
A partir de hoje (9), a gasolina e o gás 
de cozinha estão mais caros. A Petro-
bras anunciou ontem reajuste de 7,2% 
nos pre  ços do derivado de petróleo e 
do gás li que feito de petróleo (GLP) em 
suas refina rias. O óleo die sel, que teve 
o valor corri gi do em 8,9% no dia 28 
de se tembro, segue inalterado. Com o 
anúncio, o pre ço médio do combustível 
para as distribui doras passará de R$ 
2,78 pa ra R$ 2,98 o litro, refletindo cor-
reção de R$ 0,20. O gás de cozinha, por 
sua vez, não era reajustado há 95 dias. 
O preço para as distribui doras passou 
de R$ 3,60 para R$ 3,86 o quilo, ou R$ 
50,15 por botijão de 13 kg, refletindo 
reajuste de R$ 0,26 por quilo.  Em nota, 
a Petrobras informa que os reajustes 
“refletem parte da elevação dos preços 
internacionais do petróleo e da taxa de 
câmbio, dado o fortalecimento do dó-
lar em âmbito global”.

A Assistência Judiciária da Prefei-
tura de Diadema é prestada gratuita-
mente a quem possui renda familiar 
de até três salários mínimos. Porém, 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) pode mudar essa situação. Na 
próxima quinta-feira (14) será votada a 
ação denominada Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 279, proposta em maio de 
2013, pelo então procurador-geral da 
República com o objetivo de estabe lecer 
a exclusividade da prestação de serviço 
pela Defensoria Pública. Diadema  de-
fende justamente o contrário: que a 
previsão constitucional para prestação 
de assistência jurídica integral e gra-
tuita lhe dá competência e legitimidade 
para a continuidade do serviço público 
prestado desde 1983, quando o serviço 
municipal foi criado. Para a secretária 
municipal de Assuntos Jurídicos de 
Dia dema, Débora Baptista, a decisão 
vai impactar diretamente na vida dos 
moradores.

Depois de 18 meses sem atividades 
presenciais em função da pandemia, o 
setor cultural de Diadema  já tem data e 
hora marcada para receber o público de 
braços abertos: será hoje (9), das 10h às 
18h, durante o Festival de Cidadania/Cul-
tura na Rua, cuja primeira edição acontece 
no CEU das Artes, no Jardim União. O Fes-
tival Cultura de Rua reu nirá um pouco de 
cada linguagem e foi pensado para agradar 
a todos os públicos e idades. 

A Prefeitura de Santo André en-
tregou nesta sexta-feira (8) a creche 
Profª Iara Balieiro Lima, na Vila Príncipe 
de Gales. A nova unidade conta com ca-
pacidade para atender até 350 crianças 
entre e 0 e 3 anos de idade. Também 
conhecida como creche Tamarutaca, a 
unidade conta com quatro pavimentos, 
sete salas de aula, além de berçário, sala 
multimídia, brinquedoteca, biblioteca, 
ateliê de artes, sala de música, lactário, 
sala do sono, lavanderia e toda estrutura 
necessária para atendimento às crianças 
com total acessibilidade.
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Valor médio do combustível para as distribui doras passará de R$ 2,78 pa ra R$ 2,98 o litro

Desde o início do ano, gasolina ficou, em média, 35,4% mais cara nos postos do ABC
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O Busão da Cultura percorrerá a cidade disponibilizando acervo que poderá ser emprestados gratuitamente
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Atendimento da Assistência Judiciária da Prefeitura 
de  Diadema pode ser extinta por decisão do STF

Votação no Supremo, na quinta-feira, poderá extinguir ou comprometer atendimento prestado gratuitamente à população de Diadema

O morador de Diadema que 
precisa recorrer à Justiça e não 
possui renda suficiente para 
arcar com os custos de um pro-
cesso judicial tem na Assistência 
Judiciária do município a ga-
rantia de acesso e atendimento. 
O serviço é prestado gratuita-
mente a quem possui renda 
familiar de até três salários 
mínimos. Porém, decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
pode mudar essa situação.

Na próxima quinta-feira (14) 
será votada a ação denominada 
Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 279, proposta em 
maio de 2013, pelo então pro-
curador-geral da República com 
o objetivo de estabelecer a exclu-
sividade da prestação de serviço 
pela Defensoria Pública.

A discussão é sobre a inter-
pretação do art.5º, inciso LXXIV 
da Constituição Federal, que es-
tabelece que o Estado prestará 
assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos, o que 
delimitou à Defensoria Pública 
a exclusividade de atuação. As-
sim, a tese de exclusividade na 
prestação do serviço de assistên-

Lula faz acenos ao mercado, resiste a ir às ruas contra Bolsonaro e decidirá candidatura em 2022 
Após uma rodada de con-

versas com partidos políticos 
em Brasília, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva disse 
que vai decidir sobre sua candi-
datura à Presidência apenas no 
início do ano que vem. “Ainda 
não decidi porque vou decidir 
no momento adequado. Vou 
conversar com todo mundo”, 
disse Lula em coletiva de im-
prensa nesta sexta-feira (8). 
O ex-presidente declarou que 
ainda não está conversando so-
bre composições políticas. “To-
dos os partidos têm direito a 
ter candidato à Presidência da 
República, sem exceção.”

Lula fez acenos ao mercado 
financeiro durante coletiva, e 
também disse que não vai a atos 

contra o presidente Jair Bolson-
aro (sem partido) nas ruas. Ao 
ser perguntado sobre política 
econômica, o ex-presidente afir-
mou que o endividamento deve 
ser reali zado pelo poder público 
ape nas para investimentos e au-
mento do patrimônio do país.

Desde 2019, o governo 
Bolsonaro tem quebrado essa 
lógica e realizado emprés-
timos para cobrir despesas 
correntes, medida vedada 
pela chamada regra de ouro. 
“Mostramos que sabemos cui-
dar da dívida”, disse o petista.

De olho na disputa presi-
dencial, Lula afirmou que está 
disposto a conversar com todos 
os partidos e coletar conselhos 
em todas áreas, até do ex-mi-

nistro da Fazendo Henrique 
Meirelles, hoje secretário e alia-
do do governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB). “O mundo 
é redondo, a gente pode dar 
voltas e se encontrar outra vez.”

n CRÍTICAS
O petista criticou o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, 
mas evitou se alongar em pro-
postas econômicas. O ex-presi-
dente se ancorou na administra-
ção de seus governos para dizer 
que não precisa mais lançar uma 
Carta ao Povo Brasileiro, como 
fez após a primeira eleição para 
minar resistências do mercado. 
“Não preciso de Carta ao Povo 
Brasileiro, tenho um legado.”

O ex-presidente rebateu Lula: “não preciso de Carta ao Povo, tenho um legado”

Ricardo Stuckert

a especulação de que o PT 
estaria desinteressado no 
impeachment de Bolsonaro 
como estratégia eleitoral para 
vencê-lo nas urnas em 2022. 
Lula afirmou, no entanto, que 
não vai às ruas para pedir o 
afastamento do chefe do Pla-
nalto por conta de cuidados 
sanitários e disse que terá a 
presidente do PT, Gleisi Hoff-
mann, como porta-voz.

Na coletiva, Lula criticou a 
política de preços da Petrobras. 
“A Petrobras está mostrando 
que pode mais que o presidente 
da República. O Brasil está pre-
cisando de um novo presidente 
para poder fazer justiça com o 
preço dos combustíveis”, disse 
o petista. (AE)

Igor Andrade/PMD
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cia judiciária defendida pelo 
Ministério Público, na prática, 
pode reduzir o acesso à Justiça 
pela população carente. Já o 
município defende justamente 
o contrário: que a previsão con-
stitucional para prestação de 
assistência jurídica integral e 
gratuita lhe dá competência e le-
gitimidade para a continuidade 
do serviço público prestado 
desde 1983, quando o serviço 
municipal foi criado.

Dos 5.570 municípios do 
país, apenas 2.762 contam com 
comarcas, que são os locais onde 
juízes de primeiro grau atuam. 
Entretanto, os defensores pú-
blicos estão presentes em ape-
nas 1.162 comarcas. Os dados 
são do 2º Mapa das Defenso-
rias Públicas Estaduais e Dis-
trital no Brasil, divulgado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) e a Associa-
ção Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos (Anadep), 
em agosto deste ano.

n JULGAMENTO
Diadema foi notificada para 

a defesa no processo ainda em 
2013. A votação no plenário 
virtual do Supremo Tribunal de 

Justiça teve início em outubro 
de 2020. No entanto, o ministro 
Dias Toffoli pediu destaque para 
votação em plenário pre sencial. 
Com isso, o julgamento será re-
feito e os seis votos que já eram 
favoráveis à Diadema podem ser 
revalidados ou ainda alterados.

A votação presencial está 
agendada para o próximo dia 
14, às 14h. A Procuradoria 
Ge ral  de Diadema fará sus-
tentação oral para defesa e vai 
continuar com todas as me-

didas cabíveis para defesa do 
serviço no município.

Para a secretária municipal 
de Assuntos Jurídicos de Dia-
dema, Débora Baptista, a de-
cisão vai impactar diretamente 
na vida dos moradores. “O ser-
viço de Assistência Judiciária 
é tradicional em Diadema. A 
popu lação tem o hábito de pro-
curar pelo serviço e há grande 
confiança dos assistidos no tra-
balho realizado. Não sabemos 
qual será a decisão dos juízes, 

mas se a decisão for a favor da 
exclusividade pelo atendimento 
da Defensoria Pública do Estado 
de SP pode acontecer de as pes-
soas ficarem desassistidas da 
noite para o dia. Não sabemos 
se a Defensoria Pública do Esta-
do de SP tem planos de acolher 
as pessoas assistidas pelo mu-
nicípio, mas ficaríamos impedi-
dos de continuar nosso trabalho. 
Essa seria a primeira consequên-
cia”, destacou a secretária.

Diante desse cenário, o re-

sultado do julgamento também 
interessa a outros municípios 
e instituições que prestam as-
sistência gratuita à população 
como centros acadêmicos de 
faculdades de Direito e as-
sistências judiciárias munici-
pais, por exemplo.

n SERVIÇOS
A Assistência Judiciária 

ofe rece serviços gratuitos ao 
morador de Diadema que pos-
sui renda familiar de até três 
salários mínimos. Os atendi-
mentos são divididos em dois 
tipos: os iniciais, que marcam a 
orientação dada aos assistidos 
e, posteriormente, se necessário 
o ingresso de medidas judiciais; 
e os de andamentos, que obje-
tivam informar aos assistidos 
a atual situação em que se en-
contram os processos. Por meio 
desses atendimentos, também 
são convocados para trazer no-
vos documentos, pres tar infor-
mações, entre outros.

Serviço - Assistência Judi-
ciária, Avenida Sete de Setem-
bro, 400 – Centro. Email: 
grupo.assistencia.judiciaria@
gmail.com. Tel.: 4053 7206. 
(Reportagem Local)
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Pandemia: Brasil chega a 
600 mil mortos pela covid
Segundo a Fiocruz, entre 12 e 25 de setembro o total de mortes pela doença no país caiu 42,6%

Adriana Horvath/PMD

Vacina: 69,7% dos adultos já tomaram ao menos uma dose

O Brasil atingiu nesta sex-
ta-feira (8) a marca de 600 mil 
mortos pela covid-19 - mais 
gente do que as país, como 
Florianópolis e Vitória. Com o 
avanço da vacinação e a queda 
de infectados, cresce nos hos-
pitais e nas ruas a sensação de 
que o pior foi superado. Espe-
cialistas, porém, destacam que 
a crise sanitária pode ter revi-
ravoltas e seus efeitos são dura-
douros. Além do risco de novas 
variantes, o patamar de vítimas 
ainda é alto (perto de 500 por 
dia) e há demanda por doses 
de reforço e cuidado com as se-
quelas do vírus. Para quem so-
freu na pele, a luta é para seguir 
em frente, mas fazer com que a 
tragédia não seja esquecida.

O balanço mais recente, 
divulgado na tarde desta sex-
ta-feira, contabiliza 600.077 
vítimas, segundo o consórcio 
de veículos de imprensa. Con-
forme balanço da Fiocruz, en-
tre 12 e 25 de setembro o total 
de hospitalizados no país caiu 
27,7% e o de óbitos, 42,6%. Em 
25 estados, a taxa de ocupação 
de leitos de UTI covid é inferior 
a 60% - exceto Distrito Federal 
e Espírito Santo. 

Em relatório do Obser-
vatório da Covid-19, da Fio-
cruz, o fim da crise sanitária é 
previsto para os primeiros me-
ses de 2022. “Porém,  o fim da 
pandemia não representará o 
fim da ‘convivência’ com a co-
vid-19, que deverá se manter 
como doença endêmica e pas-
sível de surtos mais localiza-
dos”, diz o texto.

n VACINA
Apesar da demora do go-

verno federal na compra de 
vacinas e de o próprio presiden-
te Jair Bolsonaro colocar em 
dúvida a eficácia dos produtos, 
a adesão aos imunizantes é alta. 
Diferentemente dos EUA, onde 
a hesitação resultou em uma 
nova escalada de óbitos, 69,7% 
dos adultos já tomaram ao me-
nos uma dose, ante 64% entre 
os americanos. “A vacinação já 
está incutida no caráter cultural 
da sociedade, isso nem as fake 
news conseguiram destruir”, 
avaliou o médico José Cherem, 
da Universidade Federal de 
Lavras (UFLA).

