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Merck diz que medicamento reduz
risco de morte por covid-19 em 50%

ANS investiga indícios de infrações 
cometidas pela Prevent Senior

estudo sobre antiviral cpi da covid

Municípios do ABC realizam hoje 
Dia V de imunização contra a covid
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Em São Caetano, metalúrgicos da GM 
entram em greve por reajuste salarial

Trabalhadores cruzaram os braços nesta sexta-feira em protesto contra intenção da montadora de adiar a reposição salarial para fevereiro

Os trabalhadores da General Mo-
tors em São Cae tano mantiveram, 
em assembleia realizada ontem (1º), 
a decisão apro vada na quarta-feira de 
pa rali sar suas atividades em re jei  ção 
à contra proposta salarial da monta-

dora, e entraram em gre ve por prazo 
indeterminado.  A greve ocorre pouco 
mais de um mês depois de a fábrica re-
tomar atividades, em um tur no, após 
quase três meses fe chada por causa 
da falta de componentes eletrônicos Página 4

começou nesta sexta-feira (1º) a campanha nacional de Multivacinação, que disponibilizará 18 
tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes de doenças como poliomielite, sarampo, 
catapora e caxumba. o público-alvo é formado de crianças e adolescentes até 15 anos.

Secretário de Governo, 
Admir Ferro afirma 
que o  município é 
quase ingovernável

Plano Plurianual tem 
como foco inclusão 
social e redução da 

desigualdade

rio grande da serra diadeMa

O ex-vereador de São Bernardo 
Admir Ferro (PSDB)), hoje secretário 
de Governo de Rio Grande da Serra se 
transformou no “bombeiro” do pre-
feito Claudinho da Geladeira (PSDB), 
alvo na Câmara de dois processos de 
impeachment e de um pedido de afas-
tamento, aprovado pelos vereadores e 
derrubado no dia seguinte na Justiça. 
Sua nova missão é restabelecer a 
governabilidade de Claudinho no 
Legislativo. Em en trevista ao Diário 
Regional, Ferro reconheceu que Rio 
Grande é hoje uma cidade “quase 
ingovernável” e avaliou que é muito 
cedo para a classe política do mu-
nicípio pensar em interesses eleito-
rais. “Não há ganho político para nin-
guém”, afirmou.

O Plano Plurianual Participativo 
(PPA) protocolado esta semana na 
Câmara de Diadema tem como foco 
principal a retomada do desenvolvim-
ento econômico com inclusão social e 
redução das desigualdades. Ao fazer a 
entrega do documento no Legislativo, 
a secretária de Planejamento e Gestão, 
Fatinha Queiroz, destacou que a cons-
trução do PPA marcou a retomada da 
participação popular depois de vários 
anos: “Foram realizadas dez audiências 
virtuais e também estivemos presen-
cialmente em todos os bairros, e as 
mais de duas mil opiniões e propostas 
foram alinhadas e articuladas ao nosso 
programa de governo”, afirmou. A pro-
posta traz 36 programas temáticos e 
administrativos.

A Merck anunciou nesta sexta-feira 
(1º) que o molnupiravir, remédio que de-
senvolveu para o tratamento da covid-19 
em paceria com a Ridgeback Biothera-
peutics, “reduziu significativamente” 
os riscos de hospitalização e morte pela 

A Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS)  informou nesta sexta-feira 
(1º) que está tomando providências para 
apuração dos indícios de infrações à leg-
islação da saúde suplementar e está atu-
ando para um rápido retorno à sociedade 

e da reali za ção de obras necessárias à 
pro dução da nova picape Montana. 
O segundo turno foi retomado na 
última segunda-feira. A direção da 
GM propôs  acordo válido para dois 
anos, sendo que a reposição inte-

gral da inflação acumulada nos 12 
meses encerrados em setembro (de 
10,4%) seria aplicada aos salários em 
fevereiro. Para 2022, a proposta era 
de pagar apenas metade do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) acumulado nos 12 meses 
seguintes em fevereiro de 2023. Na 
tarde desta sexta-feira ocorreu re-
união de conciliação no Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), mas 
não houve acordo. 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fotos: Divulgação/Peugeot

Hatch elétrico e-208 GT
 produzido na Europa desembarca 

no   Brasil para reposicionar a 
Peugeot no mercado nacional
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veículos

doença, em análise feita com pacientes 
adultos que apresentaram sintomas 
leves a moderados de covid-19. No estu-
do, segundo a empresa, o medicamente 
diminuiu a chance de hospitalização ou 
morte em quase 50%.

dentro de suas atribuições, com relação às 
denúncias divulgadas esta semana sobre 
a operadora Prevent Senior pela CPI da 
Covid-19. Segundo a ANS, as análises vão 
subsidiar as decisões sobre medidas que 
venham a ser tomadas.

“Experiência é o nome que 
cada um dá a seus erros

Oscar Wilde
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Admir Ferro: ‘Rio Grande da Serra
é uma cidade quase ingovernável’

O ex-vereador de São Bernardo Admir Ferro (PSDB) tocava seus dois negócios e parecia afastado da política, mas recebeu 
convite intermediado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) para assumir a Secretaria de Educação de Rio Grande da Serra. 

Três semanas depois, Ferro deixou a pasta para se transformar no “bombeiro” do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), 
alvo na Câmara de dois processos de impeachment e de um pedido de afastamento, aprovado pelos vereadores e derrubado 

no dia seguinte na Justiça. Sua nova missão é restabelecer a governabilidade de Claudinho no Legislativo. Em entrevista ao 
Diário Regional, Ferro reconheceu que Rio Grande é hoje uma cidade “quase ingovernável” e avaliou que é muito cedo 

para a classe política do município pensar em interesses eleitorais. “Não há ganho político para ninguém”, afirmou.

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

O Sr. assumiu a Secretaria 
de Educação em agosto, mas 
foi deslocado para a articu
lação do governo em meio à 
grave crise com a Câmara, 
que quase custou o mandato 
do prefeito Claudinho da Ge
ladeira (PSDB) no mês passa
do. O Sr. já passou por alguma 
si tuação parecida antes? 

Não. Em 2003, o então pre-
feito de São Bernardo Maurício 
Soares (1939-2021) renunciou 
no meio de seu terceiro manda-
to, mas não houve trauma. Wil-
liam Dib (então no PSDB, atual
mente sem partido) assu miu, 
fez algumas mudanças, mas eu 
(então secretário de Educação) 
per maneci na administração. 
Foi inesperado, mas não foi rom -
pimento, porque o Maurí cio 
sempre esteve por perto. Ago-
ra, crise igual a essa nunca vivi.

Que avaliação o Sr. faz da 
crise? Acha que já se dissipou?

É difícil avaliar, porque não 
estava aqui. Quando cheguei, 
o rompimento (do prefeito com 
Carlos Augusto César, o Cafu, o 
que desencadeou a crise) já havia 
ocorrido, tanto que vim para 
substituir a Penha (Fumagalli, 
PTB, viceprefeita e exmulher de 
Cafu) na Educação. Eu estava 
afastado (da política), tocando 
minha imobiliária, quando o 
Clau dinho falou com o Orlando 
(Morando, PSDB, prefeito de São 
Bernardo), porque estava preo-
cupado com a Educação. Não 
sei como aconteceu, mas meu 
nome surgiu e Morando refe-
rendou minha vinda para cá.

Porém, com 20 dias percebi 
que não havia problemas só 
na Educação, mas em todas as 
secretarias, que estavam parali-
sadas porque as licitações não 
andavam, não saiam da (pasta 
de) Administração. Aí, desco-

bri que meu esforço na Educa-
ção de nada serviria se aquela 
situação não mudasse. Paralela-
mente, a crise política piorou e o 
Claudinho perdeu a maioria na 
Câmara. Foi então que o pre-
feito me pediu para assu mir 
a Se cretaria de Governo, e a 
Jumara (Bulha), que eu trouxe 
de São Bernardo para ser ad-
junta, assumiu a Educação.

Administrar o município 
sem a Câmara é muito difícil. 
Recentemente, a oposição adi-
ou por três sessões a votação 
de três projetos de interesse da 
cidade. Por quê? O município já 
está quebrado, aí você sabota as 
ações e fica mais difícil. Não te-
nho nada contra os vereadores, 
até porque não conheço a mai-
oria deles. Porém, tenho dito 
que quem perde com essa bri-
ga é a população e não há ga-
nho político para ninguém.

O Sr. vê possibilidade de 
pacificação, de o prefeito re
tomar a governabilidade?

Sim, porque não dá para 
brigar em uma cidade pequena 
como Rio Grande da Serra, 
quase totalmente situada  em 
área de manancial, com orça-
mento pequeno e sequestro de 
receita por conta de precató-
rios. A cidade está quase ingo-
vernável. Porém, sinto no con-
tato com os vereadores que não 
houve nada incontornável. Não 
ve jo nos nove que votaram pelo 
afastamento do prefeito o dese-
jo de (dar um) golpe na cidade. 
Talvez um grupo pequeno, de 

dois ou três, comungue a ideia 
de mudar o governo, até orien-
tado por gente de fora, mas os 
demais aderiram aos poucos, 
por conta de desentendimen-
tos, até chegar aos nove. Ocorre 
que o que fizeram é ilegal, o 
afastamento é ilegal – tanto é 
que, com um mandado de se-
gurança simples, o Claudinho 
voltou em menos de 24 horas.

No retorno ao comando 
do Paço, Claudinho reco
nheceu em entrevista cole
tiva que faltou diálogo com 
os vereadores. O Sr. detec
tou esse problema?

Não sei dizer (se faltou diá
logo). Às vezes há desentendi-
mentos históricos que geram 
ressentimento, mágoas que se 
agravam com o momento. Po-
lítica tem muito disso. Po rém, 
a população não gosta de briga, 
porque sabe que será a principal 
prejudicada. Também perdem 
os detentores de mandatos – 
os dois lados, tanto o governo 

como a oposição, tanto o Exe-
cutivo como o Legislativo. Só 
quem pode se beneficiar dessa 
crise é uma eventual terceira 
força. É muito cedo para pen-
sar em interesses eleitorais. Por 
isso, tenho trabalhado muito 
na pacificação, em abaixar a fer-
vura (da classe política da cidade). 

O Sr. tem boa interlocução 
com o governo do Estado. 
Que demandas levou ao Pa
lácio dos Bandeirantes e no 
que foi possível avançar? 

Tenho comentado com os 
vereadores, inclusive os da opo  -
sição, que a cidade tem ho-
je uma oportunidade única, 
por  que o Estado abriu as por-
tas para Rio Grande da Serra 
como nunca ocorreu. A cidade 
conseguiu do Estado a nova 
estação (da CPTM), o terminal 
rodoviário, as intervenções na 
SP-122 (rodovia que liga o mu
nicípio a Ribeirão Pires). Também 
estive com o secretário estadual 
de Educação (Rossieli Soares), 

com quem estamos trabalhan-
do no projeto de municipaliza-
ção do Ensino Fundamental. 
Provavelmente é um apoio que 
a cidade nunca teve. Porém, se 
começar essa brincadeira de 
“tira prefeito, põe prefeito”, os 
projetos não irão para frente. 

Como o Sr. encontrou a Se
cretaria de Educação?

A situação era muito ruim. 
O primeiro documento que en-
contrei na mesa do secretário 
de Educação foi a resposta a um 
questionamento do Ministério 
Público sobre por que a cidade 
ainda não havia retomado as 
aulas presenciais, mesmo que 
par cialmente. Aí percebi que 
não havia contrato para meren-
da escolar, não havia insumos 
necessários para o cumprimen-
to dos protocolos sanitários e 
as escolas tinham reformas em 
andamento. Por isso tivemos 
de adiar a retomada das aulas. 
Outro problema que encontra-
mos é que o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) identificou que 
a gestão anterior não investiu 
25% do orçamento na Educa-
ção, como determina a Consti-
tuição, porque não municipa-
lizou o Ensino Fundamental.

Além da crise política, 
qual é a principal dificuldade 
enfrentada pela atual admi

nistração?
Os precatórios (dívidas ju

diciais, com estoque estimado em 
cerca de R$ 45 milhões). Precisa-
mos buscar um caminho, seja 
por meio de renegociação, seja 
obtendo financiamento de lon-
go prazo. Do contrário, vamos 
trabalhar só para pagar preca-
tórios e a margem para inves-
timentos, que é naturalmente 
muito pequena, vai virar zero.

Este é o maior desafio de 
sua carreira política?

