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Brasil ultrapassa 220 mil mortes pela covid-19; média móvel segue acima de mil
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Com pandemia de coronavírus,
assassinatos caem 37% na região
Isolamento social adotado para conter o
avanço da pandemia derrubou o principais
indicadores criminais do ABC no ano passado

A quarentena adotada para conter
o avanço da pandemia do novo coronavírus derrubou o principais indicadores criminais do ABC em 2020.
Dados da Secretaria de Estadual de
Segurança Pública compilados pelo
Diário Regional revelam que, na
comparação com 2019, houve queda nos casos de latrocínio (-37,5%),
roubo e furto de veículos (-36%),
furtos em geral (-22,2%), roubos em
geral (-19,5%), homicídios dolosos
(-6,3%) e estupros (-5,8%). No caso
dos homicídios dolosos (quando há
intenção de matar), as 148 ocorrências
registradas no ano passado representam o mais baixo patamar da série
histórica do governo do Estado, ini-

ciada em 2001. A situação é a mesma
para furtos em geral (16.592) e para
furto e roubo de veículos (10.429).
O coordenador do Observatório de
Segurança Pública da Universidade
Municipal de São Caetano (USCS),
David Pimentel Barbosa de Siena,
avalia que, principalmente no segundo e terceiro trimestres, o isolamento
social deu contribuição decisiva para
reduzir o número de registros. “A
tendência é que, neste ano, os indicadores retornem para os patamares
de 2019, principalmente se o desemprego continuar alto e o governo não
apresentar uma opção para o auxílio
emergencial, que acabou em dezembro”, destacou
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os 148 homicídios em 2020 representam o mais baixo patamar da série histórica do governo do estado
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Gestão Doria
consultará ministério
para adiar aplicação
de 2ª dose da vacina
O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (27) que consultará o Ministério da Saúde sobre a possibilidade de adiar a aplicação da vacina
contra a covid para intervalo superior a 28
dias, como estava estabelecido até agora.
A medida, defendida pelos cientistas do
governo do Estado, serviria para ampliar
a base de profissionais da saúde a receber
a primeira dose do imunizante. A medida
faria com que todas as doses de vacina
do Butantan disponível no país possa ser
aplicado. A recomendação atual é que apenas metade seja aplicada, uma vez que
50% do estoque tem de ser reservado
para a segunda dose.
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Sindicato cobra ações
para garantir a planta
da Arteb, que anunciou
200 demissões

Em assembleia realizada nesta quarta-feira (27), os trabalhadores decidiram
manter a produção parada na Arteb, empresa de autopeças em São Bernardo. A
mobilização teve início na terça (26) devido ao anúncio de demissões. A empresa
comunicou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que serão 200 demissões.
O secretário-geral, Moisés Selerges, explicou que o sindicato cobra ações que garantam transparência e assegurem uma
forma justa de pagamento aos que foram
desligados. “Discutimos também o futuro dessa planta, em recuperação judicial,
e a produção”, destacou.
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Josa afirma que prefeitura estuda
revogar lei sobre destinação do lixo

Bolsonaro xinga a imprensa por divulgar
gasto de R$ 15 mi com leite condensado
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Mauá vacina 3.582 pessoas
contra a covid em sete dias
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Josa: ‘ Diadema pode revogar convênio com a Sabesp para
destinação do lixo’; prefeitura diz que estuda o contrato
Entrada de vigência do acordo com a Sabesp provocou confusão no pagamento da taxa de lixo, que antes era cobrada no carnê do IPTU
Reprodução/Facebook

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O presidente da Câmara de
Diadema, Josemundo Queiroz,
o Josa (PT), afirmou em live nes
ta semana, que a prefeitura es
tuda enviar, na primeira sessão
deste ano, projeto de lei revogan
do a legislação que estabeleceu
convênio com a Sabesp para des
tinação de Resíduos Sólidos Ur
banos no município, assumido
na gestão Lauro Michels (PV). O
contrato prevê que a Sabesp pre
ste serviços de tratamento e des
tinação final de resíduos sólidos
e faça a gestão da arrecadação
da taxa do lixo no município
pelo prazo de 40 anos, além da
construção de uma usina de ge
ração de energia.
Entre os problemas apon
tados por Josa em relação ao
contrato estão a falta de política
para os catadores de recicláveis
da cidade; a ausência de cobran
ça individualizada daa taxa com
base na produção de lixo de cada
residência; e o fato de a usina
prevista no contrato já não ser
utilizada como fórmula de ser
dar solução ao problema do lixo
em muitos países.

“Em reunião na semana
passada com a Secretaria de Fi
nanças ficou decidido que, pro
vavelmente, na primeira sessão,
dia 4 de fevereiro, a intenção do
prefeito Filippi é mandar uma lei
revogando essa legislação (que
prevê contrato para destinação do
lixo), que não trouxe nenhuma
vantagem para a população de
Diadema. Só criou confusão e
problemas para a nossa cidade
e, mais do que isso, só estabelece
ganhos excepcionais para a com
panhia de saneamento do Esta
do de São Paulo. Vamos revogar
essa lei e, dentro da revogação,
vamos tentar reorganizar a co
brança, seguindo a lógica de cada
um pagar sobre o lixo que pro
duz”, destaca Josa.
Questionada, a prefeitura
informou que tem realizado
diversos estudos para avaliar a
situação de todos os contratos
vigentes, inclusive os que dizem
respeito à destinação de resíduos
na cidade. Destacou, ainda, que
nenhuma decisão será tomada
sem que haja um parecer técnico
sobre cada caso envolvendo a ad
ministração municipal.
“Vale ressaltar que a tran
sição entre as gestões foi feita

Josa: “o maior problema é como resolver a bagunça”

em apenas 12 dias, sem, por
tanto, tempo hábil para avaliar
todas as decisões tomadas du
rante a gestão passada. O Execu
tivo Municipal, por meio de suas
secretarias, seguirá trabalhando
com transparência e em sintonia
com os interesses da população”,
afirma a prefeitura, em nota.
n COBRANÇA
A cobrança da taxa de lixo
tem provocado confusão neste
início de ano em Diadema.

Com base no projeto aprovado,
a cobrança para destinação dos
resíduos sólidos passaria a ser
feita juntamente com a conta
de água, emitida pela Sabesp.
Porém, alguns moradores rela
tam que não receberam o carnê
para pagamento da taxa, que
vinha, até 2019, juntamente
com o do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU),
nem a cobrança juntamente
com a conta de água. Out
ros afirmam que receberam

Maia: ‘intenção de Bolsonaro é fazer do parlamento um anexo’
Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Após o presidente da Re
pública deixar clara sua inten
ção de influenciar na escolha
do próximo comandante da
Câmara, o presidente da Casa,
Rodrigo Maia (DEMRJ), disse
que Jair Bolsonaro quer fazer
do parlamento um anexo do
Palácio do Planalto. Maia afir
mou que o governo está usando
as eleições da presidência da
Casa para formar uma maioria
na base de pressões, ameaças,
cargos e emendas. Segundo o
democrata, as promessas fei
tas a deputados em troca de
apoio a Arthur Lira (PPAL) não
poderão ser cumpridas, pois não
há espaço fiscal no Orçamento.
“É um alerta aos deputa
dos e deputadas. A intenção

Maia: “não há espaço no orçamento para cumprir promessas”

do presidente é transformar o
parlamento em um anexo do
Palácio do Planalto, o que en
fraquece o mandato de cada
deputado e deputada e, prin
cipalmente, protagonismo da