As falhas da gestão Bolso-
naro no combate à pandemia 
têm sido alvo de Comissão Par-

lamentar de Inquérito (CPI) no 
Senado. Fora do Congresso, tam-
bém há busca por responsabili-
zação. “Meu luto foi luta desde o 
início”, afirmou Paola Falceta, à 
frente da Associação de Vítimas 
e Familiares de Vítimas da Co-
vid-19. A entidade apoia paren-
tes de mortos pelo coronavírus 
nos pedidos trabalhistas e pre-
videnciários, além de pleitear in-
denização do poder público.

Para médico sanitarista e 
professor da USP Gonzalo Veci-
na, as mortes que ocorreram a 
partir de abril eram evitáveis. 
Para os especialistas, a falta de 
coordenação nacional também 
será um obstáculo nos próxi-
mos capítulos da pandemia. “Se 
falar de 3.ª dose, não há vacina 
suficiente. Não tenho visto o 
governo falar sobre comprar 
mais doses”, destacou. (AE)

Ofertas válidas entre os dias 08 e 12/10/2021, enquanto durarem os estoques.
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STF: estados e 
municípios decidirão 
sobre vacinação de 

adolescentes
A maioria dos ministros 

do Supremo Tribunal Federal 
(STF) votou para referendar a 
decisão individual do minis-
tro Ricardo Lewandowski que 
confirmou a competência de 
estados e municípios para deci-
direm sobre a vacinação de ado-
lescentes maiores de 12 anos 
contra a covid-19. 

No dia 21 de setembro, Le-
wandowski atendeu ao pedido 
de liminar de diversos partidos 
para retomada da imunização 
após a decisão do Ministério da 
Saúde de recomendar a suspen-
são da aplicação para essa faixa 
etária. Após a decisão, a pasta 
voltou a recomendar a imuni-
zação de adolescentes de 12 a 
17 anos. O único imunizante 
autorizado para aplicação nessa 
faixa etária é o da Pfizer. 

“A aprovação do uso da 
vacina Comirnaty do fabricante 
Pfizer/Wyeth em adolescentes 
entre 12 e 18 anos, tenham eles 
comorbidades ou não, pela An-
visa e por agências congêneres 
da União Europeia, dos Estados 
Unidos, do Reino Unido, do Ca-
nadá e da Austrália, aliada às 
manifestações de importantes 
organizações da área médica, 
levam a crer que o Ministério 
da Saúde tomou uma decisão 
intempestiva e, aparente-
mente, equivocada”, destacou 
Lewandowski. (Agência Brasil)

Feriado deve 
ter 5,5 milhões 
de veículos nas 
estradas de SP

Pelo menos 5,5 milhões 
de veículos devem circular 
pelas principais estradas que 
deixam a capital paulista du-
rante o feria do prolongado 
de Nossa Senhora Aparecida, 
celebrado no dia 12. Em di-
reção ao litoral foram imple-
mentadas ope rações espe ciais 
de reversão de pistas em 
horários específicos, no Siste-
ma Anchieta-Imigran tes, e na 
Serra dos Tamoios. Na direção 
ao interior, o aumento do fluxo 
começou na quinta (7).

Para o retorno à capital, 
a previsão é a de aumento 
gra dual a partir de segunda-
feira (11). Na terça-feira (12), 
a previsão é fluxo intenso 
a partir do meio-dia até o 
período noturno. Opera-
ções especiais de reversão de 
pista no Sistema Anchieta-
Imigrantes, como a operação 
2x8, e na Serra dos Tamoios, 
também estão sendo pro-
gramadas para esses dias, em 
horários específicos.

“Esse feriado será de 
grande movimentação nas 
nossas rodovias. Por isso, mais 
uma vez vamos unir forças 
para garantir conforto e segu-
rança para todos os motoris-
tas”, disse o secretário Estadu-
al de Logística e Transportes, 
João Octaviano Machado 
Neto. (Agência Brasil)
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MP-SP abre inquérito contra CFM por 
atuação diante do ‘tratamento precoce’
Procuradora registrou que há ‘indicativos de atuação possivelmente irregular’ do órgão

O Ministério Público Fed-
eral em São Paulo abriu um 
inquérito civil para apurar a 
conduta do Conselho Federal 
de Medicina diante do chama-
do ‘tratamento precoce’ con tra 
a covid-19 - o uso de medica-
mentos sem eficácia compro-
vada contra a doença, patro-
cinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro e seus aliados. Ao 
justificar as investigações, a 
procuradora Ana Leticia Absy 
registrou que há ‘indicativos 
de uma atuação possivel-
mente irregular’ do órgão.

O inquérito é derivado de 
um procedimento que tramita 
desde o ano passado na procu-
radoria, instaurado com base 
em representação apresentada 
à Procuradoria pelo médico 
Bruno Caramelli, representado 
pela advogada Cecília Mello. A 
representação questionava o 
fato de o CFM não se posicionar 
contra o ‘tratamento precoce’.

A portaria de conversão do 
procedimento em inquérito 
civil foi publicada na terça-fei-

n ENTRE ASPAS

Para a completa elucidação 
dos fatos sob apuração, há 
ainda necessidade de prática 
de algumas diligências

Procuradoria

ra (5). De acordo com a Procu-
radoria, a documentação vai 
ser analisada ‘com o intuito de 
verificar se é o caso de expedir 
recomendação ou ajuizar ação 
civil pública em face do órgão’.

“Para a completa elucidação 
dos fatos sob apuração, há ain-
da necessidade de prática de al-
gumas diligências, de maneira 
que o feito em tela deve ser 
convertido em Inquérito Civil 
Público”, registra a portaria de 
abertura da investigação.

n INQUÉRITO
Ao justificar a conversão 

do procedimento em inquéri-
to civil, a Procuradoria detal-
hou algumas ações realizadas 
durante o período de trami-
tação da apuração, entre elas 
informações prestadas pelo 
CFM com relação ao ‘trata-
mento precoce’.

O órgão chegou a alegar 
à Procuradoria que ‘inexiste 
qualquer tratamento com-
provadamente eficaz’, de-
fendendo ‘a autonomia dos 
médicos e pacientes na es-
colha dos tratamentos, desde 
que haja consentimento livre 
e esclarecimentos’.

A indicação foi mantida 
mesmo após a Procuradoria 
pedir esclarecimentos ao CFM 
após a divulgação de estudo, 
pela Conitec, atestando a ‘ina-
dequação do uso da hidroxi-
cloroquina no tratamento de 
pacientes com covid-19’.

Ao Estadão, o presidente 
do órgão, Mauro Luiz de 
Britto Ribeiro, disse que estu-
dos científicos internacionais 
ado tados como parâmetro 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) não são su-
ficientes para que o conselho 
condene o uso de hidroxi-
cloroquina e cloroquina no 
tratamento precoce da in-
fecção pelo Sars-CoV2.

Segundo anunciou na 
última quarta-feira, 6, o rela-
tor da CPI da Covid, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
Ribeiro passou à condição de 
investigado “por seu apoio ao 
negacionismo, pela maneira 
como deu suporte à prescrição 
de remédios ineficazes - e os 
defendeu publicamente - e 
pela omissão diante de fatos 
evidentemente criminosos”.

n OUTRO LADO
“Até o momento, o Con-

selho Federal de Medicina 
(CFM) não recebeu qualquer 
comunicação oficial sobre o 
assunto. Caso seja acionado, 
oferecerá todas as informa-
ções pertinentes”. (AE)

Valter Campanato/Agência Brasil

Uso do kit covid foi patrocinado por Jair Bolsonaro e seus aliados

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

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico Sanitarista, 
Gestor do setor de Ergonomia do Grupo Biomédic.

Depois da evolução dos laudos ambientais e médicos para o 
status de programas como o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Medico e Saúde 
Ocupacional – PCMSO temos também a evolução do laudo de 
Ergonomia para o Programa de Avaliação Ergonômica – PAE, 
mas será que as empresas tratam como mais um volume em seu 
arquivo mesmo em tempos de crise ou pode ser visto como uma 
importante ferramenta de melhoria continua envolvendo depar-
tamentos de destaque como SESMT, Qualidade e Produção ?
Em tempos difíceis como enfrentamos na atualidade nenhum 
grupo corporativo seja de qualquer tamanho pensa e repensa 
muito antes de investir qualquer importância, existe todo um pla-
nejamento, afinal ninguém é “louco” de jogar dinheiro fora.
Quando essas empresas “engavetam” os seus documentos de 
base trabalhista (PPRA, PCMSO e PAE) sem dar ciência das 
condições de melhoria da empresa executa da mesma forma 
uma “loucura” administrativa, me desculpem por utilizar termos 
fortes nessas situações, mas não adianta ter todos os laudos 
obrigatórios e não tomar as atitudes de correção na estrutura, 
postura dos profissionais e situações de risco.
O risco a que me refiro não é somente ruído, produtos químicos 
entre outros, mas o risco de frente a uma fiscalização ou auditoria 
de futuro cliente / parceiro corre-se também o risco de perder 
dinheiro e a oportunidade de aumentar rendimentos em época 
de crise é desastroso.
O Programa de Avaliação Ergonômica muitas vezes margina-
lizado a fazer volume na gaveta dos administradores pode ser 
um valoroso aliado para monitorar pontos a ser melhorados, bem 
como uma ferramenta eficiente na demonstração para todo dire-

tor de que investimentos são valiosos e nunca se joga dinheiro 
fora mas é um método importante para eficácia no monitoramen-
to das atividades dos profissionais, suas necessidades, as condi-
ções no mobiliário e equipamentos que podem ser melhorados.
A ergonomia pode assumir o status de importância relevante no 
planejamento das empresas, uma vez que complementa as con-
dições de segurança na avaliação dos segmentos do corpo do 
profissional envolvido e nas condições de segurança na produ-
ção.
Temos hoje em dia várias empresas no Grupo Biomedic que 
atendem os quesitos de segurança já em sua fase de planeja-
mento o que é o correto a se fazer, na ergonomia não é diferente 
quando as empresas ignoram As condições de ergonomia em 
qualquer atividade o retorno fatalmente é desastroso nos formas 
de patologias neurológicas,  musculares, ósseas e processos tra-
balhistas provenientes de mesma origem.
Precisamos aprender a encarar o programa de Avaliação de Er-
gonomia como uma condição muito mais importante e mais séria 
do que se fazia anteriormente (alguns anos...) o P. A. E. do Grupo 
Biomedic dpa condições básicas para qualquer pessoa entender 
quais as condições ideais de atividade laboral sem gerar proble-
mas graves para qualquer empresa.

Em um outro momento gostaria de me aprofundar nos con-
ceitos de ergonomia e ilustrar algumas situações de interes-
se junto a vocês.

Anuncie
  

Fone: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
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Offshores são legais e foram 
declaradas, afirma Guedes

Polícia Federal investiga ‘venda’ 
de emenda por parlamentares

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse nesta sexta-
feira (8) que não há qualquer 
conflito de interesse na existên-
cia de recursos em seu nome em 
uma offshore em Ilhas Virgens, 
paraíso fiscal, uma vez que saiu 
da gestão da empresa e os re-
cursos foram declarados às au-
toridades competentes, como 
requer a lei. Foi a primeira vez 
que o ministro se manifestou 
publicamente sobre o caso desde 
a divulgação do Pandora Papers 
pelo Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos (ICIJ).

Guedes participou nesta 
sexta-feira de evento virtual pro-
movido pelo Itaú por ocasião das 
reuniões de primavera do Fundo 
Monetário Internacional (FMI). 

A Polícia Federal (PF) inves-
tiga pelo menos três deputados 
e um senador sob suspeita de 
participarem de um esquema de 
“venda” de emendas parlamen-
tares no Congresso. Um deles é 
o deputado Josimar Maranhão-
zinho (PL-MA), que já foi alvo de 
operação no fim do ano passado 
por desvios de dinheiro público 
em contratos da área da saúde 
firmados entre prefeituras e em-
presas do próprio deputado. Os 
nomes dos demais investigados 
ainda estão sob sigilo.

O ministro da Controladoria-
Geral da União (CGU), Wagner 
Rosário, admitiu, em audiência 
na Câmara, “não ter dúvida” de 
que há corrupção envolvendo re-

O próprio ministro puxou o te-
ma da offshore, após dizer que o 
anfitrião não havia mencionado 
o assunto “por elegância”. Até 
então, Guedes havia se mani-
festado apenas por meio da as-
sessoria de imprensa do Minis-
tério e por meio de advogados.

“As offshores são legais, 
foram declaradas, não houve 
movimentação para trazer di-
nheiro do exterior, nem envio de 
dinheiro para o exterior desde 
que eu enviei o dinheiro, em 
2014 ou 2015”, disse Guedes.