Minha carreira política é 
cheia de desafios. Na Secretaria 
de Educação de São Bernardo, 
por exemplo, herdei a rede 
municipal com 23 mil alunos e 
saí de lá (depois de três gestões) 
com 90 mil. Construímos o 
Cenforpe (Centro de Formação 
dos Profissionais da Educação), 
erguemos 57 escolas e munici-
palizamos outras 38. Outro de-
safio foi a Prodesp (Companhia 
Estadual de Processamento de 
Dados, que gerencia o Poupatem
po). Quando assumi, o Geraldo 
Alckmin (PSDB, então governa
dor) tinha a meta de construir 
29 Poupatempos – que normal-
mente são erguidos em parceria 
com as prefeituras, que cedem 
os terrenos. Porém, com o mes-
mo valor, inaugurei 40. Além 
disso, implementei algo mais 
importante, que é o agenda-
mento pela internet, que teve 
o mérito de diluir ao longo do 
dia o atendimento antes con-
centrado em alguns horários. 
Agora, encaro um desafio di-
ferente, em um município pe-
queno, com poucos recursos, 
em uma situação política ad-
versa, mas estou feliz aqui.

O Sr. concorreu a uma 
cadeira na Câmara de São 
Bernardo no ano passado, 
mas não obteve sucesso. 
Está no seu radar disputar 
eleições novamente?

Não. No ano passado eu já 
não queria, mas o Orlando insis-
tiu muito para que eu fosse can-
didato, disse que era importante 
para o governo. Eu con tava com 
minha base eleitoral, que está 
na área da educação, para me 
eleger. Porém, não contava com 
a pandemia. Quando os indica-
dores da covid-19 caíram todas 
as atividades reabriram, exceto 
as escolas. Aí consegui mo-
bilizar os formadores de opi-
ni ão, mas não minha base. De 
qualquer forma, acho que já dei 
minha contribuição à Câmara.

“Não te nho nada contra os 
vereadores, até porque não 
conheço a mai oria deles. 
Porém, tenho afirmado que 
quem perde com essa 
bri ga é a população

“Tenho comentado com os 
vereadores que a cidade 
tem ho je uma oportunidade 
única, por  que o Estado abriu 
as portas para Rio Grande da 
Serra como nunca ocorreu”

Angelica Richter/Especial para o DR

Ferro: “Administrar o município sem a Câmara é muito difícil”

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 18/11/2021 às 10h00/2º Público Leilão: 19/11/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por BAN-
CO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, para leilão 
Online e/ou Presencial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema 
de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: Residência (apartamento) 04, localizada 
no 2º pavimento do empreendimento denominado RESIDENCIAL VINICIUS, situado na Rua Coronel Seabra, nº 
1.126. Possui uma área privativa de 70,640m², área comum de divisão não proporcional de 13,750m² (corres-
pondente a vaga para auto res. 04 na garagem); área comum de divisão proporcional de 35,0674m², perfazendo 
uma área total construída de 119,4574m², correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas demais 
coisas de uso comum do condomínio igual a 0,25093 ou 25,093%, ou ainda, 50,186m². Esta unidade tem direito 
ao uso exclusivo de parte da cobertura correspondente aos seus limites no pavimento inferior. Confronta pela 
frente com o hall de circulação; pelo lado direito confronta com o prédio nº 1.116 da Rua Coronel Seabra e com o 
poço de iluminação; pelo lado esquerdo confronta com parte do mesmo lote; e pelos fundos confronta com a área 
descoberta (recuo da edificação em relação aos prédios nºs 545 e 553 da Rua Carijós). O Residencial Vinicius 
foi construído em um terreno situado na Vila Alzira, com área de 200,00m² descrito e caracterizado na Matrícula 
nº 134.401. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 0064.18.00001062.01.1. Imóvel devidamente matriculado sob o nº 
136.733 do 01º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP. Ressalta-se que, nos termos da decisão 
proferida nos autos do processo nº 1009297-74.2018.8.26.0554, fica possibilitada a purga da mora até 
eventual arrematação. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 591.780,56 (Quinhentos e noventa e um mil, 
setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos); 2º PUBLICO LEILÃO: R$ 565.150,37 (Quinhentos 
e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos), O arrematante pagará à vista, o 
valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão 
para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. 
Os imóveis serão entregues no estado em que se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação 
a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Pendências Judiciais e Extrajudiciais - No caso de 
ações judiciais relativas aos imóveis arrematados, distribuídas antes ou depois da arrematação, com decisões 
transitadas em julgado que invalidem a consolidação da propriedade e/ou anulem a arrematação do imóvel pelo 
comprador e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, 
conforme o caso, a arrematação do comprador será rescindida, responsabilizando-se o vendedor pela evicção 
de direitos restrita ao reembolso pelo vendedor ao comprador: (i) dos valores efetivamente pagos pelo com-
prador pela arrematação do imóvel, excluída a comissão do Leiloeiro Oficial que será restituída diretamente 
pelo Leiloeiro Oficial; (ii) reembolso de valores comprovadamente despendidos pelo(s) ARREMATANTE(S) 
a título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária (IP TU ou ITR, conforme o 
caso), desde que comprovado pelo(s) ARREMATANTE(S) o impedimento ao exercício da posse direta do imóvel. 
Referidos valores serão atualizados pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança desde o dia do 
desembolso do(s) ARREMATANTE(S) até a data da restituição, não sendo conferido ao adquirente o direito 
de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados nos artigos 448 e 450 
do Código Civil Brasileiro de 2002. A evicção não gera indenização por perdas e danos. Caso o comprador 
esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da Notificação enviada pelo vendedor ao 
comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem au-
toriza ção expressa e formal do vendedor. Ficam os Fiduciantes DANIEL EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, RG 
nº 43.659.556-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 338.517.958-06 e LUCIANA PEREZ DE OLIVEIRA, RG nº 
30.071.998-X SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 293.707.648-36, residentes e domiciliados em Santo André/SP, 
intimados das datas dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fidu-
ciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 
2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo 
lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo 
através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br
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Aquecimento pode expor 12 mi de 
brasileiros a nível intolerável de calor
Elevação da temperatura média na América do Sul ficará entre 2 e 5,5 graus Celsius

Pixabay

Aquecimento global e devastação da Amazônia afetarão principamente a Região Norte

Desidratação, exaustão, cãi
bras e, em casos graves, um 
quadro irreversível de hiperter
mia que leva à morte. Este seria o 
resultado, sobre o corpo humano, 
do cenário climático previsto com 
base em modelagem computa
cional para a Região Norte do 
Brasil em 2100. Tecnicamente, e 
considerando a demografia atual, 
12 milhões de brasileiros estarão 
expostos a níveis fisiologica
mente intoleráveis de calor

A conclusão é de estudo 
conduzido por pesquisadores 
brasileiros e publicado nesta sex
tafeira (2) pelo periódico inter
nacional Communications Earth 
& Environment, revista científica 
segmentada da britânica Nature. 
“As florestas fornecem serviços 
ecossistêmicos benéficos para a 
saúde humana, incluindo o res
friamento local”, afirmou uma 
das autoras da pesquisa, a enfer
meira Beatriz Fátima Alves de 
Oliveira, pesquisadora em saúde 
pública da Fundação Oswaldo 
Cruz em Teresina, no Piauí.

“Em geral, seres humanos 
possuem uma faixa de tem
peratura interna ideal para a 
manutenção da homeostase 
sistêmica, mas a exposição am
biental às condições extremas 
de temperatura pode exceder a 

capacidade do corpo humano em 
manter a termorregulação, pro
vocando efeitos na saúde, como 
desidratação, exaustão, cãibras e, 
em casos graves, morte por hip
ertermia”, destacou. 

Alterações de humor, dis
túrbios psicológicos e redução 
de habilidades físicas e mentais 
também são consequências de 
uma exposição constante a níveis 
elevados de calor.

n SENSIBILIDADE
Segundo a pesquisadora, 

nessas condições extremas os 
grupos mais sensíveis são os ido
sos, as crianças e os portadores 
de doenças prévias. De acordo 

com o estudo, se nada for feito 
para mitigar os efeitos do aqueci
mento global e para conter a dev
astação da Floresta Amazônica, a 
Região Norte do país viverá um 
clima quente sem precedentes. 
Enquanto a elevação da tem
peratura média na maior parte 
da América do Sul ficará entre 
2 e 5,5 graus Celsius, na bacia 
Amazônica as projeções indicam 
aumento de 11,5 graus, conside
rando o pior cenário.

As modelagens também ser
viram para prever o impacto do 
aquecimento no restante do país. 
No total, os pesquisadores con
cluíram que 16% dos 5.565 mu

nicípios brasileiros sofrerão, em 
alguma medida, estresse térmico 
relacionado não só ao aqueci
mento global, mas também es
pecificamente à savanização da 
Amazônia. Isso significa 30 mil
hões de pessoas.

 “Ações coordenadas de pro
teção ao meio ambiente a níveis 
local, regional e global represen
tam uma das formas mais efica
zes de ‘seguro climático’ contra 
as consequências adversas das 
mudanças ambientais locais e 
globais”, afirmou Paulo Nobre, 
pesquisador no Instituto Nacio
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
e outro dos autores do trabalho.

Governo de São Paulo anuncia 
20 Centros de Longevidade Ativa 

O governador João Doria 
anunciou, nesta sextafeira 
(1º), a criação de 20 novos 
Centros de Longevidade Ativa 
para a população acima de 50 
anos. O Estado vai investir 
um total de R$ 16 milhões 
nos novos equipamentos com 
atenção voltada à qualidade de 
vida e longevidade. O anúncio 
foi realizado durante a aber
tura do III Longevidade Expo 
+ Fórum, em comemoração ao 
Dia Internacional do Idoso.

“O Logenvidade Expo + 
Fórum, em 2019, nos ajudou a 
direcionar melhor as posições 
do Governo do Estado de SP 
em todas as áreas, transversal
mente, na proteção, amparo e 
respeito às pessoas idosas aqui 
no Estado de SP. E a contri
buição desse evento tem sido 
materializada pelo Governo de 
São Paulo”, destacou Doria.

O Centro de Longevidade 
Ativa será um espaço com ser
viços voltados ao acolhimento, 
atendimento e inclusão de pes
soas com 50 anos ou mais em 

situação de vulnerabilidade 
social. Além das atividades 
de convivência, haverá ainda 
ações que vão promover a in
clusão produtiva, novas car
reiras e empreendedorismo 
entres os idosos, incluindo 
apoio à qualificação e forma
ção, além de atividades envol
vendo tecnologia.

A iniciativa faz parte 
do programa SP Amigo do 
Idoso, que tem o objetivo 
de executar ações efetivas e 
integradas, fortalecendo o 
papel social do idoso e con
tribuindo para uma postura 
mais ativa e saudável diante 
do envelhecimento. 

“Políticas públicas inova
doras e que ampliem as opor
tunidades de inclusão digital, 
produtiva e social, além de 
formação, convivência e quali
dade de vida, são essenciais 
para a promoção do desen
volvimento da sociedade pau
lista”, destacou Célia Parnes, 
secretária Estadual de Desen
volvimento Social. (RL)

Conheça o molnupiravir, remédio anticovid 
que pode reduzir mortes e internações
A partir dos resultados de 

testes clínicos, a farmacêu
tica Merck informou nesta 
sextafeira (1º) que o medica
mento molnupiravir pode re
duzir em cerca de 50% o risco 
de hospitalizações e mortes 
pela covid19. A empresa já 
solicitou o uso emergencial 
do medicamento nos Esta
dos Unidos e fará o mesmo 
com outras agências regula
doras no mundo. Por outro 
lado, ainda não houve publi
cações científicas e revisões 
dos resultados por pares 
qualificados.

Abaixo, veja perguntas e 
respostas sobre a nova es
tratégia contra a infecção.

O que é o medicamento 
molnupiravir?

É um remédio antiviral 
que está sendo testado pela 
farmacêutica Merck, em par
ceria com a empresa Ridge
back Biotherapeutics, como 
uma das alternativas para 
tratar a infecção pelo coro
navírus.

De que maneira o 
remédio vai ser usado 
para tratar a covid?

O objetivo é realizar o 
tratamento via oral, por 
meio de pílulas, no início 
da infecção. “Caso seja au
torizado o uso, o molnupi
ravir poderia ser o primeiro 
medicamento antiviral de 
uso oral contra a covid19”, 
afirmou a Merck, por meio 
de comunicado No corpo, a 
substância age de maneira 
a inibir a replicação do vírus 
no organismo.

Quais os resultados dos 
testes?

Foram 775 participantes 
que tinham sintomas de 
covid19, por meio de con
firmação em laboratório. 
Eles não foram vacinados. A 
empresa informou que 7,3% 
dos pa cientes que fizeram 
uso do medicamento foram 
hospitali zados nos 29 dias 
seguintes. Neste período, 
14,1% que receberam pla
cebo foram hospitalizados ou 
vieram a óbito. Oito pessoas 
que receberam comprimidos 
sem qualquer fórmula fale

ceram. Por outro lado, não 
houve registro de mortes 
entre os pacientes que rece
beram a substância testada.

O medicamento é eficaz 
contra variantes?

