presidiu a as-
sociação por quase duas déca-
das, mas está afastado das ati-
vidades. No início deste mês, 
aos 99 anos, foi vacinado con-
tra a covid-19. Em respeito e 
home nagem ao pai, Kiko não 
usa a mesa da presidência. “Só 
me sentarei ali quando o seu 
Miguel morrer”, garantiu.

A associação iniciou suas 
ati  vidades em São Caetano, 
mas se mudou para Santo 
André depois que a prefei-
tura cedeu, em 1976, o ter-
reno na Vila Guiomar para 
a cons trução da sede, que 
só foi concluída em 1988. O 
museu, por sua vez, foi inau-
gurado quatro anos depois.

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

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

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

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

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

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

Kiko: “Preservar a história dos combatentes é preservar importante capítulo da história do Brasil”

Museu dos Expedicionários (esq.), inaugurado em 1992, abriga 
cerca de 300 peças; sede da associação (abaixo) foi tombada pelo 

Comde phaapasa no mesmo ano; tanque de guerra (dir.) é um  
dos veículos militares dispostos no jardim frontal

Angelica Richter/Especial para o DR

Fotos: Anderson Amaral/Especial para o DR



Prefeito alerta para colapso no atendimento sem a prorrogação dos recursos estaduais
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Divulgação

Volpi: “precisamos do auxílio para continuar atendendo”

O prefeito de Ribeirão Pires, 
Clóvis Volpi, busca ajuda do 
governo do Estado para esten
der  o contrato do Hospital de 
Campanha, o qual finaliza no 
próximo dia 28. Segundo o chefe 
do Executivo,  a rede de saúde do 
município está sobrecarregada 
pela demanda do município e de 
cidades vizinhas,  o pode levar ao 
colapso, caso não haja interven
ção do governo estadual. 

De acordo com o prefeito, 
no próximo dia 28 cessam os 
repasses estaduais para o equi
pamento e, se não houver pror
rogação de prazo por parte do 
governo, o atendimento para as 
vítimas da covid poderá ser in
terrompido na cidade. O Hospi
tal de Campanha é custeado pe
los  governos fede ral e estadual, 
além de pequena  parte com 
recursos municipais.

“Hoje o nosso Hospital de 
Campanha está totalmente to
mado por pessoas com sinto
mas de covid, alguns até em es
tágio um pouco mais avançado 
e em estado grave, que serão 
deslocados para outras cidades 
para uso de UTI (Unidade de 

Terapia Intensiva). Estamos fa
lando com o governo do Estado, 
por meio do deputado estadual 
Thiago Auricchio, que está  em 
contado com Vinholi (secretário 
de Desenvolvimento Regional do 
Estado, Marco Vinholi), para que 
amplie o prazo do Hospital de 
Campanha”, destacou Volpi, em 
live, nesta sextafeira (19). 

O prefeito afirmou que Ri
beirão Pires atende, atualmente, 
a demanda da covid de uma 
microrregião. “O nosso Hospi
tal de Campanha, por Mauá e 
Rio Grande da Serra não terem  
um  e pelas outras cidades esta
rem com seus também lotados, 
recebe pacientes de todos, além 
da demanda de Suzano, dos  
que moram no  Palmeiras, que 
sentemse mais confortáveis de 
vir até aqui. Isso tem acarretado 
em alguns problemas”, afirmou.

Volpi alertou para que o Esta
do auxilie as outras cidades, que 
não têm hospital de campanha, 
com aporte financeiro,  para ali
viar a situação por conta da onda 
crescente de casos de covid. “Es
tamos vivendo uma onda, que  
ainda sob controle, mas precisa
mos do auxílio do Estado para 
continuar atendendo as pessoas 
que necessitam”, ressaltou.

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

n VAGAS
Questionada, a prefeitura 

afirmou que em caso de não 
prorrogação do convênio e 
fechamento do Hospital de 
campanha, os pacientes serão 
redirecionados à CROSS (Cen-
tral de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde), que fará a 
distribuição de internação, 
de acordo com as vagas dis
poníveis. “Importante salien
tar que a Prefeitura de Ri
beirão Pires está trabalhando 
para que o fechamento não 
ocorra”, destacou.  

Segundo Boletim Epidemi
ológico, Ribeirão Pires registra
va, até esta quintafeira (18), 
151 mortes por coronavírus  
e  3.942 casos confirmados 
da doença.  Do total de casos 
positivos, 2.998 pessoas já se 
recuperaram.

Atualmente, dos  41 leitos 
públicos municipais destinados 
à covid, 25 estão ocupados, se
gundo informou a administra
ção municipal.  Até está quinta, 
havia 21 pacientes internados 
no Hospital Ribeirão Pires, rede 
particular, 14 em leitos de UTI.

Volpi pede ajuda do Estado para 
manter Hospital de Campanha

Semasa e GCM
 firmam parceria 

para coibir furto de 
equipamentos

O Serviço Municipal de Sa
neamento Ambiental de Guarda 
Civil Municipal (GCM) estão tra
balhando juntos para coibir um 
problema que vem ocorrendo 
no calçadão da rua Alcides Maia, 
na Vila Luzita: o furto de ralos 
grelhas. Desde janeiro, 19 dis
positivos – que são fundamen
tais para captar a água da chuva 
– sumiram. A falta da peça pode 
ocasionar acidentes de pedestres 
e carreamento de resíduos para 
dentro das galerias de águas plu
viais, o que gera alagamentos.

Além de contar com apoio 
da GCM para intensificar as ron
das na região e dar fim a este 
problema, o Semasa começou a 
entregar panfletos para alertar 
a população e pedir que comer
ciantes de reciclagem de ferro não 
comprem ou vendem ralos gre
lhas. O ato configurase crime.

Para coibir este crime, a au
tarquia também tem procedido 
com a reposição de grelhas por 
modelos articulados reforçados, 
que possuem quadro chumbado.  
Como medida de prevenção, já foi 
efetuada a solda de 30 ralos.

Para denúncias, basta ligar 
na Central de Atendimento do 
Semasa (115, 08004848115 e 
44339300), mandar mensagem 
por meio do site (Fale Conosco) 
ou ainda entrar em contato pelo 
Facebook da autarquia. Tam
bém é possível ligar para a GCM 
(44281700). (Reportagem Local)

São Caetano vacina 
99% da população 
acima de 90 anos 
contra a covid-19
A Prefeitura de São Caeta

no já aplicou a primeira dose 
da vacina contra a covid em 
99,06% da população acima de 
90 anos. Além disso, 90,41% 
das pessoas acima de 85 anos 
começaram a ser imunizadas e 
também já receberam a primei
ra dose.

A cidade tem cerca de 
1.390 moradores acima de 90 
anos. Destes, 1.377 (o que cor-
responde a 99,06%), já rece
beram a primeira dose. Já 
dos 2.326 idosos com idade 
entre 85 e 89 anos, 2.103 (o 
que corresponde a 90,41%) já 
começaram a ser vacinados 
e aguardam o intervalo para 
receber a segunda dose e ser
em imunizados.

“Desenvolvemos uma pla
taforma de agendamento 
que deu muito certo durante 
nosso programa de testagem 
drive thru, modelo inovador 
e que foi destaque em todo o 
país. O sistema foi ampliado 
para atender o agendamento 
da população que está sendo 
imunizada”, explicou a se
cretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone.

O idoso que será vacinado 
pode optar em agendar sua 
imunização pelo sistema drive 
thru ou nas unidades de saúde. 
A cidade já vacinou, com a 
primeira dose, 14.540 pessoas. 
(Reportagem Local)

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
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Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.