O ministro disse ainda que 
vendeu tudo pelo valor de in-
vestimento antes mesmo de 
poder colher os resultados, jus-
tamente para evitar qualquer 
conflito de interesse. (AE)

cursos federais indicados por par-
lamentares via emendas. Ao ser 
questionado sobre o orçamento 
secreto, esquema montado pelo 
governo de Jair Bolsonaro para 
aumentar sua base eleitoral no 
Congresso, Rosário afirmou que 
sua pasta e a PF investigam a ven-
da de emendas e que, em breve, 
deve haver novidades.

Há pelo menos dois inquéri-
tos sigilosos abertos no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) para 
apurar o esquema, batizado de 
“feirão das emendas” por depu-
tados e assessores. A suspeita é 
de que parlamentares cobram 
comissão para indicar recursos 
do Orçamento a uma determi-
nada prefeitura. (AE)
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Petrobras eleva em 7,2% preços  
da gasolina e do gás de cozinha

Estatal diz que reajustes compensam parcialmente alta do dólar e das cotações internacionais do petróleo

A Petrobras anunciou on
tem reajuste de 7,2% nos pre 
ços da gasolina e do gás li que
feito de petróleo (GLP), o gás 
de cozinha, em suas refina rias 
a partir de hoje (9). O óleo 
die sel, que teve o valor corri
gi do em 8,9% no dia 28 de se
tembro, segue inalterado.

A estatal não reajustava a 
gasolina nas refinarias há 58 
dias. Com o anúncio, o pre ço 
médio do combustível para 
as distribui doras passará de 
R$ 2,78 pa ra R$ 2,98 o litro, re
fletindo correção de R$ 0,20.

O gás de cozinha, por sua 
vez, não era reajustado há 95 
dias. O preço para as distribui
doras passou de R$ 3,60 para 
R$ 3,86 o quilo, ou R$ 50,15 
por botijão de 13 kg, refletindo 
reajuste de R$ 0,26 por quilo. 

Em nota, a Petrobras infor
ma que os reajustes “refletem 
parte da elevação dos preços 
internacionais do petróleo, im
pactados pela oferta limitada 
frente ao crescimento da de
manda mundial; e da taxa de 
câmbio, dado o fortalecimen
to do dólar em âmbito global”.

Apesar da “trégua” dada 
pe   la estatal, os preços da ga
soli na não pararam de subir 
nos postos do ABC. Nesta se
mana, o combustível foi ven
dido, em média, por R$ 5,764 
o litro nos es tabelecimentos 
da região, se  gundo pes qui sa 

da Agênci a Na cional do Pe 
tróleo, Gás Na tural e Biocom
bus tíveis (ANP), com dados 
com pi lados pelo Diário Re-
gional. Tratase do maior va lor 
nominal da história do levan
tamento, iniciado em 2001.

Ainda segundo a ANP, o 
derivado do petróleo era ven
dido entre o preço mínimo de 
R$ 5,399, encontrado em um 
estabelecimento de São Caeta
no, e o máximo de R$ 6,199, 
achado no mesmo município.

Desde o final do ano pas
sado, o preço da gasolina su
biu em média 35,4% nos pos

tos de combustível do ABC.
O botijão de gás, por sua 

vez, era vendido, em média, por  
R$ 98,86 nos estabelecimentos 
da região. O produto era co
mercializado entre o preço mí
nimo de R$ 89,90, encontra
do em um estabelecimento de 
São Caetano, e o máximo de 
R$ 110, achado em Mauá.

Desde o final do ano pas
sa do, o gás de cozi nha ficou, 
em média, 26,2% mais caro 
no varejo da região.

n INFLAÇÃO
Em 2021, a gasolina tornou

Caro(a) leitor(a), após a chegada da pandemia de covid19, 
muitas pessoas perderam seus empregos, negócios 
fecharam as portas e, com isso, muita gente sentiu na 
pele e no bolso o dinheiro literalmente acabar.

Infelizmente, quando a situação chega a esse ponto, pessoas 
e famílias são forçadas a escolher quais contas vão pagar e quais 
ficarão atrasadas. A triste consequência é ficar inadimplente no 
mercado e “sujar” o nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Segundo o Serasa Experian, cerca de 62 milhões de brasileiros 
tinham alguma dívida em atraso em agosto, sendo que o desemprego 
tem contribuído muito para o aumento da inadimplência.

Ao entrar na lista de inadimplentes, as pessoas passam a ter 
maior dificuldade de conseguir  empréstimos, financiamentos e 
crediários, quando não são imediatamente negados.

Existem lojas e financeiras que anunciam empréstimos para 
negativados, mas o preço dessas operações é absurdamente alto e 
fora de qualquer condição de pagamento.

Se você está com o nome “sujo”, o primeiro passo é procurar o 
credor, visando buscar a renegociação do débito. Porém, antes de 
aceitar a proposta, faça suas contas, verifique os valores cobrados e 
se cabem em seu orçamento. Peça desconto e só aceite as condições 
se  estiverem em linha com sua capacidade financeira do momento.

Muitas vezes ouvese que as dívidas caducam e que é mais 
interessante esperar passar cinco anos e recomeçar tudo de novo 
em relação ao seu nome, obviamente. 

Isso é verdade. Segundo o Código de Defesa do Consumidor,  o 
nome não pode ser mantido nos serviços de proteção ao crédito 
por mais de cinco anos. Porem, mesmo que sua dívida saia do 
cadastro, o débito não some. Sempre ficará registrado no credor 
que seu CPF tem valor pendente de pagamento.

Portanto, assim que a situação financeira melhorar, procure 
seu credor e regularize a situação. Essa atitude futuramente vai 
auxiliálo quando precisar de um cartão de crédito ou crediário.

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.

Sujei meu nome, e agora?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

se um dos vilões da inflação e 
tem afetado duramente o orça
mento das famílias brasileiras, 
já pre judicadas pela alta dos ali
mentos e da energia elétrica.

Em setembro, por exemplo, 
o derivado do petróleo deu a 
principal contribuição para a alta 
de 1,16% no Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a 
maior variação para o mês des
de o início do Plano Real.

Com a elevação, o IPCA que
brou a barreira simbólica de dois 
dígitos no acumulado de 12 me
ses. No período, a alta chegou 
a 10,25%. (Reportagem Local)

Desde o início do ano, gasolina ficou, em média, 35,4% mais cara nos postos do ABC

Helena Pontes/Agência IBGE

Com alta recorde em setembro, inflação oficial chega a 10,25% em 12 meses
Sob a pressão dos aumentos 

de energia elétrica, gasolina, pas
sagens aéreas e gás de botijão, o 
Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), indicador oficial 
de inflação no país, teve alta de 
1,16% em setembro, o pior re
sultado para o mês desde 1994, 
ano de implementação do Plano 
Real. Com isso, a taxa acumulada 
em 12 meses rompeu o pata
mar de dois dígitos, chegando a 
10,25% no mês passado, ante a 

meta de 3,75% (com tolerância de 
1,5 ponto porcentual) perseguida 
pelo Banco Central neste ano.

Os reajustes nos grupos ha
bitação, transportes e alimenta
ção responderam por cerca de 
86% do IPCA de setembro. Entre 
os itens de maior impacto, os 
que mais contribuíram para a 
inflação foram energia elétrica 
(0,31 ponto porcentual), ga solina 
(0,14 p.p.), passagem aérea (0,10 
p.p.) e gás de botijão (0,05 p.p.).

A gasolina subiu 39,60% nos 
12 meses encerrados em setem
bro, enquanto o etanol variou 
64,77%. A energia elétrica acu
mula aumento de 28,82%, en
quanto o gás de botijão variou 
34,67% em 12 meses, mas vem 
subindo ininterruptamente há 
16 meses consecutivos, perío do 
em que acumulou alta de 39,64%. 
As carnes ficaram 24,84% mais 
caras nos 12 meses encerrados 
em setembro, en quanto as pas

sagens aéreas su biram 56,81%.
O cenário de pressão infla

cionária somado ao crescimento 
econômico baixo aumenta o te
mor entre economistas de que o 
Brasil esteja prestes a passar por 
um período de estagflação.

 Para o economistachefe da 
MB Associados, Sergio Vale, o 
país já passa por moderada estag
flação, ao considerar que, mesmo 
que a crise sanitária sinalize fim, 
os efeitos ainda vão demorar 

para findar. “Olho a pandemia 
não por um ano só, mas três. Ai
nda está presente e ainda estará, 
de certa forma, em grau menor, 
mesmo com o avanço da vacina
ção. Há dú vidas quanto a no vas 
cepas. Portanto, conside rando 
três anos de pande mia, esta
mos pas san do por um período 
sua ve de estagflação.”

O encarecimento da cesta 
de produtos já tem reduzido a 
demanda por vários itens, es

friando a atividade doméstica. 
Nesta semana, por exemplo, o 
alerta veio das vendas varejistas 
de agosto, que caíram 3,1%.

“É difícil afirmar categorica
mente que a economia está es
tagnada. Não há dúvida, porém, 
que há inflação no Brasil. Então, 
estagflação pode ser exagero, 
mas que estamos perto disso, se 
é que não estamos nisso, não há 
dú vida”, afirmou o exdiretor do 
BC José Júlio Senna. (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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A Prefeitura de Santo André 
iniciou nesta sexta-feira (8) o 
agendamento para a realização 
de exames de detecção de co-
vid-19 aos alunos do município. 
Deverão realizar o agendamen-
to os responsáveis pelos estu-
dantes das redes municipal e 
estadual que não res ponderam 
à pesquisa realizada anterior-
mente e responsáveis pelos alu-
nos da rede privada. 

Foram disponibilizados 15 
mil sorológicos de detecção de 
imunoglobulinas IgG/IgM para 
crianças de 0 a 11 anos. “Nosso 
objetivo é identificar possíveis 
casos positivos e fazer o isola-
mento para evitar a propaga-
ção do coronavírus”, afirmou 
o secretário de Saúde, Márcio 
Chaves Pires. 

O inquérito de avaliação epi-
demiológica será realizado por 
amostragem. Para a realização 
do exame, não é necessário que 
a criança esteja em jejum. O re-
sponsável deve portar um doc-
umento de identificação com 
foto, além do CPF ou Certidão 
de Nascimento do aluno.

“Essa testagem das crianças 
vai dar mais tranquilidade para 
as famílias e todos os educado-
res no atendimento e recepção 

aos alunos em nossas unidades 
escolares‘’, destacou a secretária 
de Educação, Cleide Bochixio.

n TESTES
Os testes serão realizados das 

8h às 15h no Centro de Enfrenta-
mento à Covid 19, na avenida 
Ramiro Colleoni nº 220 – Centro. 
O exame é realizado por punção 
venosa (coleta na veia). O resul-
tado será liberado em 72 horas 
e, após a liberação, um SMS será 

enviado para o celular colocado 
no cadastro. O responsável terá 
24 horas para visualização. 

Em casos de resultados com 
IgM reagente, a família será 
comunicada e orientada pelos 
funcionários da Secretaria de 
Saúde sobre os procedimentos 
a serem adotados.

O agendamento deve ser re-
alizado por meio dos seguintes 
links: Rede estadual (até 14/10)
https://www.santoandre.

sp.gov.br/PortalSer vico/
Agendamento/frmAgenda-
mento.aspx?Id=1164

Rede Municipal (até 5/11)
https://www.santoandre.sp.gov.
br/PortalServico/Agendamento/
frmAgendamento.aspx?Id=1165

Rede Privada (até 15/11) 
https://www.santoandre.
sp.gov.br/PortalSer vico/
Agendamento/frmAgenda-
mento.aspx?Id=1166 (Repor-
tagem Local)

Foram disponibilizados 15 mil  testes sorológicos de detecção do novo coronavírus em alunos

Santo André inicia agendamento para 
testes de covid em alunos de 0 a 11 anos 

Prefeitura de Santo André 
inaugura creche Tamarutaca 
Com capacidade para 

atender até 350 crianças en-
tre e zero e 3 anos de idade, a 
creche Profª Iara Balieiro Lima, 
na Vila Príncipe de Gales, foi 
entregue à população nesta 
sexta-feira (8) pela Prefeitura 
de Santo André. Esta é a nona 
unidade entregue pela gestão.

Também conhecida como 
creche Tamarutaca, a unidade 
conta com quatro pavimen-
tos, sete salas de aula, além 
de berçário, sala multimídia, 
brinquedoteca, biblioteca, atel-
iê de artes, sala de música, lac-
tário, sala do sono, lavanderia e 
toda estrutura necessária para 
atendimento às crianças com 
total acessibilidade. 

“Dia especial para as famí-
lias do Tamarutaca com a en-
trega desta que é a nona creche 
com infraestrutura de primeira 
e não deixa nada a desejar em 
relação aos padrões de escola da 
rede particular. Seguimos para 
a décima unidade, que está em 
andamento para zerar o déficit 
de vagas no município”, desta-
cou o prefeito Paulo Serra.

A secretária de Educação, 
Cleide Bochixio, destacou a im-
portância da entrega do equipa-
mento. “É um verdadeiro pre-
sente receber mais esta unidade 
em um mês tão especial quanto 
este de outubro, celebrando o 
Dia do Professor”, disse.

