
100% da capacidade a partir do próximo 
mês, respeitando o distanciamento de 1 
metro entre os estudantes. O presidente 
do Consórcio Intermunicipal ABC e pre-
feito de Santo André, Paulo Serra, desta-
cou a importância do retorno das aulas 
presenciais para o desenvolvimento dos 
estudantes, seguindo protocolos de se-
gurança contra o coronavírus. “O avanço 
na vacinação e a melhora nos indicadores 
da pandemia possibilitam que a retomada 
das aulas presenciais, seguindo as medi-
das sanitárias. A abertura das escolas nes-
sas condições vai contribuir para garantir 
a aprendizagem e a manutenção da segu-
rança física e mental de crianças e jovens”, 
afirmou Paulo Serra.
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Lendário espaço receberá em seu palco diversas atrações de peso, como o ícone Rappin Hood

Em São Caetano, mensagens de esperança foram espalhadas pelas salas de aula

As cidades do ABC estão prepa-
rando a volta das aulas presenciais, 
após o fim do recesso escolar de ju lho. 
A rede municipal de ensino da região 
conta com 645 escolas, 200 mil alunos 
matriculados e 13 mil professores, 
além de outros 9 mil profissionais da 
educação. Em Mauá, a volta às aulas 
presenciais foi iniciada nesta semana 
de forma gradual. A partir de segun-
da-feira (2/8), a retomada ocorre em 
Santo André, São Bernardo, Diadema 
e Ribeirão Pires. Em São Caetano, a 
volta às salas de ocorrerá na terça-feira 
(3). Conforme decreto do Governo do 
Estado, as escolas da educação básica 
podem retomar as aulas com até 

Sol com muitas 

nuvens durante 

o dia e períodos 

de céu nublado. 

Noite com 

muitas nuvens.

Sábado

18º

7º
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ABC retoma aulas presenciais para 200 mil alunos

Dino Santos/PMD

Referência no mapa cultural do 
Brasil, a Casa do Hip Hop de Diade-
ma comemora hoje (31) 22 anos com 
cerimônia virtual nas redes sociais. 
Com passagens marcantes pelo lo-
cal, onde já realizou shows e ajudou a 
promovê-la para além das fronteiras 
da cidade, o rapper Rappin Hood co-
mandará a festa, que também terá 
outros importantes nomes da cena 
como DJ Dandan, Crew Back Spin, 
Ô Cálice LCN Feat GSantos,  T Mac, 
Guetto R, além de batalhas de Mc’s e 
B’Girls & B’boys.  

O governado do Estado entregou 
nesta sexta-feira (30) mais 1,2 mi lhão 
de doses da vacina do Butantan con-
tra a covid-19 ao Programa Nacional 
de Imunizações (PNI). Com a nova 
entrega da Caronavac, as li berações 
chegam à marca de 62,849 milhões 
de doses fornecidas ao Ministério da 
Saúde desde 17 de janeiro deste ano, 
quando o uso emergencial do imu-
nizante do Instituto Butantan, em 
parceria com a chinesa Sinovac, foi 
aprovado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

Referência,
Casa do Hip Hop 

comemora 22 anos 
com festa virtual

Governo de SP libera 
1,2 milhão de doses 
da Coronavac para o 
Ministério da Saúde

DiaDEma panDEmia
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Fim de semana 
será de baixas 
temperaturas

fRio Continua
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Rede municipal de ensino da região conta com 
645 escolas, 200 mil alunos e 13 mil professores, 
além de outros 9 mil profissionais da educação

Página 5 Página 6

Parque Escola de Santo André lança 
revista de educação ambiental     

Secretaria de Educação inicia cadastro 
para vagas em creche no próximo dia 9

DESEnvoLvimEnto SuStEntávEL RibEiRão piRES

A verdadeira motivação não 
é aquilo que te anima, mas 
aquilo que te transforma...

“
“

Bárbara Coré

Região tem mês menos letal desde janeiro, com 577 óbitos por 
covid-19 em julho, e menor número de casos desde fevereiro 

Versão intermediária Longitude T270 do Compass embala a Jeep na liderança entres os SUVs
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Nacional
jornalismo@diarioregional.com.br

Sábado e Domingo, 31 de julho a 1º de agosto de 2021  2

Gestação na adolescência cai 
37% em 20 anos, diz estudo

Levantamento aponta que a cada dia ocorrem 1.150 nascimentos de filhos de adolescentes

n ENTRE ASPAS

Complicações gestacionais e no 
parto representam a principal 
causa de morte entre meninas 
de 15 a 19 anos mundialmente
Denise Leite Maia Monteiro

Nos últimos 20 anos, o Bra
sil registrou queda de 37,2% 
no número de adolescentes 
grávidas. Isso é o que apon
tou um estudo realizado pela 
ginecologista Denise Leite 
Maia Monteiro, secretária da 
Comissão Nacional Especiali
zada em Ginecologia Infanto 
Puberal da Federação Brasilei
ra das Associações de Gineco
logia e Obstetrícia (Febrasgo).

A pesquisa foi feita con
siderando o número de nasci
dos vivos (NV) de mães entre 
10 e 19 anos de idade, entre 
os anos de 2000 e 2019.

Em 2000, segundo a pes
quisa, as mães adolescen
tes foram responsáveis por 
23,4% do total de nascidos vi
vos no país. Já em 2019, esse 
índice passou para 14,7%.

Apesar da queda, o núme
ro ainda é preocupante. 
Dados do DataSUS/Sinasc 
apontam que a cada dia ocor
rem cerca de 1.150 nascimen
tos de filhos de adolescentes. 
“As complicações gestaciona
is e no parto representam a 
principal causa de morte en
tre meninas de 15 a 19 anos 
mundialmente, pois exis te 
maior risco de eclâmpsia, 
endometrite puerperal, in
fecções sistêmicas e prematu

ridade, segundo a Organiza
ção Mundial da Saúde. Ainda 
há consequências sociais e 
econômicas como rejeição ou 
violência e interrupção dos 
estudos, comprometendo o 
futuro dessas jovens”, disse a 
médica, no estudo.

A pesquisa também de
monstrou que a redução da 
gravidez na adolescência 
entre meninas de 10 a 14 
anos foi de 26% e teve uma 
redução menor que entre o 

grupo de 15 a 19 anos, que 
registrou 40,7% de queda. 
Os maiores indicadores de 
gravidez entre adolescentes 
foram registrados na região 
norte do país, que apresen
tou a menor queda percentu
al na taxa de fecundidade por 
idade específica (TIEF) tanto 
para o grupo de adolescentes 
entre 10 e 14 anos (11,9%) 
quanto para o grupo de ado
lescentes entre 15 e 19 anos 
(32,9%).  (Agência Brasil)

Ana Nascimento/MDS/Portal Brasil

Em 2000, as mães adolescentes foram responsáveis por 23,4% do total de nascidos vivos

Hoje as temperaturas variam entre 7°C e 18°C em S.Paulo
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Cinemateca contabiliza perdas e vê 
incêndio como ‘crime anunciado’
Os funcionários da Cine

mateca Brasileira divulga ram 
nesta sextafeira (30) mani
festo comentando o incêndio 
que atingiu o galpão da Vila 
Leopoldina na quintafeira, 
que chamaram de “crime 
anunciado”, e indicaram o 
possível inventário de perdas. 

Segundo o manifesto, 
foram “possivelmente per
didos ou afetados” itens do 
acervo documental, como 
grande parte dos arquivos 
de órgãos extintos do audio
visual, como, por exemplo, 
parte do Arquivo Embra
filme (19691990), parte do 
Arquivo do Instituto Nacio
nal do Cinema (19661975) 
e Concine  Conselho Na
cional de Cinema (1976
1990), além de documen
tos de arquivo ainda em 
processo de incorporação.

Do material audiovisual, 
estimase parte do acervo da 
distribuidora Pandora Filmes, 
de cópias de filmes brasileiros 
e estrangeiros em 35mm, ma
trizes e cópias de cinejornais 
únicos, trailers, publicidade, 
filmes documentais; filmes 
de ficção, filmes domésticos, 
além de elementos comple
mentares de matrizes de lon
gasmetragens possam ter 
sido queimados no incên
dio. Segundo o documento, 
uma parcela do acervo já 

havia sido parcialmente 
afetada pela enchente do 
ano passado, e ain da: parte 
do acervo da ECA/USP e 
da produção discente em 
16mm e 35mm e itens do 
acervo de vídeo do jornalista 
Goulart de Andrade.

“Além do seu valor museo
lógico, muitos desses objetos 
eram fundamentais para con
sertos de equi pamentos em 
uso corrente, pois, para exibir 
ou mesmo duplicar materiais 
em película ou vídeo, é ne
cessário maquinário já obso
leto e sem reposição no mer
cado”, explicaram na nota.

“O incêndio da noite de 
ontem é mais um motivo pelo 
qual não podemos esperar 
para dar um basta à política 
de terra arrasada e de apaga
mento da memória nacional! 
Estamos em luto, pela perda 
de mais de meio milhão de 
brasileiros, e agora pela perda 
de parte da nossa história. In
cêndio na Cinemateca Brasilei
ra em 2016, no Museu Nacio
nal em 2018 e, novamente, na 
Cinemateca em 2021. Além 
de todas as mortes evitáveis, 
nossa história vem sendo con
tinuamente extirpada  como 
um projeto. Infelizmente, 
perdemos mais uma parte 
do patrimônio históricocul
tural brasileiro”, continua o 
manifesto. (AE)

Sudeste permanece com baixas 
temperaturas no fim de semana

Após uma semana gelada, 
marcada pela chegada de uma 
frente fria aliada a uma massa 
de ar polar, as temperaturas nas 
capitais do Sul e Sudeste do Bra
sil continuam baixas durante o 
fim de semana, mas começam 
a subir aos poucos no domin
go, 1°. Hoje (31), com exceção 
de Vitória (Espírito Santo), as 
mínimas continuam abaixo 
de 10°C. Temperaturas ame
nas são esperadas para se
gundafeira.

No Sudeste, a tempera
tura volta a subir na cidade 
de São Paulo após o segundo 
dia consecutivo com recorde 
de frio. Na maior parte das 
capitais da região o clima 
permanece com nuvens ou 
nublado ao longo do fim de 
semana. Somente em Vitória 
há possibilidade de chuva.

Em São Paulo, o céu nublado 
persiste durante todo o fim de 
semana e melhora na segunda. 
As temperaturas variam entre 
7°C e 18°C , hoje. O frio diminui 
no domingo, com mínima de 
9°C e máxima de 19°C. Na se
gunda, os termômetros ficam 
entre 10°C e 20°C.

No Rio, hoje fica nublado e 
tem temperaturas entre 9°C e 
22°C. A quantidade de nuvens 

diminui no domingo, quando 
a mínima sobe para 10°C e a 
má xima para 23°C. O clima es
quenta na segunda e os termô
metros podem chegar a 25°C.

Em Belo Horizonte (Minas 
Gerais), o fim de semana terá 
poucas nuvens e mínima de 
9°C. Hoje  a máxima é de 21°C 
e no domingo, de 22°C. Na se
gunda, os termômetros variam 
entre 8°C e 23°C

Vitória (Espírito Santo) é 
a única capital com previsão 
de chuva na região. Ao lon
go do fim de semana, o céu 
fica nublado e pode chover a 
qualquer momento na cidade. 
Hoje, as temperaturas variam 
entre 16°C e 22°C. No do
mingo, a máxima se mantém 
e a mínima sobe para 17°C. A 
quantidade de nuvens diminui 
na segunda, com episódios de 
chuva rápida e termômetros 
entre 16°C e 25°C.

n SUL
No sul, os termômetros das 

três capitais variam entre 3°C e 
20°C durante o fim de semana. 
Entre elas, somente Florianópo
lis tem previsão de chuva no 
domingo. Na última quarta, 41 
cidades das serras catarinense e 
gaúcha registraram neve. (AE)

Variante Delta: país acumula 247 
casos de infectados e 21 mortes

SP entrega 1,2 milhão de doses 
da Coronavac ao governo federal

O Brasil já registrou pelo me
nos 247 casos e quatro mortes 
pela variante Delta do novo 
coronavírus. Mais transmis
sível, essa cepa foi identificada 
originalmente na Índia e tem 
freado planos de reabertura 
de atividades econômicas na 
Europa e nos Estados Unidos. 
Dez Estados e o Distrito Fede
ral já reportaram infectados 
pela variante, mas especialis
tas acreditam que o número 
possa ser bem mais alto, 
diante das dificuldades de 
vigilância genômica do país.

O balanço de casos é do 
Ministério da Saúde até quin
tafeira (29). O Rio é o Estado 

O Instituto Butantan en
tregou nesta sextafeira (30) 
mais 1,2 milhão de doses da 
vacina Coronavac ao Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). 
Com essa nova remessa, o insti
tuto totaliza 62,849 milhões de 
doses fornecidas ao Ministério 
da Saúde desde 17 de janeiro 
deste ano, quando o uso emer
gencial do imunizante contra a 
covid19 foi aprovado

Segundo dados do governo 
estadual, de dia 14 de julho até 
hoje, foram entregues 9,7 mi
lhões de doses da vacina, que 
são referentes à produção de 
um lote de doses processadas 
pelo instituto a partir dos 6 mil 

com mais contaminados pela 
cepa (99), seguido de Distrito 
Federal (51) e Paraná (29). 
Há ainda São Paulo (25), Rio 
Grande do Sul (14), Maran
hão (7), Santa Catarina (7), 
Goiás (4), Ceará (4), Minas 
(4) e Pernambuco (3).

A  estratégia da gestão Jair 
Bolsonaro tem sido enviar 
lotes extra de vacina aos Es
tados da fronteira, com o ob
jetivo de criar uma espécie 
de “cordão epidemiológico” 
contra as variantes do vírus. 
Estudos mostram que a Delta 
é mais transmissível que as de
mais cepas, mas não necessari
amente mais agressiva.  (AE)

litros de ingrediente farmacêu
tico ativo (IFA), recebidos no 
dia 26 de junho.

