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A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) autorizou a reali zação 
de testes em humanos para o desen
volvimento da ButanVac, projeto con
duzido pelo Butantan. A ButanVac é um 
imunizante com tecnologia predomi
nantemente nacional.

A inflação oficial de maio disparou 
e alcançou 0,83%, a maior taxa para 
o mês desde 1996, quando atin giu 
1,22%. O resul tado também ficou aci
ma do re gistrado em abril (0,31%). O 
índice foi pressionado, principalmen te, 

Página 4

Página 3

Inflação oficial é a maior para maio
em 25 anos e atinge 8,06% em 12 meses

Prefeitura anuncia retomada de consultas e 
novas academias nos Centros da 3ª Idade

Anvisa autoriza 
testes clínicos em 
humanos para a 
vacina ButanVac

economia

são caetano

coronavírus

O homem que removeu 
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A Prefeitura de Ribeirão Pires vacina, 
a partir de hoje (10), os tra balhadores 
de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. A imunização ocorrerá no Com
plexo Ayrton Senna (avenida Valdírio 
Prisco, 193), das 8h às 16h, para pedes
tres e também em formato drive thru. 
Para receber a vacina, o traba lhador de
verá comprovar atuação na área através 
de Declaração de Atividade emitida pela 
empresa localizada em Ribeirão Pires, 
CPF e documento que comprove exer
cício da função. Profissionais da Edu
cação de cursos livres e profissionali
zantes também serão vacinados. Basta 
ser maior de 18 anos e comprovar atu
ação na área.

pela alta da energia elétrica. Com isso, 
o Índice Nacional de Preços ao Con
sumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 
3,22% no ano e de 8,06% nos últimos 
12 meses. Tratase do maior patamar 
desde setembro de 2016.

índice foi pressionado, principalmen te, pela alta da energia elétrica

imunização dos trabalhadores ocorrerá no complexo ayrton senna
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Saúde inicia terceira etapa de imunização contra a gripe
campanha nacional
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Trabalhadores da limpeza começam a ser vacinados hoje
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ribeirão pires

O governo do Estado decidiu, mais 
uma vez, prorrogar a fase de transição 
do Plano São Paulo. A expectativa era ini
ciar uma nova fase a partir de 14 de, mas 
com o crescimento de casos de covid19, 
o Centro de Contingência decidiu orien
tar o governo a manter a fase de tran
sição até o dia 30 de junho. As regras já 

Estado prorroga fase 
de transição e antecipa 

vacinação em geral
Por recomendação do Centro de Contingência, municípios com mais de 90% 
de taxa de ocupação de leitos de UTI podem adotar medidas mais restritivas

Novo SUV adota estética inspirada nos movimentos do kung fu, arte marcial 
chinesa caracterizada pela harmonia en tre força e suavidade

em vigência serão mantidas, inclusive o 
toque de recolher entre 21h e 5h. Na fase 
de transição, comércio e serviços podem 
funcionar entre as 6h e 21h, com limite 
de 40% de ocupação. No entanto, o Cen
tro de Contingência recomenda que os 
municípios com taxa de ocupação de lei
tos de UTI acima de 90% estão autoriza

dos a adotar medidas mais restritivas do 
que as estabelecidas na fase de transição. 
Doria anunciou, ainda,  que o calendário 
de vacinação cserá antecipado em 15 
dias para todos os públicos fora dos gru
pos prioritários. Com a medida, a cam
panha para a população em geral começa 
já no próximo dia 16.

Tiggo 3X Turbo
Caoa Chery mira no segmento mais disputado do mercado
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A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe entrou na terceira e última etapa e segue até 9 
de julho. Essa fase abrangerá cerca de 22 milhões de pessoas. No período serão imunizados integran
tes das forças de segurança e salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais 
ou com deficiência permanente; caminhoneiros; traba lha dores de transporte coletivo rodoviário; tra

balhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de 
liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas. A expectativa do Ministério da Saúde é 
distribuir 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente, para imunizar públicoalvo de 79,7 
milhões de pessoas. Desse total, até agora, foram alcançados 29,5% do público.

Divulgação/PMETRP
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Tem início 3 ª etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Gripe
Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente podem tomar a dose nesta fase

Tomaz Silva/Agência Brasil

Estado de SP atingiu 40% da meta de imunização

A terceira e última etapa da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Gripe começou 
nesta quarta-feira (9) e vai até 
9 de julho. Esta fase abrangerá 
cerca de 22 milhões de pessoas.

No período serão imuni-
zados integrantes das forças 
de segurança e salvamento; 
pessoas com comorbidades, 
condições clínicas especiais 
ou com deficiência perman-
ente; caminhoneiros; traba-
lha dores de transporte cole-
tivo rodoviário; trabalhadores 
portuários; funcionários do 
sistema de privação de liber-
dade; população privada de 
liberdade; e adolescentes em 
medidas socioeducativas.