Novo point de Diadema, Vilinha 
alia criatividade e bom gosto

Novo espaço reúne jovens, famílias e todos que queiram  “viver a experiência”
Fotos: Divulgação

Danilo Ciliano  
e Rafael Couceiro são 
os idealizadores do 
espaço; decoração é 
uma atração à parte

O que acontece quando se 
alia juventude, criatividade e 
investimento em design inova-
dor? A resposta é simples, cria-
se a esquina mais frequentada 
da região central de Diadema, 
entre a avenida Juarez Rios de 
Vasconcelos com a Rua Fran-
cisco Sales. É ali que fica a Vi-
linha Steakhouse.

O mais novo espaço reúne 
jovens, famílias e todos que 
curtem um ambiente acolhe-
dor e que queiram atender ao 
convite da casa e “viver a ex-
periência”. Da gigante injeção 
de cheddar em um hamburger 
aos mais diversos coquetéis 
com recadinhos bem criativos, 
o local tem um espaço para cri-
anças e outro de espera que é 
a sensação dos posts nas redes 
sociais dos visitantes. 

E como tem visitantes. 
De terça a quinta, a casa tem 
cardápios variados e serve 
até almoço. Já de sexta a do-
mingo, os cinco espaço são 
tomados por pessoas até de 
fora de Diadema. 

Para quem quiser experi-
mentar esse cardápio variado 
que consegue atender a todos 
os paladares, até os mais exi-
gentes, tem de hambúrgueres 
gigantes até porções genero-
sas de carnes e acompan-
hamentos. A Vilinha segue 
todas as recomendações 
dos órgãos de saúde, de dis-

tanciamento e higiene. 
O espaço é amplo e aberto 

e, portanto, bem arejado. A 
iluminação traz a sensação de 
vilinha que muitas pessoas 
gostam. A música é na altura 
agradável, nem alta que atra-
palhe aquela conversa entre 
amigos, nem baixa demais. E 
nas TVs são exibidos de fute-
bol a esportes radicais. Tem 
para todos os gostos.

Além disso, se não bastasse 
servir uma grande variação de 
bebidas, a decoração é uma 
atra ção à parte em todos os pe-
didos. Tanto que o chopp pode 
ser servido em uma mi niatura 
dos antigos Jeep ou perua 
Kombi ou em uma mini casa 
típica do interior. 

O que falar dos cerca de 
15 coquetéis diferentes? Além 
da “mistura” na medida certa 
de sabores, eles vêm sempre 
com bilhetinhos divertidos 
como “o álcool pode não dar 
futuro, mas dá um passado 
inesquecível” ou “um homem 
que não bebe é um homem 
com sede”. Esses “lembretes” 
também fazem sucesso em 
posts nas redes sociais.

Para aguçar ainda mais o 
paladar, também tem uma di-
versidade de shakes, sobreme-
sas e uma grande variedade de 
hambúrgueres com a já tradi-
cional injeção de chedder. Na 
Vilinha Steakhouse você pode 

almoçar, fazer um happy hour 
a tarde ou mesmo se reunir a 
noite com familiares e amigos. 
O espaço foi feito para todos. 

O nome Vilinha surgiu 
para expressar o clima que a 
casa proporciona. “Por ser um 
ambiente bem arborizado, em 
um bairro residencial, com o 
charme da iluminação feita 
com varal de luzes, além de 
mesas rústicas e guarda sol, 
aca bou dando esse clima que 
dá a sensação se estar em uma 
verdadeira Vila”, explicou Ra-
fael Couceiro de Souza, que 

junto com Danilo Ciliano, são 
donos do local.

Segundo Rafael Couceiro, 
o local possui alguns balanços, 
espreguiçadeiras, colocados 
ali para que os clientes fiquem 
muito à vontade e consigam 
relaxar e “bater muitas fotos 
bacanas”, acrescentou.

A Vilinha Steakhouse fica 
na Rua Francisco Sales, 508, e 
funciona de terça-feira a quin-
ta-feira, das 16h às 22h e de 
sexta-feira a domingo, das 12h 
às 22h. (Wilson de Sá especial 
para o Diário Regional)

S.André  afirma ter recursos para 
comprar vacinas contra a covid-19

A Prefeitura de Santo An-
dré pretende adquirir vaci-
nas contra a covid-19 para 
acelerar a imunização na ci-
dade e incluir novos grupos 
na campanha de vacinação. 
Segundo a administração 
municipal, a cidade dispõe 
de recursos para fazer a 
aquisição das doses.

“Estamos buscando todos 
os recursos e possibilidades 
para garantir doses sufici-
entes da vacina contra a co-
vid-19 para imunizar toda a 
nossa gente. A única forma 
de superar a pandemia é por 
meio da vacinação. Por isso, 
não vamos medir esforços 
na tentativa de buscar re-
cursos e insumos para que 
isso seja feito de maneira co-
ordenada e efetiva”, desta-
cou o prefeito Paulo Serra.

A possibilidade de que Es-
tados e municípios comprem 
vacinas foi aprovada pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) nesta semana. A me-
dida foi autorizada em caso 
de descumprimento do Plano 
Nacional de Imunização pelo 
governo federal ou de insu-
ficiência de doses previstas 
para imunizar a população.

A liberação também vale 
para os casos em que a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) não conceda 
autorização em 72 horas para 
uso de imunizantes aprova-
dos por agências reguladoras 
de outros países.

Em Santo André, as doses 
compradas ajudariam a acel-

erar o processo de vacinação 
e incluir grupos que não estão 
como prioritários no Plano 
Nacional de Imunização, 
como professores.

n PROJETO 
A Prefeitura de Santo An-

dré protocolou nesta quinta-
feira (25), na Câmara, pro-
jeto de lei que permite que 
fundos públicos municipais 
sejam autorizados a trans-
ferir recursos para o combate 
à covid-19, que serão utiliza-
dos preferencialmente para a 
compra de vacinas.

Caso aprovada, a pro-
posta permitirá que 13 fun-
dos municipais transfiram 
100% do superávit finan-
ceiro para o Tesouro Munici-
pal, contribuindo para a luta 
contra a pandemia de coro-
navírus. Entre eles estão o 
Fundo do Trabalho de Santo 
André, Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental e 
Infraestrutura, Fundo Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor, Fundo Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Urbano e Fundo Municipal 
de Trânsito.

“Com a liberação dos 
fundos, a nossa cidade teria 
condições de adquirir mais de 
800 mil doses, assegurando 
cobertura vacinal para toda 
a população. A imunização 
representa cura e a possibili-
dade de retomar as atividades 
econômicas em sua totali-
dade”, ponderou  Paulo Serra.  
(Reportagem Local)

Consórcio ABC recebe presidentes das 
Câmaras e quer intensificar aproximação

Hospital de 
Campanha de 

Ribeirão Pires para 
de receber pacientesO Consórcio Intermunici-

pal ABC recebeu, nesta sex-
ta-feira (26/2), presidentes 
das Câmaras municipais da 
região. O objetivo do encontro 
foi fortalecer o relacionamen-
to entre a entidade regional e 
os representantes do Legisla-
tivo das sete cidades.

A entidade regional anun-
ciou o lançamento oficial de 
boletim informativo semanal, 
que será enviado nos e-mails 
institucionais dos vereadores 
do ABC, e a formação de um 
Grupo Técnico integrado pelos 
presidentes dos legislativos.