As primeiras informa
ções indicam que sim. Isto 
porque o molnupiravir não 
tem como objetivo atingir a 
proteína spike do vírus, ou 
seja, o que define as dife
renças entre variantes, se 
mostrando eficaz, ainda 
que ocorra uma evolução do 
vírus, como o sucessivo apa
recimento de variantes no 
mundo. Para interromper a 
replicação no organismo, o 
medicamento foi projetado 
para produzir erros no có
digo genético do vírus, o que 
impede a proliferação.

O molnupiravir será 
vendido em farmácias?

Ainda não. Como con
tinua em testes e será sub
metido às agências regu
ladoras no mundo, como 
informou a empresa, não há 
previsão de comercialização. 
As aplicações têm ocorrido 
em am biente controlado 
com suporte de especialistas.

Há outros remédios 
para tratar a covid?

A Pfizer está testando 
um medicamento para 
tratar a doença. O objetivo 
deste remédio da farmacêu
tica é prevenir a contamina
ção pela infecção em indi
víduos expostos ao vírus. O 
estudo leva em consideração 
uma dose baixa de ritnovir, 
uma droga já usada no trata
mento do HIV.

O Brasil já tem remé-
dios aprovados?

Sim, os medicamentos 
remdesivir, banlanivimabe 
e etesevimabe (usados em 
conjunto), casirivimabe e im
devimabe (usados em conjun-
to), regdanvimabe e o sotro
vimabe já foram aprovados 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. No en
tanto, são caros e apresen
tam dificuldades para serem 
administrados, já que seu 
uso está restrito ao ambi
ente hospitalar. (AE)

ANS investiga 
indícios de infrações 

cometidas pela 
Prevent Senior

Brasil realiza a 
campanha nacional 
de multivacinação 

para crianças e jovens
A Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) divulgou 
nesta sextafeira (1º) comuni
cado para informar que está 
tomando todas as providências 
para apuração dos indícios de 
in frações à legislação da saúde 
suplementar, com relação às 
denúncias divulgadas esta se
mana sobre a operadora Prevent 
Senior pela CPI da Covid19.

A agência reguladora ressal
tou que “não tem competência 
para regular a atividade de profis
sionais e dos estabelecimentos de 
saúde”. Segundo a nota, a Prevent 
Senior tem obrigação de manter a 
assistência aos seus mais de 540 
mil beneficiários – “com qualidade 
e em tempo oportuno”.

Para esclarecimento de dúvi
das ou registro de reclamações e 
de denúncias, a ANS disponibiliza 
os  canais de atendimento: Disque 
ANS: 0800 701 9656, Fale Conos
co em www.gov.br/ans e a central 
de atendimento ao deficiente au
ditivo: 0800 021 2105. (ABr)

Começou nesta sextafeira 
(1º) a Campanha Nacional de 
Multivacinação, que disponibili
zará, em 45 mil postos de todo 
o Brasil, 18 tipos de vacinas 
que protegem crianças e ado
lescentes de doenças como po
liomielite, sarampo, catapora e 
caxumba. A campanha vai durar 
até 29 de outubro e o públicoal
vo é formado de crianças e ado
lescentes até 15 anos.

O Brasil, que registrava índi
ces de vacinação acima de 90% 
por décadas, viu esse patamar 
baixando para cerca de 60%, 
levando preocupação às auto
ridades sanitárias. Doenças que 
eram consideradas erradicadas 
no país, como sarampo, por ex
emplo, voltaram a registrar casos.

Entre as vacinas que estarão 
disponíveis nos postos durante 
campanha estão BCG, Hepatite 
A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), 
Pneumocócica 10 valente, e HPV 
quadrivalente (Papilomavírus Hu
mano). (ABr)

Remédio pode reduzir em 50% o risco de hospitalizações

Marcello Casal  Jr/Agência Brasil
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Trabalhadores da GM em S.Caetano 
entram em greve por reajuste salarial
Funcionários cruzaram os braços em protesto contra intenção da empresa de adiar a reposição para fevereiro

Os trabalhadores da fábrica 
da General Motors em São Cae
tano ratificaram em assembleia 
realizada ontem (1º) a decisão 
apro vada na quartafeira de pa
rali sar suas atividades em re jei 
ção à contraproposta salarial da 
montadora, e entraram em gre
ve por prazo indeterminado. 

A greve ocorre pouco mais de 
um mês depois de a fábrica reto
mar atividades, em um tur no, 
após quase três meses fe chada 
por causa da falta de compo
nentes eletrônicos e da reali za
ção de obras necessárias à pro
dução da nova picape Montana. 
O segundo turno foi retoma
do na última segundafeira.

A direção da GM propôs  
acordo válido para dois anos, 
sendo que a reposição integral 
da inflação acumulada nos 12 
meses encerrados em setem
bro (de 10,4%) seria aplicada 
aos salários em fevereiro. Para 
2022, a proposta era de pagar 
apenas metade do Índice Na
cional de Preços ao Consumi
dor (INPC) acumulado nos 12 
meses seguintes em fevereiro 
de 2023. A GM também ofere
ceu valealimentação de R$ 350 
a funcionários que ganham até 
R$ 4,43 mil e abono de R$ 1 mil 
a ser depositado neste mês.

Na tarde de ontem ocorreu 
reunião de conciliação no Tri

bunal Regional do Trabalho 
(TRT), mas não houve acordo. 
“A empresa queria que a greve 
fosse suspensa para depois re
tomar negociação e não acei
tamos”, afirmou o presiden te 
do Sindicato dos Metalúrgi
cos de São Caetano, Aparecido 
Iná cio da Silva, o Cidão.

“Não nos restou alternativa 
senão paralisar as atividades 
da fábrica, pois a contraposta 
feita na mesa de negociação 
está aquém do que reivindi
camos”, prosseguiu Cidão.

Os trabalhadores reivindi
cam reposição do INPC nos 
salários de setembro, aumento 
real de 5%, valealimentação de 
R$ 500 a R$ 1 mil, dependendo 
do salário, e Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) de 
R$ 18 mil, entre outros itens.

Além disso, os metalúrgi
cos reivindicam a manutenção 
das cláusulas sociais que cons
tam do atual Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), particular
mente a clausula 42, que as 
segura estabilidade no em  pre

Caro(a) leitor(a), o controle de gastos pode ser um hábito  
para muitas pessoas, mas não para outras. Você controla 
seus gastos? Sabe para onde está indo seu dinheiro?

Controlar os gastos é importante para vários fins, 
como criar uma reserva financeira ou mesmo comprar um bem, 
como uma TV ou a casa própria.

Controlar os gastos exige disciplina. Pode parecer complicado, 
mas ao se tornar um hábito lhe trará benefícios e conhecimento.

A forma mais simples é montando uma planilha no Excel. Na 
planilha você realiza projeções, simulações e descobre para onde 
vai seu dinheiro e onde gasta mais do que deveria.

Há várias planilhas prontas e gratuitas disponíveis na 
internet. Basta apenas baixálas. Você também pode utilizar 
aplicativos de celular para realizar seu controle financeiro.

Agora que você já decidiu por onde vai controlar seus gastos, 
vou lhe dar algumas dicas de atitudes diárias que precisa incorporar.

Anote todos os gastos, crie o hábito de anotálos e, assim que 
tiver uma oportunidade, repassálos à planilha.

Organize suas despesas por grupos de gastos, como moradia, 
alimentação, estudos, carro, diversão, saúde, entre outros.

Para apurar ainda mais suas despesas, crie subgrupos. No 
grupo alimentação, por exemplo, crie os subgrupos restaurantes e 
mercado. No grupo carro, crie os subgrupos combustível, seguro, 
manutenção, IPVA. Assim, seu controle será mais detalhado.

Não esqueça de que sua planilha deve conter também todos 
os valores de entrada de dinheiro, como salário, comissões e até 
mesmo o 13º salário.

Pronto! Adquirindo o hábito de anotar todos os gastos e 
repassálos à planilha, depois de um tempo, você certamente 
terá total controle sobre suas despesas, aproveitando ainda para 
observar onde é possível economizar e poupar. Boa sorte!

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda 
uma mensagem que 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.

Para onde foi meu dinheiro?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

PEC dos precatórios pode incluir mais uma rodada do auxílio emergencial
Para driblar resistências do 

Ministério da Economia, inte
grantes do governo defendem 
nos bastidores a inclusão da pror
rogação do auxílio emergencial 
na Proposta de Emenda à Cons
tituição (PEC) dos pre catórios, 
em tramitação no Congresso. A 
previsão constitucional da ex
tensão do benefício derrubaria o 
argumento dos técnicos da área 
econômica de que não há hoje 
fundamento legal para nova ro
dada da ajuda aos vulneráveis.

O tema ainda não foi en

campado pelo relator da PEC, 
deputado Hugo Motta (Repu
blicanosPB), pois há a avaliação 
no Congresso de que o governo 
poderia, sim, prorrogar o auxí
lio sem a necessidade de autor
ização constitucional. Isso seria 
feito por meio de medida pro
visória ou decreto e abertura de 
crédito extraordinário –  que fi ca 
fora do teto de gastos, a re gra 
que limita o avanço das despe
sas à variação da inflação.

O entendimento diverge do 
da visão da equipe econômica – 

que, além de ser contra a renova
ção do auxílio, alega que não há 
hoje situação de “imprevisibili
dade” que justifique a aber tura 
de crédito extraordinário com 
essa finalidade. Para uma fonte 
da área econômica, não há out
ra maneira de pagar o auxílio 
emergencial por mais me ses 
sem ser por meio de PEC.

Um integrante da equipe ad
mite que os parlamentares “vão 
tentar” incluir a medida na PEC 
dos precatórios, enviada para 
parcelar dívidas judiciais e abrir 

caminho à ampliação do Bolsa 
Família, mas essa fonte alerta 
que a Economia “não vai aceitar”. 
Há quem conte com a pressão do 
mercado financei ro sobre o re
lator e a cúpula da Câmara dos 
Deputados para barrar a medida, 
que resulta ria em maior pressão 
sobre as contas públicas do país.

Em outra frente, governo e 
parlamentares discutem como 
tirar do papel o Auxílio Brasil,  
política social sucessora do Bol
sa Família, que precisa entrar 
em vigor ainda este ano para 

go ao trabalhador porta dor de 
doenças ocupacionais e da ta
base em setembro.

Em nota, a GM confirmou  
a greve e informou que está 
fazendo todos os esforços para 
chegar a um acordo que seja 
bom para ambas as partes. “A 
empresa espera que a situação 
possa ser resolvida o quanto 
antes, com um acordo viável e 
sustentável, e que rapidamente 
as operações de nossa fábrica 
estejam totalmente normaliza
das.” (Reportagem Local/AE)

Trabalhadores da GM aprovaram a greve durante assembleia realizada na fábrica

Divulgação/SMSCS

não esbarrar nas proibições da 
lei eleitoral. Nesse contexto, 
entrou no radar a possibili
dade de direcionar recursos do 
Fundo Nacional da Educaçaõ 
Básica (Fundeb), para bancar 
parte das despesas com o novo 
programa. Essa mudança tam
bém teria de ser feita por PEC.

O Ministério da Economia 
já tentou, no ano passado, em
placar o Fundeb como fonte de 
recursos para bancar parte do 
Auxílio Brasil. O fundo receberá  
complemento de R$ 30,1 bi

lhões da União em 2022, mais 
do que os R$ 22,6 bilhões deste 
ano. Porém, a tentativa do ano 
passado naufragou diante das 
resistências de entidades do 
setor de educação e dos próprios 
congressistas. Um integrante da 
equipe econômica disse ao Es-
tadão ver com bons olhos a pro
posta de usar parte do Fundeb 
para bancar o Auxílio Brasil. No 
entanto, o desfecho do ano pas
sado leva outra fonte do governo 
a avaliar que a medida tem pou
cas chances de prosperar. (AE)

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

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

Ol‡, Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
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Construção do PPA marcou a retomada da participação popular depois de vários anos
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A retomada do desenvolvi
mento econômico com inclusão 
social e redução das desigual
dades é a proposta central do 
Plano Plurianual Participativo 
(PPA) protocolado esta semana 
na Câmara. O Plano – mais as 
leis de Diretrizes Orçamentárias 
e a Orçamentária Anual – defi
nem o planejamento da cidade 
para os próximos quatro anos.

Ao fazer a entrega do 
documento no Legislativo, a 
Secretária de Planejamento e 
Gestão, Fatinha Queiroz, des
tacou que a construção do PPA 
marcou a retomada da partici
pação popular depois de vários 
anos. “Foram realizadas dez 
audiências virtuais e também 
estivemos presencialmente em 
todos os bairros, e as mais de 
duas mil opiniões e propostas 
foram alinhadas e articuladas 
ao nosso programa de gover
no”, afirmou.

