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Sol com 
algumas 
nuvens. 

Não chove.

O governador João Doria anun-
ciou nesta quarta-feira (7) as datas 
para o início da vacinação de idosos 
entre 65 e 67 anos contra a covid-19. 
De acordo com o governo paulista, 
pessoas com 67 anos começam a ser 
imunizadas no dia 14 de abril; já os 

Sanitizar ruas, avenidas e pontos 
de ônibus não tem eficácia contra a 
covid-19, segundo especialistas. Al-
gumas prefeituras da região estão 
adotando a medida para o combate 
ao coronavírus. A sanitização de lo-
cais abertos também é criticada pelo 
Conselho Federal de Química e pela 
Associação Brasileira de Produtos de 
Higiene, Limpeza e Saneantes (ABI-
PLA). As prefeituras não informaram 

O aumento de casos de covid-19 e a 
falta de componentes levou ao fechamento 
de metade das 60 fábricas de montadoras 
no país nas últimas duas semanas e 65 mil 
funcionários ficaram em casa, o equiva-
lente a 60% da mão de obra do setor, sem 
contar o pessoal que estava em home office. 
A maioria retomou atividades na última 
segunda-feira, mas dez seguem fechadas, 
com o total de 5 mil trabalhadores em li-
cença ou férias coletivas. 
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Paulo Menezes: ‘é 
bem provável que 

estado emergencial 
seja estendido’

Consórcio ABC 
fecha parceria para 
2ª fase do Programa 

Travessia Grande ABC

Versão Freedom é a mais equipada com cabine simples da picape

Vacinação de pessoas de 67 anos começa 
no dia 14 de abril, afirma João Doria

Especialistas afirmam que sanitização de 
ruas e avenidas feitas por prefeituras é ineficaz

Paralisação da 
produção e falta de 
peças afeta metade 

das montadoras

Educação abre cadastro para 
vagas em creches municipais

SÃO PAULO II CAPACITAÇÃO

SÃO PAULO

PANDEMIA

ECONOMIA

RIBEIRÃO PIRES

A Prefeitura de Diadema infor-
mou, nesta quarta-feira (7), que o 
posto do Instituto Médico Legal 
(IML) da cidade já está com o aten-
dimento normalizado. Na última 
segunda-feira, o município foi no-
tificado sobre o fechamento da uni-
dade da cidade. O governo do Estado 

Posto do IML fica em Diadema, 
mas terá de ser reformado

Governo do Estado havia decidido transferir os serviços para o posto de São Bernardo

Imunização de novas faixas começa nos dias 14 e 21 com chegada de vacinas da Fiocruz nesta semana

Conhecimento não é 
aquilo que você sabe, 
mas o que você faz com 
aquilo que sabe

“

“
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Aldous Huxley

FIAT STRADA

que têm 65 e 66 anos poderão tomar 
a vacina a partir de 21 de abril. O gov-
ernador também anunciou a compra 
de 2 mil cilindros de oxigênio e mil 
concentradores do insumo, apare-
lhos que funcionam como pequenas 
usinas do gás.

o quanto gastam com essas medi-
das. Porém, em São Bernardo, por 
exemplo, a sanitização foi iniciada 
em março de 2020 e já neste mês, a 
prefeitura gastou somente com mate-
riais e desinfetante R$ 1.135 milhão. 
Foram R$ 537 mil com máscaras, lu-
vas e macacões especiais para a equi-
pe de sanitização e mais R$ 598 mil 
com desinfetante gastos em agosto 
do mesmo ano.

havia decidido transferir os serviços 
de Diadema para o posto de São 
Bernardo, sob justificativa de que as 
mudanças visavam otimizar recursos 
e agilizar os procedimentos. A reaber-
tura da unidade foi oficializada após 
acordo entre o Governo do Estado e a 
Prefeitura de Diadema, representada 

pelo secretário municipal de Defesa So-
cial, Benedito Mariano. Para a semana 
que vem, ficou agendada uma reunião 
com o secretário de Segurança Pública, 
General João Camilo Pires de Campos, 
na qual será discutido o plano de tra-
balho que envolve as novas instalações 
do IML na cidade. “O IML vai ficar em 

Diadema, mas a prefeitura terá de as-
sumir o compromisso de reformar o 
local e, posteriormente, terá de levar 
o IML para um espaço mais apropria-
do, a fim de melhorar os atendimen-
tos”, destacou  o vereador Orlando  
Vitoriano (PT), líder do governo na 
Câmara. 

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
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Após mobilização, governo do Estado 
decide manter posto do IML em Diadema
Para que a unidade do instituto permaneça aberta a prefeitura assumiu o compromisso de reformar o local

n ENTRE ASPAS

A mobilização, a 
unidade da Câmara, 
foi fundamental nesse 
processo

Eduardo Minas

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O posto do Instituto 
Médico Legal (IML) de Di-
adema já está com o atendi-
mento normalizado desde 
está quarta-feira (7). A infor-
mação foi confirmada pela 
prefeitura por meio nota. Na 
última segunda-feira, o mu-
nicípio foi notificado sobre 
o fechamento da unidade do 
instituto. O governo do Esta-
do havia decidido transferir 
os serviços de Diadema para 
o posto de São Bernardo. 

A Superintendência da 
Polícia Técnico-Científica 
(SPTC) justificou o fecha-
mento do IML da cidade sob a 
alegação de que as mudanças 
visavam otimizar recursos e 
agilizar os procedimentos.

A Prefeitura de Diadema 
foi pega de surpresa com a 
notificação e pela decisão uni-

lateral do governo estadual, 
que na data informou sobre 
o fechamento do posto, mas 
não passou nenhum tipo de 
orientação sobre como o ser-
viço seria prestado na cidade. 

Vereadores, deputados e 
governo municipal se mobi-
lizaram para a continuidade 
dos serviços no município 
e, após reunião nesta quar-
ta-feira, ficou decidido pela 
manutenção da unidade de 
Diadema, mas com ressalvas. 
“O IML vai ficar em Dia dema, 
mas a prefeitura terá de as-
sumir o compromisso de 
reformar o local e, posterior-
mente, levar o instituto para 
um espaço mais apropriado, 
a fim de melhorar os aten-
dimentos”, disse o vereador 
Orlando  Vitoriano (PT), 
líder do governo na Câmara. 

Em nota, a prefeitura 
informou que “o Instituto 
Médico Legal continua na 
cidade de maneira integral e 
que os serviços já estão sen-
do prestados normalmente 
nesta quarta-feira. A decisão 
foi oficializada após acordo 
entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Diadema,  
representada pelo secretário 
municipal de Defesa Social, 

Benedito Mariano. Para a se-
mana que vem, ficou agenda-
da uma reunião com o secre-
tário de Segurança Pública, 
General João Camilo Pires de 
Campos, na qual será discu-
tido o plano de trabalho que 
envolve as novas instalações 
do IML na cidade”.

n DESRESPEITO
O vereador Eduardo 

Minas (PROS), que integrou 
grupo de parlamentares que 

se mobilizaram na segunda-
feira e, inclusive, lavraram 
Boletim de Ocorrência con-
tra a forma arbitrária que 
foi fechado o posto, afirmou 
que houve desrespeito com a 
população de Diadema. Des-
tacou, ainda, que se tivesse 
ocorrido alguma morte na 
data, o município não saberia 
qual procedimento adotar.

“Para o ingresso do posto 
do IML em Diadema foi fir-
mado convênio com o gov-

Arquivo

Orlando Vitoriano: “o IML vai ficar em Diadema”
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erno do Estado. Se espera 
que, se entrou por escrito, 
que se saia por escrito, mas 
o go verno do Estado não tra-
tou Diadema da forma res-
peitosa que um município 
do nosso tamanho merece. 
Não houve publicação na 
imprensa oficial. Não teve 
ato admi nistrativo. A mo-
bilização, a unidade da Câ-
mara, foi fundamental nesse 
processo”, afirmou.