A construção da creche é 
fruto de uma parceria entre a 
Prefeitura de Santo André e o 

governo federal por meio do 
Proinfância (Programa Nacional 
de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Esco-
lar Pública de Educação Infantil).

“Fica aqui minha home-
nagem a todos que fazem um 
excelente trabalho nesta área 
em nome da professora Iara, 
que também me deu aula de 
gramática na terceira e quarta sé-
rie e ensinou muitos andreenses 
a ler e escrever”, disse Serra, 
complementando que a escolha 
do nome da escola homenageia 
a educadora Iara Balieiro Lima. 

n HOMENAGEM
José Bueno Lima, viúvo da 

professora Iara, compartilhou 
seu depoimento emocionado. 
“Esta homenagem é muito 
significativa para mim. Já vivi 
muitos dias especiais e este 
supera todos, pois eterniza o 
nome da minha esposa, que 
se dedicou a ensinar de forma 
enérgica, quando necessário, e 
de forma carinhosa, também 
quando necessário”, afirmou. 

Iara Balieiro Lima nasceu 
em Santo André em 30 de outu-
bro de 1940 e atuou mais de 
50 anos de magistério. Casada 
com o advogado e escritor José 
Bueno Lima, teve quatro filhos: 
José Antônio, advogado, An-
tônio Celso, médico, Patrícia, 
Agente de Turismo e Luís Fe-
lipe, advogado. Teve seis netos 
e faleceu em 10 de junho de 
2019. (Reportagem Local)

CEU das Artes recebe hoje primeira 
edição do Cultura na Rua de Diadema

Serviço de Atenção Especializada de Ribeirão 
Pires implementa biblioteca para pacientes

Depois de 18 meses sem ativi-
dades presenciais em função da 
pandemia, o setor cultural já tem 
data e hora marcada para receber 
o público de braços abertos: será 
hoje (9), das 10h às 18h, durante 
o Festival de Cidadania/Cultura 
na Rua, cuja primeira edição acon-
tece no CEU das Artes, no Jardim 
União. A iniciativa, na verdade, 
será espécie de celebração da a 
segunda (4), com a cessão dos 
equipamentos municipais para 
a produção cultural com 50% da 

Os pacientes que aguardam 
atendimento no Serviço de 
Atenção Especializada (SAE) de 
Ribeirão Pires agora têm um 
“antigo” e novo modo de en-
tretenimento. Isso porque uma 
biblioteca foi instalada na área 
de espera, para que os usuários 
possam se distrair enquanto 
não são atendidos. 

Com diversos títulos, que 
variam de literatura até temas 
contemporâneos, os livros fazem 
parte de uma doação dos próprios 

capacidade de público. 
O Festival Cultura de Rua reu-

nirá um pouco de cada linguagem 
e foi pensado para agradar a to-
dos os públicos e idades. Música, 
dança, torneios espor tivos e rec-
reativos e batalhas de rimas são al-
gumas das atrações programadas.

Outro destaque será a Tenda 
das Artes, com a participação de 
oficineiros da Formação Cultural  
- na estreia,  haverá oficinas de ca-
poeira, cultura popular, além aula 
de ritmos, entre outras.

frequentadores e de funcionários 
do local.  “A leitura  estimula a cri-
atividade, trabalha a imaginação, 
exercita a memória e contribui 
para manter o raciocínio ativo das 
pessoas, o que é um hábito im-
portante para o desenvolvimento 
do intelecto e na aquisição de con-
hecimentos”, ressaltou a respon-
sável pelo SAE, Nanci Garrido.

Além de receber as pessoas 
que passam pelo laboratório de 
infectologia, o Serviço de Aten-
ção Especializada também é o 

O público também poderá 
matar a saudade de ver um show 
ao vivo depois de tanto tempo 
recorrendo apenas às já cansativas 
lives. Serão dois: o primeiro, de 
artes cênicas, com Circo Escola 
Diadema; o segundo, que tam-
bém finaliza o evento, será com a 
banda de rock Cyber Skin.

Outra grande iniciativa 
anunciada hoje será o Busão da 
Cultura, biblioteca itinerante 
que percorrerá a cidade junto 
com o festival. (RL)

local onde os pacientes fazem 
a consulta pós covid e, com a 
biblioteca, a tendência é que os 
usuários deixem um pouco de 
lado o celular. “Com a atual in-
serção das pessoas no mundo 
tecnológico,o hábito da leitura 
de livros está sendo substituída. 
Porém, para nós, ainda é impor-
tante que as pessoas mantenham 
esse costume, que é fundamental 
para o ativamento de células que 
contribuem para os tratamentos 
oferecidos”, destacou Nanci.  (RL)

Divulgação/PSA
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As pessoas desconhecem o que 
é o Compede, diz Maria Lopes 

Conselheira destaca as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência

Maria da Conceição Lopes 
integra um grupo de pais e res
ponsáveis que luta por melho
rias para parcela da população 
de Diadema que apresenta 
algum tipo de deficiência. Em 
setembro, Maria Lopes foi eleita 
como maior número de votos 
para o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Defi
ciência (Compede) da cidade.

Mãe de Wilker Lopes Silva, 
de 11 anos, que nasceu prematu
ro e teve sofrimento fetal, a con
selheira desde muito jovem sabe 
das dificuldades que pessoas 
com deficiência e seus familia
res enfrentam. “Como sempre 
participei, desde meus 9 anos de 
projetos com cadeirantes, com 
cegos, não tive problema ne
nhum em aceitar a deficiência de 
Wilker, mesmo porque quando 
ainda estava em minha barriga 
eu já sabia que ele poderia ter 
muitas sequelas se sobrevivesse, 
o que no caso de outras mães é 
muito difícil aceitar a situação”, 
destacou. Wilker tem deficiência 
física, intelectual e visual.

Segundo Maria Lopes, o 
caminho para os pais de uma 
criança com deficiência con
seguir atendimento público é 
longo. O primeiro passo, segun
do a conselheira, é conseguir um 
laudo. “É esse documento que 

vai abrir as portas para diversas 
coisas. Tanto tratamento médi
co, até como se precisar de uma 
cadeira de rodas.. Com o laudo, a 
primeira coisa a fazer é ir a uma 
UBS (Unidade Básica de Saúde), 
que será a porta de entrada 
para os demais serviços, como 
fisioterapia, fonoaudióloga, te
rapia ocupacional. Aqui em Dia
dema o direcionamento é feito 
para o Quarteirão da Saúde, 
onde você passa por uma equipe 
multidisciplinar que vai analisar 
o caso e dar continuidade ao 
tratamento”, ressaltou.

Atualmente, o município 

conta com atendimento em 
saúde para pessoas com defi
ciência no Centro de Atenção a 
Inclusão Social (Cais) e no Cen
tro Clínico na APAE. 

“Nos últimos anos, o aten
dimento aqui em Diadema es
tava bem difícil. Juntamos um 
grupo de mães para estar cor
rendo atrás dos gestores e das 
secretaria para tentar melho
rar o atendimento. Foi aí que 
houve a retomada do Com
pede, para ver se ajudava na 
questão das famílias”, afirmou. 

Segundo Maria Lopes, 
muitas pessoas, não sabem da 

importância do Conselho, até 
por não entenderem o que é. 
“Alguns acham até que esta
mos tentando nos beneficiar 
de alguma forma, mas não é. 
É em prol de todos. É o lugar 
certo para estar resolvendo 
as questões do dia a dia e le
vantando melhorias e projetos.”

n INSISTÊNCIA
A reativação do Compede 

na gestão Lauro Michels (PV) 
foi resultado da insistência de 
um grupo de mães, as quais, se
gundo Maria Lopes, batiam na 
porta das secretarias em busca 
de melhorias no atendimen
to. “Com isso, acho que até a 
própria gestão foi se cansando, 
e acabou reativando o Compede 
para ver se diminuía nossa in
sistência”, destacou, ao comple
mentar que por conta da pan
demia os trabalhos do conselho 
foram paralisados. “Retorna
mos este ano com as reuniões 
virtuais já no processo de nova 
eleição”, pontuou.

Marial Lopes fzz questão 
de destacar o apoio do 
vereador Orlando Vitoriano 
(PT) para o grupo. “O Orlando 
Vitoriano já vem nessa luta 
com a gente há muito tempo.  
Nos dá orientações jurídicas. 
Não só para nós do Compede, 
como também para o Consel
ho do Idoso, já que a nossa luta 
é a mesma”, ressaltou. 

Divulgação/Wilson de Sá

Maria Lopes é mãe de Wilker, de 11 anos

Transporte e educação especial 
são prioridades do Compede 

Mauá realiza 3° Conferência dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência 

Recémeleita para o Con
selho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
(Compede) de Diadema, 
Maria da Conceição Lopes 
destacou que o transporte 
ambulatorial adaptado é um 
os principais problemas a 
serem resolvidos. “Tem uma 
demanda muito grande e não 
tem carro. Há apenas dois 
veículos para o transporte.” 

Outra meta do Compede, 
segundo a conselheira, é 
uma escola de educação 

Nesta sextafeira (08/10) 
aconteceu em Mauá, a 3ª 
Conferência dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência. A re
união foi promovida de forma 
híbrida (presencial e on-line) no 
Centro de Formação de Profes
sores Dr. Miguel Arraes. Todo 
o processo de consulta pública 
e organização do evento con
tou com acompanhamento do 
CMPD (Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência).

O tema central da Conferên
cia este ano foi o ‘Cenário atual e 
futuro na implementação dos di
reitos das pessoas com deficiên
cia: construindo um Brasil mais 
inclusivo’. As discussões tiveram 
como base cinco eixos temáti
cos: estratégias para manter e 
aprimorar o controle social as
segurada à participação das pes
soas com deficiência; garantia do 
acesso das pessoas com deficiên
cia às políticas públicas; financia

especial. “Queremos que 
melhore o atendimento na  
APAE, que tem um Centro 
Clínico, mas não são todos 
que estão na educação espe
cial que se beneficiam desse 
atendimento”, pontuou.

A conselheira afirmou que 
a luta é grande para as famí
lias. “São muitas as dificul
dades. Falta suporte na saúde, 
no transporte, na educação, 
insumos, cadeiras de rodas, 
órteses. É muito difícil. A briga 
é constante”, finalizou. (AR)

mento das políticas públicas da 
pessoa com deficiência; direito 
e acessibilidade e desafios para 
comunicação universal.

O prefeito Marcelo Oliveira 
falou sobre a importância que é 
reconstruir a cidade, mas que é es
sencial cuidar das pessoas. “O que 
nós levamos desta vida é o que 
fazemos um pelo outro, e traba
lhar para garantir que as pessoas 
com deficiência tenham acesso 
aos seus direitos é meu compro
misso não só como prefeito, mas 
como pessoa”, disse o prefeito.

“Para incluir é necessário en
tender e se colocar no lugar do 
outro. Precisamos nos sensibili
zar, entender as particularidades 
de cada caso e nossas demandas 
cotidianas para poder garantir 
os direitos das pessoas com de
ficiência e avançar nas políticas 
em prol dessa causa”, destacou a 
secretária de Assistência Social, 
Xênia Díspore. (RL)
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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