No total são 36 programas 
temáticos e administrativos 
que traduzem o compromisso 
da atual administração em 
atender às demandas da popu
lação de forma transparente 
e eficiente. Entre esses pro
gramas estão:

4 Reestruturação da rede 
de atenção básica da saúde e da 
rede de urgência, emergência e 
hospitalar com a reorganização 
do Pronto Socorro Central e a 
construção de um novo hospi
tal e duas Unidades de Pronto 
Atendimento.

4 Qualificação profissional e 
incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico e de inovação para 
estímulo da atividade econômi
ca e geração de emprego.

4 Desenvolvimento de uma 
Segurança Cidadã, com resgate 

da Cultura de Paz, que já foi 
referência internacional.

4 O direito à Educação ar
ticulado à proteção integral 
dos estudantes, com o desen
volvimento de projetos como 
o Adolescente Aprendiz e o 
Quarteirão da Educação.

4 Uma cidade moderna e 
bem cuidada, com drenagem 
urbana, asfalto, iluminação e 
um transporte mais qualifi
cado.

4 Viabilização de uma ci
dade conectada por meio de ca

nais inovadores, participativos 
e transparentes.

Diante da situação finan
ceira da prefeitura, Fatinha 
Queiroz destacou a necessidade 
de captar recursos e outras for
mas de financiamento para 
garantir a viabilidade desses 
programas. “Não vamos medir 
esforços para recuperar a re
ceita do município e realizar as 
parcerias que forem necessárias 
para a melhoria da qualidade de 
vida da nossa população”, afir
mou. (Reportagem Local)

Projeto do Plano Plurianual foi protocolado esta semana na Câmara Municipal

Inclusão social é o foco do 
Plano Plurianual de Diadema

Cidades do ABC realizam Dia V 
de imunização contra a covid

Os municípios do ABC par
ticipam, hoje (2), do “Dia V” de 
imunização contra a covid19. 
A ação é dedicada às pessoas 
que ainda não se vacinaram, 
tanto a primeira dose, quanto 
as que estão em atraso da se
gunda, bem como a  atualiza
ção do registro das vacinas no 
sistema “VaciVida”. 

As cidades também podem 
aplicar a terceira dose nos ido
sos, de acordo com o calen
dário vigente, e que já toma
ram duas doses em fevereiro 
ou março. Um segundo “Dia 
V” de imunização ocorrerá no  
próximo dia 16.

Em Diadema, o Quarteirão 
da Saúde estará aberto das 
8h30 às 16h para realizar a vaci
nação. Já as Unidades Basicas 
de Saúde  permanecem fecha
das neste final de semana.

Já em Ribeirão Pires a imu
nização ocorre das 8h às 16h, 
tanto para pedestres como em 
formato drive thru no Com
plexo Ayrton Senna. Para a 
aplicação da segunda dose, os 
munícipes devem levar a cartei
rinha da primeira dose e docu
mento com foto. No caso da 
vacinação para primeira dose, 
é necessário comprovante de 
residência da cidade e docu
mento com foto.

O secretário de Saúde de 
Ribeirão Pires, Audrei Rocha, 
incentiva as pessoas a procu
rarem o posto de vacinação, 
principalmente para a aplica

ção da segunda dose. “Temos 
ainda uma quantidade de pes
soas que não retornaram para 
a aplicação da segunda dose 
e isso nos preocupa. Então, 
se você ainda não retornou 
ao posto de vacinação, pode 
ir no sábado, que estaremos 
aplicando todas as vacinas dis
poníveis. Sabemos que a imu
nização completa só vem após 
a segunda dose”, destacou.

n MAUÁ
Neste final de semana a 

Prefeitura de Mauá realizará a 
vacinação contra a covid19 em 
três endereços. Hoje, os postos 
de vacinação serão o Atacadão 
do Jardim Itapark (Avenida 
Itapark, 3.633) e a tenda 
sanitária da Praça 22 de No
vembro (ao lado do Terminal 
Municipal), com aplicação de 
doses das 9h às 16h.

Amanhã (3), os profissio
nais de saúde vão imunizar o 
público na Coop – Cooperativa 
de Consumo , à Avenida Barão 
de Mauá, 1.389 (na entrada do 
Jardim Zaíra), das 9h às 14h.

Em São Bernardo a imu
nização, ocorre para todos os 
públicos elegíveis, das 8h às 
17h, nas 33 Unidades Bási
cas de Saúde (UBS) e no Po
liesportivo da Kennedy, por 
agendamento, no APP SBC na 
Palma da Mão e no Portal do 
município (www.saobernardo.
sp.gov.br/web/coronavirus). 
(Reportagem Local)

Ribeirão Pires 
sedia competição 

multiesportiva 
Haka Race n hoje

Consórcio ABC 
firma parceria para 
implementarção do 

Programa Acolhe

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires e o Haka Race, especiali
zado na realização de esportes 
de aventura, promovem hoje 
(2) a tradicional competição 
multiesportiva com largada às 
9h do Complexo Ayrton Senna 
(Av. Valdírio Prisco, 193 - Jd Itaco-
lomy). As equipes participantes 
vão disputar uma corrida de 
aventura pelo território natural 
e urbano da cidade, com troca de 
modalidades durante a prova, 
que tem trechos de mountain 
bike, canoagem, rapel e trek
king. As equipes que completa
rem o percurso no menor tem
po serão as vencedoras. (RL)

O Consórcio Intermunicipal 
ABC assinará, na próxima ter
çafeira (5), às 14h30, parceria 
com o Fundo de Investimento 
Social pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres e Meninas, 
instituído pelo Instituto Avon e 
pela Accor, para implementar o 
Programa Acolhe na região. 

O objetivo do convênio é 
reforçar o enfrentamento da 
violência contra as mulheres 
nos sete municípios, oferecendo 
a elas e seus filhos abrigo tem
porário (hospedagem e alimen-
tação) nos hotéis operados pela 
rede Accor na região. Desde 
2003, o ABC conta com o Pro
grama Casa Abrigo Regional, ini
ciativa premiada mantida pelo 
Consórcio ABC para proteção às 
mulheres em situação de violên
cia doméstica. (RL)
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INFORME

IMPLEMENTAÇÃO DA CIPA

José Luiz Fernandes, Consultor Técnico e Gestor de CIPA, atuando 
no depto. De Engenharia de Segurança do Grupo Biomédic. 

A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – tem como ob-
jetivo a prevenção de acidentes e das doenças possíveis no trabalho, de 
modo a tornar o trabalho permanentemente compatível com a preserva-
ção da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Para a implementação da CIPA, deve-se consultar e seguir a Norma Re-
gulamentadora  NR-05, Quadros II e III (agrupamento de setores econô-
micos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE), 
após consultar também ao Quadro I, onde será determinado o dimensio-
namento da CIPA, ou seja, a quantidade de titulares e suplentes. Caso a 
empresa esteja enquadrada, o empregador deverá dar início ao Processo 
de regularização da CIPA, conforme o texto descrito a seguir.
Edital de Convocação
Nada mais é que o cronograma de todo o processo da CIPA e deverá 
ser elaborado com no mínimo 60 dias a contar da data que antecede a 
eleição. O Edital contém todas as datas e prazos que deverão ser se-
guidos rigorosamente e deverá ser publicado e divulgado em locais de 
fácil visualização pelos empregados. O Edital estabelece um mecanismo 
importante para comunicar o inicio do processo eleitoral ao sindicato da 
categoria profissional.
Eleição
Seguindo-se o edital: primeiramente deverá abrir o período de inscrição 
com o mínimo de 15 dias com término até o 6º dia que antecede à elei-
ção, lembrando que, após inscrito, o funcionário permanecerá estável até 
o dia da eleição. A eleição em si deve acontecer com 30 dias antes do 
término do mandato em curso.  A realização da eleição deverá ocorrer 
em dia normal de trabalho, respeitando horários e turnos de trabalhos 
sendo que, para a eleição ser considerada valida, 50% + 1 do total da 
lista de funcionários deverão ter votado. A apuração dos votos deverá ser 
realizada em horário normal na presença dos interessados em conjunto 
com a comissão eleitoral.
Ata de Eleição
Após o término da apuração, deverá ser confeccionada a Ata de Eleição, 
onde a comissão eleitoral fará um relato resumindo os acontecimentos 
mais importantes, como a classificação dos eleitos e os demais votados 

e, em caso de empate, será classificado o candidato com maior tempo de 
empresa. Essa Ata deverá ser assinada por todos os eleitos, suplentes e 
pela comissão eleitoral, devendo ser protocolada no respectivo sindicato 
conforme a data prevista no edital.
Treinamentos
Entre a eleição e a posse da nova gestão, a empresa deverá promover 
treinamentos para os membros titulares e suplentes de ambas as repre-
sentações com duração mínima de vinte horas, podendo ser de no máxi-
mo oito horas diárias. O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT 
– Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho – da empresa, ou por profissional que possua conhecimento 
sobre os temas ministrados.
Ata de Posse
Os membros eleitos da CIPA e os designados tomarão posse no primeiro 
dia útil após o término da gestão anterior. Será indicado em comum acor-
do entre os membros da CIPA um secretario e o seu substituto. Após a 
indicação, deverá ser confeccionada a Ata de Posse, assinada por todos 
os membros eleitos pelos empregados e pelos designados pelo  empre-
gador, inclusive o calendário das reuniões ordinárias, devendo o processo 
de posse ser protocolado no sindicato da classe em até 10 dias a contar 
da posse, quando solicitada. Segundo a Portaria 247/2011 do MTE foi 
abolido o protocolo das atas de posse, eleição e calendário junto a DRT’s, 
as quais deverão ser entregues em forma de cópias simples, a todos os 
representantes inclusive secretário e secretário substituto com contra re-
cibo. Todo o processo eleitoral devera ser guardado pela empresa por 
período não inferior a 5 anos. 
 Importante:
Quando a empresa não se enquadrar no Quadro I da NR-5, deverá desig-
nar um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta norma.

Fonte: Portaria 3.214/78 / Portaria 08/99 - MTE – Ministério do Trabalho 
e Emprego.

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

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

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

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

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327
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DANIEL DIAS
AutoMotrix

Espécie de talismã da Peu-
geot, o 208 continua gerando 
no vidades. Desta vez, a marca 
do leão apresenta no Brasil a 
versão e-208 GT do compacto, 
totalmente elétrica. A nova con-
figuração repete boa parte da 
estética da versão flex, inclusive 
os característicos faróis de circu-
lação diurna com assinatura de 
iluminação full-LED que reme-
tem aos “dentes de sabre”, faixas 
de proteção das janelas em preto 
brilhante e rodas de 17 polega-
das com inserções – as do mo-
delo elétrico são exclusivas. 

Enquanto a versão movida 
por propulsão convencional é 
pro duzida na Argentina, a elétri-
ca vem da Europa. Fabricada na 
planta de Trnava, na Es lováquia, 
o e-208 GT chega ao Brasil em 
condições especiais de lançamen-
to: preço de R$ 244.990, com os 
20 primeiros compradores rece-
bendo uma estação de recarga 
doméstica da WEQ. O preço final  
ficará em R$ 250 mil, com direito 
a um sistema de recarga das ba-
terias da unidade de potência de-
senvolvido especificamente para 
uso em tomadas convencionais.

O desempenho do e-208 GT 
é garantida por um motor elé-
trico que entrega 26,5 kgfm de 
torque e 136 cv de potência, que 
permitem ao modelo acele rar da 
imobilidade a 100 km/h em 8,3 
segundos e chegar à máxima de 
150 km/h. A autonomia é de 340 
km, conforme o ciclo WLTP.

Há três modos de condução 
disponíveis – a escolha fica a cri-
tério de quem está ao volante, de 
acordo com a necessidade do mo-
mento. O modo Eco tem como 
foco a otimização da autonomia, 
o Drive é indicado para garantir o 
conforto ideal nos deslocamen-
tos do dia a dia, enquanto o Sport 
prioriza o desempenho, utilizan-
do potência e torque máximos. 

Segundo a Peugeot, em con-
dições totalmente ideais, ent-
rando nessa equação o jeito de 
dirigir, o modo de condução e 
até a temperatura, a autonomia 
do e-208 GT pode chegar a 400 
km. O câmbio tipo joystick dis-
põe de cinco modos de seleção: P 
(Park, estacionamento), D (Drive), 
N (Neutro), R (Ré) e B Mode. Esse 
último atua de modo a garan-
tir regeneração da bateria, au-
mentando a autonomia. 

Além de três modos de con-
dução, o elétrico oferece dois 

modos de frenagem: Moderado, 
para sensações semelhantes às 
de um veículo a combustão; e 
Au mentado, para uma frenagem 
proporcionada pela redução na 
pressão no pedal do acelerador.