Câmara dos Deputados nos de
bates com a sociedade”, disse
Maia nesta quartafeira (27).
Mais cedo, após se reunir,
em um café da manhã com
deputados do PSL no Palá

cio da Alvorada, Bolsonaro
disse esperar ter influência
na eleição para a presidência
da Câmara. “Vamos, se Deus
quiser, participar e influir na
presidência da Câmara com es
ses parlamentares (do PSL)”,
destacou, argumentando que
espera com isso construir
“um relacionamento pacífico e
produtivo para o Brasil”.
Para Maia, a frase é a prova
de que a Câmara precisa de
um candidato que dialogue e
atue com independência. “Que
tenha equilíbrio como Baleia
(Rossi, MDBSP), que não seja
de oposição ao governo, o que
o Baleia não é, mas que en
tenda que o parlamento é um
outro poder”, disse. (AE)

o carnê da taxa de lixo e a co
brança na conta de água.
“Tem muita gente que está
recebendo dois carnês: um do
IPTU e um da taxa de lixo. Acon
tece que sempre pagamos a taxa
de lixo no (carnê) IPTU. Este ano,
por conta desse projeto, que não
foi debatido com ninguém, é que
foram mandados dois carnês. O
motivo é que o contrato estabe
lece que a taxa de lixo seja cobra
da na conta de água e a Sabesp
não conseguiu cadastrar a tem
po todos os moradores da nossa
cidade. Então, foi uma jogada
para no segundo ano (de vigência
do contrato) todos pagarmos a
taxa na conta de água. Mais ain
da, a conta é nefasta e não tem
nenhuma responsabilidade com
a nossa cidade”, afirma o petista.
Josa destacou que área públi
ca de 40 mil metros foi doada
para a Sabesp construir a usina,
com aporte de recursos do mu
nicípio, como forma de calção,
nos quatro primeiros meses de
operação do contrato, que teve
início em janeiro deste ano.
“Cada um tem de pagar a
taxa de acordo com o lixo que
produz. Isso não foi feito. Então,
vão criar um valor muito maior

de arrecadação, que vai ser desti
nado nos quatro primeiros me
ses para a Sabesp. A companhia
vai começar a operar o modelo
de destinação final e de cons
trução de usina com dinheiro
pago e bancado por nós.”
n PLANTA GENÉRICA
O petista afirmou que o
governo vai aproveitar para dis
cutir as alíquotas, que foram
lançadas nos últimos anos, da
Planta Genérica do município.
“Tem (donos de) lotes aqui na
cidade de 40m, 50m, que estão
pagando proporcionalmente a
um de 125m, em regiões que
têm valorizações muito distintas
em relação ao preço do metro
quadrado e ao mercado imobiliá
rio no processo de comora e ven
da. Temos de rever o IPTU que é
lançado na cidade. Defendemos
a importância do IPTU, porque
temos de ter coleta de lixo, es
colas, saúde e segurança. Agora,
nada disso temos visto ao longo
dos últimos oito anos na nossa
cidade. Rediscurir a questão
tributária tem haver com a re
definição de prioridades sobre o
que vai ser investido no social”,
afirmou.

Randolfe pede a Aras investigação
sobre pane no Portal da Transparência
O senador Randolfe Ro
drigues (Rede) entregou, nes
ta quarta (27), ao procurador
geral da República, Augusto
Aras, representação que pede
investigação ‘urgente’ sobre a
queda do Portal da Transpar
ência. A avaria foi verificada
após o portal de notícias
Metrópoles ter revelado que
o Poder Executivo gastou em
2020 R$ 1,8 bilhão com ali
mentos, sendo R$ 15 milhões
somente com leite condensa
do. Para o parlamentar, pode
ter havido interferência a fim
de impedir a checagem de fa
tos por parte da população.
No último domingo (24),
o Metrópoles publicou uma

reportagem, que expunha
os gastos do Executivo com
alimentação. Além do valor
vultoso, chamou a atenção os
itens da lista de compras: so
mente com goma de mascar
foram gastos R$2.203.681,89.
Além disso, constava que o
Planalto comprou leite con
densado a R$160 a unidade,
preço bem mais elevado do que
o que é praticado nos mercados
do país.
O senador Randolfe Ro
drigues salienta que o Portal
da Transparência saiu do ar
exatamente após denúncias
de possível mau uso do di
nheiro público tenha vindo à
tona’. (AE)
R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
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Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
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Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.
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SP consultará Saúde para adiar AINDA
É NOTÍCIA
aplicação da 2ª dose da vacina
Medida ampliaria a base de profissionais da saúde a receber a primeira dose do imunizante
Governo do Estado de SP

A gestão João Doria (PSDB)
anunciou que enviaria consulta,
ainda nesta quarta-feira (27),
ao Ministério da Saúde, sobre
a possibilidade de postergar a
aplicação da vacina Coronavac
para um intervalo superior a
28 dias, como estava estabelecido até agora. A medida,
defendida pelos cientistas do
governo do Estado, serviria
para ampliar a base de profissionais da saúde a receber a
primeira dose do imunizante.
O epidemiologista Paulo
Menezes, coordenador do Centro de Contigência do Coronavírus, afirmou que o centro
“discutiu recentemente a possibilidade técnica de adiar a segunda dose”. “Hoje, a segunda
dose está prevista para até 28
dias após a primeira dose. No
entanto, do ponto de vista
científico e biológico, é possível
pensar que a segunda dose dada
em data posterior a 28 dias seja
até mais eficaz do que aos 28
dias”, complementou, ao dizer
que o centro “é favorável à extensão do intervalo de tempo”.
A medida faria com que todas as doses de vacina do Butantan disponível no país possa
ser aplicadas. A recomendação
atual é que apenas metade seja

usada, uma vez que 50% do
estoque tem de ser reservado
para a segunda dose.
“O total de doses recebido
pelo Estado de São Paulo é sequer suficiente para esgotar
todo o público alvo dos profissionais de saúde. A abrangência
da vacinação neste momento
depende de ampliação de disponibilidade de doses por parte
do Ministério da Saúde”, disse o
secretário-executivo da Saúde,
Eduardo Ribeiro.
Os estudos clínicos sobre a
eficácia da vacina foram feitos
com as doses sendo aplicadas
dentro do intervalo vigente
até aqui. Entretanto, segundo
os técnicos, esse período havia
sido determinado porque havia
pressa em concluir os estudos,
dada a urgência trazida pela
pandemia. Porém, segundo
o governo, a experiência no
uso de vacinas com tecnologia
similar apontaria para a possibilidade de retardamento da
segunda dose.
O presidente do Butantan, Dimas Covas, presente na
coletiva, disse também que o
instituto já avalia exportar um
lote de 54 milhões de doses da
Coronavac caso o Ministério da
Saúde não sinalize, até a próxi-

Doria e Covas: doses recebidas são insuficientes para o público-alvo

ma semana, o desejo de compra
dos imunizantes. Pelo contrato que o Butantan fez com
o ministério, foram vendidas
46 milhões de doses, com entrega até abril. Entretanto, o
instituto tem com a parceira
chinesa Sinovac, fabricante
da vacina, acordo para a compra de mais 54 milhões de
doses. Se o governo brasileiro
não comprar, o Butantan terá
de vender o produto para
outros clientes. A Argentina
já teria procurado o instituto,
segundo Covas.

n MERENDA
Na coletiva, o governo
anunciou que as mais de 5
mil escolas públicas da rede
estadual passarão a abrir diariamente para oferecer merenda para os alunos mais
vulneráveis da rede. Poderão
almoçar todos os dias e, quando forem para lá, devem retirar kits de atividades.
“Esta medida começa a partir de 1º de fevereiro e mostra a
visão, o cuidado e o zelo especialmente aos alunos mais vulneráveis”, disse Doria. (AE)

Bolsonaro xinga a imprensa por
Anvisa inspeciona empresa
divulgar gasto com leite condensado parceira na produção da Sputnik V
O presidente Jair Bolsonaro
reagiu nesta quarta-feira (27), a
críticas que tem recebido pelo
gasto de R$ 15 milhões com
leite condensado por órgãos da
administração federal no ano
passado. Em almoço que reuniu
ministros, aliados e cantores
sertanejos em uma churrascaria
de Brasília, o presidente atacou
a imprensa com xingamentos e,
sem apresentar números, disse
que na gestão da ex-presidente
Dilma Rousseff, em 2014, a
despesa foi maior.
“Quando vejo a imprensa
me atacar dizendo que comprei 2,5 milhões de latas de
leite condensado, vai pra p*
que o pariu, imprensa de m*!
É pra enfiar no r* de vocês da
imprensa essas latas de leite
condensado”, disse Bolsonaro
ao microfone, em discurso
para os demais convidados.
A churrascaria foi fechada
para receber o grupo, mas
um vídeo com as declarações
do presidente foi divulgado
nas redes sociais. “Não é pra

Presidência da República essa
compra de alimentos, até
porque nossa fonte é outra.
(É) Alimentação de 370 mil
homens do Exército, (para)
programas de alimentação do
Ministério da Cidadania, do
Ministério da Educação...”
Apesar da fala do presidente, o montante gasto,
revelado pelo site de notícias Metrópoles, deixa claro
que o valor diz respeito a
toda administração federal e
não apenas à presidência De
acordo com a reportagem, o
gasto global do Executivo federal com alimentos e bebidas
registrou aumento de 20% em
relação a 2019. Neste total estão ainda despesas de cerca de
R$ 2,2 milhões com chicletes
e R$ 32,7 milhões com pizza e
refrigerante, por exemplo.
Bolsonaro chamou a divulgação dos recursos gastos, disponíveis no Painel de Compras
atualizado pelo Ministério da
Economia, de “acusações levianas”. (AE)