Nesta quarta-feira, o depu-
tado federal Vicente Paulo da 
Silva, o Vicentinho (PT), desta-
cou o desmonte de serviços 
na cidade. “Em meio ao alto 
número de mortes por conta da 
pandemia aconteceu algo inus-
itado em Diadema, o governo 
Doria, sem aviso prévio retirou 
o IML da cidade. Em uma ci-
dade que está morrendo gente 
todos os dias. É absurda (a me-
dida). Claro que ocorreu mobili-
zação dos vereadores e secretári-
os. Valeu a luta porque voltaram 
atrás. Esses dias já ameaçaram re-
tirar o INSS. Outro absurdo, uma 
cidade tão grande é operária como 
Diadema. A Receita Federal já tira-
ram faz tempo. Há necessidade de 
aparelhar o município. Que não se 
repita jamais um absurdo como 
esse”, afirmou.

Bolsonaro: pandemia 
é, em parte, usada 
politicamente para 

derrubar o presidente

Em meio à alta de mortes 
pelo novo coronavírus, o presi-
dente Jair Bolsonaro voltou a 
dizer que a pandemia da co-
vid-19 é usada de forma políti-
ca contra ele. O presidente 
também repetiu que espera que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) mantenha a decisão de 
abertura de templos religiosos, 
mesmo no momento crítico da 
crise sanitária.

“Não vamos chorar o leite 
derramado. Estamos passando 
ainda por uma pandemia, que 
em parte é usada politicamente 
não para derrotar o vírus, mas 
para tentar derrubar o presiden-
te”, disse nesta tarde durante 
a cerimônia de posse do novo 
diretor-geral brasileiro de Itaipu 
Binacional, em Foz do Iguaçu.

Crítico às medidas de fe-
chamento adotadas por gover-
nadores e prefeitos, o chefe do 
Executivo foi favorável à lim-
inar do ministro Kassio Nunes 
Marques que liberou a realiza-
ção de celebrações religiosas em 
todo o País, mesmo em locais 
com medidas restritivas. “Eu 
acredito que hoje o Supremo 
vá dar uma boa resposta no to-
cante a abertura de templos e 
igrejas”, afirmou Bolsonaro.

Em seu discurso, o presi-
dente também defendeu a 
busca por medicamentos para 
o tratamento da covid-19 e 
não apenas o “foco” na vacina 
contra o vírus. (AE)
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SP anuncia vacinação de idosos 
de 65 a 67 anos ainda este mês

Imunização de novas faixas começa nos dias 14 e 21 com chegada de vacinas da Fiocruz

Governo do Estado de SP

Doria: vamos continuar impulsionando (a vacinação)  

O governador João Doria 
anunciou, durante coletiva nes-
ta quarta-feira (7), a ampliação 
da campanha de vacinação con-
tra covid-19 para idosos entre 
65 e 67 anos ainda este mês.  O 
novo grupo totaliza 1,11 mi-
lhão de pessoas. Entretanto,  
avanço da campanha depende 
da chegada das vacinas da Fio-
cruz ainda nesta semana. O 
objetivo é iniciar a vacinação 
de pessoas de 67 anos (350 mil 
pessoas) no próximo dia 14. 
Uma semana depois, no dia 
21, outras 760 mil pessoas com 
65 e 66 anos poderão receber a 
primeira dose.

“Tenho visitado postos de 
vacinação pela manhã, logo na 
abertura, e a cada vez fico mais 
sensibilizado ao ver pessoas de 
mais idade sendo vacinadas, fe-
lizes e alegres. São pessoas que 
querem viver e estar protegidas 
com a vacina”, afirmou Doria.

“Agora a vacinação está 
avançando para as pessoas 
de 65, 66 e 67 anos e vamos 
continuar impulsionando o 
máximo possível, com a vacina 
do Butantan e outras que pude-
rem ser adquiridas pelo Minis-
tério da Saúde”, completou.

Nesta quarta, São Paulo 
ultrapassou a marca de 7 mil-
hões de doses já aplicadas 
na população do Estado. Às 
12h45, o Vacinômetro marcou 
7.026.192 doses, somando 
5.157.980 de primeira dose e 
1.868.212 da segunda, o que 
significa que mais de 1,8 mi-
lhão de pessoas já estão com o 
esquema vacinal completo.

Os resultados incluem no-
vos públicos integrados à cam-
panha em abril: os idosos de 
68 anos, desde o dia 2, além 
dos profissionais das forças 
de segurança que atuam em 
São Paulo e começaram a ser 
vacinados na última segunda 
(5). Na próxima segunda (12), 
o cronograma inclui os traba-
lhadores da educação básica de 
escolas públicas e privadas a 
partir de 47 anos. 

n OCUPAÇÃO DE LEITOS
O índice de ocupação de 

leitos covid-19 no Estado 
de São Paulo ficou abaixo de 
90% pela primeira vez em 22 
dias, segundo o secretário 
estadual da Saúde, Jean Go-
rinchteyn durante coletiva de 
imprensa.

O Estado tem hoje 89,8% 
das vagas de terapia inten-
siva ocupadas, com 12.941 
pacientes com covid-19 hospi-
talizados. Nos leitos de enfer-
maria, são mais 16.171 doen-
tes, totalizando 29.112 pessoas 
internadas com a doença.

Segundo dados da Funda-
ção Seade, o índice recorde 
de ocupação ocorreu no dia 
1º de abril, quando a taxa fi-
cou em 92,61% e o número 
de internados passou de 13 
mil. Na Grande São Paulo, a 

ocupação dos leitos de tera-
pia intensiva está em 89%, de 
acordo com Gorinchteyn.

O secretário afirmou que, 
embora os números ainda se-
jam altos, já apontam o reflexo 
das restrições adotadas pelo 
governo nas últimas semanas 
pela adoção da fase emergen-
cial, que mantém apenas ser-
viços essenciais abertos. “Esses 
dados reforçam que as medidas 
restritivas tiveram um signifi-
cado muito importante”, afir-
mou. (Reportagem Local e AE)

Alesp aprova projeto que autoriza compra de 
vacinas pelo governo estadual e setor privado

A Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo aprovou, 
no início da tarde desta quarta-
feira, 7, o Projeto de Lei que 
autoriza a compra de vacinas 
contra a Covid-19 pelo go-
verno estadual e o setor priva-
do, desde que devidamente 
aprovadas pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) ou autoridades sani-
tárias estrangeiras. O texto 
segue agora para sanção do 
governador João Doria. 

O presidente da Alesp, depu-
tado Carlão Pignatari, afirmou 
estar satisfeito com a aprovação 

do projeto. “Agora vou designar 
um relator para até sexta en-
viar [o texto] para o Palácio dos 
Bandeirantes, para que possa 
ser sancionado ou não pelo go-
vernador”, disse, ressaltando a 
ajuda ao microempresário com 
a medida econômica também 
prevista no projeto.

De acordo com o texto, a 
aquisição pelo Estado e pelo 
setor privado só poderá ser feita 
seguindo as leis federais e se não 
houver prejuízo aos demais entes 
da federação (União e Estados).

O governo estadual tam-
bém fica autorizado a abrir 

crédito adicional especial para 
a compra. Já o setor privado 
também poderá distribuir e 
aplicar as vacinas.

O projeto também possibili-
ta a utilização do “soro anti-Co-
vid”, produzido pelo Instituto 
Butantan. Pela regra, a admi-
nistração deverá ser feita apenas 
em ambiente hospitalar, com os 
resultados registrados detalha-
damente no prontuário do paci-
ente, e pelo menos um hospital 
de referência no tratamento do 
vírus deverá ser destacado para 
sistematizar os resultados da 
aplicação. (Reportagem Local)

Extensão da fase 
emergencial é provável, 

diz coordenador do 
centro de contingência

O coordenador do cen-
tro de contingência do 
coronavírus, Paulo Mene-
zes, sinalizou na coletiva de 
imprensa nesta quarta-feira 
(7) que o comitê, formado 
por especialistas na área da 
saúde, deverá recomendar 
a extensão da fase emer-
gencial no Estado, em vigor 
desde 15 de março e que 
deveria ir pelo menos até o 
próximo dia 11 (domingo).

“Estamos discutindo a 
necessidade de extensão 
da fase emergencial. Isso 
vai ser feito até sexta-
feira. É bem provável que 
nós continuemos com 
níveis de restrição que 
nós temos hoje por mais 
algum tempo, mas vamos 
aguardar os próximos 
dias”, destacou Menezes.

Questionado se aceita-
ria a recomendação da ex-
tensão, o governador João 
Doria afirmou que “obe-
dece a ciência”.