“A implementação do bo-
letim de notícias tem como 
objetivo fortalecer o rela-
cionamento institucional 
entre os municípios e facili-
tar a divulgação dos proje-
tos regionais oriundos dos 
Grupos de Trabalho (GTs) 
do Consórcio ABC, estabele-
cendo comunicação in terna 
bem estruturada, padroni-

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires informou nesta sexta-
feira (26), o governo do Estado 
não fez nenhum aceno quanto 
a possibilidade de continuar o 
envio de recursos para o Hos-
pital de Campanha da cidade, 
cujo convênio se encerra neste 
domingo (28). Com isso, se-
gundo a administração mu-
nicipal, o equi pamento deixou 
de receber novos pacientes 
nesta sexta-feira. 

A prefeitura informou, 
ainda, que seguindo orienta-
ções do governo do Estado, 
quem precisar de atendi-
mento na cidade será encami-
nhado à Central de Regulação 
do Estado (Cross), para que 
seja encontrada uma vaga em 
outras cidades.

“O Hospital de Campanha 
deve encerrar as atividades até 
10 de março”, destacou a pre-
feitura, em nota. (RL)

zada, com procedimentos 
e normas que possibilitem 
eficiência e eficácia”, desta-
cou a entidade.

Segundo o Consórcio, a 
nova ferramenta vai estabe-
lecer o contato direto com os 
órgãos legislativos, prestando 
contas das atividades e proje-
tos desenvolvidos em conjunto 
com as cidades. A pauta do en-
contro também incluiu deta-
lhes sobre a Escola de Governo 
do Consórcio ABC, projeto 
atualmente em fase de estrutu-
ração, e demandas das câmaras 
municipais.

n RELAÇÕES
Durante a reunião, foi re-

forçado que as relações gover-
namentais e institucionais 
têm sido um instrumento 
importante para qualquer or-
ganização no atual momento 
político. Segundo a entidade, a 
pandemia do novo coronavírus 
provocou mudanças em vários 

setores da sociedade, inclusive 
na forma de comunicação en-
tre os representantes do Poder 
Público.

Para o presidente do Con-
sórcio ABC e prefeito de Santo 
André, Paulo Serra, a região 
não tem fronteiras quando o 
assunto é buscar solucionar as 
questões mais urgentes para 
a população. “Assim tem sido 
feito, desde o primeiro dia de 
pandemia da covid-19. Mu-
nicípios unidos para frear o 
ritmo de contágios e para for-
talecer as decisões de retoma-
da da economia e de proteção 
à vida. Por isso, a importância 
de comunicarmos todas as 
ações que o Consórcio ABC 
realiza, com transparência e 
responsabilidade. Mais um ca-
nal para mantermos o diálogo, 
prestarmos contas dos avan-
ços alcançados e continuar-
mos planejando o futuro para 
a nossa região”, afirmou Serra. 
(Reportagem Local)

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.
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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

Você pode acreditar

Você pode acreditar

Quem não 
anuncia nunca 

é lembrado

Anuncie: 4057-9000/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Você pode acreditar
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Indicador de Saúde

Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio  de diadeMa

ä

avisos

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

INFORME

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico-Sanitarista 
responsável pelo departamento de PCHS do Grupo Biomédic.

ESTOCAGEM DE ALIMENTOS
As áreas de inspeção, pesagem, higienização e estocagem de mercadorias 
é um local que deve constituir-se num prolongamento da plataforma de 
descarga evitando-se as áreas de circulação. Deve dispor de espaço suficiente 
para acomodar a mercadoria no momento do controle e ser aparelhada com 
balança tipo plataforma, carros para transporte, tanques ou calhas para pré-
higienização de verduras e frutas antes de seu armazenamento.
A existência de um esguicho de pressão é importante para auxiliar nestes 
procedimentos. O esguicho deve ser dotado de suporte adequado para guardar 
a mangueira longe do piso quando não for usar.
Armazenamento a temperatura ambiente
Para esta área, são importantes as seguintes condições e características:
· Porta única, com molas, larga e alta, simples ou em secções;
· Borracha de vedação na parte inferior das portas (protetores contra insetos 
e roedores);
· Piso em material lavável e resistente;
· Ausência de ralos para o escoamento da água;
· Boa iluminação;
· Ventilação, cruzada ou mecânica, que permita ampla circulação de ar entre 
as mercadorias;
· Janelas e aberturas teladas;
· Temperatura não superior a 26ºC;
· Umidade relativa do ar em torno de 50 a 60%;
· Inexistência de tubulação de água e de vapor;
· Prateleiras localizadas a 25 cm do piso, com profundidade não superior a 45 
cm, preferencialmente moduladas para permitir flexibilidade de novos arranjos;
· Estrados fenestrados para sacarias, com pés protegidos com canoplas, 
elevados do piso no mínimo 25 cm para os fixos e 10 cm para os moveis;
· Locais distintos para armazenagem de produtos de limpeza descartáveis.
Nesta área não deve existir equipamentos (refrigeradores, frízeres, 
aquecedores, tabulação de água e vapor, etc.) que possam alterar as condições 
térmicas ambientais ou umidade relativa do ar.
A mesa para o estoquista pode permanecer nesta área desde que interfira no 
controle de qualidade dos alimentos, nem no fluxo de armazenamento.
Armazenamento a temperatura controlada

Esta área destina-se à estocagem de gêneros perecíveis ou rapidamente 
deterioráveis em temperatura ambiente.
Devido à diversificação das características dos alimentos utilizados, recomenda-
se a instalação de câmaras frigoríficas ou refrigeradores em número suficiente 
para atender a conservação de:
· Carnes: ate 4ºC
· Sobremesas, massas, produtos prontos: ate 4ºC.
· Frios e laticínios: ate 8ºC.
· Hortifrutigranjeiros: ate 10ºC
É importante ressaltar que o ideal é que estes gêneros sejam armazenados 
separadamente. 
Entretanto, no caso de possuir apenas 1 câmara ou refrigerador, a temperatura 
deve ser regulada para o alimento que requeira menor temperatura.
A necessidade da instalação de frízeres e câmaras de congelamento (-18ºC) 
variam em função das facilidades de abastecimento, freqüência de utilização e 
quantidade do produto adquirido.
É importante que as câmaras apresentem as seguintes características:
· Antecâmara para proteção térmica;
· Revestimento de material lavável e resistente;
· Nível do piso igual a área externa, para facilitar o transporte de mercadorias 
por carrinhos;
· Inexistência de ralos internos, mesmo quando sifonados;
· Termômetro tipo mostrador, permitindo a leitura pelo lado externo;
· Interruptor de segurança localizado na parte externa da unidade refrigerada, 
com Lâmpada-piloto indicadora de condição "ligado-desligado";
· Prateleiras em aço inox, ou outro material apropriado, moduladas, para 
permitir flexibilidade de novos arranjos;
· Porta hermética, revestida em aço inox ou outro material adequado, com 
ferragens cromadas e dispositivos de segurança que permitam abertura por 
dentro.

Lembramos que a estocagem é tão importante quanto 
a própria manipulação!