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
e integrantes da Vigilância
Sanitária do Distrito Federal
inspecionaram hoje (27), em
Brasília, a fábrica da União
Química, empresa que firmou parceria para a produção
da vacina russa Sputnik V.
De acordo com a Anvisa,
a União Química ainda não
começou a produzir insumos
farmacêuticos ativos em escala industrial para uso humano. A atividade da fábrica
tem sido voltada para a fabricação de “lotes de desenvolvimento”.
Tais lotes fazem parte do
processo de transferência tecnológica entre o desenvolvedor da vacina, o Instituto Gamaleya, na Rússia, e a União
Química. Este é o processo
por meio do qual uma tecnologia criada em outro país
pode ser usada por um laboratório daqui.
Segundo nota divulgada
pela Anvisa, a União Química

ainda não concluiu o processo
de transferência tecnológica.
Esse tipo de acordo foi
celebrado também entre a
farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan,
para produção da vacina
CoronaVac, e pelo consórcio
Universidade de Oxford e AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
No comunicado, a Anvisa
esclareceu que o objetivo
foi averiguar a situação da
produção e das instalações
implementadas pela União
Química, mas a inspeção não
cumpre o papel de avaliação
de boas práticas de fabricação, que faz parte da análise
de um pedido de autorização
emergencial.
Os responsáveis pela vacina
têm se reunido com a Anvisa
para discutir os procedimentos
e requisitos para a solicitação
de uso emergencial. A agência
já informou que faltam documentos para dar andamento à
análise. (Agência Brasil)

ABC recebe 30.190 doses da
vacina Oxford/Astrazeneca

As cidades do ABC receberam, nesta terça-feira (26),
30.190 doses da vacina desenvolvida pela Universidade
de Oxford e pelo laboratório
britânico Astrazeneca, que
integram o lote de 2 milhões
de frações importadas pelo
governo federal. Conforme
divisão feita pelo Ministério
da Saúde, foram encaminhadas 9.110 doses para São
Bernardo; 8.740 para Santo
André; 3.700 para São Caetano do Sul; 3.640 para Mauá;
3.440 para Diadema; 1.240

para Ribeirão Pires; e 320
para Rio Grande da Serra.
“O imunizante será distribuído para continuarmos
com a vacinação dos profissionais de Saúde, que estão na
linha de frente do combate à
pandemia, além de idosos acamados e população indígena.
Seguimos empenhados em
conseguir rapidamente a reposição das doses para vacinar
a nossa gente de forma rápida
e eficaz”, afirmou o presidente
do Consórcio ABC e prefeito
de Santo André, Paulo Serra.

Parlamentares pedem investigação sobre
gastos do governo Bolsonaro com alimentos
Os gastos alimentícios do
governo federal, que ultrapassam R$ 1,8 bilhão em 2020,
entraram na mira da oposição.
Parlamentares formalizaram
representações junto ao Tribunal de Contas da União
(TCU) pedindo a abertura de
investigação sobre as compras
do Executivo.
Nos documentos, protocolados nesta terça-feira (26),
os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Alessan-

dro Vieira (Cidadania-SE) e
os deputados federais Tabata
Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) argumentam
que o aumento das despesas
fere o princípio da moralidade
administrativa.
“O aumento de gastos é
absolutamente preocupante,
tanto pelo acréscimo de despesas como pelo caráter supérfluo de muitos dos gêneros alimentícios mencionados”, diz
uma das representações. (AE)

OPAS sobre a covid:
situação do Brasil
é particularmente
preocupante

Brasil ultrapassa
220 mil mortes pela
covid; média móvel
segue acima de mil

A diretora da Organização Pan-americana de Saúde
(Opas), Carissa Etienne,
classificou a situação do
Brasil na pandemia do novo
coronavírus como “particularmente
preocupante”.
Carissa destacou o esgotamento da capacidade de
atendimento, a insuficiência
de estruturas e as filas para
leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).
“As hospitalizações estão
aumentando na maior parte
da região. A situação do Brasil é particularmente preocupante. Em Manaus há crescimento dos casos. A cidade foi
severamente impactada nas
últimas semanas”, ressaltou.
A diretora da Opas relata
que há informes de colapso
do sistema de saúde em outros estados, com aumento das
taxas de ocupação dos leitos
de UTI para pacientes com a
covid-19. (Agência Brasil)

A média móvel de mortes
por covid-19, que registra as
oscilações dos últimos sete
dias e elimina distorções entre um número alto de meio
de semana e baixo de fim de
semana, ficou em 1.049 nesta
quarta-feira (27). Segundo o
consórcio de veículos de imprensa, foram registrados
1.319 novos óbitos nas últimas 24 horas e 64.895 casos.
No total são 220.237 mortes
registradas e 9.000.485 pessoas
contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do
consórcio formado por Estadão,
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL
em parceria com 27 secretarias
estaduais de Saúde. Os dados
foram divulgados às 20h.
O Estado de São Paulo,
epicentro da doença no país,
chegou a 52.170 mortes e
1.731.294 casos confirmados.
Entre o total de casos diagnosticados, 1.488.343 pessoas estão
recuperadas. (AE)
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Arteb confirma demissão de 200
trabalhadores em São Bernardo
Sindicato cobra direitos e ações para garantir futuro da planta no ABC; produção continua paralisada
Adonis Guerra/SMABC

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A Arteb, fabricante de au
topeças com unidade em São
Bernardo, confirmou em reu
nião realizada na tarde de on
tem (27) com representantes
do Sindicato dos Metalúr
gicos do ABC que 200 traba
lhadores serão demitidos, do
total de 800 atualmente em
pregados, mas não apresen
tou uma lista oficial.
A informação, além de
mais detalhes sobre o início
das negociações, foi transmi
tida aos trabalhadores duran
te assembleia realizada pela
manhã. Na plenária, os fun
cionários decidiram manter a
produção parada na Arteb.
A mobilização dos traba

n
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800

trabalhadores tem a
fábrica da Arteb situada
em São Bernardo

INDICADORES*
* indicadores de sexta-feira, 22 de janeiro

DÓLAR MERCADO (R$)
5,479

5,407

5,312

5,364

5,327

20/1 21/1 22/1 26/1 27/1

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,406 R$ 5,407
Turismo
R$ 5,36 R$ 5,56

EURO (R$)
6,666
6,541
6,520

6,430

6,479

20/1 21/1 22/1 26/1 27/1

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,539 R$ 6,541
Turismo
R$ 6,51 R$ 6,75

Trabalhadores foram informados do andamento das negociações e decidiram em assembleia manter a produção parada

lhadores teve início na última
terçafeira, devido ao anúncio
de demissões na fábrica.
A empresa alega que foi
fortemente impactada pelo
fim da produção da Ford no
Brasil – teve, inclusive, de
fechar a planta situada dentro
da montadora, em Camaçari
(BA). Os empregados atingi
dos foram informados do cor
te por telefone ou carta.

O secretáriogeral do sin
dicato, Moisés Selerges, ex
plicou que a entidade cobra
ações que garantam transpa
rência e assegurem uma for
ma justa de compensação aos
que foram desligados. “Discu
timos também o futuro dessa
planta, que está em recupe
ração judicial, e a produção.
A direção informou que tem
um contrato (de fornecimento

de autopeças) com a Fiat para
o segundo semestre, a partir
de setembro, o que daria um
gás para continuar produ
zindo”, acrescentou.
“A orientação é continuar
com a produção parada. Aqueles
que foram demitidos precisam
participar das assembleias. Es
tamos buscando uma saída e
uma situação menos traumá
tica possível”, completou.

Haverá nova assembleia
com os trabalhadores hoje, às
14h, em frente à fábrica.
Na terçafeira, o sindica
lista culpou os governos fede
ral e estadual pela crise no
setor. “É mais uma empresa,
juntamente com seus trabalha
dores, a colher as consequên
cias da falta de política indus
trial, tanto em nível estadual
como federal”, disse Selerges.

IBOVESPA

-0,50%
115.882 pontos
Volume: R$ 39,01 bilhões
Maiores altas: Cielo ON (13,35%),
Azul PN (5,49%)
Maiores baixas: Suzano S.A. ON
(-5,89%), TOTVS ON (-4,55%),
Variação em 2021: -2,63%
Variação no mês: -2,63%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Bolsonaro apela para que não ocorra greve de caminhoneiros

Presidente argumentou que cada centavo de redução no PIS/Cofins sobre o diesel teria impacto de R$ 800 milhões nos cofres públicos
O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) fez ontem (26)
um apelo aos caminhoneiros
para que desistam da paralisação
da categoria, programada para
semana que vem. O presidente
confirmou a intenção do go
verno de reduzir tributos sobre
o diesel para aliviar a pressão do
reajuste do combustível sobre o
bolso dos caminhoneiros, mas
ressaltou que “não é uma conta
fácil de ser feita”. Cada centavo
de redução no PIS/Cofins sobre
o diesel teria impacto nos cofres
públicos de R$ 800 milhões.