Na madrugada do dia 13, o 
Butantan recebeu mais 12 mil li
tros de IFA para produzir ou tras 
20 milhões de doses. As vacinas 
liberadas nesta sexta fazem par
te do segundo contrato firmado 
com o Ministério, de 54 milhões 
de vacinas.  “Estamos ajudando 
a acelerar a vacinação de todo o 
Brasil. Aqui em São Paulo esta
mos acelerando e até o dia 16 de 
agosto toda população adulta, 
com mais de 18 anos, já terá 
tomado pelo menos uma dose 
da vacina”, disse o governador 
João Doria. (ABr e RL))

Jorge Araujo/Fotos Publicas



Arthur Lira: ‘Centrão ajudaria a 
governar no semipresidencialismo’

Para deputado, o bloco seria o principal responsáveisl por sustentar o Executivo e governar em cogestão
Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Lira defendeu que não há condições de o impeachment de Bolsonaro ser aprovado 

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), participou de um de-
bate, nesta sexta-feira (30), 
com o presidente da Câmara 
dos Depu tados, Arthur Lira 
(PP-AL), no qual discutiram a 
adoção do sistema semipresi-
dencialista como modelo de 
governo do país. O deputado 
alagoano defendeu a reforma 
política em tramitação no Con-
gresso Nacional, por meio da 
Proposta de Emenda à Con-
stituição (PEC), de autoria do 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP). Lira afirmou que 
no semipresidencialismo os 
partidos de centro, que hoje 
integram o bloco do Centrão, 
seriam os principais respon-
sáveis por sustentar o Executi-
vo e, eventualmente, governar 
com “cogestão”

“Temos problemas que são 
taxados de governo de coali-
zão, siglas que são chamadas 
de Centrão, quando, na ver-
dade, os partidos de centro são 
aqueles que, em uma ideia mais 
clara de semipresidencialismo, 
poderiam ser a base de susten-
tação. Não de apoio por cargos, 

mas apoio com responsabi-
lidade, com cogestão, como é 
o caso do sistema semipresi-
dencialista”, defendeu Arthur 
Lira. As declarações foram 
dadas durante transmissão ao 
vivo organizada pela revista 
Consultor Jurídico.

O modelo, que passou a ser 
ventilado como possibilidade 
a partir do apoio manifestado 
pelo ex-presidente Michel Te-
mer (MDB-SP), também ga-
nhou força no debate público 
graças a u manobra de Arthur 
Lira, que reviveu a pauta em 
busca de uma opção para eximir 
a responsabilidade pela abertu-
ra do processo de impeachment 
do presidente Jair Bolsonaro.

Nesta sexta, durante a 

transmissão ao vivo, Lira de-
fendeu que o impedimento de 
Bolsonaro seria desastroso e 
que não há condições de ser 
aprovado no Congresso Na-
cional. “Não temos apoio no 
Congresso que permitisse o 
início de uma ruptura institu-
cional dessa monta. Quando 
colocamos esse assunto (semi-
presidencialismo) em discussão, 
já vínhamos discutindo nos 
bastidores em Brasília há algum 
tempo, é justamente por isso: 
a previsibilidade e a correspon-
sabilidade na gestão.”

n LEGITIMIDADE
Para Gilmar Mendes, a Câ-

mara e o Senado detêm a legit-
imidade e os mecanismos para 

aprovar a mudança de sistema 
de governo, sem a necessidade 
de consulta popular direta. 
“Essa reforma poderia se fazer 
de maneira a não termos de 
lançar mão de plebiscito ou re-
ferendo. É uma reforma signifi-
cativa, mas ainda no âmbito do 
poder de reforma do Congresso 
Nacional”, disse o ministro.

Gilmar Mendes, que já 
se manifestou em defesa do 
semipresidencialimo, apontou 
a alta fragmentação partidária 
como fator para a instabilidade 
política e institucional que já 
culminou no impedimento de 
dois presidentes da República 
dentre os cinco eleitos por 
voto direto desde a redemocra-
tização. (AE)

CPI: STF mantém quebra de sigilo 
de assessores e ex-superintendente

A ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Fe deral 
(STF), manteve atos da CPI da 
Covid que quebraram os sigi-
los telefônico e telemático de 
dois servidores do Ministério 
das Comunicações: Mateus 
Matos Diniz, coordenador-
geral de Projetos Especiais da 
Secretaria de Publicidade e 
Promoção; e Mateus de Car-
valho Sposito, assessor da 
Coordenação-Geral de Con-
teúdo e Gestão de Canais da 
Secretaria de Comunicação 
Institucional.

A vice-presidente da corte 
também negou derrubar a 
quebra de sigilos telefônico, 
fiscal, bancário e telemático 
decretada pela comissão in-
stalada no Senado contra o 
coronel da reserva do Exérci-
to George da Silva Diverio, ex-
superintendente do Ministé-
rio da Saúde no Rio.

No caso dos servidores do 
Ministério das Comunicações, 
Rosa atendeu apenas a um pe-
dido feito pela Advocacia-Ger-
al da União, para determinar 
que os documentos sigilosos 
que tenham pertinência com 
o objeto da apuração da CPI 
só poderão ser acessados em 
sessão secreta e unicamente 
pelos senadores que inte-
gram a comissão. Além disso, 
deverá ser facultado o exame 
do material pelos próprios in-
vestigados ou por seus advo-
gados. As informações foram 
divulgadas pelo STF.

Em sua decisão, a minis-
tra Rosa Weber apontou que 
os requerimentos que fun-
damentaram os pedidos de 
quebra de sigilo contra Diniz 

e Sposito fazem menção a 
indícios que estão adequados 
ao objetivo da CPI ‘de bus-
car a elucidação das ações e 
omissões do governo federal 
no enfrentamento da Pan-
demia da Covid-19 no Brasil’.

n GABINETE PARALELO
A ministra indicou que 

uma das linhas investigati-
vas da CPI está relacionada 
à existência de um ‘Gabinete 
Paralelo’ - que defendia a uti-
lização de medicamentos sem 
eficácia comprovada, apoiava 
teorias como a da “imunidade 
de rebanho” e promovia cam-
panha contra as vacinas. Os 
assessores são apontados não 
só como integrantes de tal 
grupo, mas como dois de seus 
principais expoentes. “Parece 
inquestionável, desse modo, 
que os indícios apontados 
contra o impetrante sugerem 
a presença de causa provável, 
o que legitima a flexibilização 
do direito à intimidade do 
suspeito, com a execução das 
medidas invasivas ora con-
testadas”, afirmou.

Já com relação ao ex-
superintendente estadual 
do Ministério da Saúde no 
Rio, Rosa considerou que as 
quebras decretadas contra o 
coronel da reserva do Exér-
cito George da Silva Diverio 
seriam ‘aparentemente úteis 
e necessárias’, considerando 
que pode ter ‘ele concorrido 
diretamente para o direciona-
mento de significativos recur-
sos públicos federais a empre-
sas possivelmente inidôneas, 
em contexto de supostas 
fraudes licitatória’.  (AE)

n ENTRE ASPAS

A Câmara e o Senado detêm a 
legitimidade e os mecanismos 
para aprovar a mudança de 
sistema de governo

Gilmar Mendes
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Dimas Covas classifica como ‘estranho’ estudo da Saúde sobre 3ª dose da Coronavac
O diretor do Instituto Bu-

tantan, Dimas Covas, criticou o 
estudo do Ministério da Saúde 
para avaliar a aplicação de uma 
terceira dose em pessoas vaci-
nadas com o imunizante Coro-
navac contra a covid-19. De 
acordo com o diretor, o Butan-
tan ficou sabendo do estudo 
pela imprensa, e afirmou ter 
achado “estranho” que a pes-
quisa fosse especificamente so-

bre a Coronavac. “Isso me leva 
a ficar pensado que possa ter 
outra motivação por trás dessa 
decisão”, disse.

“Na apresentação do minis-
tro (Marcelo Queiroga) junto a 
uma pesquisadora foi dito que 
a Coronavac seria testada 
em relação à terceira dose, 
porque tem uma queda de an-
ticorpo, informações absoluta-
mente er radas. A pesquisadora 

que estava ali infelizmente se 
enganou profundamente nas 
suas declarações”, comentou 
Dimas, que classificou o estudo 
como extraoficial.

Em críticas à falta de co-
municação pela Saúde sobre a 
pandemia da covid-19, o diretor 
pediu para que o órgão tenha 
transparência com o andamen-
to da pesquisa, apresentando 
planejamento e registros de 

cada etapa. “Estranhei muito 
que o Butantan não ter sido 
pelo menos gentilmente ou 
educadamente comunicado que 
estaria sendo planejado um Es-
tudo”, complementou Dimas.

n EFETIVIDADE
A pesquisa, patrocinada 

pelo Ministério da Saúde, será 
realizada em parceria com a 
Universidade de Oxford e terá 

início nas próximas duas sema-
nas. “Não temos publicação na 
literatura detalhada acerca de 
sua efetividade (da Coronavac). 
As respostas precisam ser dadas 
através de ensaios clínicos”, afir-
mou Marcelo Queiroga, nesta 
quarta-feira, em entrevista a 
jornalistas em Brasília.

De acordo com a pesqui-
sadora Sue Ann Clemens, que 
coordenará o estudo, é preciso 

saber a duração da proteção 
de cada vacina. Para os imuni-
zantes da Pfizer, AstraZeneca e 
Janssen, diz a pesquisadora, já 
há publicações demonstrando 
a duração da proteção. “Em rela-
ção à Coronavac, precisamos 
avaliar isso. Estudos já mostra-
ram que a proteção começa a 
cair com seis meses”, disse Sue, 
brasileira que trabalha na Uni-
versidade de Oxford. (AE)

CNI: nove entre dez afirmam 
não ter restrições às vacinas
O imunizante utilizado 

na vacinação contra covid-19 
é uma questão fundamental 
para cerca de um décimo da 
população adulta brasileira. 
Pesquisa da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), feita 
em parceria com o Instituto 
FSB, indica que um em cada dez 
brasileiros deixaria de se vacinar 
se o imunizante utilizado não 
for o preferido. Nove em dez 
brasileiros afirmam não ter re-
strições às vacinas aplicadas.

No levantamento, foram 
ouvidas 2 mil pessoas com 
mais de 16 anos de idade, nas 
27 Unidades da Federação. As 
entrevistas foram feitas por 
telefone entre 12 e 16 de julho. 
Dentre as pessoas ouvidas, 
havia tanto quem já tomou a 
vacina quanto quem ainda está 
na fila de imunização.

Entre os entrevistados, 23% 
disseram ter uma “vacina de 
preferência” contra a covid-19. 
Outros 75% afirmaram não ter 
preferências. A margem de erro 
é de 2 pontos porcentuais.

Popularmente, em especial 
nas redes sociais, as pessoas 

com preferências por determi-
nados imunizantes têm sido 
apelidadas de “sommeliers de 
vacina”, uma alusão aos som-
meliers de vinhos em restau-
rantes sofisticados, profissio-
nais responsáveis pela prova e 
escolha dessas bebidas.

A pesquisa da CNI e do Ins-
tituto FSB mostra que, apesar 
de 23% declararem ter uma 
“vacina de preferência”, 90% 
afirmam que não deixariam de 
se vacinar se o imunizante apre-
sentado não for o preferido. Par-
cela de 9%, no entanto, afirmou 
que deixaria de se vacinar; 1% 
não respondeu ou não sabe.

“O fato de o brasileiro aceitar 
tomar a vacina disponível nos 
deixa menos apreensivos, não 
só pela proteção individual, mas 
pelo benefício para toda a so-
ciedade”, disse o presidente da 
CNI, Robson Braga de Andrade. 
“Sabemos que a vacinação em 
massa é fundamental para a re-
tomada econômica. E, quando 
falo em retomada, falo princi-
palmente em mais empregos, 
mais renda e mais qualidade de 
vida para a população.” (AE)
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Desemprego fica em 14,6% e número 
de desocupados se mantém em 14,8 mi
Somados desalentados e subocupados, falta trabalho no país para 33 milhões de pessoas

Os números divulgados on
tem (30) pelo Instituto Bra si leiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram que o desem prego se
gue como uma das mai o res pre
ocupações quan do se fala em 
ati vidade econô mica no país. No 
trimestre encer rado em maio, 
a taxa de desocupação ficou em 
14,6%, apenas 0,1 ponto abaixo 
do nível re gistrado em abril.

No período, 14,8 milhões de 
pessoas estavam em busca de 
vaga, número recorde já registra
do no período anterior. Soman
dose também os desa lentados 
(que simplesmente de sistiram de 
procurar emprego por não encon-
trá-lo) e os sub ocupados (que tra-
balham menos do que gostariam), 
falta trabalho para nada menos 
que 32,94 milhões de pessoas. 

As expectativas dos econo
mistas são de que o número de 
desempregados recue no segun
do semestre, com o avanço da 
vacinação favorecendo a reto
mada da atividade econômica. 
Porém, o país ainda deve con
viver com níveis de desocupa
ção altos por bastante tempo.

“À medida que a economia 
vai retomando, a demanda por 
emprego aumenta, mas a volta 
da atividade econômica também 

gera aumento da demanda por 
parte dos trabalhadores. Tem um 
período no qual a taxa vai ficar 
basicamente parada e, daqui a 
pouco, começa a cair”, disse José 
Márcio Camargo, eco nomista
chefe da Genial Investimentos. O 
analista prevê queda a um nível 
entre 12,5% e 13% no fim do ano.

Para Daniel Xavier, econo
mistasênior do banco ABC Bra
sil, esse movimento de redução 
do desemprego deve se dar de 
forma gradual. Para o ano que 
vem, por exemplo, o analista 
estima taxa de desocupação de 
12,5% no último trimestre e 

média do ano em torno de 13%, 
em um cenário de crescimento 
de 3% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Para Xavier, o desemprego 
médio só deve convergir para a 
taxa de equilíbrio – calculada en
tre 9% e 9,5% – a partir de 2024. 

Segundo os dados do IBGE, 
a população ocupada atingiu 
86,7 milhões. No caso dos de
salentados, o número ficou em 
5,7 milhões de indivíduos. A 
renda média real do trabalha
dor foi de R$ 2.547 no período. 
Já a massa de renda real habi
tual paga aos ocupados somou 
R$ 215,5 bilhões. (AE)

Caro(a) leitor(a), sempre que receber 
algum dinheiro extra ou inesperado você, 
provavelmente, será afetado pelo conceito de 
“contabilidade mental”, mesmo sem entender 

direito o que isso significa. 
Conhecendo o conceito de contabilidade mental, 

com toda a certeza, você descobrirá se o destino 
que pretende dar para esse recurso extraordinário é 
mesmo o ideal e necessário. 