Edital de Convocação para Processo Sucessório do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 
Diadema – COMDEMA – GESTÂO 2021 – 2023.  A 
Prefeitura do Município de Diadema com base na 
Lei 1258/1993, no uso de suas atribuições legais, 
em especial aquelas conferidas pela Lei Orgânica 
do Município CONVOCA os interessados em partici-
par das Eleições Gerais dos Membros do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDE-
MA. O COMDEMA foi criado pela Lei 1258, de 28 de 
junho de 1993 é composto por 10 (dez) representan-
tes da Sociedade Civil Organizada e 10 (dez) repre-
sentantes dos Órgãos Públicos Municipais, sendo: 
Representantes da Sociedade Civil Organizada: 01 
(um) representante da totalidade dos sindicatos que 
tenham sede ou sub-sede no Município de Diade-
ma; 01 (um) representante da Subsecção local da 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; (Indicação 
pela Entidade, de acordo com seu estatuto); 01 (um) 
representante da Associação Comercial e Industrial 
de Diadema – ACID; (Indicação pela Entidade, de 
acordo com seu estatuto); 02 (dois) representan-
tes dos Movimentos de Moradia e Habitação do 
Município de Diadema; 01 (um) representante das 
Entidades Comunitárias sediadas no Município de 
Diadema; 03 (três) representantes dos Movimentos 
Ecológicos de comprovada atuação no Município 
de Diadema; 01 (um) representante de entidades 
acadêmicas e de pesquisa de nível superior, sedia-
das no Município. Obs.: Se houver mais que uma 
indicação por segmento, a decisão de quem será o 
titular ou o suplente deverá ocorrer em reunião do-
cumentada em ata com a participação das entidades 
interessadas. Representantes dos Órgãos Públicos 
Municipais: 01 (um) membro do Gabinete do Pre-
feito; 01 (um) membro da Secretaria de Saúde; 01 
(um) membro da Secretaria de Educação; 01 (um) 
membro da Secretaria de Serviços e Obras; 01 (um) 
membro da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico e Urbano; 01 (um) membro da Secretaria de 
Habitação, preferencialmente ligado a Regulariza-
ção Fundiária; 03 (três) membros da Secretaria de 
Meio Ambiente.   Cronograma: I – publicação do 
Edital; II – 01/03/21 a 04/03/21 - envio de ofício - 
circular do COMDEMA às entidades cadastradas 
neste e nos Sistemas de Cadastro Municipal que 
se configuram como aptas a participarem deste pro-
cesso eleitoral, dando conhecimento do calendário 
e as regras para votação III – 01/03/21 a 10/03/21 
– término do prazo de cadastro no COMDEMA e 
de registro de candidaturas; IV – 11/03/21 – divul-
gação das candidaturas registradas no COMDEMA. 
V – 13/03/21 - Definição das candidaturas pelos seg-
mentos: representantes: Movimentos de Moradia e 
Habitação do Município de Diadema; representante 
das Entidades Comunitárias sediadas no Município 
de Diadema; 03 (três) representantes dos Movimen-
tos Ecológicos de comprovada atuação no Muni-
cípio de Diadema e outros; VI – 17/03/21 – prazo 
para interposição de recursos contra o registro de 
candidaturas à Comissão Eleitoral; VII – 22/03/21 
– apreciação dos recursos pela Comissão Eleitoral; 
VIII – Até 25/03/21 – Proclamação dos Resultados 
Final para Publicação do Decreto de Nomeação do 
Processo Sucessório para Conselhos Municipais de 
Defesa do Meio Ambiente de Diadema – COMDE-
MA – gestão 2021/2023; IX – 26/03/21 – 1ª Reunião 
Ordinária e Posse dos Novos Conselheiros. OS 
PROCEDIMENTOS E EXIGÊNCIAS PARA O CA-
DASTRO SÃO OS SEGUINTES: 1) Preenchimento 
da Ficha, Cadastro para Sociedade Civil Organizada 
disponibilizada pelo COMDEMA; 2) Cópia do Estatu-
to da Entidade, devidamente registrado, nos termos 
da lei, com a indicação do cartório e transcrição dos 
registros no próprio documento ou certidão; 3) Caso 
Trate-se de uma Fundação, essa deverá apresentar 
cópia da escritura de instituição, devidamente regis-
trada em cartório da comarca de sua sede e com-
provante de aprovação do estatuto pelo ministério 
público; 4)Cópia da Ata de Eleição, da diretoria em 
exercício registrada em cartório; 5) Cópia da Inscri-
ção Atualizada, no cadastro nacional das pessoas 
jurídicas –CNPJ, do Ministério da Fazenda; 6) Rela-
tório sucinto das atividades desenvolvidas no último 
ano; 7) Informação do número dos associados e/ou 
filiados; 8) A entidade solicitante deverá ter no mí-
nimo um ano de existência; Todos os documentos 
relacionados acima deverão ser enviados para com-
dema@ diadema.sp.gov.br na extensão PDF com o 
nome do arquivo informando a entidade/instituição e 
tipo de documento. Exemplo: Associação.../Ficha de 
inscrição.pdf. Dúvidas e/ou esclarecimentos através 
do email: comdema@diadema.sp.gov.br ou telefone 
4059-7600. 

MecaBiM industria e coMercio de 
usinaGeM e caLdeiraria Ltda - ePP., 
CADASTRADA NO CNPJ 33.943.748/0001-
87 TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU, 
À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE 
MAUÁ, A LICENÇA PRÉVIA E INSTALA-
ÇÃO PARA ATIVIDADE 28.29-1-99 - FA-
BRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 
PEÇAS E ACESSÓRIOS SITUADA À RUA 
R SANTA ANASTACIA, 66 – VILA SANTA 
CECILIA - MAUÁ CONFORME CONSTA 
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
323/2021.