“Reconhecemos o valor dos
caminhoneiros para a economia
e apelamos para eles que não fa
çam greve, porque todos nós va
mos perder”, pediu o presidente.
Bolsonaro esteve ontem
com o ministro da Economia,
Paulo Guedes, na sede da pasta.
A reunião não estava na agenda
oficial de nenhum deles. No en
contro, um dos assuntos foi jus
tamente a possibilidade de com
pensar os caminhoneiros pelo
aumento no preço do diesel.
“Estamos estudando medi
das. Agora não tenho como dar

uma resposta de como diminuir
o impacto, na verdade de R$ 0,09
(de aumento) no preço do diesel
(na refinaria). Para cada centavo
no preço do diesel que, por ven
tura, nós queremos diminuir,
no caso o PIS/Cofins, equivale
a buscar em algum outro local
R$ 800 milhões. Então não é
uma conta fácil de ser feita”,
afirmou o presidente.
O governo tenta diminuir
a possibilidade de os caminho
neiros decretarem greve a partir
do dia 1º de fevereiro com o ar
gumento de que as associações

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

que chamaram não são repre
sentativas do setor e que, neste
momento, o preço do frete está
alto por causa da safra agrícola.
Como mostrou o Estadão,
técnicos ressaltam que o corte
no PIS/Cofins só vai adiante se
houver compensação, ou seja,
elevação de outro tributo ou cor
te de subsídio. As opções ainda
estão sendo analisadas pela área
econômica. Há quem seja contra
a medida por considerar que re
solve a questão apenas no curtís
simo prazo, sem afastar risco de
novos reajustes nos preços.

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

no meio disso”, afirmou.
“A solução não é fácil e esta
mos buscando uma maneira de
não ter mais esse reajuste (para
o diesel). Porque os impostos fe
derais, a gente sempre disse, eu
estou pronto para zerar, a gente
vai para o sacrifício, mas gostaria
que o ICMS acompanhasse tam
bém essa redução”, acrescentou.
Em 2018, o então deputado
Bolsonaro defendeu a greve de
caminhoneiros que protestavam
contra a alta no preço dos com
bustíveis em um vídeo publi
cado nas redes sociais. (AE)

Loja Ju Andrade

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

Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a
economia local

Bolsonaro disse que a Petro
brás aplica reajustes conforme o
preço do petróleo no mercado
internacional e a cotação do dó
lar. “Ontem (terça) tivemos boa
notícia, dólar baixou 20 centa
vos”, afirmou o presidente.
O presidente atribuiu os pre
ços elevados do combustível à
carga de impostos, sobretudo
estaduais. “O diesel, realmente,
na refinaria o preço está razoá
vel, mas até chegar na bomba
de combustível tem ICMS, tem
margem de lucro, tem trans
portador, tem muito monopólio

À venda

Sobre anúncios
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Pausados

Baixe agora
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Pandemia derruba indicadores criminais no ABC
Registros de homicídios, furtos, roubos, latrocínios e estupros caíram em 2020 na comparação com o ano anterior
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

O isolamento social ado
tado pelo governo do Estado
e pelas sete prefeituras para
conter o avanço da pandemia
do novo coronavírus derrubou
o principais indicadores crimi
nais do ABC no ano passado.
Dados da Secretaria de Es
tado da Segurança Pública
compilados pelo Diário Re
gional revelam que, na com
paração com 2019, houve redu
ção nos registros de latrocínio
(-37,5%), roubo e furto de veí
culos (-36%), furtos em ge
ral (-22,2%), roubos em geral
(-19,5%), homicídios dolosos
(-6,3%) e estupros (-5,8%).
No caso dos homicídios do
losos (quando há intenção de
matar), as 148 ocorrências re
gistradas no ano passado re
presentam o mais baixo patamar
da série histórica do governo

n
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148

homicídios dolosos foram
registrados no ABC no ano
passado, segundo a SSP

do Estado, iniciada em 2001. A
situação é a mesma para furtos
em geral (16.592) e para furto e
roubo de veículos (10.429).
No caso dos roubos em geral
(18.589 casos), tratase do pata
mar mais baixo desde 2007.
O coordenador do Obser
vatório de Segurança Pública
da Universidade Municipal de
São Caetano (USCS), David Pi
mentel Barbosa de Siena, ava
liou que, principalmente no
segundo e terceiro trimestres,
o isolamento social deu con
tribuição decisiva para redu
zir o número de registros.
Siena explicou que a ocor
rência de qualquer tipo de cri
me depende de três variáveis:
a disponibilidade da vítima,
a motivação do agressor e a
presença ou não de vigilân
cia. Como o isolamento social
manteve as pessoas mais tem
po dentro de casa, a disponi
bilidade de alvos diminuiu.
“Com a pandemia, houve
um desequilíbrio nessas três
variáveis, porque as pessoas
ficaram em casa e a disponibi
lidade de vítimas diminuiu, o
que reduziu, principalmente, a
ocorrência de crimes patrimo
niais, como furtos e roubos”,
explicou Siena, para quem a
redução nesses indicadores é
conjuntural, e não estrutural.

Diadema amplia
grupo prioritário
para vacinação
contra covid-19

Prefeitura de Mauá
vacina 3.582 pessoas
contra o coronavírus
em sete dias

Com a chegada das 3.440
doses da vacina AstraZeneca
contra a covid19, Diadema se
organiza para ampliar o grupo
prioritário de imunização, en
tre eles funcionários do Cemi
tério Municipal, que trabalham
diretamente na linha de frente
da pandemia pelo novo coro
navírus. O motorista Edison
Roberto de Lucca trabalha no
recolhimento e transporte de
corpos, entre eles os de vítimas
da covid19, recebeu com felici
dade a primeira dose da vacina,
na tarde desta quartafeira (27).
“Com a chegada de mais
doses, estamos ampliando a
vacinação para outros servi
dores que também têm con
tato e estão em exposição
ao vírus”, explicou a respon
sável pela Coordenadoria de
Vigilância à Saúde de Diade
ma, Franciele Finfa da Silva.
(Reportagem Local)

Mauá já vacinou 3.582 pes
soas contra a covid – média de
512 aplicações diárias – nos sete
dias úteis de imunização, exce
tuando sábados e domingos. Os
dados foram compilados às 18h
desta quartafeira (27).
Desse total, 3.427 são pro
fissionais de saúde e 155,
idosos. Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, até o mo
mento a cidade não registrou
caso de reação adversa provo
cada pelas vacinas.
Mauá recebeu dois lotes de
imunizantes. Foram 4.760 dos
es da CoronaVac, parceria entre
o laboratório chinês Sinovac e
o Butantan, e 3.640 da vacina
desenvolvida pela AstraZeneca
e a Universidade de Oxford (In
glaterra). As doses, porém, são
insuficientes até mesmo para
imunizar o grupo considerado
prioritário pelo Plano Nacional
de Vacinação. (RL)

ESTATÍSTICAS CRIMINAIS NO ABC
Caem registros de roubos, furtos, homicídios, estupros e latrocínios
Modalidade

2020

2019

Homicídio doloso (com intenção de matar)
Furtos em geral

148
16.592

158
21.332

-6,3
-22,2

Roubos em geral
Furto e roubo de veículos

18.589
10.429

23.090
16.305

-19,5
-36,0

10

16

-37,5

499

530

-5,8

Latrocínios (roubos seguidos de morte)
Estupros (incluindo de vulneráveis)

Variação (%)

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
Anderson Amaral/Especial para o DR

“A tendência é que, neste
ano, os indicadores retornem
para os patamares de 2019,
principalmente se o desempre
go continuar alto e o governo
não apresentar uma opção para
o auxílio emergencial, que aca
bou em dezembro”, projetou.
O coordenador do Obser
vatório destacou, porém, que
a redução no número de furtos
e roubos de veículos também
pode ser explicada pela adoção
cada vez maior do Detecta, sis
tema de monitoramento da
SSP que identifica veículos rou
bados, furtados e clonados.
“Municípios como Santo An
dré e São Caetano têm adotado

cercas eletrônicas, que facilitam
a identificação de veículos com
irregularidades”, observou.
n SUBNOTIFICAÇÃO

Ao comentar a redução de
5,8% no registro de estupros,
Siena alertou que o confina
mento pode ter tornado mais
difícil para as mulheres – prin
cipais vítimas do delito – re
gistrar o Boletim de Ocorrên
cia (BO) de crime sexual.
“A subnotificação criminal
é naturalmente grande no
Brasil, em função da descren
ça da população na capacida
de da segurança pública. Po
rém, pode ter aumentado

durante a pandemia, prin
cipalmente nos bairros da
periferia e de menor poder
aquisitivo, nos quais a popu
lação não tem internet e,
por isso, não pôde acessar a
delegacia digital (serviço que
permite o registro da maioria
das modalidades de crime pela
internet)”, afirmou Siena.
O coordenador do Obser
vatório ressalta que, apesar da
queda nos indicadores, a sen
sação de insegurança persiste
entre a população, porque os
números ainda são muito altos.
Para se ter uma ideia, o ABC
registrou um roubo de veículo
a cada 48 minutos em 2020.