Desde o início da pan-
demia, o Estado de São 
Paulo acumula 2.576 362 
casos de infecção pelo coro-
navírus e 79.443 óbitos 
pela doença. O índice de 
isolamento no Estado está 
em 43%, segundo o go-
verno paulista. (AE)

Estado anuncia 
a distribuição de 

624 concentradores 
de oxigênio

Registros de óbitos 
crescem 40% no 

primeiro trimestre 
de 2021 no Brasil

Covid-19: Brasil 
registra 3.829 mortes 
e 92.625 infectados 

em 24 horas

Vacina do Butantan
é efetiva contra 

variante brasileira 
do coronavírus

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira (8) 
a distribuição de 624 concentra-
dores de oxigênio para unidades 
hospitalares do Estado de São 
Paulo. Com investimentos do 
Governo de São Paulo e da inicia-
tiva privada, foram comprados 
mil aparelhos para fortalecer o 
atendimento de pacientes com 
covid-19. “Adquirimos aparelhos 
utilizados no apoio a pacientes 
menos graves, o que permite que 
respiradores de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) possam ser 
destinados aos pacientes mais 
graves. Isso cria um alívio e me-
lhora a condição hospitalar da 
rede pública no Estado”, disse.

Dos mil concentradores de 
oxigênio comprados, 624 estão 
no setor de cargas do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos e 
serão distribuídos a hospitais nes-
ta semana. “Tivemos muitas em-
presas dedicadas a esse momento 
para que não falte oxigênio”, afir-
mou a Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patrícia Ellen.

O governador também anun-
ciou a entrega de 540 cilindros 
de oxigênio para municípios da 
Baixada Santista, Vale do Paraíba, 
Araçatuba, São José do Rio Preto, 
Região Metropolitana, Campi-
nas e Itapeva. Outros 400 equi-
pamentos serão entregues nos 
próximos dias em cidades com 
necessidades emergenciais. (RL)

A pandemia do novo coro-
navírus resultou, somente no 
primeiro trimestre deste ano, 
em relação a igual período do 
ano passado, em um cresci-
mento médio nacional do re-
gistro de óbitos nos cartórios de 
registro civil do Brasil da ordem 
de 40%. A informação foi dada 
nesta quarta-feira (7) pelo vice-
presidente da Associação Na-
cional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil), 
Luis Carlos Vendramin Júnior. 
“É assustador”, destacou.

Os óbitos registrados em 
todo o ano de 2020, quando 
começou a pandemia de co-
vid-19, por todos os cartó-
rios do território alcançaram 
1.443.405, número 8.3% maior 
do que no ano anterior, supe-
rando a média histórica de 
variação anual de mortes no 
Brasil que era de 1,9% ao ano, 
até 2019. (Agência Brasil)

O Brasil superou 340 mil 
mortes em função da covid-19. 
Com 3.829 mortes registradas 
em 24 horas, o país chegou a 
340.776 vidas perdidas para a 
pandemia do novo coronavírus.  
Ainda há 3.589 mortes em inves-
tigação por equipes de saúde.

Já o total de pessoas infecta-
das desde fevereiro de 2020 subiu 
para 13.193.205. Entre ontem e 
hoje, foram confirmados 92.625 
novos diagnósticos positivos. 

O número de pessoas recu-
peradas subiu para 11.664.158. 
Já a quantidade de pacientes 
com casos ativos, em acompan-
hamento por equipes de saúde, 
ficou em 1.288.271.

O ranking de estados com 
mais mortes pela covid-19 é 
liderado por São Paulo (79.443), 
Rio de Janeiro (38.282), Minas 
Gerais (25.303), Rio Grande do 
Sul (21.261) e Paraná (18.118). 
(Agência Brasil)

A vacina CoronaVac, imuni-
zante fabricado pelo Instituto 
Butantan e pela farmacêutica 
chinesa Sinovac, é 50% efi ciente 
contra a variante P.1 da co-
vid-19, que surgiu em Manaus 
e que já predomina em diversos 
estados do país. A efetividade 
em prevenir o adoecimento foi 
confirmada 14 dias após a apli-
cação da primeira dose.

O estudo foi feito com 67.718 
trabalhadores da área da saúde 
de Manaus e foi divulgado nesta 
quarta-feira (7) pelo grupo Vebra 
Covid-19, que reúne pesquisa-
dores de instituições nacionais e 
internacionais, secretarias esta-
duais de Saúde do Amazonas e de 
São Paulo e as secretarias munici-
pais de Saúde de Manaus e São 
Paulo, apoiado pela Organização 
Pan-Americana de Saúde (Opas). 
A pesquisa ainda não avaliou a 
efetividade após a aplicação da 
segunda dose. (ABr)
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Paralisação da produção por covid e falta 
de peças afeta metade das montadoras

Segundo a Anfavea, maioria das fábricas retomou atividades na última segunda-feira, mas dez seguem fechadas

A combinação do aumento 
de casos de covid-19 com a falta 
de componentes levou ao fecha-
mento de metade das 60 fábri-
cas de montadoras no país nas 
últimas duas semanas e 65 mil 
funcionários ficaram em casa, 
o equivalente a 60% da mão de 
obra do setor, sem contar o pes-
soal que estava em home office.

A maioria retomou ativi-
dades na última segunda-fei-
ra, mas dez seguem fechadas, 
com o total de 5 mil trabalha-
dores em licença ou férias co-
letivas. Novas paradas podem 
ocorrer nas próximas semanas 
em razão da escassez de semi-
condutores, problema tam-
bém gerado pela pandemia e 
que afeta a indústria global.

O problema da falta de 
chips, que já paralisou fábricas 
em vários países desde o final 
do ano passado, ainda não foi 
resolvido, informou o presiden-
te da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), Luiz Carlos 
Moraes, e a previsão é de que 
se estenda até o final do ano.

A General Motors vai 
manter a fábrica de Gravataí 
(RS) fechada pelo menos até o 

fim de maio. É lá que o Onix, 
carro mais vendido no mer-
cado brasileiro por vários anos 
seguidos, é produzido. Com a 
paralisação das linhas, ocorrida 
no início de março, o modelo 
está em falta e ficou em terceiro 
lugar em vendas no mês passa-
do, atrás da picape Fiat Strada e 
do hatch Hyundai HB20.

A fábrica da GM em São José 
dos Campos (SP) opera com ape-
nas um turno na linha da picape 
S10 e 600 funcionários estão em 
lay-off (com contratos suspensos) 
inicialmente por dois meses, 
mas podendo se esten der por 
mais tempo. Já a unidade de São 
Caetano – que produz Tracker, 
Joy, Joy Plus, Spin e Montana 
– parou uma semana para acom-
panhar a prefeitura, que ante-
cipou feriados para tentar con-
ter o avanço da covid-19.

Assim como a GM, outras 
13 fabricantes, com um total 
de 30 fábricas, ficaram paradas 
entre 7 e 12 dias, entre as quais 
Volkswagen, Renault, Toyota, 
Hyundai, Mercedes-Benz, Sca-
nia, Volkswagen Caminhões 
e Volvo. Entre as que só retor-
narão na próxima semana estão 
Nissan, Honda e Jaguar Land 

Rover. A Mercedes-Benz reto-
mou atividades na segunda-fei-
ra, mas está fazendo um rodízio 
segundo o qual a cada 12 dias 
um grupo de 1,2 mil trabalha-
dores entra em férias coletivas.

n NÚMEROS
Apesar das paralisações, a 

produção de veículos em março 
somou 200,3 mil veículos, in-
cluindo automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus, com 
alta de 1,7% em relação a fever-
eiro e de 5,5% ante março do 

ano passado, quando teve iní-
cio a pandemia de covid-19. No 
acumulado do trimestre foram 
fabricadas 597,8 mil unidades, 
queda de 2% em relação ao 
mesmo período de 2020.

“Trata-se de um resultado 
inte res san te, tendo em vista 
o cenário atual”, avaliou o 
presidente da Anfavea, res-
saltando que março teve três 
dias úteis a mais do que fe-
vereiro e que ainda há carros 
incompletos nas fábricas à es-
pe ra de algum componente.

Arquivo

Segundo Moraes, ambiente político brasileiro assusta matrizes

Mesmo com parte das con-
cessionárias fechadas por me-
didas restritivas em vários Es-
tados, foram vendidos no mês 
passado 189,4 mil veículos, com 
alta de 13,1% ante fevereiro e de 
15,7% contra março de 2020. 
No trimestre, a queda é de 5,4%, 
para 527,9 mil unidades.

