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flexibilização

Estado aumenta horário do comércio e ocupação para 80%

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (28) mais uma flexibilização no Plano
São Paulo, plano que regula o funcionamento das atividades econômicas e de serviços durante o
período da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o Estado de São Paulo vai permanecer na
fase de transição, mas com ampliação do horário de funcionamento e também da taxa de ocupação no comércio. Também foi retirado o toque de recolher. Essa nova flexibilização vai ter início

no dia 1º de agosto e fica em vigor até 16 de agosto. Com a flexibilização, o horário de funcionamento do comércio e de serviços vai ser estendido das 23h para até a meia-noite e a capacidade
de ocupação foi aumentada de 60% para 80%. O toque de recolher, que ocorria entre 23h e 5h,
foi abolido. A partir de 1ª de agosto, o funcionamento dos parques estaduais também vai voltar
ao horário normal, que ocorria antes da pandemia.
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Comércio do ABC prevê aumento de
até 7% nas vendas para o Dia dos Pais
Flexibilização, avanço da vacinação e frio animam o setor; data funcionará como “termômetro” para Dia das Crianças e Natal
Divulgação/PMETRP

A flexibilização ao funcionamento
do comércio anunciada nesta quarta-feira (28) pelo governador João
Doria, o avanço da vacinação contra
a covid-19 e a queda nas temperaturas melhoraram a expectativa dos co
merciantes relativa às vendas do Dia
dos Pais, que será comemorado no
próximo dia 8. A data ganha relevância
neste ano porque é a primeira desde o
início da pandemia em que o comércio
poderá funcionar praticamente sem
restrições, tanto em termos de horário
de atendimento como de ocupação dos
estabelecimentos. A Associação Co-

mercial e Industrial de São Bernardo
(Acisbec) projeta aumento de 7% nas
vendas em comparação ao mesmo
período do ano passado. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping
(Alshop) comemorou a decisão do go
verno do Estado. “A expectativa para o
segundo semestre começa a aumentar
entre os lojistas. Entendemos essas
medidas como atrativo para o Dia dos
Pais”, afirmou o presidente da Alshop,
Nabil Sahyou. Já a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado
de São Paulo prevê crescimento de 5%
nas vendas para a data.
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ribeirão pires

Município chega a 100.000 doses de
vacinas aplicadas contra a covid-19
Ribeirão Pires alcançou nesta quarta-feira (28) a marca de 100.000 doses
de vacinas aplicadas contra a covid-19. Em 160 dias de campanha, a cidade já
imunizou mais de 82% de sua população adulta.
Página 5 Assis Coimbra, o palhaço Caretinha, fez a festa no Drive Thru do Complexo Ayrton Senna

Wilson Dias/Agência Brasil

são bernardo

Cidade consegue na Justiça aval para levar
pessoas em situação de rua a albergues
São Bernardo conseguiu nesta
quarta-feira (28) aval da Justiça à
medida que permite o direcionamento de moradores de rua para os
albergues municipais, mesmo diante da recusa dos mesmos. “As de-

pendências de álcool e de substância
psicoativas são o grande obstáculo.
Muitas vezes, são muito agressivos
em virtude do uso abusivo”, destacou o secretário de Assistência Social, André Sicco.
Página 5

solidariedade

Sindicato do Metalúrgicos do ABC
entrega Kombi a padre Julio Lancellotti

Prefeitura de Diadema promove palestras sobre importância de apoio e proteção à amamentação; a abertura
da Semana Mundial de Aleitamento Materno será na próxima terça-feira, de forma virtual.
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O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
decidiu focar as ações de solidariedade,
que tem realizado desde o início da pandemia, na população em situação de rua.
Nesta semana, a entidade lançou a campanha “Aqueça companheir@s”, voltada a

arrecadar cobertores e agasalhos em bom
estado. Outra iniciativa foi a entrega ao
Padre Júlio Lancellotti, reconhecido por
sua dedicação ao atendimento da população em situação de rua na Capital, de VW
Kombi seminova.
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capital

Prefeitura retoma
rodízio de veículos
a partir da próxima
segunda-feira
A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (28) que a
partir da próxima segunda será
retomado o rodízio de veículos no
centro expandido da capital. A medida estava suspensa desde o dia
22 de março.
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“

O único bem coletivo
é aquele que assegura
o bem individual de
cada cidadão

“

Charles Dickens
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OPINIÃO

Sucateamento da Lava-Jato
motiva desmotivação nacional
Em meio ao desmonte da
Operação Lava Jato, uma das
maiores operações anticorrup
ção do país, boa parte da popu
lação se vê desmotivada. Não
só a população comum, mas
também policiais, procuradores
e promotores de justiça e juízes.
Me pergunto: de onde podemos
tirar incentivos para combater
os crimes de colarinho branco
se quem deveria condenar faz
vistas grossas e arquiteta pla
nos para acabar com a operação
que prendeu dezenas de crimi
nosos e desarticulou um dos
maiores esquemas de corrup
ção já registrados no Brasil?
Não é segredo para nin
guém que o Brasil tem sérios
desafios em relação a desvios
de dinheiro público e outras
formas de corrupção. Na ver
dade, infelizmente é o tipo
de notícia que não nos choca
mais. Virou informação nor
mal no noticiário, o que não

deixa de ser extremamente
preocupante.
É por disparar esse “alerta”
que o recente desmonte feito
pelo STF na Lava-Jato deve
ser, sim, objetivo de muita dis
cussão e apuração. Os crimes de
colarinho branco parecem ser
tão normais que o sucateamen
to de uma das nossas maiores
armas contra a corrupção não
espanta muitos, mas desmoti
va quem a acompanha de perto.
O fato é que os políticos
sempre arrumam um bode
expiatório, um alvo para per
seguição. Quando não são os
servidores, vítimas preferidas
durante anos, é o nosso siste
ma de combate à corrupção.
Lamentável e desanimador em
um país com tantas potenciali
dades, como o Brasil, mas que
insiste em se auto-destruir.
Antonio Tuccilio, presidente
da Confederação Nacional dos
Servidores Públicos (CNSP)

A quem interessa
o impeachment?
Organizados por movimen
tos sociais e partidos de es
querda, os atos de rua contra o
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) realizados nos últimos
meses Brasil afora vêm ganhan
do público e encampando um
discurso antibolsonarista que
hoje é majoritário no Brasil se
gundo as pesquisas de opinião.
Uma das pautas dos mani
festantes é o impeachment do
presidente da república. De
manda perfeitamente aceitá
vel dentro do jogo democráti
co ainda mais se tratando de
um governante que já come
teu série de crimes de res
ponsabilidade, mas a grande
questão que fica é: a quem
realmente interessa o impedi
mento de Jair Bolsonaro?
Aparentemente ao PT e ao
seu líder maior, o ex-presidente
e pré-candidato novamente ao
cargo, Luiz Inácio Lula da Silva
que não é. Com dianteira sólida
nas pesquisas (algumas até indicam vitória no primeiro turno),
interessa muito mais ao petista
que Bolsonaro chegue fraco e
cambaleando nas eleições do
que ele fora do jogo, abrindo
espaço para novo nome sem a
rejeição do atual mandatário.
A chamada 3ª via, que en

globa um embrião de aliança
que vai do PDT de Ciro
Gomes ao DEM de Luiz
Henrique Mandetta sofre
ao não emplacar nacional
mente nenhum nome para o
contraponto ao ex-presidente
e ao atual. Seus quadros testa
dos contam com desempenho
nanico nas pesquisas. Nesse
caso, para eles, um Bolsonaro
inelegível e impichado cairia
bem, já que a tendência é que
o eleitor órfão do presidente
exerça com ênfase o voto anti
petista. Mas será que esses par
tidos teriam força e disposição
para protagonizar mais um
processo de impeachment? O
segundo em meros 5 anos?
Muita água vai rolar em
baixo da ponte das eleições
de 2022. Nem Lula está
eleito de véspera, nem a 3ª.
via está fracassada e tam
pouco Bolsonaro é carta fora
do baralho. Eleição agora só
gera assunto e ansiedade na
classe política e nos jornalis
tas. Ainda é algo longe de
ser uma prioridade para a
grande massa dos brasileiros.
Caio Bruno
é jornalista e especialista
em Marketing Político. Contato:
caio.cbruno@gmail.com
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Para juiz, novo Ministério do
Trabalho terá efeito simbólico
Nova pasta terá o maior orçamento, R$ 700 bilhões, e permitirá a nomeação de 200 cargos
A medida provisória (MP)
que cria o Ministério do Trab
alho e da Previdência Foi publi
cada no Diário Oficial da União
desta quarta-feira (28). A MP
prevê a transferência de com
petência e órgãos do Ministé
rio da Economia para o novo
ministério. Estipula também
a “possibilidade de transfor
mação de cargos em comissão
e funções de confiança” para a
nova pasta.
O novo ministério será
composto pelas áreas de
previdência, política e de
diretrizes que visam gera
ção de emprego e renda e de
apoio ao trabalhador, além
das relativas a política e dir
etrizes para a modernização
das relações de trabalho e de
fiscalização do trabalho.
Com o anúncio da recriação
de nova pasta para o Trabalho,
o governo Jair Bolsonaro des
cumpre a promessa de cam
panha de trabalhar com apenas
15 ministérios. Nessa reforma
da equipe, o presidente au
mentou o número de minis
térios para 23. Vale destacar
que em 2018, sua plataforma
de governo previa a redução de
pastas e um gabinete enxuto. À
época, Bolsonaro fazia críticas
contundentes à velha política
e ao “toma lá, dá cá”, acusava o
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O importante é criar um
modelo em que o trabalhador
sem vínculo consiga obter um
mínimo de proteção social
Otavio Torres Calvet

PT de fisiologismo e prometia
jamais lotear o governo.
O novo Ministério do Em
prego e Previdência tende a
ser um dos mais poderosos
reunirá o maior orçamento,
de R$ 700 bilhões, e permitirá
a nomeação de mais de 200
cargos. O novo ministro, Onix
Lorenzoni, já ventilou que pre
para um programa ambicioso
para a geração de empregos,
especialmente entre os jovens,
de olho na desoneração dos en
cargos trabalhistas.
Para o juiz do trabalho Ota
vio Torres Calvet o movimento
do governo é simbólico, mas
não necessariamente efetivo.
“A recriação do Ministério do
Trabalho é mais simbólica do
que efetiva, pois tudo que antes
se realizava por meio do antigo
Ministério passou a ser feito
pela Secretaria Especial de Pre
vidência e Trabalho”, detacou.
Em termos políticos, se
gundo Calvet, reconhecer a
questão do trabalho em Minis
tério próprio ajuda apenas na
narrativa da importância que
o governo federal atribui à pas
ta, o que causa um certo con
forto para quem atua na área
trabalhista. “Na prática, tudo
vai depender da orientação
a ser dada pela nova direção,
lembrando que a diminuição
do desemprego dificilmente
se obtém por regramentos ou
legislação, sendo necessário o
desenvolvimento da economia
para geração de novos postos
de trabalho”, pontuou.
n CONTRATAÇÃO
O programa a ser apresen
tado pelo novo ministério pre
vê a contratação sem vínculo

Divulgação
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Calvet: “tudo vai depender da orientação da nova direção”

empregatício. Segundo o juiz,
esse tipo de contratação é le
gal, mas destaca a necessidade
de se criar um modelo em que
o trabalhador sem vínculo de
emprego também consiga ob
ter um mínimo de proteção so
cial que garanta sua dignidade.
“O Brasil não possui lei
determinando que todos os
trabalhadores sejam contrata
dos como empregados, nos
moldes da CLT. Contratar sem
vínculo de emprego sempre é
possível desde que a relação
de trabalho não preencha os
requisitos dos arts. 2° e 3° da
CLT, ou seja, trabalho por pes
soa natural com pessoalidade,
habitualidade, onerosidade e
subordinação.”
Sobre a Secretaria Espe
cial de Previdência e Traba
lho ter proposta que previa
benefícios pagos metade pelo

Sistema S e metade pelo em
pregador, Calvet afirmou que
é muito difícil opinar sobre
questões orçamentárias sem
acesso efetivo aos valores que
são arrecadados, sua destina
ção, entre outras.
“O fato é que os integrantes
do “Sistema S” já atuam forte
mente na formação de jovens
para o mercado de trabalho,
com uma história consolidada
neste sentido. Creio ser im
portante abrir o diálogo com
as entidades que compõem o
Sistema para busca de alter
nativas viáveis para o objetivo
pretendido pela antiga Secre
taria sem prejudicar o trabalho
atualmente realizado. Não há,
ou não deveria haver, antago
nismo neste campo, todos de
sejam o mesmo: inserção do jo
vem no mercado de trabalho”,
afirmou. (Reportagem Local)

Modalmais/Futura: Lula tem 33,8% e Bolsonaro 25,2%
O ex-presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva (PT) lidera as
intenções de voto, tanto em
primeiro quanto em segundo
turno, em todos os cenários
pesquisados caso as eleições
fossem hoje, segundo pesquisa
divulgada nesta quarta-feira
(28) pelo banco Modalmais e
instituto Futura Inteligência.