    Com 50 kWh de capacidade, 
o sistema do Peugeot e-208 GT 
pode ser carregado em tomadas 
convencionais residenciais ou 
em estações rápidas por meio de  
plug. O sistema é composto por 
um plug Type 2, para corrente al-
ternada (AC), e plug CCS-2, para 
continua (DC). O elétrico pode 
ter 80% da bateria carregada em 
menos de 30 minutos, caso o mo-
torista use uma estação de recar-
ga de 100 kW. Isso garante cerca 
de 270 km de autonomia, com os 
dados de utilização e consumo da 
bateria mostrados no painel. 

A bateria tem oito anos de 
garantia ou 160 mil quilômetros. 
Segundo a Peugeot, os tempos 
de recarga exigidos são 24 horas 
e 56 minutos em 1,8 kW (tomada 
doméstica), de quatro horas em 
11 kW a 22 kW, de seis horas em 
7,4 kW, de 53 minutos em 50 kW 
e em meia hora em 100 kW.

O novo 208 marcou a estreia 
da produção de hatches na plata-
forma CMP (Common Modular 
Platform), uma das mais moder-
nas do Grupo PSA, pertencente 
à Stellantis. Uma das caracter-
ísticas dessa plataforma é ser 
multienergia, ou seja, pode ser 
otimizada para versões térmicas 
e elétricas na mesma linha de 
produção. No caso do e-208 GT, 
recebe o nome de eCMP. Graças 
a essa característica, mesmo com 

uma bateria de 220 litros de den-
sidade acoplada abaixo do piso do 
veículo, a arquitetura da platafor-
ma do e-208 GT permite manter 
o mesmo volume de porta-malas 
da versão a combustão (311 li-
tros), espaço frontal e traseiro dos 
ocupantes idênticos aos da con-
figuração “comum” e a mesma 
posição de dirigir e aplicação 
das modernas tecnologias de 
assistência à condução.

“O e-208 é mais um passo 
nos 210 anos da Peugeot, a mon-
tadora mais antiga ainda em 
ati vidade no mundo. O mode lo 
mar ca os passos da fabricante 
ca da vez mais dentro do mundo 
eletrificado, passando da queima 
dos combustíveis fósseis à ele-
trificação total”, celebrou An-
tonio Filosa, CEO da Stellantis 

América Latina.
Embora o e-208 GT trazido 

para o Brasil seja igual ao mode-
lo vendido na Europa, a equipe 
de engenharia da marca aplicou 
um pacote de alterações. Uma 
delas é para proteção da bateria, 
com aplicação de chapas metá-
licas (no lugar das plásticas) em 
toda a região do assoalho e na 
área abaixo do capô. As bande-
jas de suspensão do e-208 GT 
ga nharam reforços, assim como 
os pneus, que também tiveram 
as medidas mantidas, mas no 
Brasil são do tipo run flat (podem 
trafegar mesmo com um furo). 

A chegada do e-208 GT repre-
senta a introdução da eletrifica-
ção no portfólio e o reposiciona-
mento da Peugeot no país – ainda 
este ano chegará ao mercado na-
cional o utilitário comercial e-Ex-
pert. Neste primeiro momento, o 
e-208 será oferecido  nas cidades 
de São Paulo e Rio. No decorrer 
do ano, vai se espalhar para todo 
o Brasil, começando por Brasí-
lia (DF), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS) e Recife (PE). 
A Stellantis – multinacional que 
controla Fiat, Jeep, Ram, Peu-
geot e Citroën – planeja expandir 
pelo Brasil uma estrutura especí-
fica para o cliente de elétricos.

com os dentes bem

 AFIADOS
Hatch elétrico e-208 GT produzido na Europa desembarca 

no Brasil para reposicionar a Peugeot no mercado nacional

Versão elétrica do 208 repete boa 
parte da estética da flex, inclusive os 
característicos faróis de circulação 

diurna que remetem aos “dentes de 
sabre”; para-choque traseiro também 

é ligeiramente diferente

Fotos: Divulgação/Peugeot

O i-Cockpit 3D do Peugeot 
208, presente tanto na versão 
flex quanto na elétrica GT, é mais 
do que uma mera firula dos de-
signers automotivos da marca 
francesa. O volante pequeno e 
com base e  topo achatados, além 
de permitir  singular visualização 
das informações dos instrumen-
tos, tem o dom de sugestionar 
espor tividade. Basta se sentar em 
frente ao volante para qualquer 
pacato motorista passar a se 
sentir como um audaz piloto. As 
informações apresentadas de 
forma tridimensional no tablier, 
como se fossem projetadas em 
diferentes “profun didades”, re-
forçam a aparência di nâmica e 

ainda conferem  aspecto bastante 
futurista ao ambiente.

 Quando combinado ao mo-
tor 1.6 flex, esse ambiente fica 
um pouco desconectado do com-
portamento do carro, que não 
chega a oferecer desempenho 
exuberante. No caso do e-208 GT, 
a aparência e a essência do hatch 
se harmonizam perfeitamente.

O e-208 GT oferece experiên-
cia dinâmica dis tinta da propor-
cionada pela versão flex. Nem 
parece o mesmo carro – e, de fato, 
não é. Como é característico dos  
elétricos, seu silencioso motor 
entrega todo o torque de forma 
instantânea, re sultando em capa-
cidade de aceleração fora do nor-
mal ante modelos com motores 
convencionais. Nas ma nobras rá-
pidas do teste de apresentação,  o 

elétrico esbanjou disposição. 
O bom acerto de suspensão 

impressiona. A direção eletrica-
mente assistida, disponível tam-
bém na versão flex, mostra-se efi-
ciente e progressiva. O somatório 
de todos esses atributos faz do 
e-208 GT um hatch bastante di-
vertido e instigante. Pena que o 
preço no Brasil (R$ 250 mil) torne 
o modelo um prazer para poucos.

n A BORDO 
Por ser produzido na Europa, 

o e-208 GT segue o padrão de 
qualidade adotado por lá. Em 
relação ao modelo a combustão 
feito na Argentina, o elétrico tem  
acabamento mais requintado. Os 
bancos têm suportes mais gene-
rosos e a central multimídia tem 
tela touchscreen de dez polegadas, 
enquanto a versão argentina usa 
uma de sete. Em termos de itens 
de conforto, segurança e assistên-
cia ao motorista, o e-208 GT tem 
o mesmo nível top de linha do 208 
térmico. São bem semelhantes os 

detalhes ele gantes do interior, 
forro do teto preto com pesponto 
de Adamite, oito opções de cores 
de ilumi nação ambiente, bancos 
esportivos e pedais de alumínio.

Com o Drive Assist, o novo 
208 abre caminho para a direção 
semiautomática com sua mais 
recente geração de auxiliares de 
condução. Destacam-se controle 
de cruzeiro adaptável; Stop&Go  
com informações de distância en-
tre veículos; assistência de posici-
onamento de pista; assistente de 

estacionamento, em que o siste-
ma gerencia direção, aceleração 
e frenagem ao entrar ou sair de 
uma vaga; assistência automática 
à frenagem de emergência (de-
tecção de pedestres e ciclistas) e 
alerta para risco de colisão; Pista 
Ativa (mantém ajuda com corre ção 
de curso a partir de 65 km/h); mon-
itoramento de atenção do moto-
rista; comutação automática de 
faróis altos; reconhecimento de 
limite de velocidade e monitora-
mento de ponto cego ativo.

Recarga de 80% da bateria em estação dura 30 minutos; por ser feito na Europa, hatch tem acabamento mais requintado

PODER da sugestão 
LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA

AutoMotrix
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

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

azzu indústria e Comércio de Plásti-
cos LTDa., CADASTRADA NO CNPJ 
03.856.088/0001-36TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU, À SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE DE MAUÁ, A LICENÇA PRÉVIA 
E INSTALAÇÃO PARA ATIVIDADE 22.29-
3-99 - 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos 
de material plástico para outros usos não 
especificados anteriormente, SITUADA 
À ESTRADA GUARACIABA, 208 – SER-
TÃOZINHO - MAUÁ CONFORME CONS-
TA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
10041/2021.

RENovaÇÃo DE LiCENÇa
PERMaTTi iNDÚsTRia E CoMÉRCio DE 
PLÁsTiCos LTDa, torna público que re-
quereu, à Secretaria do Meio Ambiente de 
Mauá, a renovação da Licença de Operação  
nº  2020008 para fabricação de artefatos 
de material plástico, situada na Rua Joel 
Rico, 290 – Vila Carlina – Mauá/SP, con-
forme consta no Processo Administrativo 
11881/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 139/2020 - PC: 231/2020 – Resumo 
Rerratificação  da Ata RP 243/2020 entre Município 
Diadema e Ciscre Importação e Distribuição de Pro-
dutos Médicos Ltda, para o Fornecimento de Serin-
ga para Gasometria. Fica retificada a cláusula 1ª a 
Ata inicial, p/ constar o CNPJ 07.014.318/0003-32.
Pr. Eletrônico:208/2020 - PC:237/2020. 
Objeto:Fornecimento de Café Torrado e Moído.  
Resumo 1º Apostilamento a Ata RP:065/2021 en-
tre Município de Diadema e Fino Sabor Indústria e 
Comércio Ltda, p/fazer constar a nova dotação da 
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas 
na Ata. 
Pr. Eletrônico: 104/2021 - PC: 107/2021. Objeto: 
R.P P/ O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
- AÇÃO JUDICAL, Resumo Ata RP 247/2021 entre 
Município de Diadema e INTERLAB FARMACEUTI-
CA LTDA, Resumo ATA RP 248/2021 entre Município 
de Diadema e PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETI-
COS EIRELI – ME, Resumo Ata RP 249/2021 entre 
Município de Diadema e TECHPHARMA HOSPITA-
LAR COMERCIO, IMPORTACÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI, Itens homologados na publicação DOM dia 
16/09/2021. Pzo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis. 
Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 91/2021 - PC: 120/2021. Objeto: 
FORN. DE MEDICAMENTOS Resumo Ata RP 
221/2021 entre Município Diadema e CIAMED - 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Re-
sumo Ata RP 222/2021 entre Município Diadema e 

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 
Resumo Ata RP 223/2021 entre Município Diade-
ma e CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 
Resumo Ata RP 224/2021 entre Município Diade-
ma e DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. Resumo Ata RP 225/2021 
entre Município Diadema e FORCE MEDICAL DIS-
TRIBUIDORA EIRELI. Resumo Ata RP 226/2021 
entre Município Diadema e MDF DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITA-
LARES EIRELI. Resumo Ata RP 227/2021 entre 
Município Diadema e SOMA SP PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA. Resumo Ata RP 228/2021 entre 
Município Diadema e TECHPHARMA HOSPITALAR 
COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EI-
RELI.Itens homologados na publicação do Diário 
Regional dia 16/09/2021. Prazo de entrega: 05 dias 
úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 96/2021 - PC: 147/2021. Objeto: 
FORN. DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABO-
RATÓRIO. Resumo Ata RP 230/2021 entre Municí-
pio Diadema e MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.Itens 
homologados na publicação do Diário Regional dia 
11/09/2021. Prazo de entrega: 05 dias corridos. Vi-
gência: 12 meses a partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 112/2021 - PC:309/2021. Objeto: For-
necimento de Pedras e Agregados. Homologado o 
pregão em epígrafe declarando a Licitação Fracas-
sada de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 112/2021 - PC:309/2021. Objeto: 
Fornecimento de Pedras e Agregados. Tornamos 
publico que a Licitação em epígrafe foi declarada 
“Fracassada”.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DESPACHO DA SE-
CRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Resumo do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colabo-
ração 005/2021 SEL firmado entre o MUNICÍPIO 
DE DIADEMA e INSTITUTO CEM POR CENTO 
SOCIAL para Desenvolvimento do Projeto de Ativi-
dades Aquáticas.
O presente aditivo da parceria vigerá de 01/10 a 
31/07/2022, podendo ser prorrogado até o limite de 

60 (sessenta) meses.
O valor estimado do convênio é de R$ R$471.000,00 
(Quatrocentos e setenta e um mil reais) refe-
rente a 10 (dez) meses para o presente exercí-
cio e o subseguinte. Dotação orçamentária nº. 
12.02.2091.27.812.0003.335043 – fonte de recurso 
11100000 – ficha 120012. 
Expediente pelo P.I. 10269/2021.
Diadema, 01/10/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 
02/2021- EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 - A Prefeitura do Município de Diadema, através do Instituto de 
Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 02 do Edital de Abertura 
nº 02/2021. 1. DAS ALTERAÇÕES - 1.1. No Capítulo 1. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no item 
1.3. na Tabela I, leia-se como segue e não como constou:

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - 2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de 
Abertura 02/2021. Diadema, 01 de outubro de 2021. ODAIR CABRERA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
Decreto nº. 7.988 DE 26/08/2021: Dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
9.590.984,74 (Nove milhões, quinhentos e noventa 
mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta 
e quatro centavos), para cobertura do crédito serão 
utilizados recursos provenientes de anulação no 
valor total deste decreto, em conformidade com os 
incisos I, II e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964, respectivamente 
nos termos do artigo 7º da Lei Municipal n º 4.041 
de 18/12/2020. A íntegra do Decreto encontra-se no 
portal de transparência do site da Prefeitura do Mu-
nicípio de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.
Decreto nº 7.989 de 26/08/2021: Dispõe sobre a 
abertura de créditos suplementares no valor de R$ 
2.020.000,00 (Dois milhões e vinte mil reais), em 
conformidade com os incisos I, II e III do § 1º, arti-
go 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1.964, respectivamente nos termos do artigo 5º e 6º 
da Lei Municipal nº 4.041 de 18/12/2020. A íntegra 
do Decreto encontra-se no portal de transparência 
do site da Prefeitura do Município de Diadema: www.
diadema.sp.gov.br.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 2021: PORTARIA: 249, EXONE-
RA a pedido a contar de 27.09.2021 RICARDO 
FERNANDO VIEIRA, Prontuário 117.098, R.G. nº 
32.661.931-8, do cargo de Assistente de Enferma-
gem – Nível II, SS. 250, EXONERA a pedido a con-
tar de 28.09.2021 RENATA ANDRADE DE SOUSA, 
Prontuário 119.244, R.G. nº 35.026.344-9, do cargo 
de Assistente de Enfermagem – Nível II, SS. 251, 
EXONERA a pedido a contar de 29.09.2021 SAVA-
NA SILVA PETRILLO, Prontuário 118.192, R.G. nº 
42.472.416-9, do cargo de Agente Administrativo II, 
SE. 252, EXONERA a pedido a contar de 29.09.2021 
ITAMAR FIGUEIREDO SENA, Prontuário 113.723, 
R.G. nº 29.445.723-9, do cargo de Professor de 
Educação Básica I, SE. 253, EXONERA a pedido a 
contar de 29.09.2021 ITAMAR FIGUEIREDO SENA, 
Prontuário 118.110, R.G. nº 29.445.723-9, do cargo 
de Professor de Educação Básica I, SE. 

EDITAL SHOPPING POPULAR
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho,
da Prefeitura de Diadema, por meio da Casa da Economia Solidária,
Faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver, e conforme o Decreto nº 
7797/20, abrirá inscrições para boxes que por ventura vierem a vagar no decorrer do ano de 2022 na Galeria 
Shopping Popular, localizada à Av. Antônio Piranga, nº 100, Centro, Diadema.
As inscrições serão realizadas no período de 01 a 31 de outubro de 2021, por meio do site:  http://www.
diadema.sp.gov.br/shopping-popular-inscricao-de-candidatos. 
O interessado deverá preencher o formulário disponibilizado e enviar os documentos elencados abaixo em 
formato digital:
• RG, CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
• Documentos de identificação dos dependentes legais menores de dezoito anos (Certidão de Nascimento 
ou RG);
• Comprovante de endereço recente, no município, em nome do interessado (conta de consumo: água, luz, 
telefone); 
• Comprovante de tempo de moradia no Município em nome do interessado (acima de 02 anos – conta de 
consumo);
• Contrato de locação ou Declaração com firma reconhecida em cartório do dono do imóvel (contendo in-
formações do locador, locatário, do endereço, do início e do valor do aluguel) e comprovantes de endereço 
(recente e de mais de 2 anos) em nome do locador,  caso o locatário não possua os comprovantes de 
endereço em seu nome;
• CTPS – (Somente páginas da foto, qualificação civil e do último contrato de trabalho);
• Comprovante de Rendimentos (se aposentado ou pensionista);
• Os portadores de necessidades especiais deverão enviar laudo médico detalhado com CID, que comprove 
sua deficiência, conforme legislação que trata do assunto.
Salientamos ainda que não poderão ter boxes no Shopping Popular, nem tampouco concorrer a uma vaga, 
as pessoas que: 
I) Formalmente estiverem empregadas ou que possuam renda superior a três (03) salários mínimos; 
II) Forem menores de dezoito (18) anos à data de inscrição; 
III) Portadores de necessidades especiais, cuja situação impeça o desenvolvimento de sua atividade co-
mercial;
Os critérios da pontuação estão relacionados no anexo abaixo. Na ocorrência de vaga no ano subsequente, 
o preenchimento se dará de acordo com a ordem de classificação. 
A omissão ou erro, por parte do interessado, de qualquer documento exigido no presente edital acarretará 
na nulidade automática de sua inscrição, mesmo que constatada após a publicação dos resultados classi-
ficatórios.
Diadema, 27 de setembro de 2021.
Joel Fonseca Costa 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
ANEXO  – PONTUAÇÃO PARA EMPREENDEDORES DO SHOPPING POPULAR

*S.M. – Salário Mínimo
DESPACHO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DE 
30/09/21: PORTARIA: 1382 COLOCA no período de 
02/10/21 até 31/12/21 à disposição da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, MARIA REGI-
NA GONÇALVES, Prontuário nº.5.050.

LEI COMPLEMENTAR Nº 503, DE 29 DE SETEM-
BRO DE 2021 Dispõe sobre a alteração de denomi-
nação de cargo de provimento efetivo, alterando a 
redação do Anexo II da Lei Complementar nº 36, de 
17 de março de 1995, que dispõe sobre a reorgani-
zação administrativa e reestruturação dos quadros 
de pessoal da Prefeitura do Município de Diadema e 
dá outras providências. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais: 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 
Art. 1º Fica alterada a denominação do cargo de 
“AGENTE DE LAZER” para “MONITOR DE LAZER”. 
Parágrafo único. As responsabilidades e atribuições 
do cargo de “MONITOR DE LAZER” estão descritas 
no ANEXO ÚNICO que é parte integrante desta Lei 
Complementar. Art. 2º Em decorrência do disposto 
no “caput” do art. 1º fica alterado o ANEXO II da 
Lei Complementar nº 36, de 17 de março de 1995, 
já alterado pela Lei Complementar nº 75, de 30 de 
dezembro de 1997, exclusivamente em relação 
ao cargo especificado, conforme segue: ANEXO II 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

PREfEiTuRa Do  MuNiCíPio  DE DiaDEMa

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei 
Complementar correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias, consignadas no orçamento, 
suplementadas se necessário. Art. 4º Esta Lei Com-
plementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
29 de setembro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR 
Prefeito do Município de Diadema DHEISON RE-
NAN SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos 
Jurídicos ODAIR CABRERA Secretário de Adminis-
tração e Gestão de Pessoas ANEXO ÚNICO MO-
NITOR DE LAZER Responsabilidades e Atribuições: 
• Garantir a prestação qualitativa dos serviços de 
execução de atividades de lazer (recreativas) para 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, vi-
sando o entretenimento e a integração social, de 

acordo com as diretrizes da política de esportes e 
lazer. • Participar da execução de programas recre-
ativos através de implementação de ações e ativida-
des de lazer em praças, ruas, espaços públicos ou 
privados, segundo objetivos definidos pela equipe 
gestora da Secretaria de Esportes e Lazer. • Integrar 
e articular com profissionais das diversas unidades 
de trabalho (educação, cultura, saúde, comunica-
ção, etc.) objetivando a complementação dos traba-
lhos recreativos. • Organizar e manter cadastro de 
instituições públicas e privadas, movimentos sociais, 
comunidades, etc., divulgando e estimulando as prá-
ticas do lazer recreativo, como fatores imprescindí-
veis à melhoria da qualidade de vida. • Organizar, 
controlar e manter os equipamentos, instrumentos e 
materiais de trabalho. • Participar de reuniões, trei-
namento e desenvolvimento para aperfeiçoamento 
do processo de trabalho.