Segundo Moraes, o ambiente 
político brasileiro está assus-
tando as matrizes justamente 
no momento em que várias em-
presas negociam investimentos 
para projetos futuros no país. 
“Houve muitos ruídos políticos 
inaceitáveis nas últimas se ma nas 
e isso não ajuda. Ao contrário, as-
susta as matrizes”, disse.

Moraes afirma que é difícil 
explicar a insegurança jurídica 
no país e reclama da lentidão 
no programa de vacinação e da 
falta de debate adequado para 
a provação do Orçamento. “Fo-
mos surpreendidos com a pro-
posta que aumenta as despesas 
obrigatórias e cria espaços para 
emendas parlamentares no mo-
mento em que temos 14 mi-
lhões de desempregados e pes-
soas passando fome em um país 
que é campeão em produção 
de alimentos”, reforçou. (AE)

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

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

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

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

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

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

INDICADORES
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EURO (R$)

IBOVESPA

+0,11%
117.624 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,642 R$ 5,643
Turismo R$ 5,61 R$ 5,80

Volume: R$ 31,81 bilhões
Maiores altas:  Braskem PN (5,95%), 
Hapvida ON (3,89%)
Maiores baixas:   Cia. Hering ON 
(-3,34%), Rumo S.A. ON (-3,25%) 
Variação em 2021: -1,17%
Variação no mês:  +0,85%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,697 R$ 6,699
Turismo R$ 6,59 R$ 6,88

Consórcio e Sebrae lançam 2ª fase do Programa Travessia

O Consórcio Intermunici-
pal ABC, o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) e as secreta rias 
municipais de Desenvolvimen to 
Econômico dos sete mu ni cípios 
da região lançaram a segunda 
fase do Travessia ABC. Trata-se 
de programa de apoio a empre-
endedores informais, micro em-
preendedores indivi duais (MEIs) 
e micro e pequenas empresas, 
com centenas de horas de quali-
ficação e consultoria em diversos 
temas. Seu objetivo é apoiar os 
pequenos empreendedores na 
supe ração dos efeitos econômi-
cos da pandemia de covid-19. 

Na primeira fase, a iniciativa 
atendeu mais de 100 empresas 
por meio de cursos e consul-
torias. A nova fase programa 
pretende alcançar mais de 500 
empreendedores da região.

Segundo o Sebrae, o ABC 
pos sui mais de 280 mil peque-

nos empreendimentos, em sua 
maioria gravemente afetados 
pela pandemia, o que coloca 
em risco os aproximadamente 
625 mil postos de trabalho 
gerados por estas empresas.

A parceria regional foca no 
fornecimento de apoio consul-
tivo aos empreen dedores dos 
setores mais afetados, tanto 

para o atual momento da fase 
emergencial do Plano São Paulo, 
com foco específico em controle 
de despesas e manutenção de 
faturamento por meio de ven-
das na internet; quanto para as 
aguardadas fases menos restriti-
vas, nas quais muitas atividades 
terão que se reinventar e se 
adaptar à nova realidade.

Os setores contemplados pe-
lo Travessia para o primeiro se -
mestre foram indicados pelas 
Se cretarias de Desenvolvimento 
dos sete municípios. Os setores 
inicialmente atendidos serão o da 
alimentação (barracas, foodtrucks 
e restaurantes), beleza (manicures 
e cabeleireiros), varejo, confecção 
e costura, escolas, turismo (guias, 
mo nitores e agências) e artesanato. 

A primeira turma da segunda 
fase do programa Travessia ABC  
será direcionada a todos os setores 
econômicos e terá início em 15 
de abril, com foco na travessia da 
atual fase emergencial. A partir 
de maio serão iniciadas as tur-
mas estruturadas por setores.

As inscrições para todas as 
turmas deverão ser feitas na 
página da Escola de Governo 
do Consórcio (escoladegoverno.
consorciograndeabc.page). Mais 
informações pelo Whatsapp 4433-
4278. (Reportagem Local)

Iniciativa atendeu mais de 100 empresas por meio de cursos; nova fase pretende alcançar 500 empreendedores

Setor de food trucks é um dos atendidos pelo programa

Maioria dos beneficiários  
vai receber R$ 150 de auxílio

A maior parte do público do 
auxílio emergencial vai receber 
o menor valor do benefício, 
que é de R$ 150 mensais, infor-
mou o Ministério da Cidadania 
ao jornal O Estado de S. Paulo. 
Serão contempladas 19,99 mi-
lhões de famílias na categoria 
“unipessoal”, isto é, formadas 
por apenas uma pessoa. O nú-
mero representa 43,6% do pú-
blico total estimado para a no-
va rodada (45,8 milhões).

Outras 16,37 milhões de fa-
mílias com mais de um integran-
te vão receber R$ 250, enquanto 
9,47 milhões de mulheres que 
são as únicas provedoras do lar 
receberão R$ 375. A nova ro-
dada do auxílio emergencial terá 
quatro parcelas, e o pagamento 
começou na terça-feira (6).

Os dados já haviam sido an-
tecipados pela reportagem, mas 
nunca foram revelados oficial-
mente pelo governo, que prefer-
iu centrar seu discurso no “valor 

médio” de R$ 250. A estratégia 
foi adotada depois da insatis-
fação de aliados e dos próprios 
be neficiários com a redução do 
valor da ajuda, que começou 
em abril de 2020 em R$ 600 e 
caiu a R$ 300 entre setembro e 
dezembro do ano passado.

Os valores atuais são consi-
derados insuficientes para aten-
der a demandas básicas de ali-
mentação, higiene pessoal e 
lim peza de uma família. Como 
mostrou o jornal O Estado de S. 
Paulo, o custo da cesta básica na 
capital paulista para uma famí-
lia de quatro pessoas ficou em 
R$ 1.015 em fevereiro, segundo 
levantamento da Fundação Pro-
con-SP feito em parceria com o 
Dieese. O “valor médio” do auxí-
lio cobre menos de 25% do custo. 
Só o preço do gás de cozinha, por 
exemplo, já está perto de R$ 100.

Neste ano, estão reservados 
R$ 44 bilhões para o programa 
de auxílio a vulneráveis. (AE)

Divulgação/Sebrae



Segundo médico infectologista, a medida é mais marketing político do que uma ação efetiva no combate ao coronavírus
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Reprodução Facebook

Prefeituras adotam a sanitização contra o coronavírus

A chamada sanitização 
de ruas, avenidas e pontos de 
ônibus que algumas prefeitu-
ras da região estão fazendo 
para o combate ao coronavírus 
não tem nenhuma eficácia, se-
gundo médicos especialistas. 
A sanitização de locais abertos 
também é criticada pelo Con-
selho Federal de Química e pela 
Associação Brasileira de Produ-
tos de Higiene, Limpeza e Sane-
antes (ABIPLA).

As prefeituras não infor-
maram o quanto gastam com 
essas medidas. Porém, em São 
Bernardo, por exemplo, a sani-
tização foi iniciada em março de 
2020 e, já naquele mês, a prefei-
tura gastou somente com ma-
teriais e desinfetante R$ 1.135 
milhão. Foram R$ 537 mil com 
máscaras, luvas e macacões es-
peciais para a equipe de sani-
tização e mais R$ 598 mil com 
desinfetante gastos em agosto 
do mesmo ano. 

Esses recursos poderiam 
ser usados em ações mais efi-
cazes, segundo o médico cardi-
ologista e estudioso dos efeitos 

do covid-19, Hermano José da 
Silva. Segundo o especia lista, 
essa medida de sanitização é 
mais marketing político do 
que uma ação efetiva no com-
bate ao coronavírus. “A trans-
missão é feita via aerossol, ou 
seja, está no ar e não no chão 
ou parede”, explicou.

A Prefeitura de São Ber-
nardo informou em nota que o 
trabalho de sanitização de ruas 
e próprios municipais é feito 
diariamente. Para a realização 
do serviço, são utilizados seis 
caminhões com capacidade 
diária para aplicar 52 mil litros 
de solução de nível hospitalar, 
específica para controle mi-
crobiológico de bactérias, fun-
gos e vírus, incluindo super-
bactérias. A ação denominada 
“Jato de Combate ao Coro-
navírus” conta, ao todo, com 
70 colaboradores e mais de 
1,2 mil vias públicas já foram 
contempladas pela ação.