Para compreender como nosso cérebro se comporta 
financeiramente, podemos buscar a explicação em 
alguns conceitos econômicos. 

Os economistas mais conservadores defendem a 
tese de que devemos tratar nosso patrimônio como 
uma coisa só, independentemente de onde tenha 
vindo ou se formado. 

Porém, de acordo com a finança comportamental, 
separamos o patrimônio em partes, para só então tomar 
decisões de forma individual. Isso é contabilidade 
mental, ou seja, a separação do patrimônio em 
compartimentos mentais diferentes. 

Calma, eu vou explicar de maneira mais simples.
Provavelmente, você deve conhecer alguém que 

poupa dinheiro para os filhos, mas ao mesmo tempo 
usa o limite do cheque especial, certo? Este é um 
exemplo de contabilidade mental agindo de forma 
prejudicial em nossas finanças. Separase o patrimônio 
em partes diferentes. 

Outro exemplo de contabilidade mental, mas agindo 
de forma positiva, ocorre quando separamos uma parte 
do orçamento no início de cada mês para investir, ou 
seja, formar poupança para diversos fins. 

Então, quando receber dinheiro extra ou inesperado, 
como participação nos lucros, 13° salário, horas extras 
ou uma herança, lembrese de que a contabilidade 
mental pode lhe dizer que aquele valor é um “presente” 
só seu e que não deve ser utilizado da mesma forma 
que o salário de todos os meses. 

Portanto, se você está com dívidas e recebe esse 
“presente” extra, o melhor a fazer é quitar obrigações e 
sair do vermelho. 

Porém, em mão contrária, se o ilustre presente 
chega, você não tem dívidas e suas finanças estão 
em ordem, a contabilidade mental pode agir 
positivamente, de forma a lhe ajudar a investir ou 
mesmo tirar aquele sonho do papel.

Sendo assim, antes de tomar qualquer decisão, pense 
friamente, ponderando todos os reflexos de sua decisão.

Boa sorte!
Se você ficou com alguma dúvida sobre o  

assunto, manda um email que eu te explico. Meu 
email é o falandofacil123@gmail.com e meu site é o 
www.sergiobiagioni.com.br.

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

Entrou dinheiro extra?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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Com geada, estimativas de inflação superam 7%

As geadas da semana pas
sada e as esperadas até hoje 
(31) vão pressionar o preço dos 
alimentos e se somar ao cenário 
já complexo para a inflação, que 
está fazendo economistas reve
rem as projeções para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumi
dor Amplo (IPCA) de 2021. As 
estimativas começam a ultrapas
sar os 7%, quase dois pontos 
por centuais acima do teto per
seguido pelo Banco Central. Se 
isso se verificar, o país registrará 
neste ano a maior inflação desde 
2015, quando alcançou 10,67%.

Preços dos alimentos podem levar IPCA de 2021 ao patamar mais alto desde 2015, quando chegou a 10,67%

O Santander, por exemplo, 
prevê IPCA de 6,7%. Porém, di
ante da alta esperada nos alimen
tos e da crise hídrica, que deve 
pressionar os preços em ge ral, os 
economistas do banco já falam 
em patamares mais elevados. 
“Com todos os riscos atuais, a 
cara do IPCA é mais para 7,3%”, 
disse o economista Daniel Karp.

A consultoria Tendências pro
jeta atualmente 6,1%. Porém, 
segundo o economista Marcio 
Milan, esse número será revis to 
nos próximos dias. “Claramen
te, o viés é de alta”, afirmou.

As projeções atuais con
trastam com o que se esperava 
no início do ano, quando se 
tinha a expectativa de que os 
preços aumentassem por volta 
de 3,5% em 2021. Até agora, a 
principal alavanca da inflação 
foi a gasolina – que, segundo a 
Tendências, deve subir 24,5% 
com o aumento da demanda 
global decorrente do reaqueci
mento econômico. Nos últimos 
meses, a crise hídrica também 
passou a ser motivo de preocu
pação. Diante da falta de água e 
dos consequentes reajustes na 

conta de luz, a alta na energia já 
acrescentou 0,68 ponto porcen
tual ao IPCA e poderá adicio
nar mais 0,13 ponto caso um 
novo reajuste seja aprovado, de 
acordo com o Santander.

Agora, é a vez de a geada dar 
mais impulso à inflação. Por en
quanto, as produções de café, 
hortaliças e frutas foram as que 
tiveram as maiores perdas. Com 
a redução da oferta, os preços 
devem subir rapidamente. A 
XP calcula que esse efeito pos
sa significar mais 0,1 ponto 
por centual ao IPCA. (AE)

Aneel mantém 
bandeira vermelha 
nível 2 nas contas 
de luz em agosto

A Agência Nacional de 
Ener gia Elétrica (Aneel) anun
ciou ontem (30) que as contas 
de luz vão continuar com ban
deira vermelha patamar 2 em 
agos to. Assim, o consumidor 
continua pa gando taxa adi
cio nal de R$ 9,49 a cada 100 
kWh nas contas de luz. O pa
tamar é o mais caro do siste
ma de bandeiras tarifárias.

Segundo a Aneel, a quan
tidade de água que chega às 
principais bacias hidrográ
ficas do sistema elétrico em 
julho “continua entre as mais 
críticas” da série histórica.

“Agosto inicia com igual 
perspectiva hidrológica, com 
os principais reservatórios  em 
níveis baixos para essa épo ca. 
Essa conjuntura sinali za hori
zonte com reduzida capacid
ade de produção hidrelétrica 
e necessidade de acionamento 
máximo de re cursos terme
létricos”, diz a Aneel. (AE)

Arquivo

Expectativa é de queda do desemprego no 2º semestre



A um dia do final do mês, ABC também registra o menor número de casos desde fevereiro, segundo painel da Fundação Seade
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O ABC deve ter neste mês 
o menor número de mortes 
por covid-19 desde janeiro, em 
uma curva descendente de óbi-
tos e casos atribuída ao avanço 
da vacinação contra a doença.

Desde o dia 1º até ontem 
(30), a região havia re gistrado 
577 vidas perdidas pa  ra a co-
vid-19, to tal 33,1% in ferior 
ao apurado em junho (863). 
Ainda que falte acrescentar os 
da dos de hoje, será certamente 
a terceira queda mensal con-
secutiva e o menor número de 
óbitos desde janeiro (536).

Os dados integram o pai-
nel epidemiológico da Funda-
ção Sis tema Estadual de Aná-
lise de Dados (Sea de), com 
ba     se em informações da Se-
cre   taria de Estado da Saúde.

Assim como registrou que-
da no total de óbitos, os sete 

municípios também assistem 
à redução no número de ca-
sos. Desde o dia 1º até ontem, 
o ABC havia re gistrado 14.301 
diag nósticos positivos, com re-
cuo de 17,7% ante o apurado 
em junho (17.385) e o menor 
to tal desde fevereiro (14.055).

Em comparação ao pico de 
mortes (registrado em abril) e de 
casos (março) no ABC, os atuais 
patamares de óbitos e diagnós-
ticos positivos de covid-19 são, 
respectivamente, 61,1% e 60,5% 
inferiores (veja quadro ao lado).

A segunda onda da pande-
mia tem sido mais letal do que 
a primeira, como reflexo da pre-
sença da variante surgida em 
Manaus, que é mais transmis-
sível do que as primeiras cepas 
do novo coronavírus. Porém, os 
indicadores vêm caindo à me-
dida que avança a vacinação.

Dados divulgados ontem à 
noite pe  lo Vacinômetro, do go-
verno do Estado, revelam que 
foram aplicados 2,097 milhões 
de do ses nos sete municípios. 
Pouco mais de 1,5 milhão de 
pes soas foram vacinadas com a 
pri meira dose, o que represen-
ta 70,4% da população adulta. 
Ou tros 585,2 mil moradores 

ti  ve ram o esquema vacinal con-
cluí do, seja com a aplicação da 
se gunda dose (520,6 mil), seja 
com a dose única (64,6 mil).

O governo do Estado pro-
mete vacinar toda a população 
adulta ao menos com a primei-
ra dose até 16 de agosto.

O avanço da vacinação tem 
contribuído também para redu-
zir a pressão sobre os sistemas 

público e privado de Saúde. Ain-
da segundo a Fundação Seade, 
o ABC tinha 462 leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
ocupados ontem, do total de 
1.042 disponíveis na rede pú-
blica, o que representa 44,5% 
de ocupação. Em enfermaria, 
a taxa é de 26,1%, com 390 
dos 1.492 leitos ocupados.

Em Santo André, por exem-

Com 577 óbitos por covid-19 em julho, 
região tem mês menos letal desde janeiro

Parque Escola de Santo André lança 
revista de educação ambiental 

A Escola Municipal de 
Educação Ambiental (Emea) 
Parque Tangará/Parque Escola 
de Santo André lançou nesta 
sexta-feira (30) a primeira ed-
ição da Emea em Revista. A 
iniciativa é fruto do projeto 
da Secretaria de Educação de 
Santo André em parceria com 
o Iprodesc (Instituto de Pro-
moção do Desenvolvimento 
Científico) e tem como propos-
ta abordar a educação ambien-
tal com os alunos da rede.

“O lançamento da revista 
sobre as curiosidades animais, 
sobre o conhecimento da na-
tureza e as implicações da ação 
humana sobre a vida animal e 
o meio ambiente, vem coroar 

o compromisso com os objeti-
vos do Desenvolvimento Sus-
tentável, uma ação importante 
da Escola Tangará, fincada nos 
mais de 50 mil metros quadra-
dos de um belíssimo espaço da 
Secretaria de Meio Ambiente”, 
comemora a secretária de Edu-
cação, Cleide Bochixio.

Os temas são apresentados 
de forma interdisciplinar, com 
diversas abordagens pedagógi-
cas, experiências, receitas cria-
tivas, jogos, curiosidades e con-
teúdos científicos relacionados 
às ciências da natureza. 

Nesta primeira edição, o 
solo é o tema principal, além de 
outros assuntos relacionados, 
como a apresentação dos ani-

mais que nele vivem, a decom-
posição, entre outros. A ideia 
da publicação é contar também 
com a participação dos profes-
sores, que poderão ser escol-
hidos para contribuir com as 
matérias em edições futuras, 
compartilhando as atividades 
feitas inspiradas no material. 

Com periodicidade bimes-
tral, a revista digital foi dis-
ponibilizada no site da Emea 
Parque Escola, com acesso livre, 
no endereço https://parqueesc-
ola.org.br/materiais-didaticos/. 
Porém, uma remessa será im-
pressa para ser distribuída em 
ocasiões pontuais via Secretaria 
de Educação para as unidades 
escolares. (Reportagem Local)

Revitalização do Cine Theatro 
Carlos Gomes entra na fase final

O Cine Theatro de Varie-
dades Carlos Gomes, fechado em 
2008 depois de passar por um 
dramático processo de deteriora-
ção, vai voltar à ativa em breve. 
O espaço cultural, localizado 
na região central de Santo An-
dré, passa por revitalização e 
restauro para se transformar 
em um centro multiuso, que 
será também polo cultural e 
centro de convivência. O pre-
feito Paulo Serra conferiu o an-
damento das obras em vistoria 
realizada nesta sexta-feira (30).

“Hoje fiz questão de realizar 
mais uma vistoria nesse sím-
bolo da cidade, que está cada 
ficando cada vez mais lindo e 
mais perto de ficar pronto. A 
obra está em ritmo acelerado. A 
pandemia prejudicou um pouco 
o andamento do projeto, mas 
agora está entrando na fase fi-

nal. Até o aniversário da cidade, 
em abril, a gente devolve esse 
espaço para a cidade com per-
fil mais moderno, com vários 
usos. Para a gente ter o resgate 
daquela Santo André que todo 
mundo ama”, disse Paulo Serra.

O projeto de recuperação 
do Cine Theatro trabalha com o 
conceito de praça coberta para 
permitir o trânsito do público, 
enquanto prevê a recuperação e 
preservação dos elementos pro-
tegidos pelo tombamento. 

A ideia é, segundo a prefei-
tura, transformar o Cine The-
atro em equipamento multi-
funcional, voltado às diversas 
formas de manifestações artísti-
cas e atividades culturais, e que, 
por ser aberto, propicie a livre 
circulação, acesso às atividades 
culturais e também a percepção 
visual do espaço interno. (AE)

Mauá adquire roupas 
para aquecer cães 

comunitários 
e da zoonoses

As equipes do Centro de 
Proteção Animal providen-
ciaram a aquisição de agasa lhos 
de moletom para bene ficiar os 
cachorros que estão abrigados 
na Gerência de Zoonoses e, 
também, cães comunitários. 
Nesta primeira ação, realizada 
nesta nesta sexta-feira (30), 
foram distribuídas 105 peças. 
A ideia é ampliar o serviço, por 
meio da captação de roupas 
para aquecer os bichinhos.  

O Centro de Proteção 
Animal também promove 
campanhas de doação de ani-
mais. São diversos cães e gatos 
aguardando por novo lar. In-
teressados podem obter mais 
informações pelo site: https://
centrodeprotecaoanimal.maua.
sp.gov.br. (RL)
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plo, a prefeitura começou a des-
mobilizar o Hospital de Cam-
panha da Universidade Federal 
do ABC (UFABC), com a trans-
ferência dos equipamentos para 
o Centro Hospitalar Municipal 
(CHM) e demais equipamentos 
da rede municipal de saúde.

O outro Hospital de Cam pa-
nha da cidade, ins talado no com-
plexo Pedro Dell’Antonia, tem 

taxa geral de ocupação de 43%.

n VARIANTE DELTA
Apesar da queda nos indi-

cadores de óbitos e casos e do 
avanço da vacinação, especia-
listas têm ressaltado que não 
se pode abandonar os cuida-
dos sanitários (higienização 
cons tante, uso de máscara, dis-
tanciamento social), em função 
da presença, no Brasil, da vari-
ante Delta, que é mais trans-
missível do que as demais 
cepas do novo coronavírus.