PORTARIA GP Nº 1.381, DE 27 DE SETEMBRO 
DE 2021 NOMEIA membros, em substituição, 
como representantes da Secretaria de Mobilidade 
e Transportes, para integrar a Comissão de Análi-
se de Documentos Apresentados ao Programa de 
Renda Mínima-Modalidade Bolsa transporte. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Dia-
dema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais; CONSIDERANDO o disposto na 
lei Municipal nº 3.665 de 11 de setembro de 2017, 
que instituiu no Município de Diadema o Programa 
de Renda Mínima – Modalidade Bolsa Transporte; 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 20 e 21 
do Decreto nº 7.464, de 22 de dezembro de 2017; 
CONSIDERANDO ainda, o que consta dos autos do 
Processo Administrativo Interno nº 40.926/02 e Pro-
cesso Eletrônico nº 23.122/2021; RESOLVE Art. 1º 
Ficam nomeados, em substituição, como represen-
tantes da Secretaria de Mobilidade e Transportes, 
para compor a Comissão de Análise de Documentos 
Apresentados ao Programa de Renda Mínima – Mo-
dalidade Bolsa Transporte, os seguintes membros: 
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE MOBILI-
DADE E TRANSPORTES TITULAR: Daniel Teles 
Ribeiro, prontuário: 119.666, brasileiro, casado, por-
tador da cédula de Identidade RG nº 58.267.774-9 
e CPF/MF nº 722.696.429-53, domiciliado na Rua 
Codó, 112, Parque das Paineiras, São Paulo/SP. 
SUPLENTE: Roberto Lopreto Ferreira, prontuário: 
8867, brasileiro, casado, técnico em edificações/
escriturário, portador da cédula de Identidade RG nº 
8.839.330 e CPF/MF nº 010.565.568-62, domicilia-
do a Rua Manoel da Nóbrega, 699, apto 32, Centro- 
Diadema/SP. Art. 2º As despesas com a execução 
desta Portaria correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário 
Diadema, 27 de setembro de 2021. JOSÉ DE FILIP-
PI JÚNIOR Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8.015, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2021 NOMEIA membros para compor a Comissão 
de Seleção dos projetos beneficiários dos recur-
sos remanescentes advindos da União em razão 
da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, 
que versa sobre ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural a serem adotadas durante o estado 
de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, de acor-
do com o estabelecido na Lei Federal nº. 14.150 
de 12 de maio de 2021, e em consonância com o 
Decreto Federal nº. 10.751 de 22 de julho de 2021. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o dis-
posto na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, denominada Lei Aldir Blanc, alterada pela Lei 
Federal nº. 14.150 de 12 de maio de 2021; CONSI-
DERANDO o disposto Decreto Federal nº 10.464, 
de 17 de agosto de 2020, alterado pelos Decretos 
Federais nºs 10.489, de 17 de setembro de 2020 e 
10.751 de 22 de julho de 2021; CONSIDERANDO o 
disposto no art. 17 do Decreto Municipal nº 8.013, 
de 27 de setembro de 2021; CONSIDERANDO, ain-
da, o que consta dos autos do Processo Eletrônico 
nº 15597/2020. DECRETA Art. 1º Ficam nomeados 
para compor a Comissão de Seleção dos projetos 
beneficiários dos recursos remanescentes advindos 
da União em razão da Lei Federal nº 14.017, de 29 
de junho de 2020 os seguintes membros: I - SEG-
MENTO DE ARTES CÊNICAS Representante da 
Secretaria Municipal de Cultura: RENATO ALVES 
PEREIRA, brasileiro, solteiro, produtor cultural, por-
tador da cédula de identidade RG nº. 34.160.005-2, 
inscrito no CPF/MF sob nº. 311.456.338-46, residen-
te e domiciliado na Rua Paschoal Grieco, nº. 236, 
Cidade Julia, São Paulo - SP, CEP 04421-150. Re-
presentantes dos produtores independentes:
DELCIANNY GARCÊS E SILVA, brasileira, divorcia-
da, arte-educadora, portadora da cédula de identida-
de RG nº. 57.893.143-6, inscrita no CPF/MF sob nº. 
601.701.333-54, residente e domiciliada na Rua São 
Paulo, nº. 245, Apto. 93, Bloco A, Centro, Diadema - 
SP, CEP 09920-260. 
JÚLIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, arte-educadora, portadora da cédula de 
identidade RG nº. 43.418.848-7, inscrita no CPF/
MF sob nº. 417.114.888-01, residente e domici-
liada na Rua Gustavo Barroso, nº. 140, Taboão, 
Diadema - SP, CEP 09940-450. II -SEGMENTO 
DE ARTES VISUAIS Representante da Secretaria 
Municipal de Cultura: IGOR STEPANENKO, bra-
sileiro, solteiro, agende de comunicação, portador 
da cédula de identidade RG nº. 12.642.772-0, ins-
crito no CPF/MF sob nº. 028.943.448-30, residente 
e domiciliado na Rua Dr. Almenor Jardim Silveira, 
nº. 24, Bloco 24, jardim Alvorada, Santo André - SP, 
CEP 09180-070. Representantes dos produtores 
independentes: EULER PAIXÃO ALVES PEIXO-
TO, brasileiro, casado, arte-educador, portador da 
cédula de identidade RG nº. 8.147.726-0, inscri-
to no CPF/MF sob nº. 153.021.428-99, residente 
e domiciliado na Rua Francisco Matarazzo, nº. 
232, Apto 55, Água Branca, São Paulo - SP, CEP 
05001-000. CARLOS ALBERTO FERREIRA, bra-
sileiro, solteiro, arte-educador, portador da cédula 
de identidade RG nº. 7.196.803-9, inscrito no CPF/
MF sob nº. 819.134.008-91, residente e domiciliado 
na Rua Dr. Luiz Migliano, nº. 631, Apto. 41, Bloco 6, 
Jardim Vazani, São Paulo - SP - CEP 05711-000. 
III - SEGMENTO DE AUDIOVISUAL Representante 
da Secretaria Municipal de Cultura: FRANCISCO 
GLAUTER DE ALMEIDA LEAL, brasileiro, solteiro, 
agente de comunicação, portador da cédula de iden-
tidade RG nº.  153.511.205, inscrito no CPF/MF sob 
nº. 065.166.988-05, residente e domiciliado na Rua 
Paulo Rodrigues Durão, nº. 132, Cs. 1, Jardim Itaco-
lomi, São Paulo - SP, CEP 04386-010. Representan-
tes dos produtores independentes: EULER PAIXÃO 
ALVES PEIXOTO, brasileiro, casado, arte-educador, 
portador da cédula de identidade RG nº. 8.147.726-
0, inscrito no CPF/MF sob nº. 153.021.428-99, re-
sidente e domiciliado na Rua Francisco Matarazzo, 
nº. 232, Apto 55, Água Branca, São Paulo - SP, CEP 
05001-000. LUIZ ROBERTO NUNES, brasileiro, 
solteiro, ator/diretor teatral, portador da cédula de 
identidade RG nº.  12.165.576-3, inscrito no CPF/MF 
sob nº. 035.853.558-11, residente e domiciliado na 
Avenida Nossa Senhora da Assunção, nº. 647, Apto. 
43, Bl. C, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05359-
001. IV- SEGMENTO DE HIP HOP Representante 
da Secretaria Municipal de Cultura: JEAN BATISTA 
CAMPOS, brasileiro, solteiro, chefe de divisão de 
núcleos e projetos, portador da cédula de identida-
de RG nº. 36.113.463-0, inscrito no CPF/MF sob nº. 
228.204.328-67, residente e domiciliado na Rua São 
Manoel, nº. 136, Apto. 43, Centro, Diadema - SP, 
CEP 09910-630. Representantes dos produtores in-
dependentes: CARLOS DA SILVA LOPIS, brasileiro, 
solteiro, arte-educador, portador da cédula de iden-
tidade RG nº. 34.456.575-0, inscrito no CPF/MF sob 
nº. 327.962.668-42, residente e domiciliado na Rua 
China, nº. 216, Taboão, São Bernardo do Campo 
- SP, CEP 09672-100. IOMMI EDGAR DE SOUZA 
LOPEZ, brasileiro, casado, arte-educador, portador 
da cédula de identidade RG nº. 64.906.930-4, inscri-
to no CPF/MF sob nº. 160.687.737-28, residente e 
domiciliado na Rua Chile, nº. 448, Apto. 44, Taboão, 
São Bernardo do Campo - SP, CEP 09667-000. V- 
SEGMENTO DE LITERATURA Representante da 
Secretaria Municipal de Cultura: ANGELINA MOREI-
RA CAMPOS, brasileira, solteira, bibliotecária, porta-
dora da cédula de identidade RG nº. 49.361.350-X, 
inscrita no CPF/MF sob nº. 399.242.438-38, residen-
te e domiciliada na Rua Vereador João Gonçalves 
de Lima, nº. 199, Vila Nogueira, Diadema - SP, CEP 
09960-180. Representantes dos produtores inde-
pendentes: STELLA TALITA D’AVANSSO, brasileira, 
solteira, educadora, portadora da cédula de identi-
dade RG nº. 53.303.639-2, inscrita no CPF/MF sob 
nº. 489.636.718-95, residente e domiciliada na Rua 
Emílio Ribas, nº. 166, Conceição, Diadema - SP, 
CEP 09990-230. LUIZ ROBERTO NUNES, brasilei-
ro, solteiro, ator/diretor teatral, portador da cédula de 
identidade RG nº. 12.165.576-3, inscrito no CPF/MF 
sob nº. 035.853.558-11, residente e domiciliado na 
Avenida Nossa Senhora da Assunção, nº. 647, Apto. 
43, Bl. C, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05359-001. 
VI - SEGMENTO DE MÚSICA Representante da 
Secretaria Municipal de Cultura: VANDERLEI CE-
SARIO DA SILVA, brasileiro, casado, funcionário 
público / músico, portador da cédula de identidade 
RG nº. 16.712.034-7, inscrito no CPF/MF sob nº. 
097.344.468-19, residente e domiciliado na Aveni-
da Olinto Demarchi, nº. 190, Parque Santo Antônio, 
São Bernardo do Campo - SP, CEP 09660-006. Re-
presentantes dos produtores independentes:
MARCELO DA SILVA DE SOUZA, brasileiro, sol-
teiro, maestro, portador da cédula de identidade 
RG nº. 29.357.990-8, inscrito no CPF/MF sob nº. 
212.951.198-89, residente e domiciliado na Avenida 
Aprígio Bezerra da Silva, nº. 1415, Apto. 182D, Chá-
cara Agrindus, Taboão da Serra - SP, CEP 06763-
040. GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA, 
brasileira, casada, arte-educadora, portadora da 
cédula de identidade RG nº. 47.880.026-5, inscrita 
no CPF/MF sob nº. 383.439.728-80, residente e do-
miciliada na Avenida Senador Vergueiro, nº. 2685, 
Bloco 6A, Apto. 74, Rudge Ramos, São Bernardo 
do Campo - SP, CEP 09601-900. VII - SEGMENTO 
CULTURA POPULAR Representante da Secretaria 
Municipal de Cultura: JOSÉ APARECIDO KRICHI-
NAK, brasileiro, solteiro, sociólogo, artista plástico, 
portador da cédula de identidade RG nº. 12.382.708-
5, inscrito no CPF/MF sob nº. 064.373.668-93, resi-
dente e domiciliado na Rua Pátria, nº. 14, Centro, 
São Bernardo do Campo - SP, CEP 09780-190. Re-
presentantes dos produtores independentes: DEL-
CIANNY GARCÊS E SILVA, brasileira, divorciada, 
arte-educadora, portadora da cédula de identidade 
RG nº. 57.893.143-6, inscrita no CPF/MF sob nº. 
601.701.333-54, residente e domiciliada na Rua 
São Paulo, nº. 245, Apto. 93, Bloco A, Centro, Dia-
dema - SP, CEP 09920-260. ALCIONE DEGERING, 
brasileira, casada, arte-educadora, portadora da 
cédula de identidade RG nº. 18.589.843-9, inscrita 
no CPF/MF sob nº. 154.561.498-93, residente e do-
miciliada na Rua Marechal Badoglio, nº. 85, Rudge 
Ramos, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09620-
020. VIII - SEGMENTO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-
CULTURAL Representante da Secretaria Municipal 
de Cultura: FRANCISCO ALBERTO LIMA DA SILVA, 
brasileiro, casado, agente de comunicação, porta-
dor da cédula de identidade RG nº. 36.715.041-4, 
inscrito no CPF/MF sob nº. 707.995.397-91, resi-
dente e domiciliado na Rua Luiz Ferreira da Silva, 
nº. 66, Anchieta, São Bernardo do Campo - SP, 
CEP 09732-340. Representantes dos produtores 
independentes: WAGNER GAMA DO NASCIMEN-
TO, brasileiro, casado, ator, portador da cédula de 
identidade RG nº. 18.826.653-7, inscrito no CPF/
MF sob nº. 131.802.778-07, residente e domicilia-
do na Rua AgotinhoDelagado de Arouche, nº. 11A, 
Itaquera, São Paulo - SP, CEP 08420-160. HÉL-
LEN BONIFÁCIO DOMINGOS, brasileira, solteira, 
assistente de formação, portadora da cédula de 
identidade RG nº. 44.795.095-2, inscrita no CPF/
MF sob nº. 356.030.498-98, residente e domicilia-
da na Rua Irajá, nº. 173, Vila Conceição, Diadema 
- SP, CEP 09912-263. IX - SEGMENTO DE MUL-
TILINGUAGENS E MULTISETORIAIS Represen-
tante da Secretaria Municipal de Cultura: GERAL-
DO ÉDIO DE DEUS, brasileiro, casado, agente de 
comunicação, portador da cédula de identidade 
RG nº. 20.388.222-2, inscrito no CPF/MF sob nº. 
622.113.746-20, residente e domiciliado Rua Rússia 
nº. 75, Taboão, São Bernardo do Campo - SP, CEP 
09668-000. Representantes dos produtores inde-
pendentes: WAGNER GAMA DO NASCIMENTO, 
brasileiro, casado, ator, portador da cédula de iden-
tidade RG nº. 18.826.653-7, inscrito no CPF/MF sob 
nº. 131.802.778-07, residente e domiciliado na Rua 
AgotinhoDelagado de Arouche, nº. 11A, Itaquera, 
São Paulo - SP, CEP 08420-160. CLAUDIO JOSÉ 
DA SILVA, brasileiro, casado, musicista, portador da 

cédula de identidade RG nº. 14.201.537- 4, inscri-
to no CPF/MF sob nº. 049.381.738-75, residente e 
domiciliado na Rua Ida Espagiani Martins, nº. 393, 
Centro, Diadema - SP, CEP 09910-130. Art. 2º A 
Comissão nomeada neste Decreto será responsável 
pela seleção e aprovação dos projetos beneficiários 
dos recursos remanescentes advindos da União em 
razão da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, garantindo a destinação e aplicação adequa-
da dos recursos, de modo a assegurar transparência 
e efetividade do processo de seleção. Art. 3º A Co-
missão de Seleção dos projetos beneficiários dos re-
cursos remanescentes advindos da União em razão 
da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 
é subordinada à Secretaria Municipal de Cultura, à 
qual compete a responsabilidade de administrar os 
recursos remanescentes oriundos da Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020. Art. 4º As despesas 
com a execução deste Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. Art. 5º Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. Diadema, 30 de setembro de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal 
DHEISON RENAN SILVA Secretario de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos DEIVID FERREIRA COUTO Se-
cretário de Cultura

DECRETO Nº 8.016, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2021 Dispõe sobre a retomada segura das ativida-
des presenciais conforme diretrizes estabelecidas 
pelo Plano São Paulo - Decreto Estadual nº 64.994, 
de 28 de maio de 2020, e dá outras providências. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais; CONSIDERANDO a neces-
sidade da retomada segura de todas as atividades 
para volta do funcionamento normal e presencial 
conforme previsto no Plano São Paulo; CONSIDE-
RANDO as medidas de contenção adotadas pelo 
Município, o avanço da imunização da população e 
a necessidade de ações complementares para ade-
quação ao Plano São Paulo. CONSIDERANDO, ain-
da, o que consta nos autos do Processo Administra-
tivo Eletrônico nº 7849/2020; DECRETA: Art. 1º Este 
Decreto atualiza as medidas de caráter temporário e 
excepcional fixadas no Município de Diadema, con-
forme os parâmetros estabelecidos no Plano São 
Paulo, com o objetivo de permitir o retorno seguro 
das atividades presenciais dos estabelecimentos co-
merciais, prestadores de serviços, atividades religio-
sas e atividades culturais no âmbito do Município de 
Diadema, a partir de 1º de outubro de 2021. Art. 2º 
Ficam autorizadas a funcionar, a partir de 1º de ou-
tubro de 2021, sem restrições de horário, em confor-
midade com o estabelecido nos respectivos alvarás 
de funcionamento, com 80% (oitenta por cento) de 
ocupação e rigoroso controle de protocolos sanitá-
rios, as atividades mencionadas no Art. 1º e abaixo 
elencadas: I – atividades comerciais; II - as igrejas, 
templos e entidades religiosas; III - restaurantes e 
similares; IV - salão de beleza, barbearia, centros e 
clínicas de estética; V - atividades culturais (museus, 
teatro, cinema e galerias); VI  - academias de espor-
tes; VII – buffets. Art. 3º As atividades descritas Arti-
go 2º deverão respeitar com rigor os protocolos sa-
nitários gerais e específicos previstos no Plano São 
Paulo, quais sejam: I – o uso obrigatório de máscara 
facial cobrindo nariz e boca em todos os ambientes; 
II – manter o distanciamento de, pelo menos 1 (um) 
metro entre si, em eventuais filas, no interior e no ex-
terior do estabelecimento; III- fornecimento de álcool 
em gel 70% nos estabelecimentos; IV- higienização 
constante de superfícies e ambientes; V – proibição 
de pistas de dança e a realização de shows. Art. 4º 
Eventos em casas noturnas, espaços de show de 
médio e grande porte continuam proibidos, a reaber-
tura destes estabelecimentos está condicionada aos 
resultados de eventos modelo sob supervisão das 
autoridades de saúde e averiguação pelo Centro de 
Contingência do coronavírus do Estado de São Pau-
lo. Art. 5º O atendimento presencial dentro das re-
partições públicas da Prefeitura ficam autorizados a 
funcionar com 100% (cem por cento) da capacidade 
em horário normal. Art. 6º Os parques e clubes ficam 
autorizados a abrir no horário normal, com limite de 
80% (oitenta por cento) da capacidade de ocupa-
ção, permitidas as atividades esportivas e culturais 
nos campos, quadras e academias, observados os 
protocolos sanitários. Art.7º Em caso de constata-
ção de descumprimento do presente decreto haverá 
aplicação de multas e implementação das demais 
medidas cabíveis, como a interdição e o fechamento 
pelos órgãos municipais de vigilância sanitária ou 
pelas autoridades policiais, inclusive a Guarda Civil 
Municipal, na forma da lei. Art.8º Este decreto entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Diadema, 30 de setem-
bro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do 
Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA Se-
cretário de Governo DEBORA DE CARVALHO BAP-
TISTA Secretária de Assuntos Jurídicos BENEDITO 
DOMINGOS MARIANO Secretário de Segurança 
Cidadã JOSÉ EVALDO GONÇALO Secretário de 
Mobilidade e Transportes REJANE CALIXTO GON-
ÇALVES Secretária de Saúde 