Na pesquisa estimulada,
que reuniu o maior número de
presidenciáveis, 13 no total, Lula
tem a menor vantagem sobre
o atual presidente Jair Bolson
aro: 33,8% a 25,2%, respectiva
mente. Na sequência aparecem
Ciro Gomes (PDT) com 6,6%
das intenções de voto e o exministro Sérgio Moro com 6,3%.

Tecnicamente
empata
dos em último lugar estão o
ex-ministro Luiz Mandetta
(DEM) com 3,4%, o ex-prefeito
Fernando Haddad (PT) com
3,0%, o ativista Guilherme
Boulos (PSOL) com 3,0%, João
Doria (PSDB) com 2,3%, Edu
ardo Leite (PSDB) com 1,4%,
Simone Tebet (MDB) com

0,8%, Flávio Dino (PSB) com
0,8%, Tasso Jereissati (PSDB),
com 0,6% e Rodrigo Pacheco
(DEM) com 0,6%. Brancos são
7,9% e indecisos 4,5%.
O levantamento ouviu
2.006 eleitores entre 23 e 26 de
julho. A margem de erro é de 2,2
pontos percentuais e o nível de
confiança é de 95%. (AE)
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SP amplia funcionamento de AINDA
É NOTÍCIA
atividades econômicas até 0h
Estado antecipa vacinação de adultos e imuniza adolescentes a partir de 18 de agosto
O governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(28) a ampliação da capacidade
de público presencial e horário
de funcionamento de comércios e serviços não essenciais
a partir do próximo domingo
(1º). Segundo o governo, com
as sucessivas melhoras nos índices de saúde e vacinação acele
rada contra a covid, os estabe
lecimentos poderão funcionar
entre 6h e 0h, com ocupação
presencial de até 80% da capacidade. O Governador também
confirmou o fim do toque de recolher durante as madrugadas.
Se a contenção da pandemia
e os reflexos da vacinação continuarem positivos, o governo
do Estado planeja avançar da
fase de transição para a etapa
de retomada segura a partir de
17 de agosto. Segundo o Estado, a expectativa é eliminar
todas as restrições de horário e

n
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Continuamos passo a
passo, de forma segura,
flexibilizando e voltando
ao normal
João Doria

liberar atendimento presencial com capacidade de 100%,
mas com manutenção das
regras para máscaras, distanciamento e protocolos de
higiene a partir da segunda
quinzena do próximo mês.
Na retomada segura, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as
mesmas da fase de transição e
válidas para os 645 municípios.
As prefeituras vão manter autonomia para determinar rigidez
de restrições se as circunstâncias locais da pandemia e capacidade hospitalar tiverem piora.
“Continuamos
passo
a passo, de forma segura,
flexibilizando e voltando ao
normal. A vida está voltando
ao normal no estado de São
Paulo. São Paulo teve uma
queda substancial de casos,
internações e, felizmente,
de óbitos, porque aqui seguimos protocolos de saúde e a
orientação da medicina”, destacou João Doria.
n VACINAÇÃO
Doria anunciou, também,
a antecipação do calendário de
vacinação. A conclusão da imunização dos adultos deve ocorrer em 16 de agosto, quatro

Governo do Estado de SP

Doria: “a vida está voltando ao normal no estado de São Paulo”

dias antes da previsão anterior.
Adolescentes também terão
vacinação antecipada.
Quem tem entre 28 e
29 anos poderá se vacinar
a partir desta sexta-feira
(30). Quem tem entre 25 e
27 anos poderá se imunizar
a partir de 5 de agosto. As
pessoas com idades entre
18 e 24 anos serão vacinadas a partir de 10 de agosto.
O ‘Dia da Esperança’ passa
a ser 16 de agosto, quando
toda a população adulta de
SP deverá ter recebido pelo
menos a primeira dose.
A imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos será

antecipada para 18 de agosto.
A partir desta data, começa a
imunização com a priorização
dos que possuem deficiências,
comorbidades, gestantes e
puérperas. Esse grupo deve
ser inteiramente vacinado
com pelo menos uma dose até
o dia 29 de agosto.
Os demais adolescentes
poderão se vacinar na sequência. Entre 30 de agosto e 5 de
setembro será a vez dos que
têm idade de 15 a 17 anos. Na
sequência, os que têm de 12 a
14 anos serão imunizados no
período de 6 a 12 de setembro. (Mais informações na página 4/Reportagem Local)

Brasil investe R$ 3,4 bilhões para
Em SP, 7% da população não
quintuplicar produção de vacinas retornou para 2ª dose da vacina
Em pronunciamento de rádio e TV nesta quarta-feira (28)
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, ressaltou as parcerias
para transferência de tecnologia
e produção nacional de imunizantes contra a covid-19. O
novo Complexo Econômico-Industrial da Saúde, responsável
pela produção da vacina brasileira, vai receber investimentos de
R$ 3,4 bilhões e “quintuplicar a
capacidade de produção de vacinas e imunobiológicos”.
Para evitar possíveis mutações do novo coronavírus, o
ministro disse que foi estruturada uma “sólida rede nacional
de vigilância genômica, com base
na Fiocruz (Fundação Oswaldo
Cruz), e intercâmbio com outras
redes internacionais”.
“Destaco a celebração do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a AstraZeneca, que permitirá a produção
completamente nacional das
vacinas. Trata-se de um resultado tangível da aposta exitosa
do presidente Jair Bolsonaro na

promoção do acesso de todos os
brasileiros à vacina”, disse.
Queiroga afirmou que toda
a população adulta no Brasil
estará vacinada com a primeira
dose de vacina contra a covid-19
até setembro, e com a imunização completa, até dezembro. O
país tem encomendadas mais
de 600 milhões de doses de
imunizantes.
O ministro voltou a falar
da importância da imunização
completa. “Dirijo-me, em especial, aos brasileiros que estão
com a segunda dose em atraso:
peço que busquem os postos de
vacinação para tomar a segunda
dose, pois sua imunização só estará completa após a conclusão
do esquema vacinal.”
De acordo com o Ministério
da Saúde, mais de 100 milhões
de brasileiros tomaram ao menos a primeira dose da vacina, o
que equivale a 63% do públicoalvo. Esse índice coloca o país
na quarta posição no ranking
mundial de pessoas que tomaram a primeira dose. (ABr)

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI) de São Paulo,
Regiane de Paula, informou
nesta tarde que até a terçafeira (27) 385 mil pessoas
não haviam retornado aos
postos para tomar a segunda dose da Coronavac,
e 363 mil não retornaram
para tomar a segunda vacina da AstraZeneca, total de
748 mil pessoas.
Segundo a coordenadora, o número representa
7% de toda a população que
deveria ter sido vacinada no
Estado. Apesar de o número não impactar o PEI, a
coordenadora apelou que
pessoas que deixaram de
tomar a segunda dose compareçam aos postos e completem seu ciclo vacinal.
Regiane afirmou que o
número de pessoas que não
retornaram para concluir
seu ciclo vacinal não impactam o PEI. Contudo, para o
governo do Estado de São

Paulo “toda a vida importa”.
“O que nós gostaríamos de
fato é que nenhuma pessoa
que tem a sua segunda dose
a ser completada deixasse
de procurar a unidade básica
de saúde”, afirmou a coordenadora, complementando
que o número preocupa,
pois o governo gostaria que
estivessem todos com o esquema vacinal completo.
n PREFEITURAS
Segundo a coordenadora, estratégias para monitorar e incentivar essas pessoas a completarem o seu
ciclo vacinal são acordadas
sempre com as prefeituras
locais. “A estratégia do município é mandar SMS, e
fazer um casa a casa, muitas
são as estratégias, mas nós
temos trabalhado com total
sintonia com 645 prefeituras”, afirmou, reforçando
apelo para que as pessoas
retornem para fazer segunda dose da vacina. (AE)

Líder de entregadores vai à polícia e assume
participação no incêndio de estátua em SP
O líder dos entregadores
de aplicativos Paulo Roberto
da Silva Lima, o Paulo Galo,
se apresentou nesta quartafeira (28) na polícia, e assu
miu participação no incêndio
à estátua de Borba Gato (SP).
A defesa de Lima afirmou
que o entregador foi preso
- essa informação, porém,
não havia sido confirmada
pela Secretaria da Segurança
Pública até as 17 horas.
Segundo a defesa, Lima se
apresentou por volta das 13
horas no 11.º Distrito Policial
de Santo Amaro. “Para aqueles
que dizem que a gente precisa
ir por meios democráticos,
o objetivo do ato foi abrir o
debate. Agora, as pessoas decidem se querem uma estátua
de 13 metros de altura de um
genocida e abusador de mu
lheres”, disse Lima, de acordo
com informações repassadas
pela defesa nas redes sociais.
Borba Gato foi um bandeirante paulista que no
século 18 caçou indígenas e
negros. Atualmente, o papel
desses pioneiros na interio
rização do país é conhecido
e a condição de símbolo do
Estado é questionada.
No sábado, um grupo ateou fogo a pneus dispostos na

Brasil registra
1.366 novas mortes
por covid-19 nas
últimas 24 horas
O Brasil notificou 1.366 novas mortes por covid-19 nesta
quarta-feira (28) elevando o
número total de vítimas para
553.272. A média móvel de óbitos dos últimos sete dias, que
elimina distorções entre dias
úteis e fim de semana, agora é
de 1.083. É o segundo dia consecutivo em que o valor fica
abaixo de 1.100. Nas últimas
24 horas, também foram registrados 48.556 novos casos de
covid-19. Com isso, o país soma
agora 19.797.516 diagnósticos
positivos para a doença.
Com os números desta quarta-feira, Minas Gerais se torna
o terceiro Estado a superar a
marca de 50 mil óbitos por covid-19, com 50 059 vítimas. Rio
de Janeiro e São Paulo contabilizam, respectivamente, 58.766 e
138.101 mortes pela doença.
Os dados diários são do consórcio de veículos de imprensa
em parceria com 27 secretarias
estaduais de Saúde. (AE)

base da estátua, localizada
no distrito de Santo Amaro,
na zona sul paulistana. Imagens da ação foram publicadas no perfil Revolução
Periférica, nas quais pessoas
aparecem com uma faixa
com a frase “A favela vai
descer e não será Carnaval”.
De acordo com a defesa, a
decisão de prisão temporária
foi tomada pouco depois de
Lima ter se apresentado à polícia. “O mandado de busca e
apreensão para a residência de
Paulo havia sido expedido para
o local errado e Paulo apresentou seu endereço correto,
autorizando e possibilitando
a entrada em sua residência”,
escreveu a defesa em nota nas
redes sociais do entregador.
A mulher de Lima, Gessica, também foi detida, segundo os advogados, apesar
de não ter participado do ato,
e Danilo Oliveira, conhecido
como Biu, se apresentou espontaneamente. Na madrugada de domingo, um suspeito de participar do incêndio
foi preso. Ele foi identificado
como o motorista do cami
nhão que conduziu parte do
grupo até o local e transportou os pneus em que foram
ateados fogo. (AE)
Arquivo/ABr