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar
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PrefeITUrA dO  
MUNICíPIO  de dIAdeMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMEN-
TOS E PATRIMÔNIO Acha(m)-se aberta(s) 
no Serv. de Compras desta Prefeitura, a(s) 
seguinte(s) licitação(ões): Pr. Eletrônico:148/2021 - 
PC:249/2021. Objeto: R.P p/ o Forn. de Mobiliário 
Escolar.Agendado: 25/10/2021 às 9h00. Pr. Eletrô-
nico:149/2021 - PC:255/2021. Objeto: Aquisição de 
Baú de Madeira para as Escolas Municipais. Agen-
dado: 26/10/2021 às 9h00. Pr. Eletrônico:147/2021 - 
PC:117/2019. Objeto: R.P p/ o Forn. de Tintas e Ma-
teriais Para Pintura. Agendado: 26/10/2021 às 9h00. 
Pr. Eletrônico:150/2021 - PC:234/2021.Objeto: R.P 
p/ o Forn. e Instalação de Equipamentos de Acade-
mia ao ar livre.Agendado para: 27/10/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico:151/2021 - PC:247/2021.Objeto: R.P 
p/ o Forn. de Tecidos.Agendado para: 27/10/2021 às 
09h00 Pr. Eletrônico:152/2021 - PC:251/2021.Obje-
to: R.P p/ o Forn. Material Esportivo para Escolas 
Municipais.Agendado para: 27/10/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico:153/2021 - PC:227/2021.Objeto: R.P 
p/ o Forn. de Testes de Hemoglobina Glicada - 
HPLC.Agendado para: 03/11/2021 às 09h00. Pr. 
Eletrônico:154/2021 - PC:118/2021.Objeto: Contrato 
de P.S de Manutenção na Usina de asfalto com 
substituição de peças.Agendado para: 03/11/2021 
às 09h00. Pr. Eletrônico:155/2021 - PC:222/2021. 
Objeto: R.P p/ o Forn. Medicamentos.Agendado: 
04/11/2021 às 9h00. Pr. Eletrônico:157/2021 - 
PC:71/2021. Objeto: R.P p/ Forn. de Equipamentos 
de Proteção Individual.Agendado: 04/11/2021 às 
9h00. Pr. Eletrônico:158/2021 - PC:244/2021. Obje-
to: R.P p/ o Forn. de Placas de Aço Inox.Agendado: 
05/11/2021 às 9h00. Concorrência: 005/2021 - 
PC:0143/2021. Objeto: Concessão Prestação dos 
Serviços Públicos de Remoção e Guarda de Veícu-
los Infratores a Legislação, Compreendendo as 
Ações de Remoção dos Veículos Infratores a Legis-
lação do Local da Infração e sua Condução ao De-
pósito; a Implantação, Operação e Administração 
dos Depósitos (Pátios) para Guarda de Veículos In-
fratores a Legislação e Suporte as Atividades de 
Leilão dos Veículos Custodiados nos Pátios não Re-
tirados Pelos seus Proprietários após Transcorrido 
os Prazos Legais, como Também a Oferta de Supor-
te as Ações de Fiscalização de Trânsito Exercidas 
Pelo Município de Diadema. Agendado: 16/11/2021 
às 10h00. Informações, e/ou retirada Edital comple-
to, mediante pagamento das cópias, sito no Serv. 
Compras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. 
Stª. Dirce - Diadema, em dias úteis das 09:00 às 
15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. www.diadema.
sp.gov.br AVISO Pr. Eletrônico:137/21 - PC:132/21. 
Contratação de Empresa Especializada para Presta-
ção de Serviço de Preparo e Distribuição de Refei-
ções, Compreendendo todos os Insumos, Materiais 
de Limpeza, Descartáveis, Mão de Obra, Transpor-
te, Utensílios e Equipamentos, para Todos os Servi-
dores Municipais e Convênios.  Tornamos público 
que a Licitação em epígrafe foi adiada “Sine Die”. Pr. 
Eletrônico: 171/2020 - PC: 271/2020. Objeto: Forne-
cimento de Medicamentos. Resumo Realinhamento 
de Preços Ata RP: 021/2021 entre Município de Dia-
dema e Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.  Fica 
realinhado o preço do item: 30 - Lidocaina 10% (100 
mg por ml), passando a vigorar com o seguinte vlr: 
Vlr unit. R$ 40,89 acréscimo de 11,11%.O presente 
realinhamento importa com os valores acima a partir 
de 12/08/2021. Pr. Eletrônico: 115/2021 - PC: 
164/2021. Objeto: Fornecimento de Papel OffSet e 
Papel Plotter. Resumo Ata RP 244/2021 entre Muni-
cípio Diadema e Bazar e Papelaria MN Ltda. Resu-
mo Ata RP 245/2021 entre Município Diadema e Rio 
Preto Prime Negocios & Serviços Eireli. Itens homo-
logados na publicação do Diário Regional dia 
23/09/2021.Prazo entrega: 10 dias corridos. Vigên-
cia: 12 meses a partir desta publicação. Pregão Ele-
trônico: 078/2021 - PC: 014/2021. Objeto: Forneci-
mento de Calçados e Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIS) para o Efetivo da Guarda Civil Mu-
nicipal de Diadema. Resumo Ata RP 246/2021 entre 
Município Diadema e Águia Realizações Equip. De 
Prot. E Eletr. Ltda. Itens homologados na publicação 
do Diário Regional dia 23/09/2021. Prazo entrega: 
30 dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação. Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a tri-
mestralidade da validade das Atas abaixo; Pr. Eletrô-
nico: 107/2021 - PC: 157/2021. Objeto: FORN. DE 
KIT DE MATERIAL ESCOLAR. Resumo Ata RP 
271/2021 entre Município Diadema e COMERCIAL 
PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI. Resumo 
Ata RP 272/2021 entre Município Diadema e RVS 
COMERCIAL EIRELI. Itens homologados na publi-
cação do Diário Regional dia 23/09/2021.Prazo de 
entrega: 10 dias corridos. Vigência: 12 meses a par-
tir desta publicação. Pr. Eletrônico: 84/2021 - PC: 
126/2021. Objeto: FORN. DE DIETAS ENTERAIS E 
FÓRMULAS INFANTIS (USO HOSPITALAR, AÇÃO 
JUDICIAL E OUTROS USOS) Resumo Ata RP 
250/2021 entre Município Diadema e AUREA CO-
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. 
Resumo Ata RP 251/2021 entre Município Diadema 
e AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE 
SAÚDE LTDA. Resumo Ata RP 252/2021 entre Mu-
nicípio Diadema e COMERCIAL 3 ALBE LTDA. Re-
sumo Ata RP 253/2021 entre Município Diadema e 
DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI. 
Resumo Ata RP 254/2021 entre Município Diadema 
e PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.Itens homo-
logados na publicação do Diário Regional dia 
18/09/2021.Prazo de entrega: 10 dias corridos. Vi-
gência: 12 meses a partir desta publicação. Pr. Ele-
trônico: 045/2021 - PC: 051/2021. Objeto: Registro 
De Preços Para Material De Coleta De Exames De 
Detecção De COVID-19. Resumo Ata RP 113/2021 
entre Município de Diadema e JOSILMED COMER-
CIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, 
resumo Ata RP 114/2021 entre Município de Diade-
ma e MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, Tornamos públi-
co que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 08/07/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe. 
Pr. Eletrônico: 0211/2020 - PC: 0323/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos.  Ata RP 059/2021 
entre Município Diadema e Dental Universo Eireli, 
Ata RP 060/2021 entre Município Diadema e Scien-
tific Dental Medical Ltda. Tornamos público que per-
manecem inalterados os itens, preços e valores re-
gistrados e publicados no Diário Regional de 
08/04/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe. Pr. 
Eletrônico: 0199/2020 - PC: 0301/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos.  Ata RP 044/2021 entre Mu-
nicípio Diadema e Inovamed Hospitalar Ltda, Ata RP 
045/2021 entre Município Diadema e Espírito Santo 
Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 10/04/2021 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe. Pr. Eletrônico: 041/2021 - PC: 029/2021. 
Objeto: R. de P. p/o Forn. De Ácido Peracético. Tor-
namos pública a classificação preços ref. pregão em 
epígrafe: A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI.Tornamos público que per-
manecem inalterados os itens, preços e valores re-
gistrados e publicados no Diário Regional de 
19/06/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe. Pr. 
Eletrônico: 046/2021 - PC: 022/2021. Objeto: Forn. 
de  Sacos para Exumação para uso do Serviço Ce-
miterial. Resumo Ata RP 116/2021 entre Município 
Diadema e Josilmed Comercio de Material Hospita-
lar Eireli. Tornamos público que permanecem inalte-
rados os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 13/07/2021 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe. Pr. Eletrônico: 099/2021 - 
PC: 129/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ZELADORIA PARA 114 POSTOS DE TRA-
BALHO, JUNTO ÀS 60 UNIDADES ESCOLARES, 
UM CENTRO DE ATENÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 
E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CONSTITUINDO 62 LOCAIS, EM TURNOS DE 8 
HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Nego pro-
vimento ao Recurso interposto pela empresa ARA-
RIBA AMBIENTAL LTDA. Concedo provimento par-
cial aos Recursos interpostos pelas empresas: 
L.A.S. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
EIRELI – ME, LIBERTAD COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA, NOBRE FACILITIES LTDA e PK9 TECNOLO-
GIA E SERVIÇOS EIRELI, conforme legislação vi-
gente. Pr. Eletrônico: 0130/21 - PC: 0127/21. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. de Açúcar Refinado. Homologo o 
objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a). Pr. Eletrônico: 0133/21 - PC: 0187/21. 
Objeto: R. De P. P/O Forn. de  Tampão e Grelha de 
Ferro Fundido. Homologo o objeto do pregão em 
epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a). DESP. 
PREGOEIRO (A) Pr. Eletrônico: 0130/21 - PC: 
0127/21. Objeto: R. De P. P/O Forn. de Açúcar Refi-
nado. Tornamos pública a classificação preços ref. 
pregão em epígrafe. A CASSIA ALIMENTOS EIRE-
LI, Item: 01 AÇÚCAR TIPO REFINADO. Qtde: 
13.560 uni. Vlr unit: R$3,90. Marca: Caravelas. Pr. 
Eletrônico: 0133/21 - PC: 0187/21. Objeto: R. De P. 
P/O Forn. de  Tampão e Grelha de Ferro Fundido. 
Tornamos pública a classificação preços ref. pregão 
em epígrafe. M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO 
EIRELI, Item: 01 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 
RET ARTICULADA. Qtde: 300 uni. Vlr unit: 
R$268,00. Marca: Afer; Item: 02 TAMPÃO DE FER-
RO FUNDIDO DN-600 ARTICULADO. Qtde: 300 
uni. Vlr unit: R$376,00. Marca: Afer; Item: 03 TAM-
PÃO FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN600 60 TON. 
Qtde: 300 uni. Vlr unit: R$385,00. Marca: Afer; Item: 
04 GRELHA DE FERRO FUNDIDO RET ARTICU-
LADA. Qtde: 100 uni. Vlr unit: R$268,00. Marca: 
Afer; Item: 05 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DN-
600 ARTICULADO. Qtde: 100 uni. Vlr unit: R$376,00. 
Marca: Afer; Item: 06 TAMPÃO FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL DN600 60 TON. Qtde: 100 uni. Vlr unit: 
R$385,00. Marca: Afer.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. DESPACHO DA 
SECRETARIA DE CULTURA. EDITAL Nº. 01/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2021,  em cumpri-
mento a lei Aldir Blanc nº. 14.017 de 29 de junho de 