Entretanto, para Hermano 
Silva, esse método só é reco-
mendado para combater out-
ros tipos de bactérias, mas co-
vid-19, não. “O vírus não fica 
(vivo) por tempo suficiente no 
chão ou em paredes, pontos de 

ônibus, porque a sobrevida dele 
(vírus) fora de um contaminado 
é muito baixa”, completou. 

Em Santo André, o tra balho 
de lavagem e desinfecção tam-
bém começou em março de 
2020. Segundo a prefeitura, 
os serviços ocorrem em ruas 
e vias de grande movimento 

da cidade, centros comerciais, 
praças, unidades de saúde e 
hospitais, nas imediações do 
restaurante Bom Prato, termi-
nais de ônibus, entre outros. 
Para isso, a equipe do Serviço 
Municipal de Saneamento Am-
biental de Santo André (Sema-
sa) utiliza o mapa de calor que 

Sanitização de ruas, avenidas e locais abertos é 
cara e não combate à covid-19, dizem especialistas

Conselho Federal de Química e ABIPLA 
criticam sanitização de locais abertos
Em nota oficial con-

junta, o Conselho Federal 
de Química e a Associação 
Brasileira de Produtos de 
Higiene, Limpeza e Sane-
antes (ABIPLA) afirmam que 
“a respeito de notícias so-
bre a instalação de equipa-
mentos, em vias públicas, 
supostamente destinados a 
eliminar cargas virais, entre 
elas a de covid-19, que as pes-
soas teriam em suas roupas, 
notadamente aquelas que 
acabaram de utilizar trans-
porte público, o Sistema 
CFQ/CRQs e a Associação 
Brasileira de Produtos de Hi-
giene, Limpeza e Saneantes 
(ABIPLA) esclarecem que: 
não há estudos científicos 
que comprovem a eficácia do 
uso desse tipo de desinfecção 
ou de higienização para elim-
inar microrganismos que 
eventualmente possam estar 
depositados em roupas”.

Para o médico infectolo-
gista, Marcelo Daher, que é 

também assessor técnico da 
Sociedade Brasileira de Infec-
tologia, a sanitização é algo 
muito questionável. O vírus 
não fica suspenso no ar e 
essa sanitização não faz sen-
tido e é um absurdo. “O vírus 
precisa de uma pessoa para 
infectar e proliferar”, disse.

Daher afirmou, ainda, 
que a sanitização de ruas e 
avenidas feitas por algumas 
prefeituras tem mais um 
efeito psicológico do que san-
itário, mas tem custo elevado 
e poderia ser aplicado em 
unidades hospitalares, cestas 
básicas para a população car-
ente, e ajuda humanitária.

“Só há eficácia de trans-
missão em um ambiente 
se houver ao menos uma 
pessoa infectada e outros 
interagindo com elas. Sem 
essas pessoas, o ambiente 
perda totalmente a eficácia 
de transmissão, ou seja, não 
há necessidade de sanitiza-
ção”, destacou. (WS )

Sabina Escola Parque produz vídeo em 
homenagem ao aniversário de S. André

Nesta quinta-feira (8), dia 
em que Santo André com-
pleta 468 anos, a Sabina Es-
cola Parque do Conhecimento 
pre parou uma homenagem 
especial. O espaço, que é vin-
culado à Secretaria de Educa-
ção e é dedicado ao ensino da 
ciência e das artes de forma 
interativa e divertida, pro-
duziu um vídeo inédito unin-
do conhecimento científico e 
história do município.

O filme traz não somente 
imagens e informações sobre os 
principais marcos históricos da 
cidade, mas também o retrato 
da configuração do céu, com 
suas estrelas, na noite da data 
de criação ou inauguração de 
cada um deles. 

Entre os marcos citados no 
filme, que tem duração de 12 
minutos, estão o dia em que 
Santo André foi fundada como 
vila, em 1553, o dia de inaugu-
ração do Cine Theatro Carlos 
Gomes, dia 21 de setembro de 
1912, a data da criação do Mu-
seu Dr. Octaviano Armando 
Gaiarsa, em 3 de agosto de 

1982, a data em que a primeira 
escola de Santo André, chamada 
Primeiro Grupo Escolar recebeu 
os seus alunos, em 6 de julho de 
1914, e a inauguração da Sabi-
na, em 11 de fevereiro de 2007.

De acordo com a coorde-
nadora da Sabina, Ana Paula 
Rezende Leão, a iniciativa tem 
como objetivo apresentar a ci-
dade a partir de sua história e 
despertar em crianças, jovens e 
adultos o interesse pela cultura 
local e o desejo de participar 
dela. “Além disso, a ideia é que o 
vídeo possa ser um material de 
apoio para que os professores 
tenham condições de desdobrar 
diferentes temáticas com suas 
turmas e sensibilizá-las acerca 
da importância dos cuidados 
para com cada espaço da cidade, 
bem como a ética, o respeito, a 
solidariedade, a cidadania, en-
tre tantos outros temas.”

O vídeo estará disponível 
no Sabina Virtual, o espa-
ço dentro do site da Escola 
Parque que consolida a sua 
presença no ambiente online. 
(Reportagem Local)

Ribeirão Pires abre cadastro para 
vagas em creches municipais

A Secretaria de Educação 
de Ribeirão Pires abrirá, en-
tre 13 e 16 de abril, o cadas-
tro para creches municipais 
(zero a 3 anos). Moradores 
da cidade que queiram re-
alizar a inscrição deverão 
agendar previamente o aten-
dimento junto à Central de 
Vagas, pelo telefone 4828-
9620/9621 (segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 12h e das 
13h às 16h). Os agendamen-
tos já estão sendo realizados.

No ato do cadastro, que 
será realizado presencial-
mente na Secretaria de 
Educação, deverão ser apre-
sentados os seguintes docu-
mentos (obrigatórios): cer-
tidão de nascimento, RG e 
CPF dos pais ou responsáveis 
legais pela criança, compro-
vante de endereço no nome 
do pai, mãe ou do responsá-
vel legal com validade de até 
três meses anteriores (água, 
luz, telefone fixo ou IPTU), e 
declaração de trabalho.

O agendamento prévio 
é necessário para evitar 

aglomerações, mais uma 
medida preventiva contra o 
coronavírus. No ato do ca-
dastramento presencial, é 
obrigatório o uso de máscara 
de proteção e o cumprimen-
to dos protocolos sanitários 
contra a covid-19. Em mar-
ço, diante do agravamento 
da pandemia, o cadastro pre-
sencial foi suspenso. (RL)

Abril de 2021 
 13 a 16/04

Maio de 2021 
10 a 14/05

Junho de 2021 
 7 a 11/06

Agosto de 2021 
9 a 13/08

Setembro de 2021 
13 a 17/09

Outubro de 2021 
 4 a 8/10

Novembro de 2021 
 8 a 12/11

Dezembro de 2021 
 13 a 17/12

mostra os locais com maior 
número de contágio, para 
planejar as ações. 

Em nota, tanto a prefeitura 
quanto o Semana, não respon-
deram qual o custo desse serviço, 
e que medem a eficácia da ação, 
por meio do mapa, para verifi-
car a redução das ‘ilhas’ de calor, 
após os serviços, que são real-
izados três vezes por semana.  
O Semasa trabalha em conjunto 
com uma equipe da Secretaria 
de Manutenção e Serviços Ur-
banos, que faz a nebulização – 
principalmente – em mobiliário 
público, como bancos, lixeiras, 
pontos de ônibus, entre outros. 

Entretanto, no quesito 
despesas com a covid-19 no 
município, Santo André gastou 
entre abril e dezembro de 2020, 
com a Guima Conseco Constru-
cao Servicos e Comercio Ltda 
R$ 3 milhões com dois contratos 
de R$ 929.267,66 cada para a 
prestação de serviços contínuos 
de higienização hospitalar, para 
as áreas interna e externa das 
Unidades de Saúde e Hospitais 
de Campanha pelo período de 
30 dias, outros R$ 411, 8 mil em 
julho e R$ 823,7 mil em dezem-
bro para o mesmo serviço.