Rodízio foi suspenso em março

Prefeitura de S.Paulo
retoma rodízio de
veículos a partir
de segunda-feira
A Prefeitura de São Paulo
anunciou nesta quarta-feira
(28) que a partir da próxima
segunda-feira, será retomado
o rodízio de veículos no centro expandido da capital. A
medida estava suspensa desde o dia 22 de março.
Com a retomada, o rodízio
de veículos leves volta a ser
válido nos horários de pico,
entre as 7h e as 10h e das 17h
às 20h nos dias de semana. O
anúncio acompanha decisão
do governo do Estado de suspender o toque de restrição
no período noturno a partir
de domingo. (AE)
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Flexibilização, avanço da vacinação e frio
animam comércio para o Dia dos Pais
Acisbec prevê aumento de 7% nas vendas da data, que funcionará como “termômetro” para Dia das Crianças e Natal
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A flexibilização das medi
das de restrição ao funciona
mento do comércio, o avanço
da vacinação contra a covid-19
e a queda nas temperaturas me
lhoraram a expectativa dos co
merciantes relativa às vendas
do Dia dos Pais, que será come
morado no próximo dia 8.
A data é somente a quinta
mais importante do varejo bra
sileiro, perdendo para o Natal e
os Dias das Mães, das Crianças
e dos Namorados. Porém, ga
nha relevância neste ano por
que é a primeira desde o início
da pandemia em que o comér
cio poderá funcionar pratica
mente sem restrições, tanto
em termos de horário de aten

n

O NÚMERO

7%

é a previsão de aumento
no faturamento da data,
segundo a Acisbec

dimento como de ocupação
dos estabelecimentos.
Com a melhora dos princi
pais indicadores da pandemia,
o governador João Doria (PSDB)
anunciou ontem (28) novas
flexibilizações nas restrições
impostas ao comércio. De 1º a
16 de agosto, o horário de fe
chamento dos estabelecimen
tos passará de 23h para 0h e a
ocupação limite, de 60% para
80% da capacidade. A partir do
dia 17, a ocupação sobe pa
ra 100% e acaba o limite no
horário de fechamento.
Assim, o Dia dos Pais fun
cionará como espécie de “ter
mômetro” para as demais da
tas deste segundo semestre,
incluindo a Black Friday.
A Associação Comercial e
Industrial de São Bernardo
(Acisbec) projeta aumento de
7% nas vendas em comparação
ao mesmo período do ano pas
sado. “Será, claro, (um Dia dos
Pais) muito melhor que o de
2020, quando as lojas ficaram
fechadas, algumas com drivethru e outras com comércio
eletrônico. As regras para o
funcionamento do comércio
estão mais flexibilizadas. Isso

Arquivo

Dia dos Pais é a quinta data mais importante do comércio

se soma ao fato de o consumi
dor querer sair de casa e poder
escolher sua opção de pre
sente”, comentou o presiden
te da Acisbec, Valter Moura.
“Se o calendário de vacina
ção for confirmado nos pró
ximos meses para a maioria
da população, a tendência é de
o comércio ter um fim de ano
melhor, com sinais de recupe
ração, e um começo de 2022
com perspectiva mais concreta
de crescimento”, prosseguiu.

A Associação Brasileira de
Lojistas de Shopping (Alshop)
comemorou a decisão do go
verno do Estado, pois entende
que, com quase 80% da popu
lação adulta com ao menos a
primeira dose da vacina contra
a covid-19, os consumidores
se sentirão mais seguros para
visitar os centros de compras.
“A expectativa para o segun
do semestre começa a aumentar
entre os lojistas. Entendemos
essas medidas como atrativo

Ministro prevê reajuste de 50% para o Bolsa Família
Segundo João Roma, o governo deve apresentar até o início de agosto MP que reformula programas sociais
O ministro da Cidadania,
João Roma, disse ontem (28)
que o governo deve apresen
tar até o início de agosto uma
medida provisória (MP) re
formulando programas soci
ais e que o benefício médio do
novo Bolsa Família deve subir
50% ou mais. Segundo o che
fe da pasta, o programa terá o
“maior valor possível”.
Atualmente, o Bolsa Famí
lia paga, em média, cerca de
R$ 190 por família. Com 50%
de reajuste, esse valor chegaria
a R$ 285. “O valor médio do
programa será tratado com a
área econômica mais à frente.
O presidente (Jair Bolsonaro)
falou em reajuste de 50% (em
relação ao Bolsa Família). Pre
tendemos isso ou até mais”,
afirmou Roma, depois de
se reunir com o ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Em meio à contínua queda
de sua popularidade, Bolsona

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Segundo Roma, benefício terá o “maior valor possível”

ro passou a prometer publi
camente benefício de R$ 300
para o Bolsa Família em 2022,
ano em que deve disputar a
reeleição. Como mostrou o Estadão no mês passado, o valor
pegou de surpresa os técnicos
do Ministério da Economia,
que trabalhavam com a refor

mulação do benefício médio
dos atuais R$ 190 por família
para R$ 250. O senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ), filho
do presidente, chegou a falar
em meio-termo, em R$ 270.
Segundo o ministro da Ci
dadania, a ideia do governo é
lançar, em novembro, um novo

programa de transferência de
renda reunindo ações já exis
tentes, como o Bolsa Família
e o programa de aquisição de
alimentos, e ampliar o número
de atendidos para 17 milhões.
Atualmente, o programa benefi
cia 14,5 milhões de brasileiros.
Segundo Roma, o novo pro
grama incluirá ainda ferramen
tas de capacitação e microcrédi
to. Como antecipou o Estadão,
segundo minuta da MP, o go
verno quer permitir que até 30%
do valor do benefício possa ser
descontado na fonte para abater
empréstimos consignados.
Guedes disse que os cálcu
los apresentados pelo ministro
da Cidadania para a criação de
um novo programa social são
“extremamente responsáveis”
do ponto de vista fiscal. “Os
programas sociais estão sen
do feitos dentro da respon
sabilidade fiscal, com respeito
ao teto”, afirmou. (AE)

para o Dia dos Pais”, afirmou o
presidente da Alshop, Nabil Sa
hyoun, destacando que, com o
aumento desde abril do horá
rio de funcionamento dos shop
pings, o fluxo de frequentadores
tem crescido gradualmente.
A Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas do Es
tado de São Paulo prevê cresci
mento de 5% nas vendas do
Dia dos Pais. A entidade aposta
no fim das restrições ao comér
cio para reverter perdas de
30% no faturamento ocorri
das durante as fases de maior
aperto do Plano São Paulo.
“A flexibilização trará im
pacto positivo para o varejo.
Os estabelecimentos depen
dem do funcionamento com
pleto e mais flexível para que
a economia se estabeleça e se
ja possível a retomada do se
tor”, comentou o presidente da
FCDLESP, Maurício Stainoff.
A chegada de frente fria
ao Estado de São Paulo, com
previsão de mínima de até 2ºC
na região metropolitana ama
nhã, também anima os lojis
tas, que esperam aumento nas
vendas de vestuário, especial
mente de itens da estação.

INDICADORES
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Comercial
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IBOVESPA

+1,34%

126.286 pontos
Volume: R$ 35,27 bilhões
Maiores altas: WEG ON (8,17%),
BRF SA ON (3,20%)
Maiores baixas: Grupo Natura ON
(-6,38%), Sid Nacional ON (-2,79%)
Variação em 2021: +6,11%
Variação no mês: -0,41%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Metalúrgicos do ABC entregam
Kombi a padre Julio Lancellotti
Com a queda nas tem
peraturas no Estado de São
Paulo, o Sindicato dos Meta
lúrgicos do ABC decidiu focar
as ações de solidariedade, que
tem realizado desde o início
da pandemia de covid-19,
na população em situação de
rua, que não tem condições
de se proteger e que mais
sofre com o frio intenso. Se
gundo o Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET),
há previsão de temperaturas
negativas e até possibilidade
de geada na região metropoli
tana nos próximos dias.
Nesta semana, a entidade
lançou a campanha “Aqueça
companheir@s”, voltada a ar
recadar cobertores e agasalhos
em bom estado. As doações
podem ser entregues na sede
do sindicato, em São Bernar
do; nas regionais de Diadema
e Ribeirão Pires e nos Comitês
Sindicais (CSEs) das fábricas.
Outra iniciativa foi a en
trega ao Padre Júlio Lancel
lotti, reconhecido por sua
dedicação ao atendimento
da população em situação de
rua na Capital, de VW Kom
bi seminova, comprada por

meio de vaquinha virtual.
O veículo que era usado
pela Casa de Oração, coman
dada pelo pároco, não estava
em boas condições. Sabendo
disso, o sindicato lançou a va
quinha e conseguiu arrecadar
R$ 30.653,86. As doações vie
ram de trabalhadores da cate
goria, sindicatos, políticos,
anônimos e instituições como
o Grupo Prerrogativas, que
reúne advogados que defen
dem a democracia com justiça
social. Com o veículo será
possível fazer a distribuição
de marmitas, cobertores e a
retirada de doações. Segundo
o religioso, o veículo antigo irá
para manutenção e o novo en
tra em ação imediatamente.
O secretário-geral do Sin
dicato, Moisés Selerges, relata
que, em uma das visitas feitas
ao padre, notou que a Kombi
estava muito velha. “O padre
Julio faz trabalho muito boni
to com as pessoas em situação
de rua de São Paulo. Então
resolvemos organizar uma
vaquinha virtual para comprar
uma em melhores condi
ções. Foi um sucesso”, como
morou. (Reportagem Local)
Ari Paleta/SMABC

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio
Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

Lancelotti recebe Kombi comprada com dinheiro da vaquinha
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São Bernardo aciona a Justiça para
proteção de pessoas em situação de rua
Prefeitura quer evitar que os munícipes fiquem nas ruas neste período de frio intenso
Com a previsão de frio
intenso no Estado para hoje
e amanhã (dias 29 e 30), a
Prefeitura de São Bernardo
conseguiu na Justiça auto
rização judicial para, quando
houver temperatura abaixo de
5 graus, a Guarda Civil Mu
nicipal (GCM) e a equipe mul
tidisciplinar, que conta com
profissionais das secretarias
de Assistência Social (equipe
de abordagem social) e de Saúde
(Consultório na Rua e Zoonoses)
possam retirar o morador da
rua e encaminhá-lo a um dos
albergues mantidos na cidade
nas Ruas Tapajós e Marechal
Deodoro, no Centro.
Desde o início de junho, a
cidade conta com a operação
Cobertor que Salva, que visa
intensificar o atendimento
feito às pessoas em situação
de rua no período mais frio do
ano. Desde então, foi oferecido

n

ENTRE ASPAS

As dependências
de álcool e de substância
psicoativas são o
grande obstáculo
André Sicco

acolhimento a 815 pessoas e,
segundo a administração mu
nicipal, apenas 134 aceitaram
o encaminhamento aos alber
gues, enquanto 696 morado
res de rua recusaram.
“A medida é muito dura,
mas o fizemos com o intuito
de salvar vidas. Neste período
de vigência da operação Cober
tor que Salva, 85% das pessoas
em situação de rua recusam o
acolhimento em dias frios. A
equipe de abordagem social
tem buscado meios de sensi
bilização dos usuários, como
a readequação de serviços
para diminuir a rejeição, mas,
infelizmente, não tem sido
suficiente. O município está
fazendo o possível para pro
teger esse público”, afirmou o
prefeito Orlando Morando.
n ACOLHIMENTO
São Bernardo conta com
180 vagas de acolhimento,
sendo 160 masculinas e 20
femininas, garantindo a ade
quação em relação de normas
e orientações de distancia
mento físico. Nessas unidades,
há a oferta de camas, banho
quente e alimentação. Todos
têm direito a levar seus per
tences em bolsas ou mochilas.

Divulgação/PMSBC

Equipes ofereceram acolhimento a 815 pessoas; 134 aceitaram

Na unidade da Rua Tapajós,
além de contar com serviço
de convivência durante o dia,
há um canil para os bichos de
estimação dos usuários do
serviço. Para este período de
frio intenso, a equipe de Zo
onoses levará os animais para
o canil, onde além de protegêlos do frio, serão vacinados,
castrados e posteriormente
devolvidos aos donos.
Para o secretário de As
sistência Social, André Sicco,
o desafio é convencer os mo
radores a usufruir a estrutura.