A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de 
Saúde torna público o edital do Regulamento eleito-
ral dos Conselhos Gestores de Saúde das Unidades 
Básicas de Saúde, Serviços Especializados e Gran-
de Porte. CAPÍTULO I – DO OBJETIVO Artigo 1 º 
- Fica constituído o Regulamento Eleitoral que disci-
plinará o Processo da Eleição dos Conselhos Gesto-
res das Unidades de Básicas de Saúde, de Serviços 
Especializados e de Grande Porte, em conformida-
de com a Lei Municipal n.º 1.532 de 30 de Dezembro 
de 1996 a  realizar-se nos dias 19 e 20 de outubro de 
2021.CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO DO PRO-
CESSO ELEITORAL Artigo 2 º - A Comissão Eleito-
ral do Conselho Municipal de Saúde, deverá orga-
nizar e encaminhar as medidas necessárias para a 
realização da eleição dos equipamentos. Parágrafo 
Único – A Prefeitura Municipal de Diadema, através 
da Secretaria Municipal de Saúde, e da Coordena-
ção de Apoio ao Controle Social, tem a responsabili-
dade de dar apoio: logístico, técnico e administrativo 
para a Eleição dos respectivos Conselhos. CAPÍTU-
LO III – DAS UNIDADES OBJETO DA ELEIÇÃO Ar-
tigo 3º - São Unidades Básicas de Saúde objetos da 
eleição: UBS ABC; UBS Casa Grande; UBS Centro; 
UBS Conceição; UBS Eldorado; UBS Jardim Canhe-
ma; UBS Jardim Inamar; UBS Jardim Ruyce; UBS 
Maria Tereza; UBS Nações; UBS Nogueira; UBS 
Nova Conquista; UBS Paineiras; UBS Parque Reid; 
UBS Piraporinha; UBS Promissão; UBS Real; UBS 
São José; UBS Serraria; UBS Vila Paulina. Artigo 4º 
- São Unidades de Serviços Especializados: Centro 
de Atenção Psicossocial Unidade Centro; Centro 
de Atenção Psicossocial Unidade Leste; Centro de 
Atenção Psicossocial Unidade Sul; Centro de Aten-
ção Psicossocial de Álcool e Drogas; Centro de 
Atenção Psicossocial Infantil; Centro de Referência 
IST/AIDS; Centro de Controle de Zoonoses; Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador. Paragrafo 
Único – A renovação do Conselho Gestor do Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador deve se-
guir as diretrizes do CMS, devido a composição e 
função diferenciada dos demais conselhos. Artigo 5º 
- São Unidades de Serviços de Grande Porte: Hos-
pital Público Municipal; Pronto Socorro Municipal; 
Quarteirão da Saúde; CAPÍTULO IV – DA COMPO-
SIÇÃO DOS CONSELHOS Artigo 6º - A composição 
dos Conselhos Gestores das Unidades obedecerá 
aos critérios estabelecidos no Capitulo III da Lei 
Municipal n.º 1.532 de 30 de Dezembro de 1996 
alterada pela lei nº 3868 de 25 de junho de 2021, 
sendo: I – Composição dos Conselhos Gestores das 
Unidades Básicas de Saúde: Segmento Gestor: pelo 
Diretor da Unidade Básica de Saúde e 1 represen-
tantes Suplente; Segmento do Trabalhador: 1 servi-
dor representante Titular e 1 servidor representante 
Suplente; Segmento dos Usuários: 2 representantes 
Titulares do Conselho Popular de Saúde, eleitos 
pela população da área de abrangência da Unida-
de Básica de Saúde e 2 representantes Suplentes; 
Composição dos Conselhos Gestores dos Serviços 
Especializados: Segmento Gestor: 2 representantes 
Titulares e 2 representantes Suplentes; Segmento 
do Trabalhador: 2 representantes Titulares e 2 re-
presentantes Suplentes; Segmento dos Usuários 
do Conselho Popular de Saúde: 2 Titulares e 2 re-
presentantes Suplentes; Segmento dos Usuários 
– Entidades de Abrangência Municipal: 2 Titulares 
e 2 representantes Suplentes ;III– Composição dos 
Conselhos Gestores dos Serviços de Grande Por-
te: Segmento Gestor: 3 representantes Titulares e 
3 representantes Suplentes; Segmento do Trabalha-
dor: 3 representantes Titulares e 3 representantes 
Suplentes; Segmento dos Usuários do Conselho 
Popular de Saúde: 4 Titulares e 4 representantes 
Suplentes; Segmento dos Usuários – Entidades de 
Abrangência Municipal: 2 Titulares e 2 representan-
tes Suplentes; CAPÍTULO V – DA REPRESENTA-
ÇÃO E ELEIÇÃO DOS SEGMENTOS DAS UNIDA-
DES Artigo 7º - A representação do segmento gestor 
será formalizada com membros representantes da 
direção da unidade e membros indicados pela Se-
cretaria da Saúde; Artigo 8º - A representação do 
segmento dos trabalhadores será formalizada atra-
vés de votação por urna. Parágrafo 1º - A inscrição 
do candidato (a) do segmento Trabalhador acon-
tecerá no período de 13 a 15 de outubro de 2021 
na Unidade de Saúde na qual é lotado. Parágrafo 
2º - O diretor da Unidade de Saúde deverá informar 
e estimular os trabalhadores a participarem do pro-
cesso eleitoral. Parágrafo 3º - Fica definido que a 
eleição ocorrerá das 07:00hs do dia 19 de outubro 
de 2021 às 19:00hs do dia 20 de outubro de 2021.
Parágrafo 4º - Poderá se candidatar representante 
do segmento dos trabalhadores o servidor lotado na 
unidade e com vínculo estatutário. Parágrafo 5º - Os 
funcionários que se candidatarem ao conselho ges-
tor deverão preencher ficha de inscrição que deverá 
ser encaminhada para o setor de Apoio ao Controle 
Social até o dia 18 de outubro de 2021, para valida-
ção dos trabalhos pela comissão eleitoral. Parágrafo 
6º - A ordem dos nomes dos candidatos na cédula 
de votação será por ordem alfabética, no caso de o 
candidato desejar usar nome social/apelido, deverá 
preencher o campo da ficha especificando, do con-
trario deixar o campo em branco. Parágrafo 7º - O 
gerente do serviço deverá providenciar a cédula de 
eleição, conforme modelo fornecido pelo Apoio ao 
Controle Social. Parágrafo 8º - A apuração da elei-
ção será realizada na própria unidade, pelo gerente 
e com a presença dos candidatos. Parágrafo 9º - A 
Ata de Eleição dos Trabalhadores das respectivas 
unidades e a ficha preenchida com os dados dos 
candidatos que foram eleitos deverão ser encami-
nhadas para o setor de Apoio ao Controle Social no 
dia 21 de Outubro de 2021.CAPITULO VI – DA POS-
SE Artigo 9º O ato de posse será realizado até o dia 
15 de novembro de 2021, em sessão solene. Artigo 
10º - Das Disposições Finais Caberá a Comissão 
Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde resolver 
os casos omissos a este regulamento. Diadema, 05 
de outubro de 2021.Comissão Eleitoral do Conselho 
Municipal de Saúde
40º CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2020 
- EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04/2021. A PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, no uso 
de suas atribuições legais, e o INSTITUTO ZAMBI-
NI, a respeito do 40º Concurso Público - Edital Nº 
03/2020 torna público conforme Lei Complementar 
nº 503, de 29 de setembro de 2021 que dispõe sobre 
a alteração de denominação de cargo de provimento 
efetivo de “AGENTE DE LAZER” para “MONITOR 
DE LAZER” bem como suas Responsabilidades e 
Atribuições do cargo:  NO ANEXO I – DAS RES-
PONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO CAR-
GO - Onde se lê: 39. Agente de Lazer: Garantir a 
prestação qualitativa dos serviços de organização, 
programação, execução e avaliação de ações e ati-
vidades de lazer (esporte e recreação) para crian-
ças, adolescentes, jovens, adultos, idosos de acordo 
com as diretrizes da política de educação, esportes 
e lazer; participar do planejamento e elaboração de 
planos e projetos da área de esportes, organizar e 
executar programas através da implementação de 
ações e atividades de lazer (desportivas e recreati-
vas) em praças, mas, espaços públicos ou privados, 
segundo objetivos definidos; conhecer, estudar e 
analisar as realidades locais; realizar diagnósticos 
e pesquisas necessárias à definição das programa-
ções e/ou atendimento das demandas; integrar e 
articular com profissionais das diversas unidades de 
trabalho (educação, cultura, saúde, comunicação, 
etc...) objetivando a complementação dos trabalhos, 
organizar e manter o cadastro de instituições públi-
cas e privadas (empresas, entidades, associações, 
clubes amadores ou não), exercendo atividades 
dentro e fora do município; promover competições, 
torneios, gincanas, exibições, encontros e intercâm-
bio de atividades correlatas; divulgar e estimular as 
práticas do lazer (esportivas e recreativas) junto às 
instituições públicas e privadas, movimentos, comu-
nidades, etc.... enquanto fatores imprescindíveis à 
melhoria da qualidade de vida; organizar, controlar, 
manter os equipamentos, instrumentos e materiais 
de trabalho; participar de reuniões, treinamento e 
desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo 
de trabalho; realizar outras tarefas correlatas soli-
citadas pela Chefia. Leia-se: 39. Monitor de Lazer: 
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 recrea-
tivos 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 
práticas do lazer recreativo, como fatores imprescin-
díveis 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. Estamos à disposição 
para eventuais esclarecimentos por meio do e-mail 
atendimento@zambini.org.br. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, é expedido o presente 
Edital de Retificação. Diadema, 08 de outubro de 
2021  - Odair Cabrera - Secretário de Administração 
e Gestão de Pessoas - Prefeitura do Município de 
Diadema
40º CONCURSO PÚBLICO  EDITAL N° 01/2020 - 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, 
no uso de suas atribuições legais, torna público a 
CONVOCAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS 
OBJETIVAS AOS CARGOS DE MÉDICO CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA E MÉDICO CLÍNICO GE-
RAL AMBULATÓRIO, conforme segue: 1. Os candi-
datos devem realizar a PROVA OBJETIVA no dia 17 
de Outubro de 2021 sendo necessário o compareci-
mento na FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
Alameda da Saudade, 186 - Conceição, Diadema 
- SP, 09990-690. Horário de Abertura dos portões: 
07h30min - Horário de fechamento dos portões: 
8h15min 2. Para a realização da Prova Objetiva, o 
candidato deverá comparecer ao local designado 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário estabelecido para seu início e apresentar 
documento de identidade no seu original. 3. O can-
didato deverá se apresentar utilizando a máscara 
de proteção à Covid-19, sob pena de ser impedido 
de realizar o Exame. 4. A máscara deve cobrir to-
talmente o nariz e a boca do participante, desde a 
sua entrada até sua saída do local de provas. Será 
permitido que o participante leve máscara reserva 
para troca durante a aplicação, o descarte da más-
cara de proteção à Covid-19 deverá ser feito pelo 
candidato em local adequado. 5. Para os casos pre-
vistos na Lei nº 14.019 de 2 de julho de 2020, será 
dispensado o uso da máscara, para pessoas com 
transtorno de espectro autista, deficiência intelectu-
al, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras 
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequa-
do de máscara. 6. Candidatos que não se apresen-
tarem, não cumprirem os protocolos sanitários, não 
obedecerem aos comandos dos Avaliadores, ou se 
evadirem dos locais de prova, serão deliberadamen-
te eliminados do certame. 7. Os candidatos deverão 
trazer consigo somente o necessário. 8. Candidatos 
com sintomas conhecidos de síndrome respiratória, 
de qualquer natureza, deverão abster-se de rea-
lizar a prova, não havendo segunda chamada em 
hipótese alguma. Diadema, 8 de Outubro de 2021. 
ODAIR CABRERA - SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2021: PORTARIA: 259, EXONE-
RA a pedido a contar de 07.10.2021 VICTORIA 
ARAUJO THOMPSON, Prontuário 118.491, R.G. nº 
20886.470-2, do cargo de Assistente de Enferma-
gem – Nível II, SS. 260, EXONERA a pedido a con-
tar de 08.10.2021 ISANILTON LISBOA DA SILVA, 
Prontuário 119.218, R.G. nº 36.621.449-4, do cargo 
de Técnico de Segurança do Trabalho, SAGEP.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
08/10/2021: PORTARIAS: 1424, EXONERA a contar 
de 08/10/21, HELENA BARBOSA CARVALHO BA-
TISTA, RG 50.276.332-2, Assessor de Comunica-
ção, SECOM. 1425, NOMEIA a contar de 08/10/21, 
SHIRLEI DE CARVALHO TORRES DA SILVA, RG 
53.541.426-3, Assessor de Comunicação, SECOM.

DECRETO Nº 8020, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021 
DECLARA área de utilidade pública para fins de de-
sapropriação, amigável ou judicial. JOSÉ DE FILIP-
PI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Esta-
do de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais; CONSIDERANDO, o que consta dos autos 
do Processo Eletrônico nº 23.035/2021; DECRETA 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, amigável ou judicial, a área, ne-
cessária para implantação da sede da Secretaria 
de Educação, Parte dos Lotes 23 e 24, Quadra 12, 
Loteamento Parque Sete de Setembro, Centro - Mu-
nicípio de Diadema, correspondente a matrícula nº 
35.149 do Cartório de Registro de Imóveis da Co-
marca de Diadema – SP, inscrito na Prefeitura do 
Município de Diadema pelo boletim de cadastro imo-
biliário 30.021.015.00, de área 2.300,00 m² (dois mil 
e trezentos metros quadrados), constante da Planta 
- código nº 310DE004-A3 dos arquivos da Secreta-
ria de Obras da Prefeitura do Município de Diadema, 
envolvendo o perímetro designado pela sequência 
de pontos (1-2-3-4-1), com coordenadas UTM ge-
orreferenciados no Sistema de Referência Geocên-
trico Para as Américas – Sirgas 2000, que consta 
pertencer a ROMEU COSTA PEREIRA  E OUTRA 
ou quem de direito, que assim se descreve: Inicia-se 
a descrição deste perímetro no ponto 1, localizado 
no atual alinhamento da Avenida Alda, de coorde-
nadas N=7.378.708,6614 m e E=333.969,1621 
m, deste ponto segue em linha reta confrontando 
com o alinhamento predial da Avenida Alda, com 
azimute de 20°59’02” e distância de 25,0000 m até 
o ponto 2, de coordenadas N=7.378.732,0034 m 
e E=333.978,1148 m; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta confrontando com os Lo-
tes 21 e 22 da Quadra 12 do Loteamento Parque 
Sete de Setembro a QUEM DE DIREITO, com azi-
mute de 110°59’02” e distância de 92,0000 m até 
o ponto 3, de coordenadas N=7.378.699,0575 m 
e E=334.064,0134 m; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta confrontando com o alinha-
mento predial da Avenida Washington Luiz, com 
azimute de 200°59’02” e distância de 25,0000 m até 
o ponto 4, de coordenadas N=7.378.675,7155 m e 
E=334.055,0607 m; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta confrontando com os Lotes 11, 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 1 da Quadra B do Loteamento 
Parque Sete de Setembro a QUEM DE DIREITO, 
com azimute de 290°59’02” e distância de 92,0000 
m até o ponto 1, início desta descrição encerrando 
uma área de 2.300,00 m² (dois mil e trezentos me-
tros quadrados). Art. 2º As despesas com a execu-
ção deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. Art. 3º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
05 de outubro 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 Ju-
rídicos