40º CONCURSO PÚBLICO  -  A Prefeitura do Muni-
cípio de Diadema, faz saber que já está disponível 
no site da banca examinadora Instituto Zambini a 
Classificação Preliminar, bem como resultados de 
recursos em face dos gabaritos oficiais da aplica-
ção de provas objetivas do dia 20 de fevereiro de 
2021, nos períodos matutino e vespertino (confor-
me lista de alocação de prova), exclusivamente aos 
cargos de: Professor de Educação Básica Espe-
cial - Deficiência Auditiva, Professor de Educação 
Básica Especial - Deficiência Física, Professor de 
Educação Básica Especial - Deficiência Intelectual 
ou Mental, Professor de Educação Básica Especial 
- Deficiência Visual, Professor de Educação Básica 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA CO-
MUNICADO 01/2021- SUSPENSÃO DA FASE DE 
APLICAÇÃO DE PROVAS EM 28/02/2021 - EDITAL 
Nº 01/2020 - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
DIADEMA – SP, e o INSTITUTO ZAMBINI, no uso 
de suas respectivas atribuições legais, COMUNI-
CAM aos candidatos do 40º Concurso Público da 
Prefeitura do Município de Diadema, relativos ao 
Edital Nº 01/2020, que em razão do agravamento 
da atual fase de pandemia do vírus COVID-19 no 
Município de Diadema, bem como seus Municípios 
limítrofes, decidiram pela suspensão da fase de apli-
cações de prova agendada para o dia 28/02/2021. 
Desse modo, comunicam ainda que os candidatos 
deverão aguardar orientações a respeito de novas 
datas de realização de provas, as quais serão in-
formadas em momento oportuno, de acordo com 
as orientações de segurança da fase da pandemia, 
por meio de publicação no Diário Regional , no site 
do Instituto Zambini www.zambini.org.br bem como 
envio de e-mail e mensagens de texto conforme in-
formações de contato constantes nas respectivas 
fichas de inscrições dos candidatos. O Instituto Zam-
bini, bem como a Prefeitura do Município de Diade-
ma continuam envidando os melhores esforços para 
realizar os certames em atendimento aos protocolos 
de segurança das autoridades competentes. Esta-
mos à disposição para eventuais esclarecimentos 
por meio do e-mail atendimento@zambini.org.br ou 
por meio do chat disponível no site www.zambini.
org.br  Diadema, 25 de fevereiro de 2021. Odair Ca-
brera - Secretário de Gestão de Pessoas - Prefeitura 
do Município de Diadema - Marcela Dantas Caetano 
-  Instituto Zambini
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: 005/2021 - PC: 001/2021. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. de Aeronaves remotamente 
pilotadas e Baterias sobressalentes para uso da 
Guarda Civil Municipal de Diadema. Agendado 
para: 11/03/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 04/21 
- PC: 004/21. Objeto: R. De P. P/O Forn. De Teci-
dos. Agendado: 10/03/2021 às 9h00. Pr. Eletrônico: 
006/2021 - PC: 0314/2020. Objeto: R. De P. P/O 
Forn. de Materiais Diversos de Laboratório. Agen-
dado para: 11/03/2021 às 09h00. Informações, e/ou 
retirada Edital completo, mediante pagamento das 
cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almiran-
te 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
PC: 0191/2020 – Pr. Eletrônico: 0121/2020. Resumo 
Rerratificação da Ata RP 271/2020 entre Município 
Diadema e Inovamed Hospitalar Ltda p/Forn. de Me-
dicamentos. Fica retificada a cláusula 1ª a Ata inicial, 
p/ constar  a razão social: INOVAMED HOSPITALAR 
LTDA e Endereço: Rua Doutor João Caruso, 21115 
- Bairro Industrial - Erechim/RS - cep: 99706-250 a 
partir de 29/09/2020.
Pr. Eletrônico: 0192/2020 - PC: 0281/2020. Obje-
to: Forn. De Tintas E Solventes Para Utilização Na 
Sinalização Viária. Resumo Ata RP 001/2021 entre 
Município Diadema e Porto Sinalização Eireli. Itens 
homologados na publicação DOM dia 18/02/2021. 
Pzo entrega: 10 dias úteis. Vigência: 12 meses a 
partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 0118/2020 - PC: 0145/2020. Objeto: 
Forn. de Produtos de Higiene Pessoal.  Resumo 1º 
Apostilamento a Ata RP: 254/2020 entre Município 
de Diadema e Comercial Lux Clean Ltda, e Resumo 
1º Apostilamento a Ata RP: 256/2020 entre Muni-
cípio de Diadema e Orla Distribuidora de Produtos 
Eireli, p/fazer constar a participação da Secretaria 
de Esporte e Lazer.
Pr. Presencial: 02/2020 - PC: 0295/2019. Objeto: 
Forn. de Mat. de Limpeza - Químico.  Resumo 1º 
Apostilamento a Ata RP: 185/2020 entre Município 
de Diadema e Bandeirantes Comércio de Medica-
mentos e Produtos para Saúde Eireli, p/fazer cons-
tar a participação da Secretaria de Esporte e Lazer.
Pr. Eletrônico: 0185/2020 - PC: 0278/2020. Objeto: 
Forn. De Medicamentos. Resumo Ata RP 06/2021 

entre Município Diadema e COMERCIAL CIRURGI-
CA RIOCLARENSE LTDA; Itens homologados na 
publicação DOM dia 17/12/2020.  Pzo entrega: 05 
dias úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publi-
cação. 
Pr. Eletrônico: 0109/2020 – PC 0200/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. de Enfermagem. Resumo 1º Aposti-
lamento a Ata RP:228/2020 entre Município de Dia-
dema e SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, p/fazer constar a participação da Secretaria 
de Educação  na Ata.
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: 092/2020 - PC: 0174/2020. Objeto: 
Forn. de Testes NSI e Sangue Oculto. Ata RP 181/20  
entre Município Diadema e Medical Chizzolini Ltda. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados no 
Diário Regional de 27/08/2020 ref. as atas dos pre-
gões em epígrafe. 
Pr. Eletrônico: 0153/2020 - PC: 0196/2020. Objeto: 
Forn. de Cimento. Ata RP 266/2020 entre Município 
Diadema e Comercial Ecomix Eireli. Tornamos públi-
co que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 28/11/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico:  038/2020 - PC: 039/19. Objeto: Forn. 
De Medicamentos - Ação Judicial.  Ata RP 120/2020 
entre Município Diadema e Biohosp Prod. Hospi-
talares SA.  Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 28/05/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 047/2020 - PC: 079/2020. Objeto: 
Forn. de Ácido Paracético. Ata RP 121/20 entre Mu-
nicípio Diadema e LDM Equipamentos Ltda. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 28/05/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0215/2020 - PC: 0260/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. P/Resgate - SAMU. Homologo o ob-
jeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pre-
goeiro.
Pr. Eletrônico: 0126/2020 - PC: 0205/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Equip. (Hospitalares, Audiovi-
suais, Domésticos) E Mobiliários (Incluindo Hospita-
lar). Homologado o pregão em epígrafe declarando 
a licitação fracassada de acordo c/Desp. Pregoeiro 
(a).
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico: 0215/2020 - PC: 0260/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. P/Resgate - SAMU. Tornamos públi-
ca a classificação preços ref. pregão em epígrafe. 
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTA-
CAO E DISTRIBUICAO LTDA, Itens: 04 TALA DE 
IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAM.:G. Qtde: 2.000 
uni. Vlr unit: R$19,00. Marca: POLAR FIX; 05 TALA 
DE IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAM.:GG. Qtde: 
2.000 uni. Vlr unit: R$25,80. Marca: M.SÓ; 07 CO-
LAR RESGATE MOD.STIFNECK TAM.PP. Qtde: 
500 uni. Vlr unit: R$10,95. Marca: RESGATE SP; 
13 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 
M. Qtde: 1.300 uni. Vlr unit: R$4,90. Marca: RES-
GATE SP. GDC DA SILVA COSTA EIRELI, Itens: 24 
COLAR RESGATE MOD.STIFNECK TAM.P. Qtde: 
200 uni. Vlr unit: R$12,00. Marca: RESGATE SP; 
25 COLAR RESGATE MOD.STIFNECK TAM.M. 
Qtde: 200 uni. Vlr unit: R$12,00. Marca: RESGA-
TE SP. CIRURGICA UNIAO LTDA, Itens: 01 TALA 
DE IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAM.PP. Qtde: 
400 uni. Vlr unit: R$6,10. Marca: MARIMAR; 02 
TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAM. P. 
Qtde: 400 pç. Vlr unit: R$7,20. Marca: MARIMAR;  
03 TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAM. 
M. Qtde: 800 pç. Vlr unit: R$11,00. Marca: MARI-
MAR; 06 TALA IMOBILIZAÇÃO SAMU TAM.SUPER 
EXTRA G. Qtde: 800 uni. Vlr unit: R$25,00. Marca: 
MARIMAR;  08 COLAR RESGATE MOD.STIFNE-
CK TAM.P. Qtde: 800 uni. Vlr unit: R$10,20. Marca: 
MARIMAR;  09 COLAR RESGATE MOD.STIFNECK 
TAM.M. Qtde: 800 uni. Vlr unit: R$10,20. Marca: 
MARIMAR;10 COLAR RESGATE MOD.STIFNECK 
TAM.G. Qtde: 300 uni. Vlr unit: R$10,20. Marca: 
MARIMAR; 11 COLAR RESGATE MOD.STIFNECK 
TAM.INFANTIL. Qtde: 200 uni. Vlr unit: R$10,20. 
Marca: MARIMAR; 12 IMOBILIZADOR DE CABEÇA 
ADULTO. Qtde: 50 uni. Vlr unit: R$96,00. Marca: 
MARIMAR. A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS HOSPITALAR EIRELI, Itens: 17 MOCHILA PA-
DRÃO 192 RESGATE VERMELHA. Qtde: 20 uni. Vlr 
unit: R$112,00. Marca: RESGATE SP; 18 TALA DE 
IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAM.PP. Qtde: 100 
uni. Vlr unit: R$11,50. Marca: M.SÓ; 19 TALA DE 
IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAM.P. Qtde: 100 pç. 
Vlr unit: R$13,87. Marca: M.SÓ; 20 TALA DE IMO-
BILIZAÇÃO DE MEMBRO TAM.M. Qtde: 200 pç. Vlr 
unit: R$13,95. Marca: M.SÓ; 21 TALA DE IMOBILI-
ZAÇÃO DE MEMBRO TAM.PG. Qtde: 500 uni. Vlr 
unit: R$20,00. Marca: M.SÓ; 22 TALA DE IMOBILI-
ZAÇÃO DE MEMBRO TAM.:GG. Qtde: 500 uni. Vlr 
unit: R$30,00. Marca:M.SÓ; 23 TALA IMOBILIZA-
ÇÃO SAMU TAM.SUPER EXTRA G. Qtde: 200 uni. 
Vlr unit: R$30,00. Marca:M.SÓ; 26 MANTA TÉRMI-
CA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 M. Qtde: 200 uni. Vlr 
unit: R$6,89. Marca: RESGATE SP. O item 14 restou 
deserto. O itens 15 e 16 restaram fracassados.
Pr. Eletrônico: 0126/2020 - PC: 0205/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Equip. (Hospitalares, Audiovi-
suais, Domésticos) E Mobiliários (Incluindo Hospita-
lar. Tornamos público que os itens: 37 - POLTRONA 
LONGARINA 3 LUGARES VINIL. 38 - MESA PARA 
IMPRESSORA. 48 - CADEIRA POLIPROPILENO 
EMPILHÁVEL. 50 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 
TAMANHO OFICIO. 89 - POLTRONA LONGARINA 