“As dependências de álcool e
de substância psicoativas são
o grande obstáculo. Muitas
vezes, são muito agressivos em
virtude do uso abusivo”.
No trabalho diário de abor
dagem, a equipe da Secretaria
de Assistência Social conta com
o apoio do Consultório na Rua
(Programa de Redução de Danos),
da Secretaria de Saúde. Trata-se
de um conjunto de ações desti
nado a pessoas que vivem em
uso abusivo de álcool e drogas
ou são moradores de rua. (Re
portagem Local)

São Caetano entrega Escola
Municipal de Bailado revitalizada
Na semana em que São
Caetano celebra seus 144
anos, a prefeitura entrega
hoje (29), às 17h, a Es
cola Municipal de Bailado
“Laura Thomé” revitalizada.
As obras de reforma e outras
melhorias foram realizadas
pela administração munici
pal, por meio da Secretaria
Municipal de Serviços Urba
nos (Sesurb). A ação integra
o calendário de festejos de
aniversário do município,
celebrado nesta quarta (28).
A instituição localizada à
rua João Ramalho, 100, no
Bairro Boa Vista, há 55 anos
ininterruptos oferece aulas
gratuitas de balé clássico a
crianças e jovens da cidade.
O equipamento é vinculado
à Secretaria Municipal de
Cultura (Secult).
As obras de revitalização
incluem o conserto do te
lhado (com a troca do teto da
secretaria), a manutenção dos
banheiros e do vestiário do
alunado, a instalação de um
novo bebedouro, colocação
de novas cadeiras na sala
teórica, e de prateleiras na
secretaria e no almoxarifado.
Também foram feitas a
substituição do tablado e de
todas as lâmpadas por led,
revisão elétrica e hidráulica,
e ainda a modernização da
pintura, com a remodelação

Diadema tem programação especial
na Semana do Aleitamento Materno
A partir da próxima terçafeira (3), a Prefeitura de Diade
ma dará início à programação
da Semana Mundial de Aleita
mento Materno (SMAM) 2021,
parte do 7º Agosto Dourado,
mês dedicado a aumentar a con
scientização da população sobre
a importância da amamentação
para a saúde da mãe e do bebê.
O evento será de forma vir
tual, pelo aplicativo Zoom, às
14h. Para acompanhar o even
to, basta clicar no link https://
conasems-br.zoom.us/j/95870
072828?pwd=WkpDbjFxL05L

Consórcio ABC
promove capacitação
para ouvidoria de
combate à LGBTfobia
O Consórcio Intermunicipal
ABC promoveu, nesta quartafeira (28) capacitação para
a Ouvidoria que vai receber
denúncias referentes à popu
lação LGBT. A ouvidoria está
sendo estruturada a partir de
convênio firmado em 2020 en
tre o colegiado de prefeitos e a
Secretaria Estadual da Justiça
e Cidadania. O objetivo da ini
ciativa é descentralizar o recebi
mento de denúncias na região.
O conteúdo foi ministrado
pelo coordenador estadual de
Políticas Para a Diversidade Se
xual, Marcelo Gallego. “Idealiza
mos esse projeto pelo potencial
de trabalhar políticas públicas
para a população LGBTQIA+
ao mesmo tempo em sete mu
nicípios. O Consórcio ABC é pio
neiro em políticas públicas para
essa população e tem demon
strado como é possível trabalhar
em conjunto”, disse Gallego. (AE)

UGxoSURBdEdFVWFtdz09.
Embora o aleitamento ma
terno seja um ato entre mãe
e bebê, todos que estão ao re
dor, como pais, avós, amigos,
familiares e profissionais de
saúde, podem e devem en
corajar a mulher com apoio e
acolhimento.
De acordo com a Organiza
ção Mundial da Saúde (OMS),
o aleitamento materno deve
exclusivo até os seis meses
e complementar até os dois
anos. “Toda a comunidade
precisa colaborar para propor

cionar um ambiente propício
para permitir que as mães am
amentem com tranqüilidade.
O 7º Agosto Dourado em Di
adema amplia essa discussão e
traz possibilidade e alternati
vas para que todos, de alguma
forma, possa contribuir para
a proteção do aleitamento”,
ressaltou a coordenadora da
Atenção Básica do município,
Maria Luiza Malatesta.
A programação da SMAM
segue até 6 de agosto e reúne
palestras virtuais com especia
listas da área. (RL)

Ribeirão Pires chega a 100.000
doses aplicadas contra a covid
Com direito à intervenção
artística e até mesmo uma se
ringa gigante, Ribeirão Pires
alcançou nesta quarta-feira
(28) a marca de 100.000 doses
aplicadas contra a covid-19. Em
160 dias de campanha, a cidade
já imunizou mais de 82% de sua
população adulta. A expecta
tiva é que até o dia 15 de agosto,
100% dos adultos da cidade
recebam pelo menos a primeira
dose dos imunizantes.
Adeliane da Silva Rodrigues
Rocha, de 26 anos, foi a muníci
pe que recebeu a dose 100.000.
“É uma felicidade imensa, um
dia muito especial e muito es
perado para todos. A covid é um
vírus que levou muitas vidas e
hoje nós temos essa oportuni
dade de chegar e tomar a vaci
na, e ainda mais com a marca
de 100.00 doses, é incrível”,
afirmou, antes de mandar um
recado aos jovens que estão
aguardando a sua idade de imu
nização: “É muito importante

que todos venham se vacinar, é
uma oportunidade que muitos
não tiveram, então não deixe de
vir, e continuem seguindo todos
os protocolos de saúde até que
todos estejam imunizados”.
O secretário municipal de
saúde, Audrei Rocha, destacou
o trabalho desempenhado pe
los profissionais da saúde. “É
um dia de muita alegria e re
força o quão comprometida e
eficiente está nossa campanha
de imunização contra a covid.
Nossos profissionais, que são
multifuncionais, já que des
empenham também mais de
uma função durante o dia, são
motivo de orgulho para nossa
cidade. Cada vacina aplicada
significa uma vida a mais que
está sendo salva”, disse.
Ribeirão Pires vacina hoje
(29) a faixa etária dos 25 anos e
amanhãos com 24 anos ou mais.
Sábado será o dia da repesca
gem para aqueles que perderam
a data de imunização. (RL)

da fachada e área externa.
Os sistemas acústico e de
informática passaram por
manutenção geral.
“É com alegria e satisfação
que a cidade entrega a revitali
zação da Escola Municipal de
Bailado ‘Laura Thomé’, que há
mais de cinco décadas constrói
a história da dança em nossa
cidade. O trabalho que a di
retora Sandra Amaral realiza
com alunos, além do ensino
técnico, garante o exercício de
cidadania formando, por meio
da arte, cidadãos mais seguros
de si e protagonistas de suas
vidas”, destacou a secretária
de Cultura, Liana Crocco.
As aulas presenciais serão
retomadas no dia 2 de agos
to, com 60% dos alunos. O
conteúdo remoto fica man
tido para os restante dos es
tudantes e ao ensino teórico,
em um sistema híbrido. To
das as professoras voltam
a lecionar nas salas teórica
(para aulas online) e de dança.
O curso tem a duração
de oito anos. Os cerca de 280
alunos, dos 7 aos 17 anos,
recebem aulas três vezes por
semana. Sob a direção de
Sandra Amaral, a escola conta
com o trabalho das professo
ras Camila Veronesi, Cleonice
Boareto, Daniela Betti, Elen
Araujo, Tatiana Ciccacio e
Valeria Savassa. (RL)
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FIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER.

Parte II

Fibromialgia tem cura ?

corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua essência. Para

Tem. Mas depende muito mais da paciente do que do médico. Ao médico cabe ape-

curar a fibromialgia tem-se que tomar consciência dos mecanismos que causam a

nas orientar e passar algumas medicações. As medicações na fibromialgia não são

doença, e mudá-los. Os remédios são fundamentais, viabilizam uma condição onde

mágicas. Elas se baseiam em relaxantes musculares, que melhoram o sono e “des-

a transformação tem chances de acontecer, aliviam por alguns meses. Este tempo é

ligam” um pouco a pessoa, e antidepressivos. Alguns antidepressivos também dão

valioso para a pessoa mudar completamente o jeito como leva a vida. “Se trago as

sono, outros apenas combatem a depressão associada, e diminuem a ansiedade.

mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto”, diz Chico

Muitas fibromiálgicas ficam dependentes de remédios para dormir e ansiolíticos, que

Buarque. Da mesma forma, conscientizar-se está ainda a alguma distancia de resol-

resolvem muito parcialmente os problemas. Os relaxantes musculares e antidepres-

ver o problema. Pode não ser fácil mudar os padrões de comportamento de uma vida

sivos não causam dependência, mas, infelizmente, perdem a eficácia após mais ou

toda. Por isso psicoterapia é fundamental. Simplesmente deixar de se preocupar com

menos de 8 a 12 meses. Então os problemas voltam, e os remédios não mais fun-

as coisas e pessoas não é possível. Se fosse, deixaria um vazio enorme. A fibromi-

cionam.

álgica pode perceber que há anos não vive sua própria vida. Reconstruí-la, retomar

É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia ?

objetivos próprios e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa de “deixar

Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora a forma física,

as pessoas à própria sorte” também pode ser difícil. A combinação da medicação

a auto-estima e o organismo como um todo. Em segundo, libera uma série de hor-

certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e muita vontade é a única fórmula capaz

mônios e mediadores que aliviam a dor e o cansaço. Em terceiro, pode melhorar a

de operar milagres.

qualidade do sono. Por fim, o esporte é um momento onde a fibromiálgica deixa o

Em relação ao Doença Ocupacional:

mundo de lado para cuidar de si mesmo. Isso apenas já é grande avanço! Qual es-

Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão por Esforço Repe-

porte fazer? Tenha em mente duas coisas: primeiro, a atividade deve ser para a vida

titivo (LER), também conhecida por Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Traba-

toda! Portanto não faça algo que não goste, ou que não vai agüentar muito tempo.

lho (DORT) e outras síndromes dolorosas de causas reumatológicas, como a Artrite

Se academia te entedia, mas dança te dá prazer, dance! Se cansar de um mude para

Reumatóide e o Lupus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia pode levar à perda da

outro. O importante é não ficar parada. Combine esforço aeróbico com alongamento.

capacidade laborativa quando não tratada e a inúmeros gastos anuais em exames

Musculação não é o mais indicado. Segundo, um corpo dolorido e contraído dói mais

desnecessários, tratamentos ineficientes e dias de trabalho perdidos.

ao exercício. É comum e esperado que as dores piorem no início das atividades físi-

Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada nos ambulatórios de

cas. Este é o momento de usar as medicações que seu reumatologista indicar, elas

medicina ocupacional diante da queixa de dor assim como o exame minucioso das

darão algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.

articulações e a solicitação de exames complementares devem fazer parte da abor-

Como melhorar a fibromialgia ?

dagem desses casos, a fim de excluir outros possíveis diagnósticos. Somente assim

Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está realmente num limite

este cenário poderá ser melhorado e os portadores da doença apresentarão grande

e que uma mudança no estilo de vida é urgente. Algo está “demais”, pesado demais

alívio desse tormento físico e psíquico e melhora da qualidade de vida.

mesmo para esta pessoa campeã em agüentar as coisas. Esta crise pode ser uma
oportunidade de alavancar uma transformação, e a cura. Entenda esta crise de dor
aguda como um grito do

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

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
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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

‘‘

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas

Oferta
nunca
sai de
moda

’’

Você pode acrediar

Anuncie: 4057-9000

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

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

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele que
seu cliente
vê!

’’

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Publicidade Legal
Prefeitura do Município
de Diadema