Segundo o Ministério da 
Saú de, o Brasil já registrou ao 
menos 247 casos e quatro mor-
tes pela variante identificada 
inicialmente na Índia. 

Estudos mostram que a 
Delta é mais transmissível do 
que as demais cepas, mas não 
necessariamente mais agres-
siva. Cientistas ressaltam que a 
variante se espalhou em países 
onde boa parte da população já 
está vacinada. Isso poderia ex-
plicar o baixo número de in-
ternações e mortes. Já se sabe 
ainda que só a primeira dose 
de um imunizante pode não 
ser suficiente para barrar a 
infecção. (Reportagem Local)

n O NÚMERO

2,097 milhões
de doses de vacinas contra 
covid-19 já foram aplicadas 
nos sete municípios



ABC retoma aulas presenciais para 
200 mil alunos da rede municipal

Avanço na vacinação contra covid e queda nas internações pela doença possibilitaram volta às aulas
Omar Matsumoto/PMSBC

Retorno às aulas presenciais seguirão todos os protocolos sanitários

Os sete municípios do ABC 
estão preparando a volta das 
aulas presenciais, após o fim do 
recesso escolar de julho. A re-
tomada, segundo o Consórcio 
ABC, está sendo organizada de 
forma a respeitar os protocolos 
sanitários, e é viabilizada com 
o avanço da vacinação contra a 
covid-19 e a queda na ocupação 
de leitos hospitalares.

A rede municipal de en-
sino do ABC conta com 645 
escolas, 200 mil alunos ma-
triculados e 13 mil professo-
res, além de outros 9 mil pro-
fissionais da educação. 

Segundo decreto do Gover-
no do Estado, as escolas da 
educação básica podem reto-
mar as aulas presenciais com 
até 100% da capacidade a 
partir de agosto, respeitando 
o distanciamento de 1 metro 
entre os estudantes.

Em Mauá, a volta às aulas 
presenciais foi iniciada nesta 
semana de forma gradual.  A 
partir de segunda-feira (2), a 
retomada das aulas presen-

ciais ocorrerá em Santo An-
dré, São Bernardo, Diadema 
e Ribeirão Pires. 

Em São Caetano, a volta 
acontece na terça-feira (3) com 
os grupos 4 e 5 da Educação 
Infantil, Ensino Fundamen-
tal I (1º ao 5º ano) e com a EJA 
(Educação de Jovens e Adultos). 
Já no dia 9 também retornam 
presencialmente os alunos do 
Grupo 3 (3 anos de idade). Se-
gundo a prefeitura, o retorno 
presencial não é obrigatório. 
“Os alunos podem permanecer 
com as aulas online em casa.”

Em São Bernardo, as famí-
lias que decidirem pelo não re-
torno dos alunos, os mesmos 
deverão realizar informe por 

escrito às unidades escolares. 
Ainda em agosto serão manti-
das as atividades impressas e 
que precisam ser realizadas pe-
los alunos, conferindo assim a 
presença ao aluno. 

“Neste primeiro momento, 
ainda é facultativo o retorno. 
Porém, todos os protocolos 
sanitários foram adotados em 
cada uma das 217 escolas mu-
nicipais para garantir a segu-
rança dos profissionais, bem 
como dos alunos”, destacou a 
secretaria de Educação de São 
Bernardo, Silvia Donnini.

n DESENVOLVIMENTO
O presidente do Consórcio 

Intermunicipal ABC e prefei-

to de Santo André, Paulo Ser-
ra, destacou a importância do 
retorno das aulas presenciais 
para o desenvolvimento dos 
estudantes, seguindo proto-
colos de segurança contra o 
coronavírus.

“O avanço na vacinação e 
a melhora nos indicadores da 
pandemia possibilitam que a 
retomada das aulas presenciais, 
seguindo as medidas sanitárias 
para proteger alunos, professo-
res e funcionários. A abertura 
das escolas nessas condições vai 
contribuir para garantir a apre-
ndizagem e a manutenção da 
segurança física e mental de cri-
anças e jovens”, afirmou Paulo 
Serra. (Reportagem Local)

Casa do Hip Hop comemora 
22 anos com festa virtual 

Após  a realização de 
ampla reforma este ano, 
que recolocou a Casa do 
Hip Hop de Diadema no 
mapa cultural, o espaço vai 
comemorar seus 22 anos 
hoje (31) com festa virtual, 
a partir das 14h, com atra-
ções que devem aquecer a 
audiência pelas redes soci-
ais da prefeitura.   A Casa do 
Hip Hop, fundada em 1999, 
foi a primeira dedicada ao 
gênero na América Latina.

Com passagens mar-
cantes pela Casa, onde já 
realizou shows e ajudou a 
promovê-la para além das 
fronteiras da cidade, o rapper 
Rappin Hood comandará a 
festa, que também terá ou-
tros importantes nomes da 
cena como DJ Dandan, Crew 
Back Spin, Ô Cálice LCN Feat 
GSantos,  T Mac, Guetto R, 
além de batalhas de Mc’s e 
B’Girls & B’boys. 

A apresentação ficará a 
cargo de Jean B, que tam-
bém é o coordenador da 
Casa, além de Reinaldo Lei-
va e Drica Back Spin.

n GRUPO Ô CÁLICE
O Grupo Ô Cálice, forma-

do por Luciano Macedo Be-
zerra da Mata, o LCN, Xando 
e GSantos Rapper, partici-
pará da festa  da Casa do Hip 
Hop. O grupo, que nasceu 
em 2002, traz em suas le-
tras cenários do contidi-
ano. “Trabalhamos temáti-
cas diversas. Procuramos 
levar sempre nas letras  uma 
mensagem positiva, de paz, 
trazendo sempre uma so-
lução para os problemas que 
se apresentam. Buscamos 
levar o público à reflexão”, 
destacou GSantos.

O rapper destacou o apoio 
da prefeitura aos artistas da 
cidade. “Apesar de estarmos 
vivendo essa pandemia, 
Dia dema vem fazendo uma 
grande campanha de criação 
de suporte técnico aos artis-
tas da nossa cidade. Isso in-
clui também os espaços físi-
cos com estrutura adequadas 
para realizar  as lives. A pre-
feitura tem olhado para a cul-
tura de uma forma especial”, 
pontuou. (RL)

Secretaria de Educação de Ribeirão Pires 
inicia cadastro para vagas em creche dia 9

Programa Esportivo Comunitário de 
São Caetano abre inscrições na segunda

A Secretaria de Educa-
ção de Ribeirão Pires reali-
zará, de 9 a 13 de agosto, 
o cadastro para vagas em 
creches municipais. Pais ou 
responsáveis legais por cri-
anças com idade entre zero 
e 3 anos deverão fazer o ca-
dastramento junto à Central 
de Vagas, mediante agenda-
mento prévio pelos tele-
fones 4828-9620/9621 (das 
9h às 12h e das 13h às 16h).

Após o cadastro, a Cen-
tral da Educação avalia a 
disponibilidade de vagas 
nas unidades de ensino e se 
o interessado cumpre os cri-
térios legais de atendimento 
pela rede municipal – ser 
residente de Ribeirão Pires, 
por exemplo.

No ato do cadastro, que 
é feito presencialmente na 
Secretaria de Educação, é ne-
cessária a apresentação dos 
seguintes documentos (obri-
gatórios): Certidão de Nas-

Um dos maiores pro-
gramas esportivos voltados 
à população do ABC, o PEC 
(Programa Esportivo Comu-
nitário) de São Caetano terá 
aulas presenciais retomadas 
a partir de 9 de agosto. A 
Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prevê que cerca 
de 6 mil moradores deverão 
se inscrever nas 27 modali-
dades existentes, já a partir 
de segunda-feira (2), de for-
ma totalmente gratuita.

As inscrições no PEC de-
vem ser feitas diretamente na 
secretaria (4228-2000), onde 
o munícipe deverá retirar pro-
tocolo criado juntamente com 
a Secretaria de Saúde para en-
frentamento ao coronavírus 
nesta retomada presencial. 
Dependendo da modalidade, 
a idade mínima para inscrição 
varia de 5 a 7 anos.

“O Programa Esportivo  
Comunitário vai ser bem tra-
balhado realmente em inicia-

cimento, RG e CPF dos pais 
ou responsáveis pela criança, 
comprovante de endereço no 
nome do pai, mãe ou respon-
sável legal (com validade de até 
três meses anterior – contas de 
água, luz, telefone fixo ou IPTU), 
e declaração de trabalho.

Importante frisar que as 

ção esportiva e atividades para 
crianças e adultos e da Terceira 
Idade. Temos algumas novi-
dades para o PEC, principal-
mente pelo fato de a secretaria 
ter essa divisão entre esporte 
e lazer. O lazer, de forma dife-
renciada, também terá suas 
novidades para a população”, 
explicou Mauro Chekin, secre-

atividades presenciais na 
rede municipal começarão 
a ser retomadas, gradativa-
mente, a partir de segunda 
(8), para alunos com mais de 
3 anos. Crianças abaixo dessa 
faixa etária permane cerão, 
neste primeiro momento, no 
ensino remoto. (RL)

tário de Esportes. 
Como marco para a re-

abertura das atividades es-
portivas em São Caetano, 
será realizado o Campe-
onato Brasileiro Juvenil de 
Ginástica Rítmica, a partir 
de 9 de agosto, com recorde 
de 12 estados participantes 
e 26 equipes. (RL)

Alunos com menos de 3 anos continuam com ensino online
Aulas presenciais serão retomadas em 9 de agosto

Klimkin/Pixabay Eric Romero / PMSCS

n ENTRE ASPAS

O avanço na vacinação e a 
melhora nos indicadores da 
pandemia possibilitam que a 
retomada das aulas presenciais,

Paulo Serra
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Enquanto a maior parte da 
indústria automotiva brasileira 
reclama da falta global de semi
condutores e outros componen
tes que atrapalha a produção, os 
executivos da Jeep não conse
guem tirar o sorriso do rosto. A 
marca norteamericana termi
nou o primeiro semestre deste 
ano com o Renegade na liderança 
dos utilitários esportivos com
pactos (40.610 emplacamentos 
e quinto modelo mais vendido do 
país) e o Compass na frente en
tre os médios (32.559 unidades e 
décimo modelo mais vendido). 

“Alvo” de alguns dos princi
pais lançamentos do ano, como 
Volkswagen Taos e Toyota Co
rolla Cross, o Compass teve sua 
linha 2022 apresentada em 
maio. A principal novidade foi 
o motor T270, que entrega os 
maiores torque e potência entre 
os propulsores flex produzidos 
no Brasil. Compartilhado com a 
linha 2022 da picape Fiat Toro, o 
1.3 turbo GSE (sigla para Global 
Small Engine, ou motor pequeno 

global) bicombustível trabalha 
acoplado ao câmbio automático 
de seis velocidades e é ofere ci
do nas versões Sport (a partir 
de R$ 143.490), Longitude (R$ 
158.990), Li mited (R$ 176.990) 
e Série S (R$ 198.990). 

A intermediária Longitude é 
estratégica na missão de equili
brar preço competitivo e ofer ta 
atraente de equipamentos. Mais 
baratas que as versões turbodie
sel com tração 4x4, que preser
vam o motor TD350 com 170 
ca valos de potência e 35,5 kgfm 
de torque, as configurações com 
motor flex são responsáveis por 
“puxar” as vendas do Compass. 

Com bloco de alumínio e 
injeção direta de combustível, 
o novo propulsor representa 
a terceira geração do MultiAir. 

Quando abastecido com etanol, 
gera  185 cv a 5.750 rotações 
por minuto e torque de 270 Nm 
(número que dá nome do motor) 
ou 27,5 kgfm a 1.750 giros. 

Segundo a Jeep – que, desde 
o início do ano, foi incorporada 
ao grupo Stellantis –, o T270 tem 
controle das válvulas ainda mais 
flexível para oferecer baixo con
sumo de combustível e reduzido 
nível de emissões de poluentes. 

Porém, as novidades do Com
pass 2022 não se restringiram ao 
motor. A linha incorporou discre
tas atualizações na estética. Por 
fora, ganhou novo parachoque 
dianteiro, a entrada de ar recebeu 
acabamento preto, novas rodas 
para todas as versões (18 polega-
das na Longitude), lan ternas, pin
tura das partes plásticas, faróis 

fullLED com assinatura em LED 
e auxiliares de neblina com a mes
ma tecnologia. De resto, o mode
lo preserva o design que combina 
elementos clássicos e modernos. 
Na frente, a indefectível grade de 
sete fendas é ladeada pelos faróis 
com LEDs. Na traseira, as lanter
nas horizontais, também com 
LEDs, tiveram o arranjo interno 
revisto, mas continuam a inva
dir a tampa do portamalas.

Por dentro foram reestilizados 
o volante, os painéis de portas, o 
console central, o painel de instru
mentos e os portaobjetos. Porém, 
o maior destaque interno da linha 
2022 é a nova central multimídia 
com tela de 10,1 polegadas Full
HD com estilo flutuante e os ser
viços conectados da plataforma 
Adventure Intelligen ce, presente 

em quase todas as versões – ex
ceto a Sport, de entrada. Tem 
navegação embarcada de série 
e espelhamento para Android 
Auto e Apple CarPlay. Na Longi
tude, o quadro de instrumentos 
tem sete polegadas e os retrovi
sores, rebatimento elétrico.

Outras novidades do Com
pass 2022 são as assistên cias à 
direção, como o controle de velo
cidade adaptativo, os alertas de 
colisão com frenagem automática 
e de mudança de faixa, o Park As-
sist e o farol alto automático. Além 
das obrigatórias bolsas de ar fron
tais para motorista e passageiro, 
o Compass 2022 traz airbags la
terais e de cortina – as versões 
Limited, Trailhawk e Série S adi
cionam um para os joelhos do 
motorista. Disponível para todas 

as configurações Turbo Flex da 
linha 2022 do Compass, o Jeep 
Traction Control + aplica força de 
frenagem na roda que escorrega e 
transfere, pelo diferencial, a tra
ção à outra roda em contato com 
o piso. Para habilitar a função 
basta pressionar a tecla “Asr Off”. 