DECRETO Nº 8.024, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021 
Dispõe sobre a retomada segura das atividades pre-
senciais em casas noturnas e espaços de show de 
médio e grande porte, conforme diretrizes estabe-
lecidas pelo Plano São Paulo - Decreto Estadual nº 
64.994, de 28 de maio de 2020, e dá outras provi-
dências. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO 
a necessidade da retomada segura de todas as ativi-
dades para volta do funcionamento normal e presen-
cial conforme previsto no Plano São Paulo; CONSI-
DERANDO as medidas de contenção adotadas pelo 
Município, o avanço da imunização da população 
e a necessidade de ações complementares para 
adequação ao Plano São Paulo. DECRETA: Art. 1º 
Ficam autorizados eventos em casas noturnas e es-
paços de show de médio e grande porte, a partir de 
09 de outubro de 2021, sem restrições de horário, 
em conformidade com o estabelecido nos respecti-
vos alvarás de funcionamento, com 50% (cinquenta 
por cento) de ocupação e rigoroso controle de proto-
colos sanitários. Art. 2º As atividades descritas Artigo 
1º deverão respeitar com rigor os protocolos sanitá-
rios gerais previstos no Plano São Paulo, quais se-
jam: 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 
os frequentadores, em eventuais filas, no interior 
e no exterior do estabelecimento; III- fornecimento 
de álcool em gel 70% nos estabelecimentos; IV- hi-
gienização constante de superfícies e ambientes. 
Art.3º Em caso de constatação de descumprimento 
do presente decreto haverá aplicação de multas e 
implementação das demais medidas cabíveis, como 
a interdição e o fechamento pelos órgãos municipais 
de vigilância sanitária ou pelas autoridades policiais, 
inclusive a Guarda Civil Municipal, na forma da lei. 
Art.4º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema, 08 de outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR Prefeito do Município de Diadema DHEI-
SON RENAN SILVA Secretário de Governo DEBO-
RA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assun-
tos Jurídicos BENEDITO DOMINGOS MARIANO 
Secretário de Segurança Cidadã REJANE CALIXTO 
GONÇALVES Secretária de Saúde

LEI Nº 4.122, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021 INS-
TITUI a Política de Educação Integral da rede mu-
nicipal de Educação de Diadema, e dá outras pro-
vidências. 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: Art. 1º - Fica instituída, na 
rede municipal de Educação de Diadema, a Política 
de Educação Integral, compreendendo a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de 
Jovens e Adultos. Parágrafo Único - A Política de 
Educação Integral da rede municipal de Educação 
de  Diadema tem como referência os princípios e 
objetivos estabelecidos na Portaria Normativa Inter-
ministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 que institui o 
Programa Mais Educação, que visa fomentar a edu-
cação integral de crianças, adolescentes e jovens, 
por meio do apoio a atividades socioeducativas no 
contraturno escolar. Art. 2º - A Política de Educação 
Integral se constitui dos seguintes programas: I - 
Mais Educação - programa intersetorial que articula 
saberes a partir de projetos integradores, expande 
as oportunidades educacionais dos estudantes, 
aumenta o tempo de aprendizagem e melhora a 
qualidade do ensino; II - Aprender Mais - programa 
que articula as habilidades de leitura, escrita e ma-
temática propostas na priorização curricular e con-
sideradas essenciais para o desenvolvimento dos 
estudantes; III - Adolescente Aprendiz - programa 
destinado a jovens que habitem em áreas de vul-
nerabilidade, com interface entre Escolas Municipais 
e trânsito, como parte de um programa de mobili-
dade urbana e educação, envolvendo os jovens em 
ações integradas, especialmente nas escolas que 
aderirem ao Programa Mais Educação; IV - Cen-
tro de Formação e Educação Integral - espaços de 
educação fora dos muros da escola, ampliando as 
possibilidades e a exploração de outros espaços 
educativos; V - Ação Compartilhada - programa que 
efetiva parcerias entre o Município, as entidades da 
sociedade civil e a população para o fomento da 
educação popular democrática e o efetivo exercício 
da gestão compartilhada do espaço público e das 
atividades sociais, culturais, educacionais e recrea-
tivas. Art. 3º - O Programa Mais Educação tem por 
objetivos: I - a ampliação dos tempos e espaços e 
oportunidades educativas, como estratégia para o 
desenvolvimento cognitivo das crianças; II - a am-
pliação do universo cultural, esportivo e ambiental, 
como caminho para uma melhor qualidade da edu-
cação; III - o desenvolvimento da compreensão da 
cidade como território educativo. Art. 4º - O Progra-
ma Aprender Mais tem por objetivo possibilitar opor-
tunidade de recuperação aos estudantes dos 4º e 5º 
anos do Ensino Fundamental que apresentem de-
fasagens acentuadas das aprendizagens mínimas 
necessárias para o ano/ciclo. Art. 5º - O Programa 
Adolescente Aprendiz tem por objetivos: I - a promo-
ção da juventude diademense, mediante o acesso 
às ações de enfrentamento da pobreza, elevação da 
escolaridade, qualificação profissional, preparação 
para o acesso ao ensino superior, educação para o 
trânsito e mobilidade urbana; II - a promoção de re-
flexões sobre o mundo do trabalho; III - a promoção 
da participação em processos de geração de opor-
tunidades de qualificação profissional e elevação 
da escolaridade, articulando educação, mundo do 
trabalho, proteção social e desenvolvimento. Art. 6º 
- Os Centros de Formação e Educação Integral têm 
por objetivos: I - ampliar as ofertas de educação em 
tempo integral para atender as Escolas Municipais 
de Educação Básica, II - vincular a Educação Inte-
gral à Política de Proteção Integral, III - educar para 
os direitos humanos; IV - buscar o desenvolvimento 
humano, artístico e corporal; V - educar para a pre-
servação do meio ambiente; VI - educar nas dimen-
sões intelectual, física, emocional, social e cultural. 
Art. 7º - O Programa Ação Compartilhada tem por 
objetivos: I - promover a formação de multiplicado-
res comunitários em diversas áreas; II - valorizar 
a cultura popular, a historicidade dos territórios de 
Diadema, bem como das pessoas que nele habitam. 
Art. 8º - Os planos de trabalho dos programas inte-
grantes da Política de Educação Integral serão defi-
nidos em portaria da Secretaria de Educação, desde 
que observado o Plano Municipal de Educação. Art. 
9º - As despesas com a execução desta Lei corre-
rão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. Diadema, 08 de outubro de 2021 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município 
de Diadema DHEISON RENAN SILVA Secretário 
de Governo DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos ANA LUCIA SAN-
CHES Secretária de Educação

LEI Nº 4.123, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021 DIS-
PÕE sobre a criação dos Centros de Formação e 
Educação Integral no âmbito do Município de Dia-
dema 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: Art. 1º. 
Ficam criados os Centros de Formação e Educação 
Integral no município de Diadema, vinculados à Se-
cretaria Municipal de Educação, em conformidade 
com as Diretrizes da Política Educacional da Rede 
Municipal, destinados ao atendimento dos estudan-
tes da rede municipal de educação e da comunidade 
escolar. § 1º. São objetivos dos Centros de Forma-
ção e Educação Integral: I - ampliar as ofertas de 
educação em tempo integral para atender as Esco-
las Municipais de Educação Básica; II - vincular a 
Educação Integral à Política de Proteção Integral; 
III - educar para os Direitos Humanos; IV - buscar 
o desenvolvimento humano, artístico, corporal; V - 
educar para a preservação do meio ambiente; VI 
- educar nas dimensões: intelectual, física, emocio-
nal, social e cultural. § 2º. Os Centros de Formação 
e Educação Integral são espaços de educação fora 
dos muros da escola, ampliando as possibilidades 
e a exploração de outros espaços educativos. Art. 
2º. Ficam transformados em Centros de Formação 
e Educação Integral os seguintes Centros Públicos 
abaixo relacionados, sem alteração dos seus res-
pectivos nomes: I - Centro Público Cristina Helena 
dos Santos, sito à Rua Javari, 647, Jd. Paineiras, 
para Centro de Formação e Educação Integral; II 
- Centro Público Inamar, sito à Av. Antônio Sylvio 
Cunha Bueno, 1322, Jd. Inamar, para Centro de For-
mação e Educação Integral; III - Centro Público Ma-
ria Aparecida Caldeiran Martins, sito à Rua Bituva, 
40, Jd. Dos Navegantes, para Centro de Formação e 
Educação Integral; IV - Centro Público Nações, sito 
à Rua Havana, 133, Taboão, para Centro de Forma-
ção e Educação Integral; V - Centro Público Thereza 
Lino de Oliveira, sito à Rua Santa Bárbara, 489, Jd. 
Canhema, para Centro de Formação e Educação 
Integral. Art. 3°. A criação de novos Centros de For-
mação e Educação Integral - CEFEIs poderá ocorrer 
conforme se apresente necessidade e mediante dis-
ponibilidade orçamentária. Art. 4°. Cabe à Secreta-
ria Municipal de Educação a execução, orientação, 
acompanhamento pedagógico e supervisão do tra-
balho realizado nos CEFEIs, bem como a articula-
ção com a comunidade, com as Escolas Municipais 
de Educação Básica e outros Programas como o 
Programa de Educação Integral Mais Educação e 
o Programa Adolescente Aprendiz. Parágrafo único. 
A Secretaria de Educação poderá, através de edital 
de chamamento público, estabelecer parceria e/ou 
termo de colaboração com entidade da sociedade 
civil que atenda as exigências técnicas, administra-
tivas e jurídicas cabíveis, determinadas pela própria 
Secretaria. Art. 5º. As normas complementares de 
funcionamento dos CEFEIs serão estabelecidas 
pela Secretaria Municipal de Educação através de 
Resolução. Art. 6º. As despesas com a execução 
desta Lei correrão por conta de dotação orçamen-
tária próprias, suplementadas se necessário. Art. 7º. 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. Diadema, 08 
de outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Pre-
feito do Município de Diadema DHEISON RENAN 
SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE CARVA-
LHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos 
ANA LUCIA SANCHES Secretária de Educação

LEI Nº 4.124, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021 AL-
TERA a Lei Municipal nº 4.097, de 13 de agosto de 
2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Muni-
cípio 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: Art. 1º. Fica acrescido o § 4º ao art. 
1º da Lei Municipal nº 4.097, de 13 de agosto de 
2021, passando a vigorar com a seguinte redação 
“Art. 1º - .....................................................................
I - ...............................................................................
II - ..............................................................................
III - .............................................................................
§ 1º - ..........................................................................
§ 2º - ..........................................................................
I - ...............................................................................
II - ..............................................................................
§ 3º - ..........................................................................
§ 4º - O Programa Adolescente Aprendiz é parte in-
tegrante da Política de Educação Integral da Rede 
Municipal de Educação de Diadema.” Art. 2º. Ficam 
acrescidos os §§ 1º e 2º ao art. 4º da Lei Municipal 
nº 4.097, de 13 de agosto de 2021, passando a vigo-
rar com a seguinte redação:
 “Art. 4º -....................................................................
I - ...............................................................................
II - ..............................................................................
III - .............................................................................
§ 1º - Para a execução do Programa Adolescente 
Aprendiz, a Secretaria Municipal de Educação po-
derá estabelecer Termo de Colaboração com enti-
dades da sociedade civil sem fins lucrativos que 
atuem no município de Diadema. § 2º - A seleção da 
entidade da sociedade civil realizar-se-á mediante 
Chamamento Público.” Art. 3º. As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário. Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. Diadema, 08 de outubro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos ANA LUCIA SANCHES Secretá-
ria de Educação

DECRETO Nº 8021, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2021 DISPÕE sobre o enquadramento dos bens de 
consumo nas categorias de qualidade comum e de 
luxo, no âmbito da administração pública municipal 
direta, autárquica e fundacional. JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 20, 
da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; 
CONSIDERANDO, ainda o que consta do Processo 
Eletrônico n° 24.493/2021, DECRETA Art. 1º Este 
Decreto dispõe sobre o enquadramento dos bens de 
consumo nas categorias de qualidade comum e de 
luxo, no âmbito da administração pública municipal 
direta, autárquica e fundacional. Parágrafo único. 
Para efeito deste Decreto, considera-se bem de 
consumo todo material que atenda a, pelo menos, 
um dos critérios a seguir: a) durabilidade: quando, 
em uso normal, perde ou tem reduzidas as suas 
condições de funcionamento, no prazo máximo de 
2 (dois) anos; b) fragilidade: possui estrutura sujeita 
a modificação, por ser quebradiço ou deformável, 
caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou per-
da de sua identidade; c) perecibilidade: quando su-
jeito a modificações químicas ou físicas, deteriora-
se ou perde suas características normais de uso; d) 
incorporabilidade: quando destinado à incorporação 
a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo 
das características do principal; e e) transformabili-
dade: quando adquirido para fins de transformação. 
Art.2º Para os fins deste Decreto, considera-se: I – 
artigo de qualidade comum: bem de consumo que 
detém baixa ou moderada elasticidade-renda de 
demanda, em função da renda do indivíduo em uma 
sociedade; II – artigo de luxo: bem de consumo com  
alta elasticidade-renda de demanda,  identificável 
por meio de características tais como: a) ostentação; 
b) opulência; c) forte apelo estético; ou d) requinte; 
III – elasticidade-renda de demanda: razão entre a 
variação percentual da quantidade demandada e a 
variação percentual da renda média dos consumido-
res. Art. 3º Na classificação de um artigo como sen-
do de luxo, o órgão ou a entidade deverá considerar: 
I – relatividade cultural: distinta percepção sobre o 
artigo, em função da cultural local, desde que haja 
impacto no preço do artigo; II – relatividade econô-
mica: variáveis econômicas que incidem sobre o 
preço do artigo, especialmente a facilidade/dificul-
dade logística regional ou local de acesso ao bem; 
e III – relatividade temporal: mudança das variáveis 
mercadológicas do artigo ao longo do tempo, em 
função de evolução tecnológica, tendências sociais, 
alterações de disponibilidade no mercado e modifi-
cações no processo de suprimento logístico. Art. 4º 
Fica vedada a inclusão de artigos de luxo no plano 
de contratações anual. §1º Antecedendo a elabora-
ção do plano de contratações anual, os setores de 
contratação dos órgãos e entidades deverão identi-
ficar eventuais artigos de luxo constantes dos docu-
mentos de formalização de demanda (DFD) de que 
trata o inciso VII do art. 12 da Lei nº 14.133/21. § 2º 
Uma vez identificados, nos termos do § 1º, os DFD 
retornarão aos setores requisitantes, para a adequa-
ção. Art. 5º As despesas com a execução deste De-
creto correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário Art. 6º Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. Diadema, 06 de 
outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito 
do Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA 
Secretário de Governo DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos ODAIR 
CABRERA Secretário de Administração e Gestão de 
Pessoas