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: 0100/2021 - PC: 099/2021. Objeto:
Aq. de eletrodomésticos, mobiliário e equipamentos
diversos (costura, ferramentas, multimídia, segurança e telefonia). Agendado para: 12/08/2021 às
09h00. Informações, e/ou retirada Edital completo,
mediante pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª.
Dirce - Diadema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h,
Tel: 4057-7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0153/2020 - PC: 0196/2020. Objeto:
Forn. de Cimento. Resumo 1º Apostilamento a Ata
RP: 266/2020 entre Município de Diadema e Comercial Ecomix Eireli, p/fazer constar a participação da
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
na Ata.
Pr. Eletrônico: 0109/2020 - PC: 0200/2020. Objeto:
Forn. de Mat. de Enfermagem. Resumo 2º Apostilamento a Ata RP: 224/2020 entre Município de Diadema e MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI, p/fazer constar a participação da Secretaria de Segurança Alimentar na Ata.
Pr. Eletrônico: 043/2021 - PC: 047/2021. Objeto: R.
De P. P/Forn. De Mat. P/Laboratório, Resumo Ata
RP 124/2021 entre Município de Diadema e MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, Itens homologados na
publicação DOM dia 03/07/2021. Pzo de Entrega:
05 (cinco) dias corridos. Vigência: 12 meses a partir
desta publicação.
Pr. Eletrônico: 022/2021 - PC: 303/2020. Objeto:
Fornecimento de Cestas Básicas. Resumo Ata RP
117/2021 entre Município Diadema e Golden Food
Comércio e Exportação de Alimentos Eireli. Itens
homologados na publicação do Diário Regional dia
19/06/2021. Prazo entrega: 10 dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 007/2021 - PC: 010/2021. Objeto:
Fornecimento de Material de Enfermagem – Programa Diabetes. Resumo Ata RP 118/2021 entre Município Diadema e Dakfilm Comercial Ltda, Resumo
Ata RP 119/2021 entre Município Diadema e SG
Tecnologia Clínica Ltda, Resumo Ata RP 120/2021
entre Município Diadema e Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, Resumo Ata RP 121/2021 entre Município Diadema e Roche Diabetes Care Brasil Ltda, Resumo Ata RP 122/2021 entre Município
Diadema e Dupac Comercial Eireli, Resumo Ata RP
123/2021 entre Município Diadema e Astra Científica Eireli. Itens homologados na publicação do Diário Regional dia 17/06/2021. Prazo entrega: 10 dias
úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 031/2021 - PC: 311/2020. Objeto:
Fornecimento de Insumos Odontológicos. Resumo
Ata RP 125/2021 entre Município Diadema e Airmed
Eireli. Itens homologados na publicação do Diário
Regional dia 24/06/2021. Prazo entrega: 05 dias
úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 185/20-PC: 278/20. Objeto: FORN.
DE MEDICAMENTOS. Atas entre Município Diadema e as seguintes empresas: Ata RP 08/2021 Futura
Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli;
Ata RP 09/2021 Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli; Ata RP 12/2021 Soma/SP
Produtos Hospitalares Ltda; Ata RP 13/2021 - Costa
Camargo Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Tornamos público que permanecem inalterados os
itens, preços e valores registrados e publicados no
Diário Regional de 26/04/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 182/20-PC: 263/20. Objeto: FORN.
DE MEDICAMENTOS. Atas entre Município Diadema e as seguintes empresas: Ata RP 51/2021 Quality Medical Com. e Distrib. de Med. Ltda; Ata RP
52/2021 Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda; Ata
RP 53/2021 Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda; Ata RP 54/2021 - Inovamed Hospitalar Ltda;
Ata RP 55/2021 Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp.
Ltda. Ata RP 56/2021 - Cemed Comercio Importação Exportação e Distribuição Ltda; Ata RP 57/2021
- Antibióticos do Brasil Ltda; Ata RP 58/2021 – Portal
Ltda. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de 26/04/2021 ref. as atas
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 180/2020 - PC: 276/2020. Objeto:
Forn. de Medicamentos. Ata RP 075/2021 entre Município Diadema e Biofac Indústria, Comércio e Representação Ltda, Ata RP 076/2021 entre Município
Diadema e Quality Medical Com. E Distrib. De Med.
Ltda, Ata RP 079/2021 entre Município Diadema e
Antibióticos do Brasil Ltda, Ata RP 081/2021 entre
Município Diadema e Crismed Comercial Hospitalar
Ltda. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de 29/04/2021 ref. as atas
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0109/2020 – PC: 0200/2020. Objeto:
Forn. de Mat. de Enfermagem. Atas RP entre Município Diadema e as empresas: Ata RP 224/2020
Medimport Com. De Prod. Hospitalares Eireli; Ata
RP 225/2020 BRIT Assessorias, Consultorias E
Representações – Eireli; Ata RP 226/2020 Hiromed
Prod. Hospitalares Eireli; Ata RP 227/2020 Force
Medical Distribuidora Eireli; Ata RP 228/2020: Soma/
SP Prod. Hospitalares Ltda. Tornamos público que
permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de
29/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0106/2020 - PC: 0172/2020. Objeto: Forn. de Envelopes para Prontuários. Ata RP
232/2020 entre Município Diadema e UA Gráfica Comércio e Prestação de Serviços Gráficos Eireli
- EPP. Ata RP 233/2020 entre Município Diadema
e Indústria Gráfica Brasileira Ltda. Ata RP 234/2020
entre Município Diadema e Gráfica Abreu Ltda.
Tornamos público que permanecem inalterados os
itens, preços e valores registrados e publicados no
Diário Regional de 29/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0135/2020 – PC: 0234/2020. Objeto:
Forn. de Insumos Odontológicos. Ata RP 241/2020
entre Município Diadema e Airmed Eireli. Tornamos
público que permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de 29/10/2020 ref. as atas dos pregões em
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0129/2020 - PC: 0210/2020. Objeto:
Forn. Uniformes p/uso das equipes de Fiscalização
e Sinalização de Transito. Ata RP 249/2020 entre
Município Diadema e M.A.S - Materiais e Roupas
Profissionais Ltda. Tornamos público que permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados no Diário Regional de 29/10/2020
ref. as atas dos pregões em epígrafe.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 27 DE JULHO
DE 2021: PORTARIA: 166, EXONERA a pedido a
contar de 19.07.2021 RAFAEL SIGRIST PONTES
MARTINS, Prontuário 118.115, R.G. nº 46.243.8934, do cargo de Engenheiro, SEHAB. PORTARIA 167,
EXONERA a pedido a contar de 19.07.2021 SIMONE MEDEIROS EYZANO, Prontuário 118.802, R.G.
nº 22.491.031-0, do cargo de Engenheiro, SEHAB.
168, EXONERA a pedido a contar de 19.07.2021
WESLEY DE OLIVEIRA, Prontuário 115.167, R.G.
nº 46.024.621-5, do cargo de Analista de Sistemas,
SEPLAGE. PORTARIA 169, EXONERA a pedido a
contar de 20.07.2021 MAURICIA REIS SANTOS,
Prontuário 118.621, R.G. nº 36.419.849-7, do cargo
de Assistente de Enfermagem II, SS. 170, EXONERA a pedido a contar de 19.07.2021 ANA PAULA
MUNIZ FUKUNISHI, Prontuário 114.342, R.G. nº
45.956.327-7, do cargo de Agente Administrativo II,
SEPLAGE. PORTARIA 171, EXONERA a pedido a
contar de 26.07.2021 DIEGO DE ARAUJO XAVIER,
Prontuário 115.435, R.G. nº 34.014.647-3, do cargo
de Assistente de Enfermagem II, SS.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
DE 28/07/21: PORTARIAS: 1256, EXONERA a
contar de 26/07/2021, ANUAR HUSSEIN SALEM,
PRONT. 119762, Chefe de Serviço, SMAS. 1257,
COMISSIONA a contar de 26/07/2021, LARISSA
DE CASSIA MINICCELI OLIVEIRA, RG 50028015,
Chefe de Serviço, SMAS. 1258, EXONERA a contar
de 28/07/2021, MARIA GRACIETE DE QUEIROS
TEIXEIRA, PRONT. 119584, Chefe de Serviço,
SAGEP. 1259, NOMEIA a contar de 28/07/2021,
MARIA GRACIETE DE QUEIROS TEIXEIRA, RG
7.365.202-7, Oficial de Gabinete III, SG. 1260, NOMEIA a contar de 28/07/2021, LUCIMEIRE FAÇANHA FRANÇA, RG 22.883.271-8, Chefe de Serviço,
SAGEP. 1261, NOMEIA a contar de 28/07/2021,
ANA LUIZA OTAVIANO DE SOUSA, RG 18.057.8868, Chefe de Divisão, SEHAB. 1262, EXONERA a
contar de 21/07/2021, EDUARDO RATSBONE,
PRONT. 119774, Chefe de Serviço , SEHAB. 1263,
NOMEIA a contar de 21/07/2021, EDUARDO RATSBONE, RG 27.332.149-3, Chefe de Serviço, SSC.
1264, NOMEIA a contar de 21/07/2021, VALDEMIR
MONTEIRO DA SILVA, RG 17.425.968-2, Chefe de
Serviço, SEHAB.
DECRETO Nº 7975, DE 28 DE JULHO 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 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 que a Organização Mundial de
Saúde classificou como pandemia a disseminação
da COVID- 19 no dia de 11 de março de 2020; CONSIDERANDO as disposições do 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 a situação da
pandemia no Município de Diadema e no Estado de
São Paulo; CONSIDERANDO, ainda, o que consta
nos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº
7849/2020; DECRETA: Art. 1º No período compreendido entre as 00:00 horas do dia 01 de agosto às
24:00 horas do dia 16 de agosto de 2021, as atividades comerciais, culturais, serviços e atividades