editaL de convocaÇÃo
O Sindicato dos Transportadores de Esco-
lares do Municipio de Diadema –SINDESD, 
convoca todos os transportadores de esco-
lares do Municipio de Diadema, para Assem-
bléia Geral Extraordinária  a ser realizada no 
dia, 20\03\2021,  no endereço   Rua Manoel 
Amaral, 221, Jardim Rey-Centro-Diadema-
CEP 09910-000, a mesma se instalará em  
primeira  chamada ás 10.00 , com a maioria 
absoluta dos condutores de escolares ou 
em  segunda chamada,  meia hora  após 
a primeira  às 10:30  horas com o número 
de condutores presentes,  para deliberarem 
sobre a seguinte pauta: 1) Rerratificação  da 
Ata de dissolução da entidade Sindical, no 
que diz respeito a data de que a entidade 
ficou sem representação do dia 01/01/2021 
a 04/01/2021. 

diadema, 27 fevereiro de 2021
Mario ramos Monteiro

Presidente da assembléia 

DECRETO 7886, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 
DISPÕE sobre extensão das medidas e prazos defi-
nidos nos Decretos Municipais nº 7.705, de 16 de 
março de 2020 e nº 7.708, de 18 de março de 2020, 
bem como no Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de 
abril de 2020, no Decreto Municipal nº 7.732, de 08 
de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de 
29 de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751, 
de 15 de junho de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.762, de 13 de julho de 2020, no Decreto Municipal 
nº 7.772, de 31 de julho de 2020, no Decreto Munici-
pal nº 7.774, de 07 de agosto de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, no De-
creto Municipal nº 7.790, de 04 de setembro de 
2020, no Decreto Municipal nº 7.796, de 18 de se-
tembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.803, de 
02 de outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.807, de 09 de outubro de 2020, no Decreto Muni-
cipal nº 7.818, de 23 de outubro de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.834, de 13 de novembro de 2020, no 
Decreto Municipal nº 7.843, de 27 de novembro de 
2020,   no Decreto Municipal nº 7.854, de 16 de de-
zembro de 2020,   no Decreto Municipal nº 7.867, de 
14 de janeiro de 2021 e no Decreto Municipal nº 
7.872, de 29 de janeiro de 2021 e dá outras provi-
dências, para a continuidade do enfrentamento da 
emergência e calamidade públicas decorrentes da 
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19). JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recupera-
ção, na forma do artigo 196 da Constituição da Re-
pública; CONSIDERANDO a classificação pela Or-
ganização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março, 
como pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com as altera-
ções advindas da Medida Provisória nº 926, de 20 
de março de 2020, e no Decreto Federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, bem como na Portaria nº 
356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saú-
de; CONSIDERANDO que o Congresso Nacional, 
por meio do Decreto Legislativo nº 06, de 2020, re-
conhece a existência de calamidade pública para 
fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO a 
Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministé-
rio da Saúde, que declara, em todo o território nacio-
nal, o estado de transmissão comunitária do novo 
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o dis-
posto no Decreto Estadual n° 64.879, de 20 de mar-
ço de 2020, que reconhece o estado de calamidade 
pública, decorrente da pandemia do novo Coronaví-
rus (COVID-19), em todo o Estado de São Paulo; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal 
n° 7.715, de 24 de março de 2020, que declara o 
estado de calamidade pública no Município, diante 
da crise provocada pela pandemia decorrente do 
novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO 
que a Assembleia Legislativa, por meio do Decreto 
Legislativo nº 2.495, 31 de março de 2020, reconhe-
ce a existência de calamidade pública nos Municí-
pios do Estado de São Paulo, para fins do artigo 65 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio 
de 2000; CONSIDERANDO os termos da Decisão 
oriunda do julgamento da ADI 6341, no dia 15 de 
abril de 2020, bem como da R. Decisão Monocrática 
na Medida Cautelar na ADPF 672, no dia 08 de abril 
de 2020, ambas proferidas pelo Excelso Supremo 
Tribunal Federal, assegurando a competência muni-
cipal a respeito da matéria ora versada; CONSIDE-
RANDO a prorrogação da quarentena no Estado de 
São Paulo, definida no Decreto Estadual nº 64.881 
de 22 de março de 2020, por força de Decreto Esta-
dual nº 65.502, de 05 de fevereiro de 2021; CONSI-
DERANDO, ainda, o que consta dos autos do Pro-
cesso Administrativo Eletrônico nº 7849/2020; 
DECRETA Art. 1º.  As medidas, regras e prazos pre-
vistos no Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de mar-
ço de 2020, bem como no Decreto Municipal nº 
7.708, de 18 de março de 2020, no Decreto Munici-
pal nº 7.726, de 22 de abril de 2020, no Decreto Mu-
nicipal nº 7.732, de 08 de maio de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.739, de 29 de maio de 2020, no De-
creto Municipal nº 7.751, de 15 de junho de 2020, no 
Decreto Municipal nº 7.762, de 13 de julho de 2020, 
no Decreto Municipal nº 7.772, de 31 de julho de 
2020, no Decreto Municipal nº 7.774, de 07 de agos-
to de 2020, no Decreto Municipal nº 7.780, de 21 de 
agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 7.790, de 
04 de setembro de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.796, de 18 de setembro de 2020, no Decreto Mu-
nicipal nº 7.803, de 02 de outubro de 2020, no De-
creto Municipal nº 7.807, de 09 de outubro de 2020, 
no Decreto Municipal nº 7.818, de 23 de outubro de 
2020, no Decreto Municipal nº 7.834, de 13 de no-
vembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.843, de 
27 de novembro de 2020,  no Decreto Municipal nº 
7.854, de 16 de dezembro de 2020, no Decreto Mu-
nicipal nº 7.867, de 14 de janeiro de 2021 e no De-
creto Municipal nº 7.872, de 29 de janeiro de 2021, 
ficam estendidas até 31 de março de 2021, quando 
serão reavaliadas, ou a qualquer tempo, caso ne-
cessário. §1º. Os servidores em regime de teletraba-
lho na forma do Decreto Municipal nº 7.708, de 16 
de março de 2020, deverão ser convocados, pelo 
Titular de cada Secretaria Municipal, ao trabalho 
presencial antes do prazo estabelecido no caput 
deste artigo, de forma gradativa, em razão da neces-
sidade do serviço público, recomendando-se a ado-
ção de escalas de revezamento e de diretrizes para 
possibilitar a observância ao distanciamento social e 
às demais medidas de proteção, tais como uso obri-
gatório de máscaras, higienização das mãos e ou-
tras medidas que se fizerem necessárias. §2º. Será 