O Compass Longitude T270 
parte de R$ 158.990 em quase 
todo o Brasil – nos Estados de São 
Paulo e Paraíba, a diferenciação 
tributária eleva a conta em cerca 
de 3%. Porém, o preço inicial vale 
só para a cor Verde Recon. As me
tálicas Prata Billet, Cinza Granite, 
Preto Carbon e Azul Jazz enca
recem o mode lo em R$ 1.900 e 
a perolizada Bran co Polar eleva 
a conta em R$ 2.400. O banco de 
couro Steelgray (R$ 1.600) é o úni
co opcional da versão, mas a lista 
de acessórios de personalização é 
ampla e inclui barras transversais 
de teto, tapetes para portamalas 
e assoalho, parabar ro traseiro e 
dianteiro, organizador de car gas 
no portamalas e su porte pa ra 
bicicletas. Quem gos ta (e se dis  põe 
a pagar) pode dei  xar o pre ço fi nal 
próximo dos R$ 200 mil.

Novo motor 1.3 turbo oferece melhor consumo que o antecessor 2.0; cabine possui combinação de requinte e rusticidade

no CENTRO  da  META
Versão intermediária Longitude T270 do Compass embala a Jeep na liderança entres os SUVs

Com o motor 1.3 turbo bi
combustível T270, o Compass 
Longitude oferece rodar que se 
aproxima mais dos carros de pas
seio – o novo propulsor trepida 
menos e é mais silencioso em 
relação ao antigo. Ao contrário 
das configurações a diesel e com 
tração 4x4, que se prestam ao 
uso offroad ine rente aos mode
los da Jeep, as versões flex têm 
tração apenas nas rodas dian
teiras e  proposta mais urbana. 

Com seus 180 cv (com gasoli-
na) e 185 cv (com etanol) e o bom 
torque de 27,5 kgfm, disponível 
já em 1.750 giros, o motor é mais 
disposto que o antigo 2.0 Tiger
shark de 166 cv e 20,5 kgfm, 
com etanol. A entrada do turbo 
é perceptível e ocorre de 1.500 a     
2 mil giros. O câmbio automático 
Aisin de seis marchas ajuda a dar 
ao veículo  comportamento “es
perto”. É possível acionar as mar

chas manualmente na alavanca 
do câmbio ou nas abas atrás do 
volante. A tecla Sport muda as 
res postas do câmbio, do pedal do 
acelerador e o peso da direção.

A estabilidade do SUV médio 
da Jeep se mostra equivalente à 
dos sedãs. Apesar da carroceria 
elevada, as inclinações nas cur
vas são discretas. As suspensões 
MacPherson na frente e atrás 
conferem rodar consistente. Nos 
trechos sinuosos, é preciso exa
gerar no pedal do acelerador para 
que as assistências dinâmicas en
trem em ação. Segundo a Jeep, 
a aceleração de zero a 100 km/h 
do Longitude 270 é feita em 
8,8 segundos com etanol. 

Para poupar combustível, o 
StartStop desliga o motor ao 
parar o veículo no trânsito e re
liga quando o motorista solta o 
freio. Aparentemente, a opção 
da engenharia da Jeep – com a 

indispensável orientação do 
marketing – foi priorizar o 
desempenho, atributo que o 
consumidor brasileiro do seg
mento de SUVs valoriza mais 
em detrimento do consumo. 

Segundo o Inmetro, as médi
as do Compass Longitude 270T 
2022 ficam em 10,3 km/l (gasoli-
na) e 7,1 km/l (etanol) no ciclo ur
bano e 11,9 km/l (gasolina) e 8,6 
km/l (etanol) na estrada. Apesar 
de não ser um consumo tão 
otimizado para um motor recém
lançado, re presenta evolução em 
relação aos índices do antigo 

Tigershark 2.0 Flex, que obteve 
8,8 km/l (gasolina) e 6,1 km/l 
(etanol) em ciclo urbano e 10,8 
km/l (gasolina) e 7,5 km/l (eta
nol) na estrada. Não por acaso,  
o Compass Longitude flex 2022 
evoluiu da nota D para a C no 
programa geral de etiquetagem, 
e de C a para A em sua categoria.

n A BORDO
O Compass Longitude T270 

proporciona conforto e espaço 
decente para motorista e quatro 
passageiros – o espaço atrás é 
bom para pernas, mas a largura 

não recomenda aco modar três 
adultos. O motorista tem regula
gens no banco e de altura e pro
fundidade do volante, que facili
tam achar a posição para dirigir. 

Em termos de estilo, a cabi
ne do Compass segue o padrão 
da marca, com interessante 
com  binação de rusticidade e re 
quinte. Os característicos deta
lhes irreverentes de design que 
tradicionalmente ficam “es con
didos” nos modelos da Jeep – 
os chamados easter eggs – são 
simpáticos e divertem a quem os 
encontra. A área envidraçada é 

generosa e amplia a sensação de 
espaço no habitáculo.

Quem viaja atrás dispõem de 
tomadas USB/12V e saída de ar. 
Equipamentos como chave pre
sencial, tampa traseira elétrica, 
alerta de obstáculos dianteiros e 
traseiros, assistente de saída em 
ladeiras (Hill Holder), alertas de 
tráfego cruzado e freio de esta
cionamento eletrônico ajudam 
a tornar a vida mais confortável. 
O multimídia de 10,1 polegadas 
fica bem posicionado e tem uso 
bastante intuitivo, facilitando o 
acesso às informações. (LHMP)

Linha 2022 do Jeep Compass 
incorporou discretas atualizações 

estéticas, mas mantém a cobinação 
de elementos clássicos e modernos

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

SUV de
PASSEIO



Sábado e Domingo, 31 de julho a 1º de agosto de 2021Classificados8

classificados 7

Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (11)  4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

Você pode acreditar
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Serviços Gerais

Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio  de diadeMa

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo 
é uma empresa  de telecomunicações que fornece

 a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
 em telefonia e segurança eletrônica.

Câmeras de monitoramaneto Automatização de portões
TEL:  11 2805-1730 / 2805-2088 

RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA  
DIADEMA /SP  - CEP: 09950-110 

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

Sábado e Domingo, 31 de julho a 1º de agosto de 2021

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

INFORME

Parte IIFIBROMIALGIA:  O QUE VOCÊ PRECISA SABER.

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

Fibromialgia tem cura ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cionam.

É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como melhorar a fibromialgia ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de operar milagres.

Em relação ao Doença Ocupacional:

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

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

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

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

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

desnecessários, tratamentos ineficientes e dias de trabalho perdidos. 

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

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

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

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

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

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

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
DE 29/07/21: PORTARIAS: 1265, CESSA a contar 
de 19/07/2021, Portaria GP nº 1.013 de 24 de mar-
ço de 2021, que colocou à disposição do IPRED, 
ADANS HANS ABAD, Pront. 118.475. 1266, RE-
VOGA a contar de 01/08/2021, FG nível 5, FRAN-
CISCO ANICETO DO CARMO, Pront. 102.039, SO. 
1267, DESIGNA a contar de 01/08/21, FG nível 5, 
CRISTIANO COSTA RODRIGUES, Pront. 119.276, 
SO. 1268, DESIGNA a contar de 01/07/21, FG nível 
5, VANESSA DANIELA FRANÇA, Pront. 105.858, 
SASC.
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: 0107/2021 - PC: 0157/2021. Obje-
to: R. de P. p/o Forn. de Kit de Mat. Escolar. Agen-
dado para: 18/08/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 
0106/2021 - PC: 0155/2021. Objeto: R. de P. p/o 
Forn. de Balanças e Estadiômetro. Agendado para: 
17/08/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 0108/2021 - 
PC: 020/2021. Objeto: R. de P. p/o Forn. de Equip. 
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. Agendado 
para: 18/08/2021 às 09h00. Informações, e/ou re-
tirada Edital completo, mediante pagamento das 
cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almiran-
te Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias 
úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. 
www.diadema.sp.gov.br
Pregão Eletrônico: 007/2021 - PC: 010/2021. Obje-
to: Fornecimento de Material de Enfermagem – Pro-
grama Diabetes. Tornar sem efeito a publicação no 
DOM do dia 29/07/2021 - Resumo Ata RP 121/2021 
entre Município Diadema e Roche Diabetes Care 
Brasil Ltda.
Pregão Eletrônico: 007/2021 - PC: 010/2021. Obje-
to: Fornecimento de Material de Enfermagem – Pro-
grama Diabetes. Resumo Ata RP 121/2021 entre 
Município Diadema e Roche Diabetes Care Brasil continuaÇÃo ä

Ltda. 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: 023/2021 - PC: 338/2020. Objeto: 
Fornecimento de Insumos Odontológicos.Resumo 
Ata RP 134/2021 entre Município Diadema e Me-
dicom Eireli, Resumo Ata RP 135/2021 entre Muni-
cípio Diadema e Interjet Comercial Eireli, Resumo 
Ata RP 136/2021 entre Município Diadema e Dupac 
Comercial Eireli.Itens homologados na publicação 
do Diário Regional dia 03/07/2021. Prazo entrega: 
05 dias úteis. Vigência: 12 meses a partir desta pu-
blicação. 
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 131/2020 - PC: 232/2020. Objeto: 
Forn. de Reagentes para Realização de Exames de 
Hemograma. Ata RP 238/2020 entre Município Dia-
dema e SG Tecnologia Clinica Ltda. Tornamos públi-
co que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 31/10/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 104/2020 – PC: 186/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. de Enfermagem. Atas RP entre Mu-
nicípio Diadema e as empresas: Ata RP 244/2020 
Medicom Eireli; Ata RP 245/2020 Rayon Indústria E 
Comercio De Confecções Eireli; Ata RP 246/2020 
Medi House Ind. E Com. De Prod. Cir. Hosp Eire-
li; Ata RP 247/2020 Crismed Comercial Hospitalar 
Ltda; Ata RP 248/2020; Disppack Produtos Des-
cartáveis Ltda. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 31/10/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 076/2021 - PEC: 320/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. De Pneus De Motos E De Veículos 
Quatro Rodas. Homologado o pregão em epígrafe 
declarando a licitação fracassada de acordo c/Desp. 
Pregoeiro (a).
Pr. Eletrônico: 068/2021 - PEC: 057/2021. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. De Kits De Lanches. Homologado o 
pregão em epígrafe declarando a licitação fracassa-
da de acordo c/Desp. Pregoeiro (a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 076/2021 - PEC: 320/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. De Pneus De Motos E De Veículos 
Quatro Rodas. Tornamos público que a Licitação em 
epígrafe foi declarada “Fracassada”.

PR Eletrônico: 068/2021 - PEC: 057/2021. Objeto: 
R. de P. p/o Forn.De Kits De Lanches. Tornamos 
público que a Licitação em epígrafe foi declarada 
“Fracassada”.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROGRAMA FREN-
TE DE TRABALHO – EDITAL Nº 01/2021- A Prefei-
tura do Município de Diadema, através da Secretaria 
de Administração e Gestão de Pessoas convoca os 
candidatos classificados a comparecerem no dia e 
horário abaixo indicados, à Rua Almirante Barroso, 
111, no Anfiteatro do Paço Municipal, Vila Santa Dir-
ce, Diadema, munidos dos seguintes documentos 
originais: Documento de Identidade – RG; Cadastro 
de Pessoa Física – CPF (Regularizado); Certidão de 
Casamento (com averbação de separação ou divór-
cio, se cabível); Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (C.T.P.S.) – (original e xerox das folhas de 
identificação e da última demissão) ou Extrato Pre-
videnciário (CNIS) emitido pelo INSS; declaração do 
INSS (constando ou não o recebimento de benefí-
cios em nome do candidato); Comprovante de es-
colaridade, se possuir; Comprovante de residência 
recente (conta de luz, água, telefone fixo, celular ou 
internet); 2 (duas) fotos 3x4 iguais, coloridas, recen-
tes e sem uso; Atestado de Antecedentes Criminais 
atualizado (Retirado no Poupatempo ou via Internet 
pelo site da Polícia Civil do Estado de São Paulo); 
Relatório Médico recente para os candidatos porta-
dores de necessidades especiais (pessoas com de-
ficiência); Certidão atualizada do Processo de Exe-
cução Criminal que concedeu o regime semiaberto e 
aberto para os candidatos que se encontram nessa 
situação; Certidão atualizada do Processo de Exe-
cução Criminal que conste o cumprimento total da 
pena, informando a extinção da punibilidade, para 
os candidatos egressos do sistema penitenciário; 
Carteira de Apresentação ou Caderneta de Alberga-
do, para os candidatos beneficiários do regime se-
miaberto e aberto; Declaração e encaminhamento 
de instituição responsável por assistir o candidato 
em situação de rua e ou convivente nos centros de 
acolhida de Diadema ou do Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social para Pessoas 
em Situação de Rua; Certidão de Nascimento ou RG 
dos filhos até 18 anos e dos filhos com deficiência. O 
não comparecimento indicará a desistência e conse-
quente perda da vaga.
Dia03/08/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
361,TIAGO MENEZES DA SILVA,1134080678
362,FABIO APARECIDO DA SILVA LIMA,450291868
363,TIAGO LUCIANO PAULINO BATISTA MACHA-
DO,444667301
364,FABILSON GONZAGA DA SILVA,431197799
365,LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS,416742725
366,MAURICIO BEZERRA DA SILVA,437986664
367,BRAULINO MAXIMILIANO XAVIER,413677916
368,ERIVALDO OLIVEIRA SILVA,461517255
369,FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PAREDES,
370,NELSON JAIME SOARES JUNIOR,450026565
371,CESAR HENRIQUE FRANCISCO DOS AN-
JOS,383109231
372,ANDREYU MOREIRA DE SOUZA,459142756
373,JEFERSON SILVA,472785618
374,CRISTIANO SOARES DA SILVA,464995905
375,APARECIDO FERREIRA  DE 
SOUSA,46290507x
376,WILTON SANTOS ARAUJO JU-
NIOR,381061590
377,CARLOS EDUARDO PEREIRA,461685437
378,FELIPE DE LIMA ANTUNES,472995601
379,ANDERSON ALAN SANTOS FREI-
TAS,481145977
380,FELIPE NICODEMUS,476168351
Dia03/08/2021 às 09h45min
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
381,ALISON MIGUEL DA SILVA,475349635
382,MARCOS PAULO ROCHA,479973325
383,EDILSON NASCIMENTO DE JE-
SUS,479982958
384,LUIS HENRIQUE CONCEIÇÃO BEN-
TO,485570956
385,WELLINGTON GASPARI DE LIMA,480653422
386,MAICK MACHADO,483284178
387,FÁBIO CESAR DE LIMA SALGUEI-
RO,570408039
388,REGINALDO DA SILVA SOUZA,586480602
389,RAFAEL CHAGAS DOS SANTOS,492131958
390,LUCAS SANTOS PEREIRA,499244230
391,WALLACE APARECIDO CARVALHO DA 
SIVA,490419276