religiosas em geral poderão funcionar entre 6:00 e
24:00 horas no âmbito do município de Diadema.§
1º As atividades mencionadas no caput deste artigo
deverão respeitar com rigor os protocolos sanitários
gerais (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf)
e específicos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/) previstos no Plano São Paulo. § 2º
As atividades mencionadas no caput deste artigo
deverão respeitar o limite de 80% da capacidade de
ocupação dos respectivos estabelecimentos.§ 3º O
acesso aos estabelecimentos comerciais e serviços
em shoppings, galerias, lojas de rua, bares e restaurantes deverá ser interrompido às 23h, com atendimento permitido até meia-noite.§ 4º - Excepcionamse das restrições mencionadas neste artigo: I – As
atividades industriais; II - Os hospitais, farmácias,
hospitais e clínicas veterinárias e serviços de apoio
ao atendimento à saúde. III– A venda de produtos
por meio de entrega (delivery), retirada dentro de veículos automotores (drive trhu) e retirada presencial
direta de produtos nos estabelecimentos atingidos
(take away). Art. 3º No período entre as entre as
00:00 horas do dia 01 de agosto às 24:00 horas do
dia 16 de agosto de 2021 ficam mantidos: I - o toque
de recolher entre 00:00 e 6:00 horas; II – o escalonamento dos horários de entrada e saída de atividades
comerciais, industriais e de serviços, na forma sugerida pelo Plano São Paulo. Art. 4º O funcionamento
dos órgãos públicos municipais seguirá as normas
dos regulamentos expedidos na forma do artigo 3º
do decreto municipal nº 7894, de 12 de março de
2021. Art. 5º Em caso de constatação de descumprimento do presente decreto haverá aplicação de
multas e implementação das demais medidas cabíveis, como a interdição e o fechamento pelos órgãos
municipais de vigilância sanitária ou pelas autoridades policiais, inclusive a Guarda Civil Municipal,
na forma da lei. Art.6º Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Diadema, 28 de julho de 2021.
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR - Prefeito do Município
de Diadema, DHEISON RENAN SILVA - Secretário
de Governo, DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA - Secretária de Assuntos Jurídicos, BENEDITO
DOMINGOS MARIANO - Secretário de Segurança
Cidadã, JOSÉ EVALDO GONÇALO - Secretário de
Mobilidade e Transportes, REJANE CALIXTO GONÇALVES - Secretária de Saúde.
ERRATA DA PUBLICAÇÃO do Diário Regional de
24/07/21 - Página 08 – Onde se lê: ...1239, NOMEIA
a contar de 23/07/2021, NELSON APARECIDO
LEITE, RG 14.038.986-6, Chefe de Divisão, SMT.
Leia-se: ...1239, NOMEIA a contar de 28/07/2021,
NELSON APARECIDO, RG 14.038.986-6, Chefe de
Divisão, SMT.
REGIMENTO INTERNO14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIADEMA
CAPÍTULO I DO OBJETIVO, TEMÁRIO Art. 1º A 14ª
Conferência Municipal da Assistência Social será no
dia 28 de agosto de 2021, das 9h00 às 12h00, em
formato virtual. Art. 2º A 14ª Conferência Municipal
da Assistência Social foi convocada por meio da resolução nº 09/2021 do CMAS. Art. 3º A 14ª Conferência Municipal da Assistência Social constitui-se
em instância que tem por atribuição a avaliação da
política da assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.Art. 4º A 14ª Conferência
Municipal tem por objetivo analisar, propor e deliberar com base na avaliação local, reconhecendo a
corresponsabilidade de cada ente federado, e eleger
Delegados(as) para a 12ª Conferência Estadual de
Assistência Social.Art. 5º A 14ª Conferência Municipal tem como tema: “Assistência Social: Direito do
povo e Dever do Estado, com financiamento público,
para enfrentar as desigualdades e garantir proteção
social”, e está organizada em 5 (cinco) eixos:EIXO 1
– A proteção social não-contributiva e o princípio da
equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.EIXO 2 – Financiamento e orçamento
como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos
para a garantia dos direitos socioassistenciais.EIXO
3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no
SUAS e a importância da participação dos usuários.
EIXO 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios
e transferência de renda como garantias de direitos
socioassistenciais e proteção social. EIXO 5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública
e Emergências. CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6º A 14ª Conferência Municipal será presidida
pelo(a) Presidente do CMAS. Parágrafo único. Na
ausência do(a) Presidente, o(a) Vice-Presidente do
CMAS presidirá a Conferência. .Art. 7º A 14ª Conferência Municipal deverá ser realizada a partir das
seguintes etapas. Abertura e aprovação do Regimento Interno; Palestra em formato de vídeo “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado,
com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”;Apresentação
dos resultados das Pré-Conferências por Eixos, e
suas indicações para as 3 (três) esferas; Apresentação dos 24 (vinte e quatro) delegados(as) titulares e
seus(ou suas) respectivos(as) suplentes eleitos(as)
nas Pré-Conferências ; para apreciação e eleição de
4 (quatro) delegados(as) titulares e 4 (quatro)
delegados(as) suplentes, eleitos(as) de forma paritária entre governo e sociedade civil que serão representantes do Município na 12ª Conferência
Estadual;Na Plenária final será deliberado até 10
(dez) prioridades dirigidas ao Município, até 5 (cinco) para o Estado e até 5 (cinco) para União. Estas
definições serão a partir das deliberações de prioridades já definidas nas Pré-Conferências onde indicadas, em cada Pré-Conferência, até 3 (três) prioridades para o Município, 2 (duas) para o Estado e 2
(duas) para a União, para cada eixo debatido; CAPÍTULO III DOS PARTICIPANTES Art. 8º Poderão
participar os(as) representantes dos segmentos inscritos
nas
Pré-Conferências
e
demais
interessados(as) na definição da Política de Assistência Social, subdivididos nas seguintes categorias:
I – Delegado(a) com direito a voz e voto na Conferência (inscritos nas Pré-Conferências): Representantes governamentais; Representantes da sociedade civil, considerando os seguintes segmentos:
Usuários(as) e organizações de usuários(as); Entidades representantes dos(as) trabalhadores(as) do
SUAS; Entidades ou organizações de assistência
social;II – Convidados(as): Representantes de Academias, participantes parceiros(as) da Política de
Assistência Social indicados(as) pelo Conselho de
Assistência Social para a participação na Conferência com direito a voz;III – Demais participantes, com
direito a voz e voto, credenciados(as) para a Conferência.Parágrafo
único.
Dentre
os(as)
convidados(as) deverá ser priorizado a participação
de: I – Gestor(a) da Política de Assistência Social e
demais políticas setoriais;II – Trabalhadores(as) do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS;III –
Representantes
de
organizações
de
trabalhadores(as) do SUAS e de outras políticas que
fazem interface com a Assistência Social;IV – Representantes de entidades e organizações de assistência social; V – Usuários(as) da política de Assistência Social; VI – Representantes de organizações
de usuários(as) da política de Assistência Social; VII
– Representantes de Conselhos de Políticas Setoriais e defesa de direitos; VIII – Representantes dos
Poderes Legislativo e Judiciário. Art. 9º São
Delegados(as) Natos(as) Conselheiros(as) titulares
e suplentes do Conselho Municipal de Assistência
Social.CAPÍTULO IV DO CREDENCIAMENTO Art.
10º O credenciamento dos(as) participantes da 14ª
Conferência Municipal terá início no dia 23/08, a partir das 08h, e se encerrará às 23h59min do dia
27/08, através do site www.diadema.sp.gov.br ou
em ficha física a ser retirada junto à Secretaria Executiva na sede do CMAS/RECAD e entregue na
mesma até o dia 27/08, às 15h00, no endereço Rua
Oriente Monti, 201 – Jardim do Parque. Art. 11º As
excepcionalidades surgidas no credenciamento serão tratadas pela Comissão Organizadora. CAPÍTULO V DA PALESTRA Art. 12º A Palestra terá por finalidade promover o aprofundamento do debate do
temário da Conferência. CAPÍTULO VI APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS POR EIXO Art. 13º Deverá um(a) expositor(a)
ficar responsável pela apresentação das deliberações das propostas de cada Pré-Conferência, das
quais: pelo menos 3 (três) deliberações para o Município, 2 (duas) para o Estado e 2 (duas) para a
instância Nacional, por eixo. Art. 14º Deve-se assegurar que todas as deliberações sejam abertas a
discussão. Art. 15º As propostas de deliberação
construídas devem ser registradas por cada um dos
eixos, com a respectiva indicação se são para o próprio Município, para o Estado ou para a União; Art.
16º Serão limitadas 10 (dez) intervenções dos(as)
participantes (com tempo máximo de 1 minuto) ao
final da exposição das propostas das Pré-Conferências realizadas de 16 a 19/08/2021. CAPÍTULO VII
DA PLENÁRIA FINAL Art. 17º A Plenária Final é o
momento de discussão e deliberação. Art. 18º A Ple-