DECRETO Nº 8019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 
DISPÕE sobre a vacinação contra COVID -19 dos 
servidores e empregados públicos da Administração 
Direta, Autarquias e Fundações, do retorno ao traba-
lho dos servidores e empregados públicos munici-
pais da Administração Direta, Autarquias e Funda-
ções, das medidas e protocolos sanitários nos 
ambientes de trabalho, e dá outras providências. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais CONSIDERANDO que o Go-
verno de São Paulo atualizou a classificação do Es-
tado passando-o para a fase três (3) do Plano São 
Paulo. CONSIDERANDO que o Município conta, 
atualmente, com um número considerável de servi-
dores afastados e em trabalho remoto; CONSIDE-
RANDO que Campanha Nacional de Vacinação con-
tra a Covid-19, iniciada em janeiro de 2021, apesar 
da disponibilidade limitada de imunizantes pela 
União, já viabilizou a vacinação dos grupos de maior 
risco para formas graves da Covid-19, tais como ido-
sos, pessoas com deficiência e pessoas com comor-
bidades; CONSIDERANDO que o avanço já alcan-
çado na vacinação possibilitou a imunização de 
quantidade significativa de servidores municipais 
submetidos ao regime de trabalho remoto; CONSI-
DERANDO que o artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, permanece em vigor por 
força da decisão cautelar proferida na ADI 6.625, do 
Distrito Federal, pelo E. Supremo Tribunal Federal, e 
que o inciso III, alínea “d”, da mencionada lei preco-
niza que para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decor-
rente do coronavírus, as autoridades poderão ado-
tar, no âmbito de suas competências, entre outras, a 
determinação de realização compulsória de vacina-
ção e outras medidas profiláticas; CONSIDERANDO 
que os direitos à vida e à saúde contemplados nos 
artigos 5°, 6° e 196 da Constituição Federal devem 
prevalecer em relação à liberdade de consciência e 
de convicção filosófica individual; CONSIDERANDO 
a necessidade de manutenção do adequado funcio-
namento dos serviços municipais e que os servido-
res e empregados devem proceder, pública e parti-
cularmente, de forma a dignificar a função pública; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 
14.151, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre o 
afastamento da empregada gestante das atividades 
de trabalho presencial durante a emergência de saú-
de pública de importância nacional decorrente do 
novo coronavírus; CONSIDERANDO por fim, a ne-
cessidade de proteger a servidora gestante e o nas-
cituro dos riscos da COVID-19, CONSIDERANDO o 
disposto no Decreto Municipal 7934/21; CONSIDE-
RANDO ainda, o que consta dos autos do Processo 
Eletrônico nº 7849/20 DECRETA Art. 1º Fica deter-
minado o retorno ao trabalho presencial e de suas 
atribuições funcionais, respeitadas as respectivas 
jornadas de trabalho, dos servidores públicos da Ad-
ministração Pública Municipal, afastados anterior-
mente e enquadrados no grupo de risco, por comor-
bidades e ou idade, em razão da (COVID-19), bem 
como, os afastados administrativamente e mantidos 
em Home Office ou teletrabalho por força da pande-
mia do coronavírus e que foram contemplados com 
a imunização completa oriunda do Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19. 
§1º Para os efeitos deste caput, serão considerados 
imunizados os servidores que receberam as 2 
(duas) doses da vacina contra o Covid-19 ou dose 
única (Janssen), após transcorridos 15 (quinze) dias 
da última dose. §2º Os servidores públicos munici-
pais que se enquadram no parágrafo anterior e ain-
da não retornaram ao trabalho de forma presencial, 
deverão fazê-lo em até dois (2) dias úteis após a 
entrada em vigor deste Decreto, sob pena de incidir 
no disposto no artigo 124, III da Lei Complementar 
08, de 16 de julho de 1991 e descumprir o dever 
funcional expresso no artigo 185, incisos I e II da Lei 
Complementar 08/91. §3º Os servidores portadores 
de comorbidade, anteriormente enquadrados em 
grupo de risco em relação à COVID-19, decorridos 
15 (quinze) dias após tomarem a segunda (2ª) dose 
da vacina ou dose única, deverão reassumir suas 
funções em regime presencial, atendidas às neces-
sidades do serviço público e os protocolos sanitá-
rios, nos termos do Art.3º deste Decreto.§4º O servi-
dor que tomou somente a primeira dose da vacina 
deverá retornar ao trabalho, de forma presencial, 
devendo cumprir sua jornada diária normal de traba-
lho, ao menos, quatro (4) vezes por semana ou o 
equivalente para jornadas ou plantões diferencia-
dos. Os dias complementares à jornada, caso exis-
tam, deverão ser cumpridos em home-office ou tele-
trabalho, até que o Servidor tenha a sua imunização 
completa. §5º A servidora gestante, nos termos da 
Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, deve-
rá permanecer à disposição da Administração em 
regime de teletrabalho e  formalizar seu pedido de 
afastamento presencial encaminhando ao SESMT o 
atestado ou relatório médico atualizado que compro-
ve a condição de gestante. §6º Ao retornar para o 

trabalho, a partir da publicação deste Decreto, o Ser-
vidor deverá entregar à sua chefia, mediante proto-
colo, cópia da comprovação da vacinação ou decla-
ração médica atualizada, nos termos do §2º do 
Artigo 2º do presente Decreto, que por sua vez, de-
verá encaminhar de imediato ao SESMT, por inter-
médio de MI ou do email sesmt@diadema.sp.gov.br 
Art. 2º Os servidores públicos municipais da Admi-
nistração Direta, Autarquias e Fundações, inseridos 
nos grupos elegíveis para imunização contra a CO-
VID-19, nos termos definidos pela Secretaria Munici-
pal da Saúde, deverão submeter-se à vacinação 
conforme o artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020 em seu inciso III, alínea “d” da 
mencionada lei, que preconiza que para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do coronavírus, as auto-
ridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, entre outras, a realização compulsó-
ria de vacinação e outras medidas profiláticas; §1º O 
Servidor que não comprovar ter tomado a primeira 
dose da vacina ou sua imunização completa, confor-
me o calendário da Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a covid-19, não poderá permanecer em 
seu ambiente de trabalho e terá falta atribuída até 
que a situação seja regularizada, conforme disposto 
no artigo 124, III da Lei Complementar 08, de 16 de 
julho de 1991. Art. 3º Com base nas regras sanitá-
rias e de distanciamento social, estabelecidas para 
os ambientes de trabalho pela Portaria Conjunta nº 
20, de 18 de junho de 2020, da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho, do Ministério  da Econo-
mia e do Ministério  de Estado da Saúde, no seu ar-
tigo 1º e em especial nos itens 3,4,5 e subitem 7.1.1 
do Anexo I, os titulares de cada pasta deverão man-
ter e preparar o ambiente de trabalho para todos os 
servidores, com todas as medidas preventivas e pro-
tocolos já amplamente divulgados, tais como, uso de 
máscaras, álcool em gel e ventilação adequada. Art. 
4º Caberá à Secretaria de Administração e Gestão 
de Pessoas, quando solicitado pelas demais Secre-
tarias Municipais, expedir normas complementares 
à execução deste Decreto, observadas as recomen-
dações da Secretaria Municipal de Saúde, por inter-
médio da Vigilância em Saúde do Município de Dia-
dema, bem como, identificar os Servidores que não 
se vacinaram, adotando as providências legais e re-
gulamentares pertinentes. Art. 5º Os preceitos pre-
conizados neste Decreto, deverão ser observados 
pelos titulares dos demais entes da Administração 
Indireta, cabendo ainda, aos titulares dos órgãos e 
entes da Administração Municipal garantir que tais 
princípios sejam também observados pelos presta-
dores de serviços. Art. 6º – Os casos de Servidores 
contatante ou com suspeita de COVID – 19 deverão 
ser encaminhados conforme disposto no Anexo I do 
presente Decreto. Art. 7º As despesas com a execu-
ção deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. Art. 8º Este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Diadema, 01 de outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR Prefeito do Município de Diadema DHEI-
SON RENAN SILVA Secretário de Governo DÉBO-
RA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assun-
tos Jurídicos ODAIR CABRERA Secretário de 
Administração e Gestão de Pessoas. O Anexo I en-
contra-se no portal de transparência do site da Pre-
feitura do Município de Diadema: www.diadema.
sp.gov.br.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
DE 01/10/21: PORTARIAS: 1383, EXONERA a con-
tar de 01/10/21, ANDREIA DO CARMO DE OLIVEI-
RA, RG 53.541.426-3, Oficial de Gabinete II, SAJ. 
1384, NOMEIA a contar de 01/10/21, ANDREIA DO 
CARMO DE OLIVEIRA, RG 53.541.426-3, Oficial 
de Gabinete III, SECOM. 1385, NOMEIA a con-
tar de 01/10/21, GUILHERME SILVA SOUSA, RG 
41.5082.46.8, Oficial de Gabinete I, SG. 1386, NO-
MEIA a contar de 01/10/21, TANIA DA PAIXÃO DE 
SOUSA DUARTE, RG 16.865.845-8, Oficial de Ga-
binete I, SG. 1387, NOMEIA a contar de 01/10/21, 
PATRICIA PEREIRA DE SOUSA, RG 36.603.154.5, 
Oficial de Gabinete I, SG. 1388, EXONERA a contar 
de 01/10/21, NATHALIA DA SILVA MOREIRA, RG 
46.873.217-2, Chefe de Serviço, SO. 1389, EXONE-
RA a contar de 16/09/21, SELMA MARIA PEREIRA 
DOS SANTOS, RG 14.758.810-8, Chefe de Divisão, 
SS. 1390, EXONERA a contar de 01/10/21, CRISTI-
NA DA SILVA MARIS, RG 18.465.858-5, Chefe de 
Serviço, SS. 1391, NOMEIA a contar de 01/10/21, 
CRISTINA DA SILVA MARIS, RG 18.465.858-5, 
Chefe de Divisão, SS. 1392, REVOGA a contar de 
01/10/21, FG NÍVEL 5, KARINA BERNARDINO DA 
SILVA, PRONT 115.238, SS. 1393, NOMEIA a con-
tar de 01/10/21, KARINA BERNARDINO DA SILVA, 
PRONT 115.238, Chefe de Serviço, SS. 1394, NO-
MEIA a contar de 01/10/21, LUCIENE ROSA SAN-
TANA, RG 30.438.018, Chefe de Divisão, SS. 1395, 
DESCOMISSIONA a contar de 01/10/21, MARIA 
JOSÉ LIMA DE ARAGÃO SILVA, PRONT 111.328, 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SESA. 1396, DE-
SIGNA a contar de 01/10/21, 1 FG Coordenação 
SCI - 1, MARIA JOSÉ LIMA DE ARAGÃO SILVA, 
PRONT 111.328, GP. 1397, REVOGA a contar de 
01/10/21, FG NÍVEL 5, JOYCE ZANDONADI DOS 
SANTOS, PRONT 109.650, SAGEP. 1398, DE-
SIGNA a contar de 01/10/21, 1 FG Analise do SCI 
- 3, JOYCE ZANDONADI DOS SANTOS, PRONT 
109.650, GP. 1399, EXONERA a contar de 01/10/21, 
VANESSA ANGELO GARCIA, RG 29.863.485.5, 
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