392,LUCAS MEDRADO MEIRA,49002147x
393,CAIQUE SANTOS,497078521
394,JEFFERSON FELIPE DA SILVA,4918093828
395,LUCAS APOLINARIO PEDRO,431626753
396,WESLLEY FREITAS DA SILVA,430964298
397,BRUNO RODRIGUES,435155568
398,BRUNO DA SILVA,433093705
399,LUCAS HENRIQUE PEREIRA,437156746
400,DAVID COSTA PINTO FREITAS,625842984
Dia03/08/2021 às 10h30min
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
401,EMERSON ALEXANDRE COUTO DOS 
SANTOS,46374486x
402,HENRIQUE DOS SANTOS,469063363
403,DANILO DA CRUZ SILVA,460863435
404,DAVID LUCIANO SANTOS BENI-
TES,390660310
405,ISRAEL JOSE FRANCISCO MACE-
DO,37620042
406,HENRIQUE PEREIRA SARAIVA,371817250
407,MARCOS VINICIUS DOS ANJOS,52363770
408,WALLACE FERREIRA DOS SANTOS PAULA,
409,HENRIQUE PIRES DA MOTTA  ,568926316
410,JEISON RODRIGUES DE ALMEIDA,506399990
411,ANDRE HENRIQUE MARIANO,
412,DEIVD PEIXOTO DE LIMA,374077144
413,ALESSANDRO DA SILVA ZEFERINO,
414,JONATHAN SILVA MEDEIROS,670605785
415,MATHEUS PAES DA SILVA,377848049
416,DIEGO GUSTAVO SILVA OLIVEIRA,50181095x
417,THIAGO ANTÔNIO DOS SANTOS MAR-
QUES,603488973
418,JACQUES APARECIDO CARDOSO,251878181
419,DAVI ANDERSON ALVES DE SOU-
ZA,236851056
420,ADMILSON MATIAS DE OLIVEIRA,244697140
Dia 03/08/2021 às 13h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
324,MARIA JOSE,585822013
325,TATIANA AMARO,331194685
326,MERINEIDE GOMES DOS SAN-
TOS,50120408_8
327,ANA PAULA FEITOSA DOS SAN-
TOS,38862.0389
328,TATIANY PORTO SILO,278726379
329,CARLA FELIPE JURADO,298624746
330,PATRÍCIA CRISTINA DE JESUS,30 640 026 1
331,ELIZANGELA JESUS PEDRO,34020218x
332,KATIA CORDON,348792220
333,ROSEANE GOMES SANTOS,374492189
334,ROSÂNGELA MARIA DA SILVA,39.492.768-0
335,FABRICIA DA COSTA ALMEIDA,401589390
336,ELISABETE CRISTINA GOMES,346994408
337,GILVANICE MARIA DA SILVA,59132.431-3
338, SANDRA MARIA MACHADO DA SIL-
VA,344574775
339,MÁRCIA MARIA DE JESUS BRAN-
CO,416757893
340,JULIANA DOS SANTOS AZEVEDO 
LANA,47735824-x
341,ANDREZA RIBEIRO DE LIMA GO-
MES,354155933
342,ARIANA DE SOUZA DIAS,415356556
343,MÔNICA PEREIRA DA SILVA,26631488-0
Dia 03/08/2021 às 13h45min
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
344,MARIA INÊS PEREIRA DOS SAN-
TOS,41625926
345,FERNANDA,444441906
346,JÉSSICA APARECIDA DA SILVA,283478780
347,MARIA NAIDIA XAVIER FARIAS,553171094
348,FABRICIA LIMA PEREIRA,340043040
349,LUCIENE SILVA BARROSO,421934797
350,ÁUREA CRISTINA TRAJANO RIBEI-
RO,41.262.809_0
351,JOSEANE LUCIA NOGUEIRA,40.939.766-0
352,CRISTIANE ARAUJO FAUSTINO,466171420
353,LINETE VIEIRA MOREIRA SILVA,582357275
354,ALESSANDRA DE SOUZA,278815418
355,MARINA DALVANIZA DE BRITO,413023539
356,INGRID LUZ HERRERA,371357883
357,JOICE RENATA ISAIAS DOS SAN-
TOS,212862361
358,WANIELLY SILVA MARES DOS SAN-
TOS,404099440
359,ANA PAULA DA GUIA GAGLIARDI,40588216-6
360,GISELE NUNES CAMPOS,40441191-5
361,GEANE VIEIRA DOS SANTOS,41674610x
362,JANAINA SILVA MODESTO,344971466
363,VELUMA CRISTINA PINTO,427312899
Dia 03/08/2021 às 14h30min
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
364,HADRIA PATRÍCIA DA SILVA GUE-
DES,341664510
365,EVA ZILMA DA SILVA LIMA,41.142.140-2
366,MARIA APARECIDA DA CUNHA PEREI-
RA,454793996
367,JUSSARA SILVA AGUIAR,594607449
368,ROCILENE PEREIRA DE OLIVEI-
RA,414084202
369,ROSILENE FRANÇA DE ARAUJO,40.410.166-5
370,ANANDRA FERREIRA DOS NASCIMEN-
TO,418847575
371,THAIS COUTINHO DE JESUS,412730042
372,KETLYN CRISTINA ROCHA SOARES BOA-
VENTURA,412865981
373,TAMIRIS FERNANDA DE OLIVEIRA,42918007x
374,MARIA JOENIA ALVES DE SOUZA,411530732
375,JUCILENE NOVAIS,419841696
376,LUCIANA RODRIGUES DE AGUIAR,429628067
377,LORENA DANTAS DA SILVA,13.224.236-28
378,ANA CRISTINA CONCEIÇÃO DA SIL-
VA,470087080
379,PATRICIA SILVIA DE OLIVEIRA,44.897.741-2
380,TATIANE APARECIDA DA SILVA FIRMI-
NO,424667010
381,VANILDA ALVES SANTOS,46.651.838.9
382,GISLAINE SOUZA ANDRADE,44878113x
383,ELISÂNGELA TAVARES OLIVEIRA DA SIL-
VA,493545335
Dia04/08/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
421,ALEXANDRE DE PAULA ANDRA-
DE,265305007
422,MARCIO PEREIRA LAINA,322599829
423,JOSE CARLOS SANTOS,268270077
424,ANDERSON AVELINO DA SILVA,305977593
425,MARIO SERGIO PEREIRA DE CERQUEI-
RA,527890388
426,EDER DONIZETE LEANDRO DE  OLIVEI-
RA,346999042
427,RAFAEL DE SOUZA QUEIROZ,367787489
428,FABIANO DA SILVA,367959586
429,IZAEL ALVES DA SILVA,371323666
430,RAFAEL ALVES DE SOUZA,46977163x
431,LEONALDO DA SILVA VICENTE FERREI-
RA,573963034
432,JOSÉ LINALDO DE SOUZA CARDO-
SO,474893005
433,SILVANO NUNES DE SOUZA NETO,383622694
434,LEANDRO DA SILVA PEREIRA,45286866x
435,JHONATAN FLEMING JARDINS,438214754
436,ADRIANO DE LUCAS FERREIRA,431128686
437,JÚLIO CÉSAR GOMES DE SOUZA,452899941
438,FERNANDO RODRIGUES DE MACE-
DO,449720305
439,DAVID WILLIAM MARENA CANE-
DO,457456565
440,FILLIPE COVACH RATOS 
BARBOSA,46329029x
Dia04/08/2021 às 09h45min
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
441,JACKSON RAMON DA SILVA SOU-
SA,472837448
442,DIAN LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS,477366843
443,CARLOS MAGNO FERREIRA DA SIL-
VA,365951717
444,LUCAS FERREIRA,4869128603
445,WESLEY ZEFERINO DA SILVA,482388778
446,ARNALDO BORGES SANTANA RODRI-
GUES,48034864 9
447,LEANDRO CESAR VIEIRA,3453627674
448,DANIEL ALEXANDRINO DE AMO-
RIM,480273984
449,RODRIGO LEITE RIBEIRO DOS SAN-
TOS,36939178-0
450,ANDERSON DA SILVA,490621387
451,WILLIAN SÉRGIO GOMES,354801946
452,KEVIN DOS PASSOS ALVES DE SOUSA,
453,ALEX SANDRO ANACLETO DE 
ARAÚJO,44061773x
454,ALMARI ROGE  MORAES DOS SAN-
TOS,3431726
455,MARIO ALISSON DINIZ DOS SAN-
TOS,4773240202
456,ALDEMIRO ALVES CARDOSO,77889356
457,LUIZ MANOEL RESENDE,545840715
458,ALTIVO DO NASCIMENTO NOGUEI-
RA,242838753
459,EDSON FERREIRA DE FREITAS,103977314
460,JOSE MOREIRA DE SOUZA,557423429
Dia04/08/2021 às 10h30min
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
461,DEVAIR PAULO FERNANDES,501813780
462,JOSÉ DE JESUS,146639297
463,JOSÉ ROBERTO CABRAL DA SIL-
VA,107333107
464,CICERO CAITANO DE LIMA,354797566
465,LUÍS ANTONIO DE OLIVEIRA,124819990
466,PAULO AFONSO FERREIRA DE 
SOUSA,15632362x
467,ANTONIO DE LOURDES DE 
CASTRO,18378960X
468,ANTONIO CARLOS DE BARROS,118723674
469,JOÃO PEREIRA DA FONSECA,290422395
470,CARLOS ALBERTO LIRIA BRES-
CHI,122562707
471,JOAO FIDELIS DA CONCEICAO,136743249
472,MARCOS NEI PADILHA DE QUEI-
ROZ,236906872
473,CARLOS EDUARDO DA CRUZ,144994240
474,EDEMILSON LUIZ DA FONSECA,118248935
475,IDEMAR MODESTO DE OLIVEIRA,223484490