Para se ter uma ideia do ta-
manho desse custo, a prefeitura 
gastou R$ 189,6 mil na compra 
de 2 mil Cestas Básicas para 
serem entregues aos ambulan-
tes e feirantes do município uti-
lizando parte do valor doado ao 
Fundo Social de Solidariedade 
para o combate à pandemia 
causada pelo coronavírus.

n SÃO CAETANO
O Sistema de Água, Es-

goto e Saneamento Ambiental 
(Saesa) e a Secretaria de Saúde 
de São Caetano do Sul também 
fazem a “limpeza pública” com 
a sanitização das ruas à base 
de cloro, desde fevereiro. Até 
o fechamento desta matéria, a 
prefeitura não respondeu aos 
questionamentos.

Mauá também não revelou 
o quanto gasta com as medi-
das de sanitização. Informou 
apenas que os serviços foram 
iniciados em 13 de janeiro com 
apenas um caminhão de hidro-
jateamento e o serviço é feito 
duas vezes por semana. Com 
relação aos custos, a prefeitura 
minimizou ao afirmar que uti-
liza equipamentos e mão de 
obra próprios.  

WILSON DE SÁ ESPECIAL PARA
O DIÁRIO REGIONAL

Confira os períodos de 
inscrição para as vagas 
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

Quando a atual geração da 
Strada chegou às concessio
nárias totalmente renovada, em 
julho do ano passado, já liderava 
o segmento brasileiro de picapes 
compactas há mais de duas déca
das, com 60% de participação. 
O que mais haveria para con
quistar? Pois a nova geração da 
picape da Fiat não só manteve a 
liderança em seu segmento como 
“beliscou” a inédita liderança das 
vendas gerais de automóveis, 
em setembro do ano passado, 
com 11.873 emplacamentos, 
su til vantagem sobre os 11.710 
do Onix no mesmo período. 
No restante do ano, o hatch da 
General Motors voltou a liderar 
com folga e terminou como 
líder, pelo sexto ano seguido. 

Em 2021, o Onix foi o mais 
vendido em janeiro e fevereiro, 
mas a crescente falta de compo
nentes levou à paralisação da 
fábrica de Gravataí (RS), onde é 
produzido, no início de março – o 
que deve durar até maio. Ao con
trário do Onix, as vendas da Stra

da subiram mês a mês este ano e a 
picape disparou na liderança geral 
de vendas em março. Com as 
10.268 unidades emplacadas no 
terceiro mês do ano, abriu larga 
vantagem sobre o Onix, que teve 
7.933 exemplares vendidos. 

É uma diferença tão ampla 
que deu à picape produzida em 
Betim (MG) a liderança geral 
das vendas de carros em 2021. 
Foram emplacadas 28.869 Stra  
da no primeiro trimestre e 
28.759 Onix no mesmo perío
do. São só 110 unidades de fren
te, mas valem o posto de carro 
mais vendido do ano até aqui. 

O design certamente emba
lou o sucesso da nova Strada. A 
frente elevada e o capô vincado 
ressaltam a robustez e os faróis 
afilados reforçam o estilo impo
nente. A linha de cintura ascen

dente destaca as caixas de rodas 
quadradas, e as lanternas assimé
tricas avançam pelas laterais. 

Porém, a explicação para a 
ascensão da nova Strada ao pó
dio dos líderes de vendas nor
malmente restrito aos hatches 
está mais ligada às razões merca
dológicas. Juntamente com a 
nova geração, a Strada apresen
tou a inédita configuração cabi
ne dupla com quatro portas e 
homologada para cinco pessoas. 
Disponível em três opções de 
acabamento (Endurance, Freedom 
e Volcano), essa configuração per
mitiu à Strada brigar por con
sumidores que normalmente op
tariam pelos hatches para po der 
levar cinco pessoas. Na versão 
de cabine dupla, a caçamba da 
picape leva 844 litros/650 kg. 

Contudo, para quem precisa 

de caçamba maior e não neces
sita levar tanta gente, existe a 
configuração Cabine Plus, para 
duas pessoas, anteriormente cha
mada de cabine estendida. Com 
capacidade para 1.354 litros/ 720 
kg de carga, essa carroceria para 
dois passageiros é oferecida nas 
versões Endurance e Freedom. 
Tal diversidade de opções é um 
dos grandes trunfos da Strada.

Em termos de conjunto mo
torcâmbio, as versões de entrada 
Endurance da Strada são equi
padas com o 1.4 Fire, que gera 
potência de 88 cavalos a 5.750 
rpm (etanol) e 85 cv a 5.750 rpm 
(gasolina). Seu torque é de 12,4 
kgfm com gasolina e 12,5 kgfm 
com etanol, ambos a 3.500 rpm. 

A partir da versão Freedom 
até a top de linha Volcano, a 
Strada dispõe do motor 1.3 Fire

fly de quatro cilindros também 
presente no Argo, com 109 cv a 
6.250 rpm e 14,2 kgfm de torque 
com etanol. Com gasolina, são 
101 cv a 6 mil rpm e torque de 
13,7 kgfm a 3.500 rpm. 

A transmissão é manual de 
cinco marchas – não há opção 
automática. Provavelmente ain
da este ano, a picape receberá os 
novos motores Firefly com tur
bocompressor, injeção direta de 
combustível e controle eletrôni
co das válvulas de admissão. 

Se a versão Endurance é bas
tante despojada e voltada para o 
trabalho, a Freedom vai além do 
óbvio em termos de equipamen
tos e se presta melhor ao lazer. 
Traz direção com assistência 
elé trica, sensor de pressão dos 
pneus, volante multifuncional, 
retrovisores elétricos, painel de 

instrumentos TFT de 3,5 pole
gadas, capota marítima, indica
dor de troca de marcha,  faróis de 
neblina e rodas de liga leve. 

A Strada Freedom Cabine 
Plus, a mais equipada com cabine 
simples, é bastante procurada por 
praticantes de esportes ra di cais, 
que precisam transportar moto
cicletas, bicicletas ou pranchas. 
Seu preço começa em R$ 78.390, 
na cor sólida Preto Volcano. As 
cores sólidas Branco Bachisa e 
Vermelho Montecarlo (a do mo
delo testado) encarecem o modelo 
em R$ 900 e as metálicas Cinza 
Silverstone e Prata Bari aumen
tam o preço em R$ 2.300.

Como opcionais, são ofereci
dos o protetor de cárter (R$ 210), 
Pack Tech (multimídia Uconnect de 
sete polegadas com tela touchscreen 
e conectividade sem fio com Apple 
CarPlay e Android Auto, tweeters, 
segunda entrada USB, controles de 
áudio no volante e câmera de ré, por 
R$ 3.050) e Pack Safety (airbags 
laterais e alerta de uso do cinto de 
segurança do passageiro, R$ 2.050). 
Com todos os opcionais e na 
cor avaliada, a Strada Freedom 
Ca bine Plus custa R$ 84.600.

sucesso na CAÇAMBA
Versão Freedom é a mais equipada com cabine simples da picape Fiat Strada

Apesar de ter sua substitui ção 
pelos novos motores turbo Firefly 
prevista para este ano, o atual 1.3 
Firefly de quatro cilindros aspira
do, com 109 cv de potência e 14,2 
kgfm de torque (com etanol), não 
faz feio e entrega boa desenvol
tura à Strada Freedom Cabine 
Plus. No uso urbano, a picape é 
um veículo dócil. Sua direção ele
tricamente assistida torna fácil 
manobrar e ganha rigidez quando 
a velocidade aumenta. O câmbio 
manual de cinco marchas man
tém o padrão dos compactos re
centes da Fiat: é um tanto mo
le e de curso longo. Uma sexta 
marcha seria bemvinda. 

Dinamicamente, a Strada 
tem comportamento simi lar ao 
de sedãs compactos. Quase não 

se nota aquela traseira um tanto 
“solta”, comum às picapes de tra
ção dianteira com caçamba vazia – 
evidentemente, o compartimento 
de carga carregado  ajuda a “assen
tar” mais o veículo nas curvas rá
pidas. A suspensão é elevada, sen
do que a traseira tem eixo ômega 
e molas parabólicas longitudinais, 
permitindo à picape se comportar 
dignamente em qualquer piso e 
com diferentes níveis de carga.