Paulo Serra vistoria espaço
do novo Centro Paralímpico
Em um trabalho conjunto de
diferentes secretarias, a Prefei
tura de Santo André conquistou
contrato de pouco mais de R$
2 milhões para reformar e mo
dernizar o Centro Comunitário
Esportivo, no bairro Santa
Terezinha, que abrigará o Cen
tro Paralímpico de Atividades
Esportivas e de Lazer. O com
plexo terá dupla função, aten
dendo alunos PCDs (pessoas
com deficiência) durante a se
mana, nos períodos da manhã
e tarde, além da população lo
cal, com diferentes atividades,
somando ainda aulas de nata
ção e hidroginástica durante
a semana a noite, e recreação
aos finais de semana. O mon
tante é oriundo do Ministério
da Cidadania.
“Este espaço tem uma
história muito grande com
toda a população do entorno e
agora vamos trazer mais uma
política pública importante,
pensando na inclusão e até no
alto rendimento. Destacamos

também a importância de es
tar no 2º subdistrito, most
rando a nossa atenção com a
região, resolvendo demandas
e trazendo novidades em dife
rentes programas”, destacou o
prefeito Paulo Serra, que ainda
aproveitou para divulgar que
o segundo Núcleo da Natação
Adaptada (Nanasa) será incluí
do ao equipamento.
A previsão de atendimen
to chega a 150 alunos PCD e
2.000 munícipes em geral. O
equipamento abriga quadra
poliesportiva, uma piscina
semiolímpica e outra menor,
e área administrativa, neces
sitando de adequações para
atendimento da população,
como reformas gerais, inclu
indo a adequação da quadra
para abrigar modalidades
específicas para PCDs e aces
sibilidade geral. Após a tra
mitação do projeto, as obras
devem ser inicializadas até o
início do segundo semestre.
(Reportagem Local)

Seja nosso Franqueado!

franquias@vipmedocupacional.com.br
(19) 3601.4200 / 3601.4300 / 3601.4400 / 3601-4500
www.vipmedocupacional.com.br

Saúde e Segurança para sua Empresa

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

Após sete anos,
homicídio volta a
crescer no Estado
de São Paulo
Com um caso a cada três
horas, São Paulo interrompeu
a sequência de sete anos de
queda e viu o número de ho
micídios voltar a subir em
2020. Os dados foram divul
gados pela Secretaria da Se
gurança Pública. Também se
gundo a pasta, os indicadores
de estupro, latrocínio (roubo
seguido de morte), assalto e de
mortes cometidas pelas polí
cias recuaram no Estado.
Segundo a SSP, os homicí
dios dolosos subiram 4,1%,
passando de 2.778 para 2.893
ocorrências no Estado, na
comparação entre 2019 e
2020. O aumento aconteceu
apesar da queda registrada em
dezembro – 279 casos, ante
294 no mesmo mês do ano an
terior. Com isso, o Estado che
gou à taxa de 6,48 homicídios
por 100 mil habitantes.
Desde o início da série
histórica, em 2001, esta foi a
terceira vez que São Paulo teve
mais assassinatos na compara
ção com o ano anterior. (AE)
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Versão Attack traz adesivações por toda a
carroceria, mas principal diferencial estético
é a área preta no centro do capô

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

A Frontier desembarcou em
1998, importada do Japão, e
em 2002 tornou-se o primeiro
Nissan “made in Brazil”, montada na unidade industrial
da Renault em São José dos
Pinhais (PR). Com o encerramento da produção nacional,
em 2016, a 12ª geração da
picape média chegou ao Brasil
em março de 2017, trazida inicialmente do México. Desde o
final de 2018, passou a vir da
Argentina, da fábrica de Córdoba – onde também é produzida
a picape Renault Alaskan, que
partilha a mesma plataforma.
A mudança da origem industrial para o país vizinho ampliou a interação com a Nissan
do Brasil, permitindo atender
às demandas específicas dos
consumidores brasileiros. Uma
delas abriu a possibilidade da
volta da versão Attack, que fez
parte da gama em 2006 e em
2012. Bem ao gosto do público
local, a atual Attack foi apre-

sentada em 2019 e ostenta
adereços que dão ar mais radical à picape.
A carroceria da Frontier argentina preserva o visual do
modelo mexicano. Com seus
5,26 metros de comprimento,
1,82 m de altura e 1,85 m de
largura, ostenta estilo musculoso e equilibrado. A caçamba
tem 1,52 m de comprimento
por 1,56 m de largura e 47,3 cm
de altura – e suporta 1.040 quilos de carga. A grade com o desenho que a Nissan chama de
“V Motion” e os faróis em formato de bumerangue explicitam a identidade com a família
atual de modelos da marca.
Para dar aparência mais
ousada à linha, a configuração
Attack traz uma série de pinturas e adesivações com a marca “Attack” e “4x4”, faróis com
máscara negra, estribo lateral
“dark chrome” e rack de teto
na cor preta. Porém, o diferencial estético mais chamativo da versão é a grande área
adesivada preta que reveste o
centro do capô e reforça o es-

PINTURA

de guerra

tilo esportivo do conjunto.
Por dentro, a Attack traz o
sistema multimídia A-IVI com
tela de oito polegadas, incluindo os aplicativos Android Auto
e Apple CarPlay, assistência de
voz e atualizações de software
e do GPS via Wi-Fi, permitindo
ainda a conexão simultânea de
equipamentos e telefones celulares. Inédito no segmento, o
aplicativo Door-To-Door Navigation, disponível sem custos na Play Store e no iTunes,
ajuda a localizar o veículo em
grandes estacionamentos.
Também são de série na
versão o acabamento em couro
do volante multifuncional e das
alavancas de câmbio e de freio

de estacionamento, saídas de
ar-condicionado para o banco
traseiro, seleção de tração por
botão rotativo, controle automático de descida, controles
de tração e estabilidade e auxílio de partida em rampa.
A Attack é movida pelo mesmo motor 2.3 diesel de quatro
cilindros e 16 válvulas em sua
configuração biturbo adotada
nas versões XE 4x4 e LE 4x4.
Com 190 cavalos de potência a
3.750 rpm e 45,9 kgfm a 2.500
rpm, trabalha acoplado ao câmbio automático de sete marchas
com função manual sequencial.
Levou nota “C” na avaliação do
Inmetro, que registrou consumo de 9,2 km/l na cidade e de

10,5 km/l na estrada.
A Attack custa R$ 199 mil e
é a versão mais barata da Frontier com câmbio automático –
abaixo dela, há apenas a S, com
motor 2.3 com apenas um turbocompressor e 160 cv, associado a um câmbio manual de
seis marchas, por R$ 176 mil.
Com o mesmo conjunto
motor-câmbio da Attack, existem as configurações XE – que
incorpora itens como bancos
com revestimento em couro
sintético e faróis diurnos em
LED, por R$ 215 mil – e a LE,
com seis airbags, sistemas de
visão 360º para manobras de
estacionamento, teto solar, rodas aro 18 e ignição por botão,

Versão Attack
4x4 valoriza aspectos
mais aventureiros
da picape Nissan
Frontier
por R$ 238.400.
No ano passado, a linha
Frontier teve vendidas 8.079
unidades, que posicionaram
o modelo da Nissan na sexta
e última posição do ranking
nacional de picapes médias,
superada por Toyota Hilux
(32.395 emplacamentos), GM
S10 (26.642), Ford Ranger
(19.836), Volkswagen Amarok (10.621) e Mitsubishi
L200 Triton (9.491). A Nissan não revela o mix de vendas de sua picape, mas informações das concessionárias
dão conta de que, embora
existam configurações mais
equipadas, a vistosa Attack é
a mais atraente da linha.