Até o fim da campanha, 
a expectativa do Ministé-
rio da Saúde é distribuir 
80 milhões de doses da 
vacina influenza trivalente, 
produzida pelo Instituto 
Butantan, para imunizar 
um público-alvo de 79,7 
milhões de pessoas. Desse 
total, até agora, foram al-
cançados 29,5% do público.

n SÃO PAULO
Cerca de 5,5 milhões de 

pessoas foram vacinadas 

contra a gripe no estado de 
São Paulo,apenas 40% da 
meta de imunizar 13 milhões 
nas primeiras duas fases da 
campanha de vacinação con-
tra a Influenza. 

Apesar de estar abaixo 
da meta, a cobertura vaci-
nal no estado é superior à 
média nacional. Em todo o 
Brasil, menos de 30% do pú-
blico-alvo compareceu a um 
posto de saúde para tomar a 
vacina de gripe este ano.

n ABAIXO DA META
Na primeira fase, iniciada no 

dia 12 de abril, a campanha era 
destinada a vacinar 5,5 milhões 
de crianças, gestantes, profis-
sionais da saúde e puérperas, 
além de indígenas. Mas apenas 
2,7 milhões de pessoas desse 
público-alvo compareceram aos 
postos de saúde – 1,79 milhão 
de crianças (54,4% de cobertura 
vacinal), 208,2 mil gestantes 
(47,6%), 683 mil profissionais 
da saúde (44%), 39,1 mil puér-

peras (54,4%) e 5,8 mil indíge-
nas (100%).

Na segunda fase da cam-
panha, terminada nesta terça-
feira, era a vez de imunizar 
7,8 milhões de idosos e pro-
fessores, mas apenas 2,7 mi-
lhões compareceram. Desses 
grupos, foram vacinados 2,5 
mi lhões de idosos (35,4%) e 
195,2 mil professores (35,8%).

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, esses grupos 
podem continuar compa-
recendo aos postos mesmo 
com o início da terceira etapa 
da campanha, que se estende 
até o dia 9 de julho.

“Contamos com a par-
ticipação dos nossos idosos e 
também dos professores para 
que se protejam contra o vírus 
Influenza. É fundamental a 
conscientização de todos os 
públicos da campanha para 
a vacinação”, reforçou a dire-
tora de Imunização da Secre-
taria, Nubia Araújo.

Segundo dados da secre-
taria, em 2020, foram regis-
trados no Estado de São Paulo, 
809 casos de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) 
atribuíveis ao vírus Influenza, 
com 119 óbitos. (ABr)

Ministério da Saúde 
distribui aos estados 

mais 4 milhões de 
vacinas contra covid

O Ministério da Saúde 
anunciou a distribuição de 
mais 4,04 milhões de vacinas 
para combate à pandemia de 
covid-19. Deverão chegar em 
todas as capitais, até a madru-
gada desta quinta-feira (10), 
novas doses do imunizante 
produzido pela Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz).

Os critérios para a vacina-
ção, que foram estabelecidos 
no Plano Nacional de Imu-
nizações (PNI), determinam 
que estados e municípios 
deem prioridade a idosos, 
pessoas com comorbidades, 
pessoas com deficiência per-
manente, trabalhadores da 
educação do ensino básico, 
trabalhadores portuários e 
do transporte aéreo, das for-
ças de segurança e salvamen-
to e integrantes das Forças 
Armadas, povos ribeirinhos, 
indígenas e quilombolas.

Ainda nesta quarta (9), o 
Ministério da Saúde concluiu a 
distribuição de 2,3 milhões de 
doses da vacina produzida em 
parceria pelas empresas Pfizer 
e BioNTech. Essa leva do imu-
nizante importado começou a 
chegar aos estados no início da 
semana. (ABr)

Justiça abre ‘Luz na 
Infância 8’ em seis 

países contra abuso 
sexual de crianças

O Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública deflagrou na 
manhã desta quarta-feira (9), a 
Operação Luz na Infância 8 para 
identificar autores de crimes de 
abuso e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes pratica-
dos na internet. Ao menos 41 
pessoas foram presas em flagran-
te no âmbito da ofensiva que faz 
buscas no Brasil e em mais cinco 
países: Argentina, Estados Uni-
dos, Paraguai, Panamá e Equador.

Ao todo, 176 endereços 
são vasculhados pela Polí-
cia Civil de 18 Estados - São 
Paulo, Rio de Janeiro, Pará, 
Espírito Santo, Mato Grosso, 
Rondônia, Paraná, Ceará, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Santa Catarina, Rio Grande 
do Norte, Alagoas, Piauí, Ba-
hia, Maranhão, Rio Grande do 
Sul e Amazonas - e por agen-
tes dos países envolvidos.