476,HELIO LEONIDAS MELAO,174266807
477,JARDIEL FRANCISCO VIANA,188920468
478,FRANCISCO DA SILVA DOS SAN-
TOS,211048999
479,JOSÉ SANTOS DA SILVA,182656512
480,CARLOS ROBERTO COUTO,201663314
Dia 04/08/2021 às 13h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
384,CINTIA,44554823x 
385,ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS,465449220
386,ATHAIS ALVES DANTAS,46.543.981-0
387,THAÍS PAPALEO,449297536
388,KARINA AMANCIO DA SILVA,449297664
389,HÉLLEN BONIFACIO PEIXOTO,447950952
390,LUANA MARIA DA SILVA,N INF
391,MARIA ERICA DA SILVA SANTOS,8039129
392,LUAMAR SOARES DA SILVA,46.875.514-7
393,DAIANE PEREIRA DOS SANTOS,290718132
394,HÉVILA BRUNA FONTEBASSO,459056165
395,LUANA DA SILVA,48.689.914-7
396,KATIA FELIX DOS SANTOS,463577735
397,ANA CAROLINA CARDOSO DE ALMEI-
DA,283728608
398,GRAÇA CRISTINA DA SILVA,472769315
399,MARICIA CRISTINA DA SILVA PRI-
MO,472535961
400,AMANDA APARECIDA AZEVEDO,472601210
401,ANDRÉIA  FREITAS DOS SAN-
TOS,47.280.979-9
402,THAIS LIMA PEREIRA,520853477
403,JÉSSICA MARIA DA SILVA,47.301.364-2
Dia 04/08/2021 às 13h45min
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
404,LAILA RAFAELA FERREIRA SIMAS,334741415
405,LUANA FERNANDES ROCHA,480064878
406,DEISIANE SANTOS DE ALMEIDA,481920225
407,BRUNA DE BRITO DOS SANTOS,473396956
408,JÉSSICA DE PÁDUA CAVALCANTE 
ARRUDA,49673247_x
409,KELLEN DE SOUZA ALVES LU-
CAS,34664949_3
410,THAIS APARECIDA SOUZA DE 
ALMEIDA,36229480x
411,GISELE GOMES PEREIRA,48764105x
412,RAFAELA KOVAC,481405689
413,JESSICA ALMEIDA DOS SANTOS,156016756
414,ANDREIA APARECIDA MENDES DE OLIVEI-
RA,480586342
415,JANAINA NASCIMENTO PINHEIRO DE JE-
SUS,372809911
416,STEFANI MENDES DE QUEIROZ,492401846
417,JANAÍNA JOSEANE DA SILVA,492539200
418,STEFANE MORAES DOS SANTOS,49089351-x
419,ANA CLAUDIA OLIVEIRA NOGUEI-
RA,491485876
420,FERNANDA SILVA PEREIRA,4955799007
421,NATHANE OLIVEIRA SANTOS,490595091
422,ANDREZA DE SOUZA DA SILVA,362292243
423,PRISCILA MARJORIE DIAS DOS SAN-
TOS,349570395
Dia 04/08/2021 às 14h30min
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
424,JOSEANE DIAS CARDOSO,490137088
425,GISLANE CIPRIANO DA SILVA,523397720
426,JOSIANE GOMIDES DA SILVA,49.619.851-8
427,DARLETE SILVA BONFIM,490620363
428,JUSSARA DA SILVA RODRIGUES,N INF
429,TAYANE  GABRIELLE VALENTIM  BOTE-
LHO,4393167843
430,ANYELLE GOMES DA SILVA,489871471
431,ERICA SANTOS LIMA,49.899.244-5
432,ALINE GONÇALVES VALENTIM,435644968
433,DANIELA SANTANA DOS SANTOS GO-
MES,43525306-2
434,JENNIFER CRISTINA BENITES DA SIL-
VA,378467712
435,JAQUELINE LÚCIA BARRETO,367534654
436,DAPHNE AGOSTINHO DA SILVA,444439407
437,AYNOÃ ANDREZA DOS SANTOS,46002310x
438,SONIA JUSSIARA APARECIDA LEITE DOS 
SANTOS,N INF
439,ADRIELLY FERREIRA,557881936
440,MELISSA GOMES MARCIANO,467008942
441,VANESSA DEL MONACO DOS SAN-
TOS,371120329
442,MICHELLE ALVES DE JESUS,505570543
443,SUELLEN CRISTINA LANA,388992840
Dia05/08/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
481,JOSÉ DE RIBAMAR MOURAO 
DIAS,545824199
482,JOSÉ JOÃO NETO,187604563
483,ABDIAS FERREIRA MATOS,365262389
484,FABIO EDUARDO RUFINO,194600415
485,DJALMA RIBEIRO VILARES,243150659
486,JOSE CARLOS ALVES DE LIMA,232998073
487,MANUEL ALVES FERREIRA,
488,SIDNEI ANTONIO MADUREIRA DE SOU-
ZA,201654258
489,GENIVAL SALVIANO DA SILVA,248006290
490,FRANCISCO ALTINO,201663835
491,CLAUDIO DA SILVA EVARISTO,210513974
492,ADILSON INÁCIO DA SILVA,218922401
493,CLAUDIO BARBOSA DE SOUZA,212411597
494,ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA,280286193
495,ADÃO GOMES SILVA,5309751300
496,CARLOS EDUARDO RIBEIRO BARBO-
SA,194606715
497,NALDECIR VIANA PEREIRA,222886730
498,RONALDO APARECIDO CORVE-
LO,228638094
499,ENIO GOES DA CRUZ,217655129
500,ALTAIR ALVES DOS SANTOS,198959904
Dia05/08/2021 às 09h45min
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
501,ANDERSON MARTINS DE OLIVEI-
RA,233956761
502,MARCELINO PEREIRA COELHO,242831692
503,ELI DE OLIVEIRA,244122908
504,JOSEILDO DA SILVA RODRIGUES,243300313
505,AFONSO SILVA CERQUEIRA,245536905
506,IRARLANDO DO NASCIMENTO,281459137
507,ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA,21628174X
508,RICARDO PACHECO,201669109
509,CRISTIANO PEREIRA DA SILVA,205401417
510,PAULO CÉSAR DA  SILVA,263023874
511,GERALDO MATHEUS DE CARVA-
LHO,532324146
512,DJALMA CIRINO INOCENCIO,272467996
513,ADÃO APARECIDO JESUS NEVES,501208264
514,ROBINSON SEVERINO DA SILVA,256687225
515,FLÁVIO VALCACIO  SOARES,274909029
516,AGUINALDO LOURENÇO ALVES,266314818
517,AURI PEDRO DA SILVA,28932855
518,MAURICIO APARECIDO JOAQUIM,291296774
519,JEAN CARLOS SOARES DOS SAN-
TOS,236911223
520,JOEL APARECIDO BUENI DE ALMEI-
DA,270081446
Dia05/08/2021 às 10h30min
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
521,ROGERIO APARECIDO DAMASIO TEODO-
RO,293338978
522,GIRLANDO SOUSA RAMOS,399035084
523,JODEIR GONÇALVES DE OLIVEI-
RA,339547480
524,DANIEL CORREIA,296777870
525,ABNER NUNES PEREIRA,297855475
526,RENATO DOS SANTOS,295821218
527,BENEDITO APARECIDO FERREI-
RA,271724158
528,VALDEMIR SERGIO DOS SANTOS,297430944
529,EMERSON LUCIO PEDROSA,325499007
530,GILBERTO CATIRA DE SOUSA,308640597
531,JOÃO PEDRO SOUZA DA SILVA,352537772
532,RICARDO AMARAL ROQUE,390067570
533,MÁX RELSON DA SILVA,340579997
534,CLAYTON FERNANDO MOREIRA,354713528
535,EDUARDO FERREIRA FRIAS,324993304
536,GILBERTO FR ALMEIDA JUNIOR,36165523x
537,LIDIANO DA SILVA LIMA,433140409
538,PAULO CÉSAR DE SOUZA,349567803
539,RICARDO MOREIRA,361338144
540,CLEITON  DA CONCEICAO,307066526
Dia 05/08/2021 às 13h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
444,ANDRESSA NUNES SAMPAIO,55314128-4
445,TAINÁ SILVA MACEDO,377465410
446,JENNIFER JULIANO PEDRO,532391238
447,THALYA GONCALVES ALVES,52.529.792.3
448,FRANCISCA FERREIRA DA RO-
CHA,535914672
449,ELIANA TERESA CONCEIÇÃO DOS SAN-
TOS,170583016
450,ZELIA CEZAR MORAES,268461624
451,VIVALDINA RODRIGUES DE BAR-
ROS,27.658.268-8
452,APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DA SIL-
VA,19.780.184-5
453,HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO,371246817
454,IZABEL CRISTINA BARBOSA NU-
NES,184740174
455,ELIZETE LOPES DE OLIVEIRA DA 
SILVA,27930675l
456,MARIA APARECIDA DA SILVA,359606878
457,LUZINETE MARCENA DA SILVA,20386654x
458,CARMELITA MARIA PEREIRA,380412416
459,CLEONICE FÁTIMA MANOEL,177125810
460,COSMA ISIDORA DA SILVA FORTUNA-
TO,156387037
461,MARIA ZERLENE DE OLIVEIRA,195035276
462,VILMARIA PEREIRA COSTA,325303745
463,ANGELA MARIA DA COSTA,211135318
Dia 05/08/2021 às 13h45min
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
464,ANA MARIA DIAS,29578303-5
465,ALDAILDA ALVES DA SILVA,288244084
466,LUZINETE RAMOS DA SILVA,218991940
467,IVANILDA VALENTIM DA SILVA,362202991
468,ONELICE LUIZA DOS SANTOS,25962676_4
469,MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SAN-



Sábado e Domingo, 31 de julho a 1º de agosto de 2021
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DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 30 DE JULHO 
DE 2021: PORTARIA: 172, REVERTE APOSEN-
TADORIA, a pedido, a contar de 02.08.2021, ANA 
PAULA DOS SANTOS RODRIGUES, Prontuário 
105.610, Professor de Educação Infantil, SE.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
DE 30/07/21: PORTARIAS: 1269, EXONERA a con-
tar de 31/07/2021, GERALDO MAGELA DO CAR-
MO, PRONT. 119787, Oficial de Gabinete II, SG. 
1270, NOMEIA a contar de 31/07/2021, DAYANE 
MOTA DA SILVA, RG 49.254.675-7, Oficial de Ga-
binete I, SG.

DECRETO Nº 7976, DE 30 DE JULHO DE 2021 
DISPÕE sobre a organização das Unidades Edu-
cacionais e atividades escolares durante período 
de pandemia de COVID 19 no âmbito do município 
de Diadema, e especialmente sobre o retorno pre-
sencial e híbrido para o segundo semestre de 2021. 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.881 de 
22 de março de 2020 que institui o Plano São Pau-
lo; CONSIDERANDO a deliberação nº 195 de 13 de 
janeiro de 2021 do Conselho Estadual de Educação; 
CONSIDERANDO o contexto sanitário e pandêmico 
do município de Diadema, em relação à COVID-19 
bem como as deliberações do COMITÊ INTERSE-
CRETARIAL DE COMBATE À COVID; CONSIDE-
RANDO ainda o que consta no processo adminis-
trativo interno de nº 1530/2021; DECRETA Artigo 1º. 
O retorno híbrido das aulas presenciais será imple-
mentado nas escolas públicas municipais, no âmbito 
do Município de Diadema, de maneira escalonada, 
nas datas a seguir elencadas: a) 02 de agosto para 
Ensino Fundamental; b) 16 de agosto para Educa-
ção Infantil com as crianças de 4 e 5 anos; c) 16 de 
agosto para Educação de Jovens e Adultos; d) 16 de 
agosto para Educação Infantil com todas as crianças 
matriculadas nas creches conveniadas da Prefeitura 
Municipal de Diadema; d) 23 de agosto para Educa-
ção Infantil com as crianças de 0 a 3 anos - integral, 
matriculadas na rede direta da Prefeitura Municipal 
de Diadema. §1º O retorno seguirá o Documento 
Orientador de volta às aulas presenciais (Circular 
118/2021), produzido em parceria com a secretaria 
de saúde com ocupação inicial de 25% dos estudan-
tes, organizados em grupos semanais. Artigo 2º As 
famílias que não quiserem enviar seus filhos opta-
rão em documento próprio para aulas síncronas e 
assíncronas. 
§1º Os alunos que optarem por este regime terão 
presença assegurada após entrega das atividades 
pedagógicas. Artigo 3º. As escolas das redes esta-
dual e privada de ensino seguirão as orientações 
de retorno presencial ou híbrido estabelecidas pelo 
Governo do Estado de São Paulo. Artigo 4º Nas ati-
vidades mencionadas neste decreto é obrigatória a 
adoção dos protocolos sanitários previstos no Plano 
São Paulo. Artigo 6º Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. Diadema, 30 de julho de 
2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR - Prefeito Munici-
pal, DHEISON RENAN SILVA - Secretário de Go-
verno, DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA - Secre-
tária de Assuntos Jurídicos, ANA LÚCIA SANCHES 
-Secretária de Educação.

DECRETO Nº 7977, DE 30 DE JULHO DE 2021 ES-
TABELECE normas complementares relacionadas 
aos pedidos de compras, gestão e fiscalização das 
contratações que tenham por objeto a aquisição de 
bens e serviços comuns a todos os órgãos e entida-
des da Administração Municipal Direta, Autarquias 
e Fundações de direito público. JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais; CONSIDERANDO o disposto no Decreto 
4.849/1996, no artigo 61 da Lei Complementar Muni-
cipal nº 36/1995, no artigo 82, § 2º, da Lei Orgânica 
do Município, nas Leis nº 8.666/93, 10.520/2002 e 
14.133/2021; CONSIDERANDO a razoabilidade da 
harmonização e padronização de procedimentos de 
gestão e de fiscalização de contratos administrati-
vos comumente celebrados pelos órgãos e entida-
des da municipalidade; CONSIDERANDO ainda, 
o que consta dos autos do Processo Eletrônico nº 
18.623/2021; DECRETA Art. 1º Fica estabelecida 
normas complementares relacionadas à gestão e 
fiscalização das contratações que tenham por obje-
to a aquisição de bens e serviços comuns a todos 
os órgãos e entidades da Administração Municipal 
Direta, Autarquias e Fundações de direito público. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços 
comuns, para os fins e efeitos deste Decreto: I – os 
seguintes bens: a) gêneros alimentícios estocáveis; 
b) gêneros alimentícios perecíveis; c) produtos de 
limpeza em geral; d) sacos de lixo; e) produtos 
descartáveis em geral; f) materiais de escritório em 
geral; g) mobiliário padrão; h) papel toalha (rolo e 
interfolhado); i) papel higiênico (30 metros);
j) artigos eletrônicos e eletrodomésticos em geral; k) 
aquisição de computadores, notebook, impressoras 
e artigos de informática; l) aquisição de ar-condicio-
nado. II – os seguintes serviços: a) limpeza de caixa 
d’água; b) fornecimento de extintor; c) manutenção 
de ar-condicionado; d) locação de veículos em geral; 
e) locação de computadores, notebook, impressoras 
e artigos de informática; f) telefonia móvel pessoal; 
g) internet e telefonia fixa comutada; h) locação de 
banheiros químicos e pias, compreendendo, tam-
bém, os respectivos serviços de transporte, monta-
gem, instalação e retirada; i) locação de geradores, 
compreendendo, também, os respectivos serviços 
de transporte, montagem e instalação e retirada; j) 
locação de barricadas e grades de proteção e Iso-
lamento, compreendendo, também, os respectivos 
serviços de transporte, montagem, instalação e reti-
rada; k) vigilância/segurança patrimonial e vigilância 
eletrônica; l) limpeza, asseio e conservação predial; 
m) controle, operação e fiscalização de portarias e 
edifícios; n) recepção. Art. 2º Os pedidos de compra 
e prestação de serviços comuns serão coordena-
dos pela Secretaria de Administração e Gestão de 
Pessoas, a quem cada unidade requisitante deverá 
tramitar pedido inicial, contendo: I - descrição sim-
plificada do objeto ou serviço que pretende adquirir; 
II - quantitativo do objeto no período de 1 ano;
III - indicação da dotação orçamentária a ser utili-
zada; IV -o servidor que atuará como gestor ou a 
unidade que executará as atribuições do gestor de 
contrato. Art. 3° A Secretaria de Administração e 
Gestão de Pessoas consultará os demais órgãos da 
Municipalidade sobre o interesse em participar nas 
compras e prestação de serviços comuns, os quais 
terão o prazo de 5 dias úteis para responder com os 
documentos constantes no art. 2º deste decreto. Art. 
4º Caberá à Secretaria de Administração e Gestão 
de Pessoas a elaboração do termo de referência, 
pesquisa e demais atos para abertura de proces-
so de compras e prestação de serviços comuns, o 
qual será instruído com os documentos constantes 
no art. 2° deste decreto. Art. 5° Poderá a Secretaria 
de Administração e Gestão de Pessoas delegar no 
todo ou parte à outra Secretaria a realização dos 
atos descritos no art. 4º deste decreto. Art. 6º Cons-
tituem atividades a serem exercidas pelo servidor 
ou unidade responsável pela gestão do contrato: I 
– acompanhar as contratações a partir da lavratura 
do ajuste até sua implantação, no caso de presta-
ção de serviços ou da entrega de material, no caso 
de fornecimento parcelado que culmine em instru-
mento contratual; II – ter conhecimento da íntegra 
do contrato firmado, bem como de seu cronograma 
físico-financeiro, bem como controlar a utilização 
dos recursos orçamentários destinados ao amparo 
das despesas dele decorrentes; III – expedir a or-
dem de início, no caso de prestação de serviços; IV 
– dar conhecimento ao fiscal do contrato de todos 
os dados relativos à contratação; V – atuar conjun-
tamente com o fiscal do contrato, verificando a exis-
tência de adequado acompanhamento à execução 
do ajuste; VI – verificada a existência de qualquer 
infração contratual, constatada pelo gestor ou unida-
de gestora, ou apontada pelo fiscal, relatar os fatos 
e iniciar o procedimento de proposta de aplicação 
de penalidade, nos termos previstos no instrumento 
contratual, observada a legislação vigente. Art. 7º 
Para a fiscalização do contrato, poderá ser desig-
nado um servidor, mais de um servidor ou comissão 
de servidores, de acordo com sua complexidade, 
nos termos do despacho autorizatório exarado pela 
autoridade competente requisitante. Art. 8º Consti-
tuem atividades a serem exercidas pelo servidor ou 
comissão responsável pela fiscalização do contrato: 
I – inteirar-se da integralidade do contrato e de to-
das as informações necessárias para o exercício da 
fiscalização do ajuste; II – acompanhar diariamente 
a execução do contrato, no caso de prestação de 
serviços, verificando se as atribuições da contrata-
da estão sendo efetivamente executadas, nos ter-
mos do previsto no ajuste; III – comunicar o gestor 
ou a unidade gestora do contrato a ocorrência de 
qualquer irregularidade na execução do contrato, 
ou qualquer fato de que tome conhecimento re-
lativamente à execução do ajuste; IV – realizar os 
procedimentos relativos ao pagamento instruindo 
processo vinculado ao da contratação no Sistema 
Eletrônico do Município, e de eventual penalização 
por inadimplemento das condições contratuais; V – 
atuar conjuntamente com o gestor ou unidade ges-
tora do contrato, acompanhando adequadamente a 
execução do contrato. Art. 9º Os órgãos e entidades 
contratantes terão o prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da publicação deste Decreto, para adequação 
dos procedimentos de pedido, gestão e fiscalização 