Motor biturbo 2.3 16V e câmbio automático garantem atuação eficiente
Com 190 cv a 3.750 rpm e
45,9 kgfm a 2.500 rpm, o motor biturbodiesel 2.3 da Nissan
Frontier Attack forma bela dupla
com o câmbio automático de sete
marchas com função manual sequencial. A transmissão gerencia
bem as mudanças e proporciona ao conjunto funcionamento
suave e desempenho consistente.
A atuação é tão eficiente que
torna dispensável explorar as
mudanças manuais, disponíveis
na alavanca do câmbio.
Apesar de ter quase duas
toneladas, o conjunto mecânico
impulsiona a Frontier com desenvoltura e confere ao veículo
surpreendente “leveza”. A direção é hidráulica e não é tão leve
em manobras para quem está
acostumado com as eletricamente assistidas, mas é direta e
transmite agradável sensação de
segurança em altas velocidades.
A suspensão dianteira tem
ajuste mais macio e focado no
conforto, enquanto o sistema

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Motor biturbodiesel de 2,3 litros desenvolve 190 cv de potência; plásticos duros predominam no acabamento do interior

multilink com molas helicoidais
na traseira trabalha em conjunto
com um eixo rígido e se encarrega de oferecer bom equilíbrio
dinâmico, tanto com o veículo
vazio como com a caçamba carregada. Ao optar pelo multilink,
a Nissan tentou oferecer balanço
entre o conforto no passeio e a
alta estabilidade, sem abrir mão

das capacidades no off-road e no
transporte de cargas. Foi bemsucedida. As saídas de traseira,
tradicionais em picapes que
rodam sem carga, são raras e,
quando ocorrem, são discretas
e facilmente controláveis.
Para quem gosta de off-road,
a Frontier Attack oferece tração
4x4 com reduzida e bloqueio do

diferencial traseiro. O sistema
Shift On The Fly permite acionar
as opções de tração integral e reduzida girando comando no painel. Seja sobre barro, buracos ou
pedras, a estabilidade em trechos
fora-de-estrada impressiona, com
o conjunto passando percepção
de confiabilidade e cumprindo
a função de filtrar grande parte

das irregularidades.
O Controle Inteligente de
Descida (HDC) e o Sistema Inteligente de Partida em Rampa
(HSA) atuam automaticamente
nos freios do veículo para controlar o carro sem sustos em
descidas íngremes e saídas da
imobilidade em aclives. A boa
altura em relação ao solo e os

ângulos de entrada (30,6º) e de
saída (27,7º) possibilitam encarar trechos mais íngremes.
n CHARME RÚSTICO
No acabamento da Frontier
Attack, os plásticos duros predominam. O volante é revestido
em couro sintético e incorpora
piloto automático e comandos
de mídia, telefonia e computador de bordo, mas tem apenas
ajuste de altura, não de profundidade. As alavancas de câmbio e
de freio de estacionamento também são em couro sintético.
O mostrador conta com tela
TFT do computador de bordo,
que vem com histórico de consumo, velocímetro, bússola e
temperatura externa. Há generosa quantidade de porta-objetos, todos bem funcionais. Os
bancos dianteiros são bastante
confortáveis. Os da traseira
permitem viajar com espaço de
sobra e contam com difusores
do ar-condicionado. (LHMP)
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

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

VENDAS

Roteiro do Bom Apetite

Boiadeiro
Grill

Sala Comercial
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00
Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema
01 banheiro, 41m²
R$ 280.000,00
Ref.: SA000835

Terreno
Conceição Diadema
147m²
R$ 220.000,00
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP
02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00
Ref.: AP000359

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

Apartamento
Nova Petrópolis - SBC
02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS
280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00
REF.: CA000449

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA
04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA
R$ 1.800,00
REF.: CA000614

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA
03 DORMS , 54 MTS
C/ 01 VAGA
R$ 1.100,00
REF.: AP000700

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS,
01 VAGA
R$ 1.400,00
REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA
ÁREA ÚTIL 25M²,
C/ WC, GARAGEM
R$ 1.500,00
REF.: SA000221

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL 140M²,
COM WC
R$ 5.000,00
REF.: SL-000258

CASA - COMERCIAL
CENTRO - DIADEMA
COM 120MTS
COM 02 VAGAS
R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA
COM 700 MTS,
COM WC
RS 10.000,00
REF.:GA000145

LOCAÇÃO

GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.
( Não Estamos Fazendo Entrega)

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

Serviços Gerais

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

PROMOÇÃO
JANTAR

‘‘

Um bom
anuncio faz
você vender
mais

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

‘‘

(11) 4178-9024 l 4173-1634

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

TÁ QUERENDO VENDER MAIS?
FAÇA COMO OS ANUNCIANTES DESTA PÁGINA

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais:

www.diarioregional.com.br

’’

‘‘

Anuncie: 4057-9000

LIGUE: 4057-9000

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Indicador de Saúde
INFORME

GRUPO BIOMÉDIC
BIOSSEGURANÇA
Dentre os inúmeros setores de interesse em saúde ressaltamos nesta
edição alguns cuidados de biossegurança nos serviços, porem lembramos
que as condições de segurança alimentar também colaboram para
a biossegurança de qualquer serviço. O imprevisível e diversificado
comportamento das doenças infecciosas emergentes e reemergentes tem
acarretado a discussão das condições de biossegurança nas instituições
de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de prestação de
serviços.
A despeito do avanço tecnológico, o profissional de saúde está
freqüentemente exposto a riscos biológicos e de produtos químicos, cujo
enfrentamento está consubstanciado na adequação das instalações do
ambiente de trabalho e na capacitação técnica desses profissionais.
O manejo e a avaliação de riscos são fundamentais para a definição de
critérios e de ações, e visam minimizar os riscos que podem comprometer
a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos
trabalhos desenvolvidos - Biossegurança.
A Biossegurança constitui uma área de conhecimento relativamente
nova, regulada em vários países no mundo por um conjunto de leis,
procedimentos ou diretrizes específicas.
No Brasil, a legislação de Biossegurança foi criada em 1995 e, apesar da
grande incidência de doenças ocupacionais em profissionais de saúde,
engloba apenas a tecnologia de engenharia genética, estabelecendo os
requisitos para o manejo de organismos geneticamente modificados.
A segurança dos laboratórios e dos métodos de trabalho transcende
aos aspectos éticos implícitos nas pesquisas com manipulação
genética. Medidas de biossegurança específicas devem ser adotadas
por laboratórios e aliados a um amplo plano de educação baseado nas
normas nacionais e internacionais quanto ao transporte, conservação e
manipulação de microorganismos patogênicos.
Todas as empresas possuem condições de risco biológico em suas
atividades, porém somente alguns casos chamam mais atenção de
forma equivocada como hospitais, clínicas, centros cirúrgicos laboratórios
farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas, etc.
Na verdade toda atividade deverá ser avaliada por uma comissão de
Biossegurança onde deverão ser adotados procedimentos adequados de
cuidados.
Com base em documentos apresentados pela sociedade científica

comprovam que os riscos de contaminação em uma área aparentemente
segura podem trazer problemas para os setores classicamente identificados
com risco biológico mas com a possível contaminação dos setores anexos.
O Grupo Biomédic em atenção a este foco de higiene nas empresas vem
colaborar com a prestação de serviço de orientação em Biossegurança
para o ramo empresarial nos ramos de Saúde assistencial e Alimentar.
Prática e Técnica de Manipulação.
O elemento de contenção mais importante é a adesão rígida às práticas
e técnicas manipulação padrões. As pessoas que trabalham com agentes
infecciosos ou com materiais potencialmente contaminados devem se
conscientizar sobre os riscos potenciais, e devem ser treinadas e estarem
aptas a exercerem as técnicas e práticas necessárias para o manuseio
seguro destes materiais. Cabe ao diretor ou a pessoa responsável
da empresa, a responsabilidade também pelo fornecimento ou pela
elaboração de um treinamento adequado para o corpo de funcionários.
Cada empresa deverá desenvolver ou adotar um manual de biossegurança
ou de operações que identifique os riscos que serão ou que poderão ser
encontrados e que especifique também as práticas e procedimentos
específicos para minimizar ou eliminar
as exposições a estes perigos. Os funcionários devem receber informações
sobre os riscos especiais e devem ler e seguir todas as práticas e
procedimentos solicitados. Um profissional responsável, capacitado e com
grande conhecimento das técnicas higiênico-sanitárias apropriadas, dos
procedimentos de segurança e dos perigos associados ao manuseio de
agentes infecciosos deve ser o responsável pela condução do trabalho
envolvendo quaisquer agentes ou materiais infecciosos.
Quando as práticas padrões não forem suficientes para controlar os perigos
associados a um agente ou a um procedimento em particular, medidas
adicionais poderão ser necessárias. O Coordenador será o responsável
pela seleção das práticas adicionais de segurança que devem estar
relacionadas aos riscos associados aos agentes ou aos procedimentos.
A equipe, as práticas de segurança e as técnicas deverão ser
complementadas com um projeto apropriado das instalações e das
características da arquitetura, do equipamento de segurança e das práticas
de gerenciamento.