Nas trilhas ou estradas 
mais maltratadas, a plataforma 
MPP entrega razoável nível de 
conforto e boa dirigibilidade. 
Colaboram nesse sentido equi
pamentos co mo controle de es
tabilidade, as sistente de partida 
em rampa e o controle de tração 
avançado ELocker (TC+), siste

ma voltado para situações em 
terreno escorregadio. Ao acionar 
a tecla TC+, o sistema transfere 
mais torque para a roda com 
maior contato no solo por meio 
do diferencial para vencer os ob
stáculos do offroad. O mesmo 
TC+ ativa o ABS OffRoad, cali
bração que aprimora o compor
tamento de frenagem da Stra
da em superfícies deformáveis 
(areia, terra, brita e neve). 

n A BORDO
Dentro da Strada Freedom 

Cabine Plus, tudo é simples, mas 
funcional. Os plásticos duros 
dominam todo o painel e as por
tas. O volante tem regulagem de 
altura, mas não de profundidade. 
Há lugares específicos para celu
lares, garrafas, latas e outros ob
jetos pessoais. Os dois parasóis 
têm espelhos e há luz de leitura. 

A versão avaliada trazia um 

opcional importante: a central 
multimídia Uconnect de sete 
polegadas, que agrega funções 
como navegação via Waze e 
Google Maps,  reconhecimento 
de voz e leitura e resposta hands
free para SMS e WhatsApp. 

O espaço atrás dos bancos 
permite levar volumes pequenos. 
Porém, a maior atração para quem 
busca a Strada Cabine Plus está 
fora da cabine: é a caçamba para 

1.354 litros e 720 kg. O espaço 
tem 1,71 metro de comprimento 
– a das versões com cabine dupla 
tem apenas 1,17 m. Supera a da 
Toro em volume, mas não em ca
pacidade de carga – a da Toro car
rega 1.054 litros e uma tonelada. 

Na Freedom Cabine Plus, a 
caçamba vem com capota maríti
ma, ganchos para amarração, luz 
de iluminação e grade de prote
ção no vidro traseiro.  (LHMP)

Motor aspirado de 1,3 litro e 109 cv entrega boa desenvoltura; interior da picape compacta é simples, mas funcional

Frente elevada e capô vincado ressaltam 
a robustez da nova Strada, enquanto os 

faróis afilados reforçam o estilo imponente 
e a linha de cintura ascendente destaca as 

caixas de roda quadradas

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

PROPOSTA
abrangente 
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

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

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)

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

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
Para vender é preciso anunciar.

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

Anuncie: 4057-9000
/diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘

Anuncie: 4057-9000
Você pode acrediar

’’

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar
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Publicidade Legal

Indicador de Saúde

ä

AVISOS

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

INFORME

Dra. Adriana Nunes Lima, Farmacêutica-Bioquímica 
responsável pelo Laboratório 

de Análises Clínicas do Grupo Biomédic.

ELETROCARDIOGRAMA  OCUPACIONAL

INFORME

Os batimentos do coração são originados à partir de 
estímulos elétricos, que surgem em uma das câmaras 
cardíacas, denominada átrio direito. O estímulo elétrico 
gerado neste local passa a percorrer um tecido de condução 
especializado, que funciona como uma verdadeira "rede 
elétrica", e que percorre todas as câmaras cardíacas.
À medida que o estímulo elétrico segue por esta rede, ele 
atua de modo a produzir as contrações cardíacas. Estas 
contrações bombeiam o sangue por todo o organismo.
O eletrocardiograma é o exame , onde é feito o registro da 
variação dos potenciais elétricos, gerados pela atividade 
elétrica do coração. Estes sinais elétricos podem ser 
detectados na superfície do corpo e registrados através 
da utilização de um aparelho chamado eletrocardiógrafo.
O ECG indica a freqüência e o ritmo dos batimentos 
cardíacos (regular ou irregular). Também indica a posição 
das câmaras cardíacas, e se existe aumento de uma ou 
de mais de uma delas. Através do ECG, o médico poderá 
avaliar o padrão dos sinais elétricos cardíacos, que se 
alteram em presença de muitas doenças.
No exame ECG pode mostrar:
• Batimentos e ritmos cardíacos anormais (arritmias 
cardíacas) 
• Bloqueios no sistema de condução dos impulsos elétricos 
do coração (congênitos ou causados por doenças) 
• Dilatação do músculo cardíaco, devido à hipertensão 
arterial ou a outras doenças. 
• Alterações sugestivas de doenças das artérias 

coronárias, tais como angina ou infarto do miocárdio 
(ataque cardíaco), com diminuição do fluxo de sangue 
para as células cardíacas. 
• Alterações ou modificações dos eletrólitos do organismo, 
tais como aumento ou a diminuição das taxas de potássio 
Também pode ajudar a diagnosticar as doenças do coração 
ou quando está lesionada as Válvulas do Coração.
Este exame não exige preparo especial. O paciente tem 
que estar calmo, antes de proceder o exame é aferido a 
Pressão Arterial do paciente, caso a mesma, estiver fora 
dos padrões normais, o paciente fica em repouso por 
20 minutos deitado, decorrido esse período a Pressão 
Arterial é aferida novamente e procedemos com o exame 
em questão.
Decorrido a interpretação do médico cardiologista, caso 
apresentem quaisquer alterações, a medica do trabalho 
para poder fazer a liberação do paciente como Apto. 
Solicita que o funcionário passe com médico cardiologista 
para que o avalie, e faça relatório médico das condições 
clínicas do paciente, para poder liberar o mesmo para 
trabalhar em altura e dirigir, pois não podemos colocar 
a vida do funcionário ou até mesmo de outras pessoas 
no caso de motorista para trabalhar com quaisquer 
alterações.

PREFEITURA DO  MUNICÍPIO  
DE DIADEMA

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br
/diarioregionaloficial /diarioregionaloficial

Você pode acreditar

Dura Indústria e Comércio Eireli - ME , 
torna público que requereu ao SEMASA, a 
solicitação da  Renovação da Licença Am-
biental LO - 16009740, para Fabricação de 
artefatos de material plástico para outros 
usos não especificados anteriormente, situ-
ada no endereço da Rua:  Atibaia, 920 Vila 
ValParaíso - Santo André - SP, e declara 
aberto o prazo de 30 dias para manifestação 
escrita, endereçada ao SEMASA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 023/2021 - PC: 0338/2020. Obje-
to: R. de P. p/o Forn. de Insumos Odontológicos. 
Agendado para: 23/04/2021 às 09h00. Pr. Eletrôni-
co: 021/2021 - PC: 018/2021. Objeto: R. de P. p/o 
Forn. de Materiais de Enfermagem. Agendado para: 
22/04/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 028/2021 - 
PC: 0325/2020. Objeto: Contrato de Fornecimento 
de Equipos Diversos e Extensor Descartável para 
Seringa pelo Sistema de Comodato de Bombas de 
Infusão e de Seringa. Agendado para: 26/04/2021 
às 09h00. Pr. Eletrônico: 020/2021 - PC: 015/2021. 
Objeto: R. de P. p/o Forn . de Uniformes para o Efe-
tivo da Guarda Civil Municipal de Diadema. Agen-
dado para: 22/04/2021 às 09h00. Informações, e/ou 
retirada Edital completo, mediante pagamento das 
cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almiran-
te Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias 
úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. 
www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0211/2020 - PC: 0323/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Resumo Ata RP 
059/2021 entre Município Diadema e Dental Uni-
verso Eireli, Resumo Ata RP 060/2021 entre Muni-
cípio Diadema e Scientific Dental Medical Ltda. Itens 
homologados na publicação do Diário Regional dia 
02/03/2021. Prazo entrega: 05 dias úteis. Vigência: 
12 meses a partir desta publicação.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0113/2020 - PC: 0209/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. Odontológico. Ata RP 202/2020 entre 
Município Diadema e E.C dos Santos Comercial Ei-
reli. Tornamos público que permanecem inalterados 
os itens, preços e valores registrados e publicados 
no Diário Regional de 01/10/2020 ref. as atas dos 
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 091/2020 - PC: 0159/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. de Enfermagem. Ata RP 208/20 en-
tre Município Diadema e Biobase Ind. e Com Ltda. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados no 
Diário Regional de 01/10/2020 ref. as atas dos pre-
gões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 060/2020 - PC: 0103/2020. Obje-
to: Forn. de Medicamentos - Ação Judicial. Ata RP 
146/20 entre Município Diadema e Dupatri Hosp. 
Com., Imp. e Exp. Ltda. Ata RP 148/20 entre Muni-
cípio Diadema e CM Hospitalar S/A. Ata RP 149/20 
entre Município Diadema e Crismed Coml. Hospita-
lar Ltda. Tornamos público que permanecem inalte-
rados os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 02/07/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 107/2020 - PC: 161/2020. Objeto: 
Forn. de Uniformes Destinados ao Efetivo da Guar-
da Civil Municipal e Patrimonial de Diadema. Ata 
RP 213/2020 entre Município Diadema e Galegos 
Importadora Ltda e Resumo Ata RP 214/2020 entre 
Município Diadema e RD David Produtos Promocio-
nais. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 03/10/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 060/2020 - PC: 0103/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos - Ação Judicial.  Ata RP 
147/20 entre Município Diadema e Soma/SP Prod. 
Hospitalares Ltda. Tornamos público que permane-
cem inalterados os itens, preços e valores registra-
dos e publicados no Diário Regional de 04/07/2020 
ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 065/2020 - PC: 022/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos para Terapia Nutricional.  Ata RP 
150/2020 entre Município Diadema e Biobase Indús-
tria e Comércio Ltda. Ata RP 151/2020 entre Muni-
cípio Diadema e Crismed Comercial Hospitalar Ltda. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados no 
Diário Regional de 07/07/2020 ref. as atas dos pre-
gões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 06/20 - PC: 0273/19. Objeto: Forn. de 
Uniformes p/a Guarda Civil Municipal e Patrimonial 
de Diadema. Ata RP 152/20 entre Município Diade-