2020, de acordo com o estabelecido na lei federal nº. 
14.150 de 12 de maio de 2021, e em conformidade 
com o decreto federal nº. 10.751 de 22 de julho de 
2021. Objeto: Selecionar de 71 (setenta e um) pro-
jetos artísticos culturais e de formação técnico-cul-
tural, à serem realizados exclusivamente de forma 
virtual, no valor individual de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) para pessoas físicas ou jurídicas, validados 
no cadastro municipal de cultura, e 10 (dez) projetos 
artísticos culturais de multilinguagens/multisetoriais, 
que contemplam mais de uma linguagem artística 
(artes visuais, design, circo, dança, audiovisual, 
literatura, leitura, cultura popular, música, patrimô-
nio e teatro), que possibilitem encontros artísticos, 
festivais, formação, trocas de conhecimentos e sa-
beres, circulação e acesso cultural, à ser realizados 
exclusivamente de forma virtual, no valor individual 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pessoas jurí-
dicas, validadas pelo cadastro municipal de cultura, 
à serem realizados exclusivamente de forma virtual, 
visando o apoio e o fortalecimento do setor cultural 
no município de Diadema, cujas atividades foram 
prejudicadas pelo estado de calamidade pública 
decorrente da Pandemia COVID-19. Agendado para 
os dias 03 a 07 de novembro de 2021, a partir das 
09h00 na Secretaria Municipal de Cultura, localizada 
na Avenida Alda, nº. 255 - Centro de Diadema - SP. 
O Edital e seus Anexos serão disponibilizados em: 
http://www.diadema.sp.gov.br/editais-chamadas-
publicas, bem como fixados no mural de avisos da 
Secretaria Municipal de Cultura. As inscrições serão 
recebidas, entre os dias 09 e 24 de outubro de 2021, 
por meio eletrônico no Portal da Prefeitura de Diade-
ma - http://www.diadema.sp.gov.br, através do link: 
tinyurl.com/LABDiadema2021. Mais informações 
no telefone: (11) 4072-9321 ou e-mail: secultaldir-
blanc@diadema.sp.gov.br. Os recursos repassados 
são advindos do Governo Federal, Lei Aldir Blanc nº. 
14.017 de 29 de junho de 2020. DEIVID FERREIRA 
COUTO – Secretário de Cultura. EXPEDIENTE: PE 
nº 15.957/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA Portaria SE nº 08, de 
07 de outubro de 2021. A SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO, Ana Lucia Sanches, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei; Con-
siderando as disposições contidas no § 2º, do artigo 
211, da Constituição Federal; no disposto no inciso 
IV, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394/96; com fun-
damento no inciso I, do artigo 4º, da Lei Municipal 
nº 3763/2018 e na conformidade do contido no Ar-
tigo 22, inciso II da Deliberação CME em Portaria 
nº 17/2020; Considerando Parecer da Supervisão 
da SME nº 01/2021, aprovado em reunião ordinária 
do CME realizada dia 29/09/2021. RESOLVE, Art. 1º 
Fica autorizado o funcionamento provisório pelo pra-
zo de 1 (um) ano, da “Escola Videira de Educação 
Infantil”, à vista dos autos processuais e do parecer 
da comissão de supervisores de ensino da Secreta-
ria Municipal de Educação de Diadema.. Parágrafo 
Único: A autorização referida no item anterior tem 
vigência a partir de 09 de outubro de 2021. Art. 2º – 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação. Ana Lucia Sanches Secretária de Educação
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SINDICATO DOS EMPREGADOS VIGILAN-
TES E SEGURANÇAS EM EMPRESAS 
DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E AFINS DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP  “SIND-
VIGSBC” – Base Territorial São Bernardo do 
Campo – SP. Sede Social, Rua Coral, 336, 
Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – 
SP – CEP 09725-650 - Fone: 4391-4067, 
CNPJ – 69.253.888/0001-70 ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CATEGORIA 
PROFISSIONAL – CAMPANHA SALARIAL 
/ 2022 – DATA BASE 1º JANEIRO – EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO. O Presidente do 
SINDICATO supra, no uso das atribuições 
estatutárias convoca por este edital, todos 
os trabalhadores da categoria profissional 
do ramo de atividade de segurança exercida 
pelos empregados das empresas que fisca-
lizam a guarda do patrimônio e exercem a 
observação de estabelecimentos residen-
ciais, comerciais ou outros, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas de-
pendências, para evitar incêndios, entrada de 
pessoas estranhas e outras anormalidades; 
controlam fluxo de pessoas, identificando, 
orientando e encaminhando-as para os lu-
gares desejados, laborando como Agente de 
Portaria, Assistente de Prevenção de Perdas, 
Controlador de Acesso, Fiscal de Piso, Fiscal 
de Prevenção de Perdas, Guariteiro, Monitor 
de Prevenção de Perdas, Porteiro, Porteiro 
Industrial, Supervisor de Segurança, Vigia e 
afins, “sindicalizados e não sindicalizados” 
representantes na base territorial regional 
com jurisdição no município de São Bernardo 
do Campo, para se reunirem em assembléia 
geral extraordinária, no dia 22 de Outubro de 
2021 na sede do “SINDVIGSBC” à Rua Coral, 
336 – Jardim do Mar – São Bernardo do Cam-
po – S.P, CEP 09725-650, às 20h00min em 
primeira convocação com quorum regimental, 
em segunda convocação às 21h00min com 
qualquer número presentes, para debater e 
aprovar a seguinte ordem do dia: 01) auto-
rização de instalação da campanha salarial 
da categoria e ratificação da data base em 
1º de Janeiro; 02) instituição de pauta de 
reivindicação econômicas, sociais e jurídicas, 
mantendo as cláusulas mais benéficas a 
categoria, pré existentes na norma coletiva; 
03) autorização ao SINDICATO para integrar 
pauta única e negociação coletiva, ainda que 
por sua maioria; 04) outorga da categoria 
profissional , em firmar Acordo Coletivo de 
Trabalho e salários, nos termos do artigo 
612 e seguintes da Consolidação das Leis 
do Trabalho, e/ou suscitar dissídio coletivo na 
forma da lei, se necessário; 05) autorização 
ao SINDICATO para propor na pessoa do seu 
Presidente, a instauração de mesa negocial 
coletiva com o empregador; 06) autorização 
de instalação de mesa redonda perante órgão 
regional do MTE ou procedimento junto ao 
Ministério Público do Trabalho ou instituição 
de arbitragem extrajudicial, onde melhor 
aprouver aos interesses dos trabalhos; 07) 
autorização ao SINDICATO para propor na 
pessoa do seu Presidente, procedimento 
de arbitragem judicial e inclusive dissídio 
coletivo se necessário, perante a Justiça do 
Trabalho – TRT da 2º.ª Região, com fulcro no 
artigo 114 da Constituição Federal emenda nº 
45; 08) deflagração de greve geral no âmbito 
da categoria profissional, caso necessária 
no decorrer da campanha salarial, para ob-
tenção de resultados mais favoráveis aos 
trabalhadores; 09) aprovação da manuten-
ção da assembléia geral extraordinária em 
caráter permanente, para se reunir sempre 
que necessário, até a conclusão do processo 
salarial; 10) autorização ao SINDICATO para 
notificar a empresa contratante, sobre a 
obrigatoriedade do desconto em folha salarial 
e recolhimento ao SINDICATO para emitir 
títulos de débito e declaração de créditos, 
contra a empresa inadimplente, subscritos 
pelo contador sindical, autorizando inclusive 
a cobrança judicial da contribuição vencida 
e a incidência das sanções legais cabíveis 
por retenção de verbas salariais desconta-
das dos trabalhadores e não repassadas ao 
SINDICATO, caracterizando usurpação de 
recursos financeiros por apropriação indébita; 
11) autorização ao SINDICATO, para inser-
ção/manutenção da contribuição negocial na 
norma coletiva da categoria; 12) autorização 
ao SINDICATO para firmar e assinar por seu 
Presidente, instrumento jurídico de acordo 
coletivo; NOTA somente poderão adentrar 
no recinto assembleiar, os trabalhadores da 
categoria profissional e pessoa constituída 
de autoridade pública, identificada por docu-
mento, para acompanhar os trabalhadores. 
São Bernardo do Campo, 08 de outubro de 
2021. Jorge Francisco Silva – Presidente

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras nº 025/2021 – Contrato nº 005/2021 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO 
LTDA. – Contratação de posto automotivo para abaste-
cimento de diesel para veículos da Fundação Florestan 
Fernandes. – Vigência: 24/09/2021 a 23/09/2022– Valor 
do Contrato: R$ 9.678,00 (Nove mil seiscentos e setenta e 
oito reais)– Manoel Eduardo Marinho– Diretor Presidente.

CLUBE CHÁCARA 3 IRMÃOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
CHÁCARA 3 IRMÃOS, com sede na Avenida 
Sete de Setembro, 531, em Diadema, Estado 
de São Paulo, através de seu presidente, e 
nos termos dos artigos 13, 14, 15, 18, 22 e 23 
do Estatuto, convoca todos os associados 
patrimoniais em dia com suas obrigações 
estatutárias, para:
1- Candidatar-se aos cargos de Presidente, 
Vice-presidente, Conselho Deliberativo, Con-
selho Fiscal e Conselho Disciplinar, até o dia 
05/11/2021, no horário de funcionamento da 
Secretaria do Clube;
2- Para participar da ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a ser realizada no dia 20 de 
novembro de 2021, em sua sede social, com 
início às 8:00 e encerramento as 14:00 ho-
ras, nos termos do artigo 22, inciso “a”, para 
exercer o direito de voto para os cargos 
do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal 
e Conselho Disciplinar, e;
3- As 14:00 horas em primeira convocação 
com a maioria absoluta dos sócios proprietá-
rios em dia com o pagamento da manutenção, 
e às 14h30 em segunda e última convocação, 
com qualquer número de sócios presentes, 
nas mesmas condições para discussão e 
aprovação da seguinte ordem do dia:
I- Leitura das atas anteriores (2018 e 2020);
II- Apresentação das contas referentes ao 
período de 2021;
III- Parecer do Conselho Deliberativo;
IV- Parecer do Conselho Fiscal;
V- Eleição dos Conselhos Deliberativo, Fiscal 
e Disciplinar;
VI- Assuntos Gerais.

Diadema, 09 de outubro de 2021.
MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA 

PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DIGITAL  
A RCBF - REDE CULTURAL BEIJA-FLOR, 
inscrita no CNPJ/MF Nº 09.021.168/0001-58, 
neste ato representada pela presidente a 
Senhora JULIANA GIACOMAZZO MEYER 
GOTTARDI,  com fundamento no artigo 23 e 
parágrafos do Estatuto  Social, convoca os 
associados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada por meio digi-
tal, no dia 18 de outubro de 2021, utilizando-
se da plataforma Meet, sendo em primeira 
chamada com quórum de 50% (cinquanta por 
cento) dos associados, às 16h00 (desesseis 
horas) e, em segunda chamada decorrido 
meia hora, às 16h30 (desesseis horas e 
trinta minutos) com qualquer quórum, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos. 
I – Examinar e aprovar a proposta de pro-
gramação anual da Rede Cultural Beija-Flor; 
II -  Examinar e emitir parecer de aprovação 
das contas da Instituição de 2020;
III – Assuntos Gerais. O acesso à assembleia 
digital, a se realizar por meio da plataforma 
Meet, se dará mediante disponibilidade, em 
até 24 (vinte e quatro) horas antes, por email 
ou whatsapp, conforme as formas de contato 
disponíveis no cadastro do associado, com 
as orientações devidas de acesso aos links, 
encaminhado a todos os participantes, que no 
dia e horário designados para realização da 
assembleia deverão acessá-los. Essa medida 
visa assegurar a saúde dos associados e de 
todos os demais participantes, tendo em vista 
a pandemia e as restrições ainda recomen-
dadas à preservação e cuidados sanitários. 

Diadema, 18 de outubro de 2021.
JULIANA GIACOMAZZO 

MEYER GOTTARDI
DIRETORA PRESIDENTE

ä

AVISOS