mantido o regime de teletrabalho, quando possível e 
se assim a função o permitir, aos servidores enqua-
drados em grupo de risco em relação à COVID-19, 
assim reconhecidos e confirmados pelo Serviço de 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
– SESMT, da Secretaria Municipal de Gestão de 
Pessoas. § 3º. Com base nos fundamentos e na for-
ma do § 1º, deste artigo, deverá ser determinada a 
reabertura de equipamentos e órgãos públicos Mu-
nicipais para o devido atendimento ao público, res-
peitadas as condições sanitárias. § 4º. Ficam conva-
lidados e ratificados os atos anteriores praticados na 
forma e nos fundamentos dos §§ 1º e 3º, deste arti-
go, desde 16 de março de 2020. Art. 2º. Os servido-
res que estão impossibilitados de executar o teletra-
balho, e que não forem convocados ao trabalho 
presencial, deverão entrar em fruição compulsória 
de férias, conforme definição pela Chefia imediata, 
ou poderão requerer licença prêmio, excetuados os 
servidores lotados na Secretaria de Saúde e na Se-
cretaria de Defesa Social. §1º. Se não houver férias 
vencidas em quantidade de tempo suficiente para 
abarcar todo o período de afastamento, o tempo que 
sobejar será abatido de banco de horas, a ser com-
pensado posteriormente. §2º. Caberá à Chefia ime-
diata do servidor: I - gerir as escalas de fruição das 
férias de seus subordinados, bem como comunicá-
los; II - informar nome, prontuário, cargo e período 
de descanso à Secretaria de Gestão de Pessoas por 
meio de Memorando Interno, com o respectivo enca-
minhamento via e-mail. Art. 3º. Em relação aos ser-
vidores Municipais e colaboradores da Saúde de-
vem ser observadas as regras expedidas pelo Titular 
da Secretaria Municipal da Saúde, por meio de Por-
taria, no tocante aos critérios e parâmetros para 
afastamentos em razão de licença médica por CO-
VID-19. Parágrafo único. Para efeito do caput, ficam 
adotadas a Portaria S. S. nº 02/2020, a Portaria S.S. 
nº 08/2020 e a Portaria S.S. nº 23/2020, expedidas 
pela Secretaria de Saúde, bem como, desde já, as 
eventuais Portarias que venham modificá-las, revo-
gá-las ou prorrogá-las. Art. 4º. Em relação aos de-
mais servidores Municipais devem ser observadas 
as regras expedidas pelo Titular da Secretaria Muni-
cipal de Gestão de Pessoas por meio da Portaria 
SEGEP nº 001, de 31 de julho de 2020 e alterações 
posteriores, no tocante aos critérios e parâmetros 
para afastamentos em razão de licença médica por 
COVID-19, em casos confirmados, casos suspeitos 
e contactantes. Art. 5º.  Da regra do artigo 8º, do 
Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de março de 
2020, ficam excetuados os trabalhos, atos e diligên-
cias necessárias no âmbito da Comissão Proces-
sante Permanente e nas demais áreas da Secretaria 
de Gestão de Pessoas. Art. 6º. As despesas com a 
execução deste Decreto, correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário. Art. 7º.- Este 
Decreto entrará em vigor em 1º de março de 2021, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
26 de fevereiro de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR 
- Prefeito Municipal / DEBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA - Secretária de Assuntos Jurídicos / 
ODAIR CABRERA - Secretário de Gestão de Pesso-
as

LEI Nº 4042 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 Ins-
titui, no âmbito do Município de Diadema, o Dia da 
Conscientização sobre a Síndrome de Edwards, 
e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
107/2019 de autoria do Ver. Cícero Antônio da Silva. 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais: FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprova e ele sanciona e promulga a se-
guinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituído, no âmbito 
do Município de Diadema, o Dia da Conscientização 
sobre a Síndrome de Edwards, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 06 de maio, em virtude do Dia 
Estadual da Conscientização sobre a Síndrome de 
Edwards, instituído pela Lei Estadual nº 16.653, de 
12 de janeiro de 2018, ser comemorado na mesma 

data. ARTIGO 2º - A data comemorativa ora ins-
tituída passará a integrar o Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Diadema. ARTIGO 3º- As 
despesas com a execução desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, consig-
nadas no orçamento vigente, suplementadas, se 
necessário. ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. Diadema, 25 de fevereiro 
de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR - PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE DIADEMA / DHEISON RENAN 
SILVA -  CHEFE DE GABINETE / DÉBORA DE CAR-
VALHO BAPTISTA -  SECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS / REJANE CALIXTO GONÇALVES - 
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEI Nº 4043 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 Insti-
tui, no âmbito do Município de Diadema, o Programa 
Uniforme Escolar Solidário, na forma que especifi-
ca, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
168/2019 De autoria do Ver. Talabi Ubirajara Cer-
queira Fahel JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que 
a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituído, 
no âmbito do Município de Diadema, o Programa 
Uniforme Escolar Solidário. ARTIGO 2º - O objeti-
vo do Programa é incentivar a doação de uniformes 
escolares para estabelecimentos da rede municipal 
de ensino, por parte de ex-alunos ou alunos cujos 
uniformes não mais lhes sirvam. ARTIGO 3º - Os 
uniformes escolares arrecadados serão entregues a 
alunos que necessitem a substituição do uniforme 
anteriormente recebido, em decorrência de eventual 
extravio, ou de avaria que comprometa o seu uso. 
ARTIGO 4º - O aluno não será obrigado a fazer a 
devolução do uniforme escolar recebido por meio do 
Programa Uniforme Escolar Solidário, ficando a cri-
tério de cada família colaborar com o Programa, in-
centivando os filhos a ser solidários. ARTIGO 5º - O 
Poder Executivo Municipal regulamentará a presen-
te Lei, no que couber. ARTIGO 6º - Esta Lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. Diadema, 25 de 
fevereiro de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR - PRE-
FEITO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA / DHEISON 
RENAN SILVA - CHEFE DE GABINETE / DÉBORA 
DE CARVALHO BAPTISTA - SECRETÁRIA DE AS-
SUNTOS JURÍDICOS / ANA LÚCIA SANCHES - SE-
CRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE DE: 26 DE 
FEVEREIRO DE 2021: PORTARIA: 890, RERRATI-
FICA a Portaria GP nº. 622, de 10 de fevereiro de 
2021, ONDE SE LÊ: “... NOMEAR, a contar de 1º 
de fevereiro de 2021...” LEIA-SE: “... NOMEAR, a 
contar de 10 de fevereiro de 2021...”