sindicato dos funcionÁrios
PÚBLicos de diadeMa
editaL convocatÓrio de asseMBLÉia GeraL eXtraordinaria
O Sindicato dos Funcionários Públicos
de Diadema, por seu presidente, ao final
assinado, com base nos Artigos 20ª, §1º
e § 2º, 21ª, V . 26ª, I, e 27ª, §1º e §2º, de
seu estatuto social, faz saber a todos os
servidores estatutários e celetistas que este
edital virem ou dele tomarem conhecimento,
que será realizada de forma remota, em
razão do cenário de PANDEMIA global
do Coronavírus (COVID-19) em que é
necessário manter o isolamento social
e evitar a aglomeração de pessoas, a
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
no próximo dia 03 (três) do mês de fevereiro
do corrente ano, às 17:30 horas, com
quórum mínimo de 2% (dois por cento)
dos associados em primeira chamada e
com qualquer número de associados em
segunda chamada às 18:00 horas, para
deliberação da seguinte pauta: Filiação do
Sindicato dos Funcionários Públicos de
Diadema à CONFETAM (Confederação
Dos/as Trabalhadores/as no Serviço Publico
Municipal. A participação dos associados será
por meio do LINK https:// https://us02web.
zoom.us/j/89666052215, que neste dia estará
disponível também no site do Sindicato http://
sindema.org.br. Diadema, 28 de janeiro
de 2021. Ritchie Soares Barbosa Martins Presidente do Sindicato dos Funcionários
de Diadema

et eLastÔMeros tÉcnicos Ltda ePP torna público que requereu ao SEMASA, a renovação de sua Licença Ambiental
de Operação, para Fabricação de artefatos
de material plástico para outros usos não
especificados anteriormente sito Rua Caiubi, 796, Jardim Cambuí, CEP 09185-610,
Santo André, SP, conforme processo ambiental n° 250/2016 e declara aberto o prazo
de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao SEMASA.

Classificados por
Telefone do
Diario Regional
4057-9000

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

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

GRUPO
BIOMÉDIC

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

Medicina Ocupacional e Engenharia de
Segurança do Trabalho
- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade
Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Publicidade Legal
Prefeitura do MunicíPio
de diadeMa

DECRETO 7871 DE 27 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE sobre a organização das Unidades Educacionais e atividades escolares durante período de
pandemia de COVID-19. CONSIDERANDO o Parecer do CNE nº 05 de 28 de abril de 2020; CONSIDERANDO o Parecer do CNE nº 11 de 07 de julho
de 2020; CONSIDERANDO o Parecer do CNE nº
19 de 08 de dezembro de 2020; CONSIDERANDO
o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de
2020, que institui o Plano São Paulo, e os Decretos
Estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, e
nº 65.487 de 23 de janeiro de 2021; CONSIDERANDO o contexto sanitário e pandêmico do município
de Diadema, em relação à COVID-19; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7.869 de 22/01/2021
que cria o Comitê Intersecretarial de Combate à
COVID-19; CONSIDERANDO o Decreto Municipal
nº 7.715, de 24 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública para enfrentamento da
pandemia; CONSIDERANDO a Portaria do CME nº
15 de 25 de novembro de 2020 que aprova o Parecer CME nº 01/2020, que estabelece considerações

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE
27.01.2021: PORTARIAS:
COLOCA Á DISPOSIÇÃO do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema – IPRED –
469, ELAINE CORDEIRO DA SILVA RIGUEIRA,
Prontuário nº. 115.334, RG nº 34.087.140-4. 470,
ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA, Prontuário nº. 104.509, R.G. nº 16899659. 471, LENIRA DE
SOUZA CARDOZO, Prontuário nº. 115.622, R.G. nº
25.689.416-4. 472, VALTER DO CARMO CORREA,
Prontuário nº. 106.590, R.G. nº 13273204. COLOCA
Á DISPOSIÇÃO da Fundação Florestan Fernandes:
473, MAURINA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE OLIVEIRA. COLOCA Á DISPOSIÇÃO da Prefeitura da
Estância Turística de Embu das Artes: 474, BIBIANO
FIGUEIREDO DE SOUSA, Prontuário nº. 106.229,
R.G. nº 20.668.701. RERRATIFICA: 475 a Portaria
GP Nº.011, de 01.01.2021. ONDE SE LÊ : “... LUIZ
CARLOS TEOPHILO ...”LEIA-SE: “... LUIZ CARLOS
THEOPHILO ...” RERRATIFICA 476, Portaria GP
Nº.165, de 11.01.2021 ONDE SE LÊ: “... NEUCELI MENDES BONAFE ...” LEIA-SE: “... NEUCELI
MENDES BONAFE BOCATTO ...” RERRATIFICA
477, Portaria GP Nº.200, de 18.01.2021 ONDE
SE LÊ: “... NOMEAR, a contar de 11 de janeiro de
2021 ...” LEIA-SE: “... NOMEAR, a contar de 19 de
janeiro de 2021 ...” RERRATIFICA 478, Portaria GP
Nº.420, de 22.01.2021 ONDE SE LÊ: “... JACQUELINE KAREN RIBEIRO PIRES ...” LEIA-SE: “... JACQUELINE KARIN RIBEIRO PIRES ...” RERRATIFICA 503, RERRATIFICA a Portaria GP nº. 457, de
25.01.2021 ONDE SE LÊ: “... NOMEAR, a contar de
11 de janeiro de 2021 ...” LEIA-SE: “... NOMEAR,
a contar de 28 de janeiro de 2021 ...” 504, RERRATIFICA a Portaria GP nº. 430, de 22.01.2021
ONDE SE LÊ: “... ANDERSON RODRIGO CAPEL
...” LEIA-SE: “... ANDERSON SILVA SANTANA ...”
REVOGA: 489 a Portaria nº 226, de 20.01.2021.
498, REVOGA a Portaria nº 049, de 1º de janeiro de
2021, rerratificada pela portaria GP nº 167, de 15 de
janeiro de 2021. 501, REVOGAR a Portaria nº 441,
de 22.01.2021. NOMEIA: a contar de 26.01.2021:
479, AMILTON FERREIRA DOS SANTOS, RG nº
50.556.346, Oficial de Gabinete II, SF. contar de
25.01.2021: 480, ANA BEATRIZ LINO DE OLIVEIRA, RG nº 38.621.430, Oficial de Gabinete I, SF. 485,