de suas contratações de bens e serviços comuns ao 
disposto neste ato. Art. 10º As despesas com a exe-
cução deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. Art. 11º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições contrárias. Diadema, 
30 de julho de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR - 
Prefeito Municipal, DHEISON RENAN SILVA - Se-
cretário de Governo, DEBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA - Secretária de Assuntos Jurídicos, 
ODAIR CABRERA - Secretário de Administração e 
Gestão de Pessoas.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
PE16048/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
I -À vista dos elementos constantes do processo 
eletrônico, e com base no disposto no art. 24, incise 
XXIV, da Lei Federal n° 8.666/93, cujo objeto é o Ge-
renciamento, Operacionalização e à Execução das 
Ações em Serviços de Saúde da Rede Assistencial 
a Saúde do Município de Diadema, Fica AUTORI-
ZADO a celebração do CG 001/21 entre esta Pasta 
e a entidade Associação Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina – SPDM (Organização Social), 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, 
no valor total estimado de R$ 79.420.624,57 (seten-
ta e nove milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscen-
tos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centa-
vos), à partir de 01/08/2021.
II -Emitam-se oportunamente a correspondente nota 
de empenho a favor da referida entidade. 

TOS,335018452
470,SUELI DA CRUZ,202922066
471,NOEMIA HONORIA DA SILVA,211859667
472,ELIZABETE DE LIMA PEDRO,295823173
473,ADRIANA MOREIRA DA SILVA,664625459
474,MARLÚCE DE ANDRADE PACHECO,N INF
475,NEIDE JULIA DA SILVA,380807312
476,IVANETE APARECIDA INOCÊNCIO,244144945
477,MARIA MADALENA CIRINO,570911096
478,ROSANA BATISTA DUTRA,234108071
479,ROSILDA ROSEIRA RAMOS,301973775
480,CICERA FERREIRA DA SILVA,276025660
481,IVANISE MARIA DA SILVA,39213987
482,ALESSANDRA SOUZA DA SILVA,244135307
483,MARIA ZÉLIA DA SILVA,256410847
Dia 05/08/2021 às 14h30min
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
484,ELISANDRA  REGINA DE O LUCAS,273146713
485,CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DA 
SILVA,26846179x
486,MARLI MOREIRA,293025496
487,FRANCISCA LUCIANE MONTEIRO,382994711
488,ILMA LOURENÇO SOLIDADE,284988881
489,VALDEMISSA RIBEIRO BELTRÃO,32.167.974-x
490,ELENI MARIA DE AQUINO,28498396
491,MARILDA PINTO DOS SANTOS,272836801
492,MIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA,560892184
493,SANDRA DAS GRAÇAS CASTRO,290700322
494,IVONEIDE DA CONCEIÇÃO VICTO,N INF
495,ROSIANE VALIM DE SOUZA,283480889
496,SANDRA SOARES PEREIRA ROSSI,29416215-x
497,ANDREIA ROSANA SILVEIRA,367841605
498,MARLI GOMES DA SILVA,361379195
499,MARIA SÂNGELA VIANA,562743054
500,LUCIANE FERREIRA DA SILVEIRA,342353585
501,VALCELIA FERREIRA CAMPOS 
LIMA,564256523 
502,SIMONE CRISTINA REZENDE,361097220
503,MARIA APARECIDA ANDRE DE LIMA,N INF
Dia06/08/2021 às 09h
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
542,JAIME DE SOUZA JUNIOR,321545679
543,GILDASIO MATOS DA SILVA,41155458
544,JOÃO DE JESUS TAMPELLI,327535106
545,MAURÍCIO APARECIDO DOS 
SANTOS,32107919x
546,NILSON DE PAULA SILVA,38865114
547,RENATO OLIVEIRA INÁCIO,361163721
548,CICERO FABIO DOS SANTOS AL-
VES,412530302
549,WILLIAM BARBOZA DE LIMA,302966407
550,VANIO FERREIRA NOBRE,1415400873
551,FELIPE DA CRUZ,
552,ANDRE LUIZ DA SILVA DANTAS,419844727
553,EMERSON DOS SANTOS FERREIRA BARBO-
SA,457879968
554,MÁRCIO NUNES DE ASSIS,411706196
555,MÁRCIO SANTOS FRANÇA,469549348
556,TIAGO SANTOS VIEIRA,416748582
557,ANTONIO WELLITON BEZERRA DA SIL-
VA,375938679
558,RINALDO MENDES,455108171
559,LAILSON SILVA DE LIMA,472832888
560,WILLIAN YURI WAGNER,422319089
Dia06/08/2021 às 09h45min
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
561,ABIMAEL DA SILVA,341174543
562,DEIVID  GONÇALVES DOS  ANJOS,432405598
563,MICHAEL RUBY FERREIRA DA SILVA 
LIMA,496622948
564,ANDERSON DUARTE JANUARIO,41406042
565,MARDEL DOS SANTOS FERREI-
RA,449465159
566,DENIS GOMES DA SILVA,416260901
567,ANDERSON SILVA DE ABREU,352483428
568,ANDERSON FRANCISCO DA SIL-
VA,284214462
569,MÁRCIOS FERNANDES DA SILVA,448776662
570,WELLINGTON GOMES DE ASSIS,353354314
571,DIEGO NASCIMENTO SILVA,452942482
572,JEFERSON TADEU DA SILVA,443156001
573,ELIAS DOS SANTOS CARVALHO,532410701
574,MAICON LUCIANO GOMES DE SOU-
ZA,575561838
575,HUGO LEITE MARTINS,445174213
576,STEVE CRUZ DE SOUZA,449466039
577,JEFFERSON ADRIANO EDUARDO,448798761
578,ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA 
MOTA,448982900
579,ROGERIO DE ARAUJO LEITE,45904381x
580,ESPERIDIÃO LUAN PEIXOTO,459055641
Dia06/08/2021 às 10h30min
LISTA GERAL MASCULINA
Class.,Nome,Documento
581,VAGNER MORAES DOS SANTOS,473009146
582,DIEGO DA ENCARNAÇÃO EVANGELIS-
TA,450188863
583,DEIVISON COSME,467165749
584,DIOGO LUIZ DA SILVA,467167692
585,EDUARDO APARECIDO ALVES DE BAR-
ROS,464731677
586,EDIVANDRO RAMALHO DOS SAN-
TOS,464508897
587,RAFAEL DE OLIVEIRA DOMINGOS,470908737
588,GEOVANI GABRIEL FERMIANO SIL-
VA,461597056
589,JACKSON CAVALCANTE CERQUEI-
RA,473030792
590,JEFFERSON PALACIO DA SILVA,472777889
591,HENRIQUE DO NASCIMENTO NORO-
NHA,472588059
592,BRUNO BERALDO DE JESUS DA SIL-
VA,480073788
593,JANOILSON ALVES FEITOSA,553145265
594,RICARDO ALVES DE OLIVEIRA,480109680
595,HECTOR DOBIS HERMANN,419263890
596,FELIPE SOARES DE ALMEIDA,490753814
597,ÉRICK DE JESUS CASSEMIRO CARDO-
SO,490715151
598,WESLEY DE MATOS SOUZA,495356591
599,ALEX VALENTIM SEVERIANO,535899282
600,KAIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA,372834863
Dia 06/08/2021 às 13h
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
504,SIMONE PEDRO DOS SANTOS,309291574
505,FRANCISCA FRANCILENE DE 
LIMA,624862392
506,ANA PAULA MOREIRA,363563246
507,ÉRIKA DE MELO OLIVEIRA,295535143
508,SIMONE CARVALHO DE LIMA,321515109
509,GORETE CASSIANA DA SILVA,N INF
510,LINDALMIRA FERREIRA DA SILVA,331578827
511,FERNANDA APARECIDA DOS SAN-
TOS,536712669
512,VILMA PIRES,48690022-8
513,EDILENE MARIA DE NOVAES,551084042
514,RUTE FERREIRA RODRIGUES,36941472x
515,MARINA LUZEIRO FERREIRA,303586448
516,ROSELENE LEÔNCIO DA SILVA,N INF
517,CRISTIANE SANTOS CORTEZ DE SOU-
ZA,422321722
518,TATIANA ALMEIDA DE PAULA,346691862
519,ISABEL MENDES DA SILVA,323505454
520,RAQUEL LUIZ DE SOUZA RAMOS,33869051-7
521,CINTIA GISELE VIANA DE TOLEDO,335542451
522,PATRICIA MARTINS SILVA,347147392
523,DÉBORA CRISTINA CONCEIÇÃO MAR-
QUES,365258027
Dia 06/08/2021 às 13h45min
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
524,LILIAN REGINA DUARTE,438217639
525,CRISTIANE CEZAR DA SILVA,345364387
526,MARIA EUNICE RIBEIRO DOS SAN-
TOS,601812098
527,ELIANE PEREIRA TAVARES,41.761312x
528,ELIZABETE RODRIGUES SANTA-
NA,4520508538
529,VANUSA DE FREITAS ROSA PEREI-
RA,321348527
530,VALERIA APARECIDA MARQUES DOS SAN-
TOS,22178734
531,ROSANIA PEREIRA PAIXÃO DE JE-
SUS,392685140
532,JULIANA AFONSO,367236424
533,SHEILA FRANCISCA DOS SAN-
TOS,444196997
534,JUCÉLIA GOMES LIMA,429184499
535,SIBELE APARECIDA FERREIRA ISI-
DIO,41.317.628-9
536,ANDREIA DOS SANTOS,557939112
537,EDENILZA SOUZA FRANÇA,411557786
538,CRISTIANE LIMA DE MORAES DO SAN-
TOS,411536291
539,TEREZA CRISTINA  JESUS BRITO,30887674x
540,UARA APARECIDA GONÇALVES REZEN-
DE,42088197-9
541,MÁRCIA LOPES DE SOUZA,457916072
542,DANIELA MORAES SILVA,412515301
543,ANA LUCIA DE ANDRADE CONCEI-
ÇÃO,536006349
Dia 06/08/2021 às 14h30min
LISTA GERAL FEMININA
Class.,Nome,Documento
544,ALINE GABRIELA BITENCOURT GONÇAL-
VES,333514609
545,ELENICE MARIA MORAIS FERREI-
RA,410391311
546,NERLIR FERREIRA DO NASCIMEN-
TO,374075049
547,DANIELA SOUZA DOS SANTOS  GO-
MES,45.357.538-9
548,MARIA JOSE LIMA DE JESUS,419413030
549,MICHELLE SILVA GONÇALVES,426186424
550,STEPHANIE THAIS ANDRADE DE JE-
SUS,41171477-8
551,NATHÁLIA RIBEIRO,46.720.520_6
552, SIMONICA BARROS DIAS,585719251
553,LUANA SILVA MARQUES,41.408.679 x
554,DANIELLE FERREIRA DA SILVA,409399024
555,PRISCILA DOS SANTOS FERREI-
RA,3558787837
556,LETÍCIA APARECIDA SILVA SAN-
TOS,419624132
557,FABIANA MATOS MARTINS,496321900

558,ALESSANDRA MARIA FERREIRA DE JE-
SUS,424738016
559,ALEXANDRA RAMOS DOS SAN-
TOS,41674593-3
560,MARÍA JOSÉ DOS SANTOS,603489692
561,LUCIANA FERREIRA RAMOS DE OLIVEI-
RA,47084990 3
562,FERNANDA DOS SANTOS,422318012
563,ALEXANDRA APARECIDA SILVA,45050265X
Diadema, 29 de julho de 2021. ODAIR CABRERA 
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
DE PESSOAS.

M2TS Portas e Serralheria, 
torna publico que requereu a secretaria de 
Meio Ambiente de Maua a licença prévia 
instalação para a atividade de fabricação de 
esquadrias de metal CNAE 25.12-8-00, si-
tuado à Rua Jorge Monteleone, 110 Jardim 
Sonia Maria – Maua, conforme consta no 
Processo Administrativo nº 5408/2021.

Fastpack Embalagens Ltda ME 
torna público que recebeu a licença de ope-
ração nº2021064 da Secretaria de Meio 
Ambiente de Mauá, para Fabricação de 
embalagens de papelão e cartolina e papel, 
situado à Rua Amador Bueno, 64 – Vila Bo-
caina- CEP: 09310-330 – Mauá – SP, con-
forme consta no Processo Administrativo n° 
18371/2018.
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