ma e Galegos Importadora Ltda. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e va-
lores registrados e publicados no Diário Regional de 
09/07/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 056/2020 - PC: 083/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos Prioritários p/Enfrentamento 
da Pandemia da Covid-19. Ata RP 153/2020 entre 

Município Diadema e Comercial Cirúrgica Rioclaren-
se Ltda. Ata RP 154/2020 entre Município Diadema 
e Crismed Comercial Hospitalar Ltda. Tornamos pú-
blico que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 09/07/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.

Extrato de publicação despacho da Secretaria de Esporte e Lazer, torna público os horários agendados para 
reunião com munícipes e entidades que utilizam os campos de futebol do município. Local: CLUBE MANÉ 
GARRINCHA – SITO A  RUA dos cariris, 195 - Piraporinha, diadema – sp - sala de ginástica, pauta das 
reuniões: horários de utilização, preservação e manutenção dos equipamentos e normas de convivência. 
conforme conograma abaixo:
Em decorrência a pandemia do novo coronavírus (covid-19), todas as reuniões respeitando  as normas da 
oms (organização mundial da saúde), em preservação da saúde e da vida

* Datas sujeitas a alterações em decorrência da  pandemia que impossibilitem a realização das mesmas.

DECRETO Nº 7905, DE 06 DE ABRIL DE 2021 NO-
MEIA membros, em substituição, como represen-
tantes do Poder Executivo Municipal, para compor 
a Comissão Mista de Supervisão Técnica e Admi-
nistrativa dos Convênios de Cooperação Técnica e 
Financeira, celebrados pelo Poder Executivo com 
entidades de cunho social, educacional ou assis-
tencial, para a prestação de serviços à população. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais, CONSIDERANDO o dispos-
to no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 1.621, de 30 
de dezembro de 1997, e CONSIDERANDO, ainda, 
o que consta dos autos do Processo Administrativo 
Interno nº 36.885/97 DECRETA Art. 1º Ficam nome-
ados, em substituição, como representantes do Po-
der Executivo Municipal, para integrar a Comissão 
Mista de Supervisão Técnica e Administrativa dos 
Convênios de Cooperação Técnica e Financeira, 
celebrados pelo Poder Executivo com entidades 
de cunho social, educacional ou assistencial, para 
a prestação de serviços à população, os seguintes 
membros: I – Representantes do Executivo Munici-
pal: KEILA PATRÍCIA MAURÍCIO DA SILVA, brasilei-
ra, solteira, professora de educação básica I, prontu-
ário nº 102.537, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 21.717.137-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 
155.364.018-74, residente na Rua Elza Fagundes nº 
205, Vila Guarani, São Paulo/SP, em substituição à 
Tatiane Christine Real Lamarca, nomeada pelo De-
creto nº 7.576, de 01 de fevereiro de 2019. MARINA 
SMANIA PILOTTO, brasileira, divorciada, nutricio-
nista, prontuário nº 117.501, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 47.685.724-7, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 409.432.158-62, residente na Rua Luis Duzi 
nº 15, apto. 82, Centro, São Bernardo do Campo, SP, 
em substituição à Sheila Regina Gomes dos Santos, 
nomeada pelo Decreto nº 7.650, de 29 de agosto 
de 2019. ANA CLÁUDIA DE CARVALHO MARTINS, 

brasileira, solteira, professora de educação básica I, 
prontuário nº 116.276, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG nº 55.959.196-2, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 018.787.733-56, residente na Avenida Fagun-
des de Oliveira nº 519, apto. 162, Bloco Mirante, Pi-
raporinha, Diadema/SP, em substituição à Lenice de 
Fátima Guedes Salgado, nomeada pelo Decreto nº 
7.357, de 03 de março de 2017. PATRÍCIA SOUTO, 
brasileira, casada, professora de educação básica I, 
prontuário nº 113.275, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG nº 19.175.004-9, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 155.364.258-97, residente na Rua Francisco de 
Assis nº 351, Centro, Diadema/SP, em substituição 
à Patrícia Ferreira Machado, nomeada pelo Decreto 
nº 7.527, de 15 de agosto de 2018. Art. 2º As des-
pesas com a execução deste Decreto correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário. Art. 3º Este Decreto entra-
rá em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. Diadema, 06 de abril 
de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Muni-
cipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete 
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos ANA LÚCIA SANCHES Secretá-
ria de Educação

DECRETO Nº 7908, DE 07 DE ABRIL DE 2021 
OUTORGA permissão de uso de bem público mu-
nicipal à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, para utilização do 8º 
Grupamento de Bombeiros, sediado no Município 
de Diadema. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO, o 
disposto no artigo 123, §3º da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Diadema; CONSIDERANDO, ainda, a cláu-
sula terceira do termo de convênio celebrado entre 
o Estado de São Paulo, através de sua Secretaria 
de Segurança Pública e o Município de Diadema, 

devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 3.464, 
de 24 de setembro de 2014; CONSIDERANDO, por 
fim, o que consta dos autos do Processo Eletrôni-
co nº 5.954/2021. DECRETA: Art.1º Fica permitido 
à Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, o uso de bem público municipal, consis-
tente na viatura auto bomba, MERCEDES BENZ/
AT1729CD ITURRI B, combustível diesel, ano 
de fabricação 2020, modelo 2020, cor vermelha, 
chassi nº 9BM958154LB175822, placa DCU 1I25, 
RENAVAM nº 01255383922, patrimônio municipal 
nº158269. §1º O veículo descrito e individualizado 
no caput deste artigo será de utilização exclusiva do 
8º Grupamento de Bombeiros, sediado no Município 
de Diadema. §2º As despesas com a documentação 
do veículo, bem como com eventuais multas e sinis-
tros serão suportadas pelo Município, resguardan-
do-se o direito de regresso, previsto no §6º, do art. 
37, da Constituição Federal, em casos de dolo ou 
culpa do agente público. Art.2º A presente permis-
são de uso é outorgada a título precário, gratuito e 
intransferível. Art.3º As despesas com a execução 
deste Decreto, correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias, consignadas no orçamento, 
suplementadas se necessárias. Art.4º Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. Diadema, 07 de 
abril de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito 
Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabi-

nete DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretá-
ria de Assuntos Jurídicos BENEDITO DOMINGOS 
MARIANO Secretário de Defesa Social

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 07 
DE ABRIL DE 2021: PORTARIAS: 1023, COLOCA 
no período de 06/04/21 a 31/12/21 à disposição da 
Prefeitura do Município de São Bernardo do Cam-
po, SANDRA DE OLIVEIRA, Prontuário nº. 107.892, 
R.G. nº 17.276.648-5. 1024, RERRATIFICA a Porta-
ria GP nº. 943, de 12/03/21 ONDE SE LÊ: “...NOME-
AR, a contar de 1º de março de 2021...” LEIA-SE: 
“...NOMEAR, a contar de 22 de março de 2021...”