ALEXANDRE GIL PEREIRA, RG nº 21.628.489-2,
Chefe de Serviço, SF. 490, MARIA APARECIDA
XAVIER COUTO, RG nº 25.603.731-0, Chefe de
Serviço, SASC. 491, LUCINEIA MARIA DA SILVA
MARQUES, RG nº 30.796.751-7, Chefe de Serviço, SASC. 492, ANIELLE COSTA DOS SANTOS,
RG nº 38.467.508, Chefe de Divisão, SASC. 493,
MARK DE SOLDI MATZNER, RG nº 38.722.791-X,
Chefe de Divisão, SASC. 494, VALQUIRIA BATISTA
ROCHA LONGO, Prontuário nº 113392, Diretor de
Departamento, SASC. 495, ROBERTO HOLANDA
DE OLIVEIRA, RG nº 42.413.457-3, Oficial de Gabinete II, SDS. 496, BRUNO BRUSSO DE QUEIROZ, RG nº 34.791.402, Sub-Corregedor Geral,
SDS. 497, ANDRESSA ALVES MATOSINHOS, RG
nº 43.999.274-6, Agente de Corregedoria, SDS.
500, RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RG
nº 17.509.603, Oficial de Gabinete I, SS. 502, JOSÉ
DO CARMO DE FREITAS SILVA, RG nº 37.260.3191, Chefe de Serviço, SSO. 505, VICTORIA KEURY
SANTOS LIMA, RG nº 37.893.007-2, Chefe de Divisão, SEHAB. 506, DARIO DA SILVA BARBOSA,
RG nº 33.954.496, Chefe de Serviço, SEHAB. 507,
ABRAHAM ALVES DE OLIVEIRA, RG nº 7.653.0577, Chefe de Serviço, SEHAB. 508, ANDERSON
RODRIGUES DE OLIVEIRA, RG nº 45.280.863,
Chefe de Serviço, SEHAB. 509, ALSEMIR VIANA,
RG nº 59.126.852-8, Oficial de Gabinete I, SSO.
510, JOSÉ ANDRADE DE LIMA, RG nº 11.381.116,
Oficial de Gabinete I, GP. 511, AUDAIR LEONEL,
RG nº 24.619.426-1, Chefe de Divisão, SEDET.
512, CARLOS APARECIDO JERONIMO DO NASCIMENTO, RG nº 16.173.593, Chefe de Serviço,
SEMA. 513, FERNANDA DE ASSIS SENA, RG nº
28.829.838, Oficial de Gabinete III, SE. 515, JOSINO
JOÃO PEREIRA, RG nº 8.024.439, Oficial de Gabinete I, SESA. 517, ALLAN JOHN SOARES MARTINS, RG nº 13.223.410-5, Oficial de Gabinete II,
GP. 518, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, RG nº
13.223.410-5, Oficial de Gabinete I, SEDET. A partir de 19.01.2021, 516, EDGAR GOMES DA SILVA,
RG nº 45.903.341-4, Chefe de Serviço, ST. A partir
de 28.01.2021, 514, LUIZ CARLOS FIDELIX, RG nº
26.697.026-6, Oficial de Gabinete II, SC. A contar de
01.01.2021: 499, ISABEL CRISTINA PAGLIARINI
FUENTES, RG nº 15.723.344-3, Diretor Técnico,
SS. 522, JHONATAN PETERSON PEREIRA DOS
SANTOS, 42.413.457.3, CHEFE DE SERVIÇO,
SSO. COMISSIONA a contar de 25.01.2021: 481,
MERIELLEN MATHEUS MENDES, Prontuário nº
115282, Chefe de Serviço, SF. 482, LUIS CARLOS
FIEDLER JÚNIOR, Prontuário nº 110872, Chefe de
Divisão, SF. 483, VANIA RODRIGUES DOS SANTOS, Prontuário nº 117020, Chefe de Serviço, SF.
484, JOÃO ROBERTO GASPAROTTO, Prontuário
nº 2488, Chefe de Serviço, SF. 486, ANDERSON
WILIAM CASTOLDI CONTE, Prontuário nº 110858,
Diretor de Departamento, SF. 487, JEANE APARECIDA PELLEGRINI, Prontuário nº 105027, Chefe de
Serviço, SF. 488, MARCO AGUIAR DE OLIVEIRA,
Chefe de Serviço, SF. 521, FABIO KOIKE, Prontuário nº 113505, Chefe de Serviço, SF.
DESPACHOS DO PREFEITO DE 27.01.2021: PORTARIAS A CONTAR DE 01.01.2021: 519, DESCOMISSIONA VALTER DO CARMO CORREA, Prontuário nº 106.590, Diretor Financeiro, IPRED. 520,
NOMEIA, JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA, RG
nº 28.570.359-6, de Diretor Financeiro, IPRED.

ä

DECRETO 7870 DE 26 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE sobre a reclassificação do Município de
Diadema, de acordo com o Plano São Paulo e dá
outras providências, como forma de enfrentamento
da emergência e calamidade públicas decorrentes
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus
(COVID-19). JOSÉ DE FILLIPI JÚNIOR, Prefeito
do Município 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 recuperação, na forma do artigo 196 da
Constituição da República; CONSIDERANDO a
classificação pela Organização Mundial de Saúde,
no dia de 11 de março, como pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020,
que dispõe sobre a medida de quarentena de que
trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 e
institui o Plano São Paulo; CONSIDERANDO os Decretos Municipais, que declararam o estado de calamidade pública no Município para enfrentamento
da pandemia decorrente do Coronavírus, reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo conforme Decreto Legislativo nº 2.495, de 31
de março de 2020; CONSIDERANDO o disposto
no Decreto Estadual nº 65.487, de 22 de janeiro de
2020, publicado no DOE de 23 de janeiro de 2021,
que disciplinou excepcionalmente áreas e datas especificados e alterou o Anexo II, do Decreto Estadual
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o
Plano São Paulo. CONSIDERANDO a necessidade
de seguir de conter a disseminação da COVID-19
e garantir o adequado funcionamento dos serviços
de saúde, CONSIDERANDO, ainda, o que consta
dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº
7849/2020; Decreta: Art. 1º. Ficam estendidas, no
âmbito do Município de Diadema, as medidas mais
restritivas estabelecidas no Decreto Estadual 65.487
de 22 de janeiro de 2021, que reclassificou o município na fase 2 – laranja do Plano São Paulo. Art. 2.º
Para o fim de restrição de serviços e atividades fica
o Município de Diadema classificado, excepcionalmente, na fase vermelha, nas seguintes situações: I
- Das 20h às 6 horas nos dias úteis; II - Em qualquer
horário nos finais de semana e feriados. Parágrafo
Primeiro – Durante os dias e horários indicados neste artigo apenas os serviços e atividades essenciais
poderão funcionar. Parágrafo Segundo - As igrejas
e cultos religiosos poderão funcionar normalmente,
permitida a capacidade de 50% (cinquenta por cento) e com 1,5 metro de distância entre as pessoas,
respeitada todas as medidas de segurança e com
uso de máscara e álcool gel. Art. 3º. Este decreto
entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. DIADEMA,
26 DE JANEIRO DE 2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
/ REJANE CALIXTO GONÇALVES - SECRETÁRIA
DE SAÚDE / DHEISON RENAN SILVA - CHEFE DE
GABINETE / DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

para o retorno às atividades/aulas presenciais nas
unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Diadema; CONSIDERANDO, ainda, o que
consta dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 7849/2020; DECRETA: Art. 1º Este decreto
dispõe sobre as atividades escolares do Município
de Diadema, no período de Pandemia da COVID.
Art. 2º As atividades escolares não presenciais iniciam no mês de fevereiro, assegurando acompanhamento pedagógico, monitoramento das condições
sociais e de proteção integral aos estudantes. Art.
3º Na fase vermelha, as atividades presenciais das
redes públicas e privadas estarão suspensas. Art. 4º
As atividades híbridas (ensino presencial e remoto),
respeitando o contexto pandêmico e as deliberações
do Comitê Intersecretarial de Combate à COVID-19
do Município de Diadema, iniciarão no dia 01 de
março de 2021, de forma gradual, para as modalidades de educação infantil, educação fundamental,
educação de jovens e adultos, e ensino médio. Art.
5º Durante a fase amarela está autorizada a presença de até 35% dos estudantes de forma escalonada.
Parágrafo único. É assegurado à família da rede
municipal de educação, a escolha pelo ensino presencial ou remoto, considerando o contexto sanitário
de pandemia do COVID – 19. Art. 6º O ensino superior respeitará as deliberações do CEE 195/2021
Art. 19. Art. 7º O retorno híbrido e gradual está autorizado a partir de 18 de fevereiro de 2021, para
rede privada; Art.8º Será obrigatório, em todas as
instituições públicas e privadas, o cumprimento do
Protocolo Sanitário do Plano São Paulo e, para rede
Municipal de Educação, também o Documento de
Orientação para Retorno Presencial. Art.9º O regramento quanto à mudança do contexto da pandemia
será estabelecido por parecer do Comitê Intersecretarial de Combate à COVID-19. Art.10º A Secretaria
de Educação emitirá a partir dos encaminhamentos
do Comitê Intersecretarial de Combate à COVID-19,
documentos orientadores para o Sistema Municipal
de Educação. Art. 11º Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. Diadema, 27 de janeiro de 2021. JOSÉ
DE FILIPPI JÚNIOR - Prefeito Municipal / DÉBORA
DE CARVALHO BAPTISTA - Secretária de Assuntos Jurídicos / ANA LÚCIA SANCHES - Secretária
de Educação

avisos

Fundação Florestan Fernandes
MANOEL EDUARDO MARINHO, Diretor Presidente da
Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor
Florestan Fernandes, no uso e gozo de suas atribuições
legais, DECIDE NOMEAR a contar de 01/01/2021 PORTARIA Nº 001/2021 de 12/01/2021 Rubens Silverio de Faria
Filho, RG n° 22.865.053-7, Diretor Secretário. PORTARIA
Nº 002/2021 de 12/01/2021 Maurina da Conceição Santos
de Oliveira, RG n° 17.581.704-2, Diretora Tesoureira. NOMEAR a contar de 20/01/2021 PORTARIA Nº 005/2021 de
20/01/2021 Ana Maria da Silva, RG n° 16.711.812-2, Chefe
de Serviço Pedagógico. NOMEAR a contar de 25/01/2021
PORTARIA Nº 006/2021 de 27/01/2021 Sr. João Pedro
Merenda, RG 90.767.69, Chefe de Serviço Técnico Especializado. DESIGNAR FG a contar de 01/01/2021 PORTARIA
Nº 003/2021 de 12/01/2021 DESIGNAR FG nível 4 a João
Paulo Alfredo da Silva, prontuário 1.000.009. PORTARIA
Nº 004/2021 de 12/01/2021 DESIGNAR FG nível 4 a Gabriel de Mesquita Camargo, prontuário 1.000.006.
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