3 LUGARES VINIL. 90 - MESA PARA IMPRESSO-
RA. 102 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS TAMA-
NHO OFICIO foram “Fracassados”. Tendo em vista 
que a Licitante SALES COMERCIAL, SERVICOS E 
DECORACAO EIRELI, detentora do menor lance, 
não cumpriu com o prazo estabelecido para formali-
zação da ARP e não tem segunda colocada nestes 
itens.

Secretaria de Saúde
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Termo de Convênio 
nº 01/2018 para prorrogação da vigência do convê-
nio entre a Pref. Mun.de Diadema, através da Secr. 
Mun. de Saúde e a Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo. Objeto: Estabelecer 
condições para a concessão de estágio de com-
plementação educacional. Vigência: 01/01/2021 a 
31/12/2021. Expediente: PE nº 12.689/2017
DECRETO Nº 7885, DE 26 DE FEVEREIRO DE 
2021  DISPÕE sobre a implementação de medidas 
restritivas complementares às previstas no decreto 
municipal 7875 de 05 de fevereiro de 2021; JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Dia-
dema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais; CONSIDERANDO que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e servi-
ços para sua promoção, proteção e recuperação, na 
forma do artigo 196 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de 
Saúde classificou como pandemia a disseminação 
da COVID- 19 no dia de 11 de março de 2020; CON-
SIDERANDO as disposições do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe so-
bre a medida de quarentena de que trata o Decre-
to nº 64.881, de 22 de março de 2020 e institui o 
Plano São Paulo; CONSIDERANDO os Decretos 
Municipais, que declararam o estado de calami-
dade pública no Município para enfrentamento da 
pandemia decorrente do Coronavírus, reconhecida 
pela Assembleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo conforme Decreto Legislativo nº 2.495, de 31 de 
março de 2020; CONSIDERANDO que o Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC, em Assembleia Extra-
ordinária realizada no último dia 24 de fevereiro, 
deliberou pela realização de lockdown noturno em 
todo o Grande ABC, no período de 27 de fevereiro 
a 07 de março de 2021; CONSIDERANDO o agra-
vamento da pandemia na região ocorrido durante o 
mês de fevereiro de 2021 e a necessidade de conter 
a disseminação da COVID-19 para evitar o colapso 
dos serviços de saúde e garantir o seu funciona-
mento satisfatório, CONSIDERANDO, ainda, o que 
consta dos autos dos Processos Administrativos 
Eletrônicos nºs 7849/2020 e 446/2021; Decreta: Art. 
1º Às medidas de restrição estabelecidas no Plano 
São Paulo, estratégia estabelecida pelo Governo do 
Estado de São Paulo para o combate à COVID-19 
por meio do decreto estadual de nº 64.994 de 28 de 
maio de 2020, vigentes no Município de Diadema, fi-
cam acrescidas as medidas previstas neste decreto, 
no período compreendido entre as 00:00 horas do 
dia 27 de fevereiro de 2021 e às 23h59min do dia 
07 de março de 2021. Art. 2º Fica  restrita a circula-
ção de pessoas e veículos no período compreendido 
entre 22:00 horas e 04:00 horas, exceção feita à cir-
culação indispensável para: I – a aquisição de me-
dicamentos; II – o atendimento médico; III – o aten-
dimento veterinário; IV – os serviços de entrega de 
medicamentos prestados por farmácias; IV – a pres-
tação e o uso dos serviços e atividades comerciais 
mencionados no parágrafo único do artigo 4º deste 
decreto. Art. 3º O atendimento no transporte público 
no âmbito do Município de Diadema será suspen-
so no período compreendido entre as 22:00 horas 
e as 04:00 horas. Art. 4º As atividades comerciais 
e de prestação de serviços poderão funcionar tão 
somente no período compreendido entre as 05:00 
horas e as 21:00 horas. § 1º - Não se incluem na 
norma do “caput” deste artigo: I - os estabelecimen-
tos comerciais e serviços voltados à área da saúde, 
tais como hospitais e farmácias; II – as atividades 
de segurança privada; III – as atividades industriais; 
IV – os postos de combustível, quando utilizados ex-
clusivamente para abastecimento dos serviços pú-
blicos municipais, estaduais e federais, inclusive da 
polícia militar; V – os serviços de telecomunicação; 
VI - os sistemas de delivery, através da realização 
de transações comerciais por meio de aplicativos, 
internet, telefone ou outros instrumentos similares, 
mantendo-se fechados os estabelecimentos deman-
dados; VII – os serviços privados de transporte indi-
vidual de passageiros. Art. 5º - Os órgãos municipais 
de vigilância sanitária e a Guarda Civil Municipal in-
tensificarão as medidas de fiscalização e estão au-
torizados a aplicar multas e se necessário interditar 
de imediato os estabelecimentos, caso descumpram 
o presente Decreto. Art.6º O retorno às aulas pre-
senciais ministradas pela rede estadual de ensino 
no território do Município de Diadema terá início a 
partir do dia 08 de março de 2021. Art.7º Este decre-
to entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário. Diadema, 26 
de fevereiro de 2021 José de Filippi Junior - Prefeito 
do Município de Diadema / Dheison Renan Silva - 
Chefe de Gabinete / Debora de Carvalho Baptista 
- Secretária de Assuntos Jurídicos / Benedito Domin-
gos Mariano - Secretário de Defesa Social / Rejane 
Calixto Gonçalves -Secretária de Saúde / José Eval-
do Gonçalo - Secretário de Transportes / Ana Lúcia 
Sanches - Secretária de Educação

I, Professor de Educação Básica II – Arte, Profes-
sor de Educação Básica II – Ciência, Professor de 
Educação Básica II - Educação Física, Professor de 
Educação Básica II – Geografia, Professor de Edu-
cação Básica II – História, Professor de Educação 
Básica II – Inglês, Professor de Educação Básica 
II – Matemática, Professor de Educação Básica II – 
Português, Professor de Educação Física, todos os 
cargos de nível de escolaridade fundamental  tais 
como, Agente de Controle de Zoonozes, Agente 
Serviço Cozinha II – Cozinheiro, Agente Serviço 
Funerário III - Aux. Necrópsia, Agente Serviços II 
– Borracheiro, Armador, Atendente de Consultório 
Dentário, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Marce-
neiro, Mecânico I - Mecânico de Veículos, Motorista 
I, Motorista II, Motorista III, Motorista Socorrista – 
Ambulância, Operador Equip. de Comunicação III. 
Desse modo, para tomar conhecimento a respeito 
de sua classificação em sua respectiva listagem, o 
candidato deverá acessar o site www.zambini.org.br, 
na área correlata ao Edital CP03/2020, e acessar a 
área “Gabaritos e Resultados”. Outrossim, faz saber 
também que a partir da publicação da classificação 
preliminar ficam abertos, pelo prazo de 2 (dois) dias 
úteis os recursos em face da referida publicação, 
conforme cronograma aplicável aos cargos do pre-
sente extrato. Diadema, 26 de fevereiro de 2021- 
ODAIR CABRERA - SECRETÁRIO DE GESTÃO 
DE PESSOAS