nária fará destaques e referendará ou não cada
proposta devendo decidir até 10 (dez) propostas
municipais (2 por eixos), 05 (cinco) propostas estaduais (1 por eixo) e 05 (cinco) propostas nacionais (2
por eixos). Parágrafo Único: das propostas apresentadas deverão ser consideradas as propostas
encaminhadas pelas Pré-Conferências. Art. 19º Na
Plenária final terão direito a voto os(as)
Delegados(as) devidamente credenciados(as) na
14ª Conferência Municipal. Art. 20º As Deliberações
na Plenária Final serão definidas a partir das prioridades estabelecidas considerando os 5 (cinco) Eixos da Conferência. Art. 21º As propostas de deliberação construídas serão encaminhadas para a
sistematização pelo ente estadual. Art. 22º O Produto da Conferência Municipal será encaminhado para
o Conselho Estadual em instrumento próprio conforme Deliberação nº 10/2021 do CONSEAS. CAPÍTULO IX DA ELEIÇÃO DOS(AS) DELEGADOS(AS)
Art. 23º Na Plenária Final serão eleitos 04 (quatro)
Delegados(as) titulares e Delegados(as) suplentes
para participar da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social, considerando os(as) 24 (vinte e
quatro) Delegados(as) titulares pelas Pré-Conferências e seus(ou suas) respectivos(as) suplentes. Art.
24º Serão candidatos(as) a Delegados(as) para a
12ª Conferência Estadual de Assistência Social,
os(as) participantes elencados(as) no inciso I do artigo 8º deste Regimento. Parágrafo único. Os(as)
candidatos(as) a Delegados(as) para a 12ª Conferência Estadual deverão apresentar documento de
identificação pessoal. Art. 25º A escolha do(a)(s)
delegado(a)(s) para a 12ª Conferência Estadual, entre participantes da 14ª Conferência Municipal, será
paritária na seguinte proporção: a)
1 – Representante do Governo; b)
1 – Representante Entidade
de Assistência Social;c)
1 – Representante de
Entidades de trabalhadores(as) da Assistência Social; d) 1 – Representante de Usuários(as) e organizações de usuários(as). § 1º. A escolha dos(as)
Delegados(as) para a 12ª Conferência Estadual se
dará em conformidade com o número de vagas destinadas ao Município pelo Conselho Estadual de Assistência Social, conforme descrito no art. 25º. Art.
26º A relação dos(as) Delegados(as) para a 12ª
Conferência Estadual eleitos(as) e seus(ou suas)
respectivos(as) suplentes deverá ser enviada ao
Conselho Estadual de Assistência Social até a data
definida pelo Conselho Estadual. Parágrafo único.
Na impossibilidade do(a) Delegado(a) titular estar
presente na Conferência Estadual, o(a) respectivo(a)
suplente será convocado(a) para exercer a representação do Município. CAPÍTULO X DAS MOÇÕES Art. 27º As moções deverão ser apresentadas
à Relatoria da 14ª Conferência Municipal, até a instalação da Plenária Final Parágrafo Único. As Moções poderão ser de repúdio, indignação, apoio,
congratulação ou recomendação Art. 28º As moções
serão apreciadas pela Plenária Final e após a leitura
de cada moção proceder-se-á a votação, sendo
aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos
dos(as) Delegados(as). CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES GERAISArt. 29º Aos participantes das Plenárias é assegurado o direito de levantar questões
de ordem à Mesa Coordenadora, sempre que julgarem não estar sendo cumprido este Regimento. Parágrafo único. Em regime de votação, são vedados
os levantamentos de questões de ordem. Art. 30º Os
casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e apresentados para votação da Plenária. Art. 31º O presente Regimento entrará em vigor
após aprovação da plenária da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. Adriana dos Santos
Arashiro Presidente do CMAS - Gestão 2019/2021
Diadema, 28 de julho de 2021.
RESOLUÇÃO N° 03/2021 – COMPEDE - TORNA
PÚBLICA a lista prévia de candidatos regularmente
inscritos para o Processo de Eleição de Representantes da Sociedade Civil para o Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPEDE de Diadema, Biênio 2021/2023; Considerando a
Lei Ordinária Nº 3.781 de 2018, que cria o COMPEDE; Considerando a Resolução 02/2021 que dispõe
sobre o Edital da Eleição; O Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPEDE de
Diadema, no uso e gozo de suas atribuições legais;
RESOLVE: Artigo 1º - Tornar pública a lista prévia
de candidatos (as) habilitados (as) para a Eleição
de Representantes da Sociedade Civil para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPEDE de Diadema, Biênio 2021/2023;
I- Representantes na categoria de deficiente ou
familiar/responsável (categoria I) :a) Antônia Sirene Delphino (Deficiência Mental) – “Antônia Sirene
Delphino”; b) Márcia Almeida Pereira (Deficiência
Auditiva) - “Márcia Almeida”; c) Maria da Conceição
Mangueira Lopes (Deficiência Múltipla) – “Maria Lopes”; d) Mônica Ferreira de Amorim – (Deficiência
Física) - “Mônica Ferreira de Amorim”; e) Renata de
Almeida Freires (Deficiência Múltipla) – “Renata de
Almeida Freires”; f) Soraya Maria Sousa Studzinski
(Deficiência Física) - “Soraya Maria Sousa”; II – Representantes de Entidades prestadoras de serviços
às pessoas com deficiência no Município (categoria
II); a) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e
Diadema – “Santa Casa de Diadema”; b) Associação Cultural Artística e Esportiva de São Paulo –
ACAESP; III- Representantes de Organização da
Sociedade Civil, atuem no atendimento e/ou defesa
das pessoas com deficiência no âmbito deste Município (categoria III); a) Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE de Diadema – “Sonia da
APAE”; Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação. Diadema, 29 de julho de
2021.Valquiria Batista Rocha Longo - Presidente do
COMPEDE
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RESOLUÇÃO N° 09/2021, DE 28 DE JULHO DE 2021. O Conselho Municipal de Assistência Social de
Diadema – CMAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 3.913, de 18 de outubro de 2019
e pelo seu Regimento Interno apresenta o Regulamento da XIV Conferência Municipal de Assistência Social
de São Paulo, a ser realizada na modalidade virtual. CONSIDERANDO A Política Nacional de Assistência
Social – PNAS/2004;CONSIDERANDO A Resolução CNAS nº33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova
a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social–NOB/SUAS;CONSIDERANDO A Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS nº 237, de 28 de novembro de 2006, que dá
diretrizes para a estruturação, reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social; CONSIDERANDO A Resolução CNAS Nº 06, de 21 de maio de 2015, que regulamenta o entendimento acerca dos
trabalhadores do SUAS; CONSIDERANDO A Lei nº12.435, de 06/07/2011, que altera a Lei Orgânica de
Assistência Social; CONSIDERANDO A Resolução CNAS nº07/2016, que aprova as Metas Nacionais do
Plano Decenal de Assistência Social do período 2016-2026;CONSIDERANDO O II Plano Decenal de Assistência Social 2016-2026 – Proteção Social para todos(as) os(as) brasileiros(as); CONSIDERANDO O Informe CNAS nº01/2021, que dispõem acerca das Orientações temáticas e organizativas para as Conferências
Municipais de Assistência Social de 2021;CONSIDERANDO O Informe CNAS nº 02/2021 que dispõem
acerca das recomendações aos Conselhos para garantir participação e acessibilidade nas Conferências de
Assistência Social; CONSIDERANDO Deliberação CONSEAS/SP nº 010 de 30 de abril de 2021, que dispõe
sobre a Regulamentação da XII Conferência Estadual de Assistência Social de São Paulo. RESOLVÊ:DO
CALENDÁRIO: Artigo 1º - O processo de Pré-Conferências será amplamente divulgado e será realizado nos
dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 de forma descentralizada nas 4 (quatro) Regiões da cidade.I - PréConferência – Região Leste – 16/08/2021 – horário: 18h30 às 21h00;II - Pré-Conferência – Região CentroOeste – 17/08/2021 – horário: 18h30 às 21h00;III - Pré-Conferência – Região Norte – 18/08/2021 – horário:
18h30 às 21h00;IV - Pré-Conferência – Região Sul – 19/08/2021 – horário: 18h30 às 21h00; DO TEMA:
Artigo 2º - A 14ª Conferência Municipal tem como tema: “Assistência Social: Direito do povo e Dever do
Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.DOS EIXOS: Artigo 3° - Os debates da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social terão os seguintes eixos de
discussão:EIXO 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a
gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. EIXO 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no
SUAS e a importância da participação dos(as) usuários(as).EIXO 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. EIXO 5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública
e Emergências. DOS PARTICIPANTES DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS E DA CONFERÊNCIA ArtIgo 4º - Poderão participar nas Pré-Conferências e na Conferência os(as) representantes dos segmentos inscritos, em
site oficial da prefeitura e demais interessados(as) na definição da Política de Assistência Social, subdivididos nas seguintes categorias: I - Delegado(a) com direito a voz e voto na Conferência (inscritos(as) nas
Pré-Conferências): Representantes governamentais; Representantes da sociedade civil, considerando os
seguintes segmentos: usuários(as) e organizações de usuários(as); entidades representantes dos(as)
trabalhadores(as) do SUAS; entidades ou organizações de assistência social; II – Convidados(as): Representantes das Academias, participantes parceiros(as) da Política de Assistência Social indicados(as) pelo
Conselho de Assistência Social para a participação na Conferência com direito a voz; III – Demais participantes, com direito a voz e voto, credenciados(as) para a Conferência. Parágrafo único. Dentre os (as)
convidados(as) deverá ser priorizado a participação de: 1 Gestor da Política de Assistência Social e demais
políticas setoriais; 2 Trabalhadores(as) do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 3 Representantes
de organizações de trabalhadores(as) do SUAS e de outras Políticas que fazem interface com a Assistência
Social; 4 Representantes de entidades e organizações de assistência social; 5 Usuários(as) da Política de
Assistência Social; 6 Representantes de organizações de usuários(as) da Política de Assistência Social;
Representantes de conselhos de políticas setoriais e defesa de direitos; 7 Representantes dos Poderes
Legislativo e Judiciário. Artigo 5º - São Delegados(as) Natos(as) Conselheiros(as) titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Assistência Social. DO CREDENCIAMENTO Artigo. 6º - O credenciamento dos(as)
participantes para as Pré-Conferências da 14ª Conferência Municipal terá início no dia 23/08, a partir das
08h, e se encerrará às 23h59min do dia 27/08, por meio do site www.diadema.sp.gov.br ou em ficha física
a ser retirada junto à Secretaria Executiva na sede do CMAS/RECAD e entregue na mesma até o dia 27/08,
às 15h00, no endereço Rua Oriente Monti, 201 – Jardim do Parque. Artigo 7º - Mesmo que aberta à participação ampliada para o debate democrático, objetivando a garantia da representatividade dos segmentos
envolvidos diretamente na consecução da Política Municipal de Assistência, estarão por inscrição
representados(as) em cada Pré-Conferência. 1 Serviços socioassistenciais de execução indireta que poderão inscrever 01 (um) representante de usuário, 01 (um) representante de trabalhador e 01 (um) representante de Organização Social; Serviços socioassistenciais de execução direta poderão inscrever 01 (um)
representante de usuário(a), 01 (um) representante de trabalhador e 01 (um) representante do poder público; 2 O Órgão Gestor contará em cada Pré-Conferência com representante de trabalhadores(as) por PréConferência;3 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS contará com representante por PréConferência; 4 A Secretaria de Assistência Social e Cidadania e Secretaria Adjunta poderão participar de
todas as Pré-Conferências sem necessidade de inscrição prévia. Artigo 8º - Nas etapas de Pré-Conferências e de Conferência podem participar todos os sujeitos envolvidos na Política de Assistência Social e
pessoas interessadas nas questões relativas a essa Política, além daqueles previamente inscritos(as), a
exemplo de:Gestor da Assistência Social; Trabalhadores(as) da Assistência Social; Representantes de Organizações Sociais de Assistência Social Usuários(as) e representantes de organizações de usuários(as);
Outros: Representantes de conselhos setoriais (saúde,educação,etc.) e defensores(as) (criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulher,etc.); Representantes de Universidades, do Poder Legislativo
Federal, Estadual e Municipal, do Judiciário e Ministério Público Trabalhadores(as) de outras políticas públicas que mantenham interface com a Assistência Social Artigo. 9º - As excepcionalidades surgidas no credenciamento serão tratadas pela Comissão Organizadora. DA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA E DAS
PRÉ-CONFERÊNCIA Artigo 10º - O processo de organização da 14ª Conferência Municipal de Assistência
Social será preparado pela Comissão Organizadora do CMAS Artigo 11º - As Pré-Conferências serão preparadas pela Comissão Organizadora Ampliada formada por representantes do CMAS, de serviços, programas e projetos socioassistenciais, possibilitando desta forma a participação de usuários(as), trabalhadores
e demais serviços da rede socioassistencial, de modo que possam ser estabelecidas atribuições e divisão
de tarefas que propiciem a participação democrática e, especialmente, o envolvimento dos(as) usuários(as)
atendidos(as) pela rede socioassistencial. Artigo 12º - Frente ao grande desafio de realização de um processo conferencial em um período de pandemia, foi necessário realizar alterações no formato até então utilizado, de modo a cumprir com as recomendações sanitárias, desta forma o processo de conferência será realizado no formato virtual. Artigo 13º - A Palestra, tanto nas Pré-Conferências quanto na Conferência, seja
em formato de vídeo, seja por exposição oral que terá por finalidade promover o aprofundamento do debate
do temário. DA REALIZAÇÃO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS. Artigo 14º - As Pré-Conferências realizadas no
período de 16/08/2021 a 19/08/2021, das 18h30 às 21h00 horas, por Link de participação será encaminhado após inscrição e divulgado em sítio oficial. Da metodologia de realização das Pré-Conferências: Recomenda-se que os momentos relacionados abaixos e já contemplados no planejamento das Pré-Conferências, com vistas a facilitar as formas de acesso online a todos(as) os(as) participantes, considerando os
aspectos de acessibilidade e linguagem apropriada para todos os públicos, acesso a internet e plataforma
de realização. Abertura: abertura da Pré-Conferência, com informações acerca da organização dos trabalhos no dia, com participação de um representante do CMAS e da Secretária da Assistência Social e Cidadania. Apresentação Sobre Temática: a ser discutida de forma simples e acessível como forma de contribuir
para a discussão do tema e dos eixos temáticos. Temas geradores:Nas Pré-Conferências o debate será
conduzido conforme os temas geradores destacados para cada eixo devendo haver a sistematização de
cada um dos temas geradores debatidos. Assim serão debatidos os assuntos relacionados ao eixo temático
esugeridas propostas de deliberações de acordo com cada eixo, para discussão em plenária e indicação de
propostas para envio à Conferência Municipal. Os representantes da Comissão Ampliada se organizarão de
forma a definir um representante responsável em mediar a discussão e um relator responsável pela digitação organização das propostas da plenária a serem encaminhadas para o debate da conferência. Plenária
final: o(a) relator(a) deverá apresentar na plenária final as propostas debatidas, devendo as mesmas serem
votadas por todos(as) os(as) participantes presentes para posterior encaminhamento à Comissão Organizadora da Conferência Municipal. Paragrafo único: Em cada Pré-Conferência Regional deverão ser apresentadas propostas para os 5 (cinco) eixos temáticos, considerando o limite de 3 (três) deliberações para
cada eixo para o Município, 2 (duas) deliberações para cada eixo para o Estado e 2 (duas) deliberações
para cada eixo para a instância Nacional. Artigo. 15º - Definição de Delegados(as) na Pré-Conferência. Na
etapa da Pré-Conferência todos(as) os(as) participantes inscritos(as) serão delegados(as) com direito a voz
e voto. Entretanto, na plenária final deverão ser eleitos(as) entre os seus pares, delegados(as) para a 14ª
Conferência Municipal, respeitando as vagas e orientações conforme segue:

RESOLUÇÃO N° 03/2021 – CMI - TORNA PÚBLICA a relação de candidatos regularmente inscritos
para o Processo de Eleição de Representantes da
Sociedade Civil para o Conselho Municipal do Idoso
de Diadema - CMI - Biênio 2021/2023; Considerando a Lei Ordinária Nº 3.802 de 23 de novembro de
2018, que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso; Considerando o Regimento Interno do Conselho
Municipal do Idoso - CMI; Considerando a Resolução 02/2021 que dispõe sobre o Edital da Eleição; O
Conselho Municipal do Idoso – CMI de Diadema, no
uso e gozo de suas atribuições legais; RESOLVE:
Artigo 1º - Tornar pública a lista de candidatos (as)
habilitados (as) para a Eleição de Representantes
da Sociedade Civil para o Conselho Municipal do
Idoso de Diadema - CMI - Biênio 2021/2023: I – Organizações da Sociedade Civil: a) Asilar: Lar Alcina
(Representante Sr. Fernando Tavares da Silva) ; b)
Não-asilar: Instituto de Ação Social Enéas Tognini
(Representante Sra. Érica Prudente); II – Sociedade
Civil: a) Carlos Alberto Pereira Magalhães - “Pastor
Carlos Magalhaes”; b) Creusa Pereira Gonçalves;
c) Maria Odete Sousa de Almeida; d) Vera Lúcia de
Brito Pereira Brasil; e) João Oliveira dos Santos; f)
Maria Aparecida de Jesus Silva. III- Representantes
de Grupos de Terceira Idade: a) Anita Silva Llaguno (Grupo Enéas Tognini – Núcleo de Convivência
do Eldorado); b) Odete de Narciso Pereira (Grupo
Enéas Tognini – Núcleo de Convivência do Serraria); c) Noêmia Gomes de Souza Binato (Grupo
Centro de Convivência da Melhor Idade); d) Miriam
de Vasconcelos Santos (Grupo Lição de Vida); e)
Terezinha de Jesus Castro Santos (Grupo Enéas
Tognini – Núcleo de Convivência do Casagrande).
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação. Diadema, 29 de julho de 2021.
Érica Prudente - Presidente do CMI
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Artigo 16º - Os(as) suplentes do poder público e da sociedade civil deverão constar na ordem de escolha
plenária, no limite de 01 (um) suplente por representação. Artigo 17º - Os delegados indicados nas PréConferências deverão preencher o instrumental a ser apresentado pela Comissão Organizadora da 14ª
Conferência Municipal Assistência Social, onde haverá a votação e aprovação de 04 (quatro) titulares e
04 (quatro) suplentes que representarão o Município na XII Conferência Estadual de Assistência Social.
A Comissão Organizadora Ampliada da Coferência será responsável por remeter o citado em data posterior, conforme data e atendendo os instrumentais definidos pelo CONSEAS e CNAS. DA REALIZAÇÃO
DA 14° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Artigo. 18º - Os(as)delegados(as) da 14ª
Conferência Municipal de Assistência Social serão eleitos(as) e devidamente inscritos(as) pela Comissão
Organizadora, devendo garantir o seu credenciamento em consonância com a programação do dia. Ressaltamos que no dia da Conferência Municipal NÃO serão credenciados(as) como delegados(as) pessoas
que não foram indicada nas Pré-Conferências, exceto os(as) conselheiros(as) do Conselho Municipal de
Assistência Social, que são delegados(as) natos(as). Os(as) demais participantes serão credenciados(as)
como observadores(as) e com inscrição disponibilizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social em
formato digital com limite de participantes conforme disponibilidade de ferramenta virtual. Artigo 19º - A 14ª
Conferência Municipal será presidida pelo(a) Presidente do CMAS. Parágrafo único. Na ausência do(a)
Presidente, o(a) Vice-Presidente do CMAS presidirá a Conferência. Artigo. 20º - A 14ª Conferência Municipal deverá ser realizada a partir das seguintes etapas a- Abertura e aprovação do Regimento Interno; b
- Palestra em formato de vídeo “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento
público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”; c -Apresentação dos resultados das
Pré-Conferências por Eixos, e suas indicações para as três esferas; de - Apresentação dos 24 (vinte e
quatro) delegados(as) titulares e seus(suas) respectivos(as) suplentes eleitos(as) nas Pré-Conferências;
para apreciação e eleição de 4 (quatro) delegados(as) titulares e 4 (quatro) delegados(as) suplentes,
eleitos(as) de forma paritária entre governo e sociedade civil que serão representantes do Município na 12ª
Conferência Estadual; e - As moções deverão ser apresentadas à Relatoria da 14ª Conferência Municipal,
até a instalação da Plenária Final; As Moções poderão ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação
ou recomendação. f- As moções serão apreciadas pela Plenária Final e após a leitura de cada moção
proceder-se-á a votação, sendo aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos dos(as) Delegados(as). g
- Na Plenária final, deverá um(a) expositor(a) fazer a apresentação das deliberações das propostas de cada
Pré-Conferência. Feita a apresentação e aberta a discussão a plenária deverá encaminhar a deliberação
de até 10 (dez) prioridades dirigidas ao Município 2 (duas por eixos), até 5 (cinco) para o Estado 1 (uma por
eixo) e até 5 (cinco) para União 1 (uma por eixo). Estas definições deverão ocorrer a partir das deliberações
de prioridades já definidas nas Pré-Conferências. Parágrafo único: Ao final da exposição das propostas das
Pré-Conferências, iniciado o processo de discussão serão realizadas inscrições, limitadas até 15 (quinze)
intervenções dos(as) participantes (com tempo máximo de 1 (um) minuto) ao final da exposição das propostas das Pré-Conferências. Artigo 21º - Na Plenária final terão direito a voto os(as) Delegados(as) devidamente credenciados(as) na 14ª Conferência Municipal. Artigo 22º - O Produto da Conferência Municipal
será encaminhado para o Conselho Estadual, respeitando instrumentais específicos e prazos definidos
pelo CONSEAS e CNAS. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo. 23º - Aos participantes das Plenárias é
assegurado o direito de levantar questões de ordem à Mesa Coordenadora, sempre que julgarem não estar
sendo cumprido este Regimento. Parágrafo único. Em regime de votação, são vedados os levantamentos
de questões de ordem. Artigo 24º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e apresentados para votação da Plenária. Artigo 25º - O presente Regimento entrará em vigor após aprovação
da plenária da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. Adriana dos Santos Arashiro Presidente do
CMAS Biênio 2019-2021- Diadema, 28 de julho de 2021.
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BALANÇO PATRIMONIAL - 0284 ABRIGO PARA IDOSOS LAR DO AMOR CRISTÃO
CNPJ: 00.980.864/0001-17
12/2020
12/2019
ATIVO
737.934,21
733.977,50
ATIVO CIRCULANTE
60.970,19
35.325,54
DISPONIBILIDADE
58.605,35
35.325,54
BENS NUMERARIOS
709,57
0,00
CAIXA
709,57
0,00
DEPOSITOS BANCARIOS
46.070,29
1.966,85
BANCO BRADESCO CONTA 975079
1,00
1.956,85
BANCO ITAU 683740
10,00
10,00
AUXILIO EMERGÊNCIAL
DO GOVERNO FEDERAL - BB
46.059,29
0,00
INVESTIMENTO
11.825,49
33.358,69
POUPANÇA B BRADESCO 86314487
520,00
9.486,45
INVEST FACIL 975079
1.481,19
0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 21991
0,61
4,88
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 24885
0,00
0,59
APLICAÇÃO ITAÚ 683740
9.823,69
23.866,77
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
2.364,84
0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR
32,84
0,00
IRRF A COMPENSAR
32,84
0,00
ADINTAMENTOS
2.332,00
0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
2.332,00
0,00
ATIVO PERMANENTE
676.964,02
698.651,96
IMOBILIZADO
676.964,02
698.651,96
IMOBILIZADO
831.260,72
830.961,92
TERRENO
381.051,64
381.051,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
48.403,95
48.403,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
22.633,40
22.633,40
VEÍCULOS
102.800,00
102.800,00
EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS E AFINS
2.572,70
2.273,90
EDIFICIOS
213.280,64
213.280,64
CONSTRUÇÕES
60.518,39
60.518,39
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
-154.296,70
-132.309,96
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQ E EQUIP
-27.652,90
-22.999,08
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOV E UTENS
-15.188,57
-13.510,49
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS
-64.600,17
-49.400,13
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP PROC DAD
-2.497,27
-2.042,47
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEIS
-44.357,79
-44.357,79
TOTAL DO ATIVO
737.934,21
733.977,50
PASSIVO
737.934,21
733.977,50
PASSIVO CIRCULANTE
59.257,69
65.858,98
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
59.257,69
65.858,98
FORNECEDORES
0,00
1.799,00
DUPLICATAS A PAGAR
0,00
1.799,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
446,54
810,49
PIS A RECOLHER
446,54
810,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC
43.070,52
45.283,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
21.749,06
16.337,49
INSS A RECOLHER
15.743,42
23.031,84
FGTS A RECOLHER
5.156,53
4.655,38
CONTRIB E MENS SINDICAL A RECOLHER
40,00
0,00
RETENÇÃO DE IR NA FONTE
381,51
370,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR
0,00
888,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
15.740,63
17.966,20
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV SA
5.740,63
17.966,20
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS
10.000,00
0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
678.676,52
668.118,52
CAPITAL REALIZADO
270.031,16
270.031,16
CAPITAL CONTA SÓCIOS
270.031,16
270.031,16
CAPITAL SOCIAL
270.031,16
270.031,16
RESERVAS
408.645,36
398.087,36
RESERVAS DE CAPITAL
-1.500,00
-1.500,00
CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL
-1.500,00
-1.500,00
SUPERÁVIT DÉFICIT
410.145,36
399.587,36
SUPEÁVIT DÉFICIT ACUM EXERCICIOS ANTERI
399.587,36
142.424,43
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO
10.558,00
257.162,93
TOTAL DO PASSIVO
737.934,21
733.977,50
Demonstração do Resultado do Exercício
2020
2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1.285.865,63
1.522.750,21
RECEITA BRUTA
1.285.865,63
1.522.750,21
RECEITA BRUTA
1.285.865,63
1.522.750,21
RECEITA DE DOAÇÕES
1.245.733,34
1.162.893,00
OUTRAS RECEITAS
132,29
23.805,57
RECEITA DE SUBVENÇÃO
40.000,00
40.000,00
RECEITA DE BENS E IMÓVEIS
0,00
296.051,64
RECEITA LÍQUIDA
1.285.865,63
1.522.750,21
CUSTOS
12.024,19
20.055,39
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.024,19
20.055,39
CUSTO DE PROD DOS SERVIÇOS
12.024,19
20.055,39
AQUISIÇÃO DE MAT SUB CONTR MÃO DE OBRA
12.024,19
20.055,39
LUCRO BRUTO
1.273.841,44
1.502.694,82
DESPESAS OPERACIONAIS
1.263.601,76
1.245.531,89
DESPESAS OPERACIONAIS
1.263.601,76
1.245.531,89
DESPESAS OPERACIONAIS
1.263.601,76
1.245.531,89
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS
202.996,83
224.633,32
TAXAS / IPTU
182,90
5.680,59
INSS OP
145.919,70
160.896,50
FGTS
50.884,65
52.598,20
PIS S FOLHA
5.489,58
5.458,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
520,00
0,00
DESPESAS COM PESSOAL ADM
661.698,34
648.455,16
SALÁRIOS E ORDENADOS
555.717,07
540.295,53
EXAMES ADMTAXAS HOMOLOGAÇÕES
1.322,34
888,02
HONORÁRIOS CONT E PROF
8.773,00
7.614,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS
2.935,44
2.397,22
MEDICAMENTOS
678,49
399,67
VALE TRANSPORTE
39.828,63
45.801,26
PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO
43.122,44
40.971,65
ASSISTÊNCIA MÉDICA
9.320,93
10.087,81
DESPESAS ADMNISTRATIVAS
360.652,45
328.618,49
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
48.112,33
22.827,30
ÁGUA E ESGOTO
28.366,08
29.012,09
ENERGIA ELÉTRICA
14.051,17
14.320,83
TELEFONE
4.221,58
4.443,53
DESPESA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
5.315,38
88,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
23.032,72
24.408,78
ALIMENTAÇÃO
95.335,64
106.519,42
TAXI E CONDUÇÕES
120,00
0,00
CORREIOS
0,00
171,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
1.630,98
2.051,42
SEGUROS DIVERSOS
5.483,03
4.339,88
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E INSTALAÇÕES
28.432,53
17.887,05
FRETES E CARRETOS
80,00
0,00
GÁS E OUTROS MAT. ENGARRAFADOS
10.927,95
15.442,89
MULTAS E INFRAÇÕES DEDUTÍVEIS
0,00
104,12
MANUTENÇÃO EQUIP PROC DADOS E AFINS
0,00
1.139,05
DESPESA COM INTERNET
2.128,63
2.007,19
DESPESAS GERAIS
38.023,38
0,00
ESTACIONAMENTO
1.500,00
0,00
CARTÓRIOS
459,14
22.499,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS
52.820,00
61.356,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
611,91
0,00
DESPESAS PROMOCIONAIS
1.769,52
3.590,53
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
1.769,52
2.640,53
BRINDES
0,00
950,00
DESPESAS FINANCEIRAS
12.774,82
16.142,39
DESPESAS BANCARIAS
4.175,17
4.582,93
JUROS PASSIVOS
8.590,49
11.523,79
IOF
9,16
35,67
DEPESAS NAO DEDUTÍVEIS
1.723,06
3.205,24
IMPOSTOS E TAXAS
1.723,06
3.205,24
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
21.986,74
20.886,76
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS
0,00
-1.100,00
DEPRECIAÇÃO
21.986,74
21.986,76
2020
2019
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
10.239,68
257.162,93
RECEITAS FINANCEIRAS
318,32
0,00
RECEITA FINANCEIRA
318,32
0,00
RECEITA FINACEIRA
318,32
0,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
318,32
0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 10.558,00
257.162,93
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
10.558,00
257.162,93
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e
na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no
Passivo, a importância de R$ 737.934,21 (setecentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e
quatro reais e vinte e um centavos), e em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 733.977,50 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e
sete reais e cinquenta centavos).
JOSÉ BELISÁRIO GALARZA ANTEZANA ABINOAN SILVA DOS SANTOS BENASSI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 212.749.418-06
CPF: 051.156.668-98CT/ CRC: 1SP196819/O-2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 133, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). ALZIRA NASCIMENTO DA SILVA, prontuário nº
102.800, PEBI, do quadro de pessoal efetivo
da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 134, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). ANNA
CHRISTINA FRANCKLIN LOMARDO, prontuário nº 105.249, PEBI, do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 135, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição, a
contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). CARLA DE
CASSIA NOGUEIRA KURAMOCHI, prontuário nº 102.441, ANALISTA DE SISTEMAS, do
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 136, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). CELIA
FERRARI, prontuário nº 104.231, FONOAUDIÓLOGO, do quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 137, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). CLOVIS
JOSE RAMOS FERRARO, prontuário nº
106.649, ANALISTA DE SISTEMAS, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal
de Diadema.
PORTARIA Nº 138, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição, a
contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). JOVENTINA EUZEBIO DOS SANTOS, prontuário nº
112.192, ENFERMEIRO, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 139, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). MARIA
CRISTINA SILVA, prontuário nº 110.579, MÉDICO, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 140, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). MIRIAM
DA SILVA AFONSO, prontuário nº 107.069,
AGENTE DE SERVIÇOS I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 141, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 02/07/2021, o(a) Sr(a). MAURO
JORGE FERREIRA, prontuário nº 105.338,
MÉDICO, do quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 142, de 22/07/2021: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2021, o(a) Sr(a). VALERIA
ROSELLI GUEIROS DE MELO, prontuário
nº 105.438, FONOAUDIÓLOGO, do quadro
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 143, de 22/07/2021: aposenta voluntariamente por idade, a contar de
01/07/2021, o(a) Sr(a). OLGA SOARES DOS
SANTOS, prontuário nº 104.750, AGENTE
DE SERVIÇOS I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 144 de 26/07/2021: Dispõe
sobre abertura de crédito suplementar no
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
nos termos do artigo 9º da Lei Municipal nº
4.041, de 18/12/2020. Para cobertura do crédito serão utilizados recursos provenientes de
anulação parcial da dotação do orçamento
vigente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), em conformidade com o inciso III, do
§ 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de
17/03/1964.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 132, de 22/07/2021: concede
Pensão por Morte ao Sr. EDMILSON SILVA,
RG nº 18.150.273, em razão do falecimento
da Sra. ROSELY APARECIDA TEIXEIRA SILVA, que à época de seu falecimento recebia
proventos de aposentadoria deste Instituto.
SEA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.
ME, torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá a Renovação
da Licença de Operação nº 2021058, para
Serviços de usinagem, tornearia e solda –
CNAE 25.39-0-01, sito à RUA SANTO DUMONT, 496 – VILA BOCAINA – MAUÁ - SP,
conforme consta no Processo Administrativo nº 11323/2016
DKM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
LTDA ME, torna público que solicitou da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá a Licença Prévia e Instalação, para Fabricação de
artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico – CNAE 22.29-3-01, sito
à AV. SANTA TEREZINHA, 51 VILA SANTA
CECILIA – MAUÁ - SP, conforme consta no
Processo Administrativo nº 4631/2021
RECON ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica - PJ torna público que requereu ao
Semasa, Autorização Ambiental para Movimentação de Terra acima de 3.000 m³, para
Construção de Edifício Multifamiliar Vertical,
sito à Rua Paraguai, 183 e 197/209, Parque
das Nações - Santo André/SP e declara
aberto o prazo de 30 dias para manifestação
escrita, endereçada ao Semasa.
CONSTRUTORA PAULO MAKOTO LTDA,
pessoa jurídica - PJ torna público que requereu ao Semasa, Autorização Ambiental para Movimentação de Terra acima de
3.000 m³, para Construção de Edifício Multifamiliar Vertical, sito à Rua Coroados, 112,
Vila Pires - Santo André/SP e declara aberto
o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao Semasa.
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