Balanço da operação indica 
que até às 10h desta quarta, 41 
pessoas haviam sido presas em 
flagrante, 27 no Brasil, quarto 
no Paraguai e dez na Argenti-
na. Em suas sete edições ante-
riores, realizadas entre 2017 e 
2020, a Luz na Infância já cum-
priu mais de 1.450 mandados 
de busca e apreensão e prendeu 
cerca de 700 suspeitos. (AE)

Alesp aprova PL que proíbe despejos 
e reintegração na pandemia

Doria: Bolsonaro será multado se estiver 
em manifestação de rua sem máscara

A Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo aprovou 
nesta quarta-feira (9) projeto de 
lei que suspende o cumprimen-
to de mandados de reintegração 
de posse, despejos e remoções 
judiciais ou extrajudiciais em to-
das as cidades paulistas durante 
a pandemia da covid-19.

O PL 146/2020, de auto-
ria da deputada Leci Brandão 
(PCdoB) e dos deputados 
Maurici (PT) e Dr. Jorge do 
Carmo (PT), tem como ob-
jetivo proteger famílias que 
perderam renda devido à crise 
econômica e sanitária, cor-
rendo o risco de despejo.

De acordo com a proposta, 
também ficam suspensas a 
aplicação e cobrança de multas 
contratuais e juros de mora em 
casos de não pagamento de alu-

O governador João Doria 
(PSDB) afirmou nesta quarta-fei-
ra (9) que o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) será multado 
se participar de um movimento 
de rua no Estado sem o uso 
de máscara de proteção. “Será 
multado como qualquer outro 
cidadão que não usar máscara”, 
declarou o governador em cole-
tiva no Palácio dos Bandeirantes.

Bolsonaro planeja participar, 
no próximo sábado (12), de um 
passeio de moto com simpati-
zantes do governo. O presidente 
prevê a participação de 100 mil 
motos, que terá um percurso 
de 120 quilômetros, na capital 
paulista. O presidente já partici-
pou de dois eventos parecidos, o 
primeiro em 9 de maio, em Brasí-
lia, e o segundo na cidade do Rio 
de Janeiro, no último dia 23 de 

guel ou das prestações de quita-
ção dos imóveis residenciais, nos 
casos afetados pela pandemia.

O texto segue agora para 
sanção ou veto, total ou par-
cial, do governador João Doria 
(PSDB). O prazo é de 15 dias 
úteis para a decisão.

Neste mês, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) também 
suspendeu, por seis meses, me-
didas administrativas ou judici-
ais que resultem em despejos, 
desocupações, remoções força-
das ou reintegrações de posse, 
em imóveis ocupados por popu-
lações consideradas vulneráveis. 
A medida vale para quem já es-
tava nos espaços antes de 20 de 
março de 2020, data em que foi 
decretado o período de calami-
dade pública em decorrência da 
pandemia do coronavírus. (AE)

maio. Em ambos os atos, Bolso-
naro não fez uso de máscaras.

Citando as manifestações 
contrárias ao governo que acon-
teceram no dia 29 de maio, Doria 
afirmou que “todos estavam 
com máscara”. “As pessoas re-
speitaram a determinação do 
Governo de São Paulo”.

O coordenador executivo 
do Centro de Contingência da 
Covid-19, João Gabbardo, se 
posicionou contra a manifesta-
ção pretendida por Bolsonaro, 
mas afastou um possível posi-
cionamento ideológico. “A reco-
mendação é que não ocorra esse 
tipo de atividade.” Na avaliação 
do órgão, manifestações tendem 
a aumentar o risco de contami-
nação e “com certeza prorroga 
o período de enfrentamento a 
pandemia”. (AE)
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Inflação oficial é a maior para maio 
em 25 anos e atinge 8,06% em 12 meses
Alta na energia elétrica pressionou o IPCA, que está bem acima da meta perseguida pelo Banco Central

Pressionada, principalmen
te pela alta da energia elétrica, 
a inflação oficial de maio dispa
rou e alcançou 0,83%, a maior 
taxa para o mês desde 1996, 
quando atin giu 1,22%. O resul
tado também ficou acima do 
re gistrado em abril (0,31%). 

Com isso, o Índice Nacio
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumula alta 
de 3,22% no ano e de 8,06% 
nos últimos 12 meses. Trata
se do maior patamar desde 
setembro de 2016, quando es
ta va em 8,48%, mostram da 
dos divulgados ontem (9) pe  lo 
Instituto Brasileiro de Geo 
grafia e Estatística (IBGE).

O IPCA acumulado em 12 
me ses está, portanto, bem aci
ma da meta perseguida pelo 
Banco Central para este ano, 
que é de 3,75%, com margem 
de tolerância de 1,5 ponto por
centual (de 2,25% a 5,25%). 

O cenário inflacionário po
de estimular o BC a acelerar o 
aper to monetário na próxima 
reunião do Copom, marcada 
pa ra a semana que vem. Atual
mente, a taxa básica de juros 
(Selic) está em 3,5% ao ano, 
após duas altas consecutivas de 

0,75 ponto porcentual cada nas 
reuniões de março e maio.

No mês passado, as famílias 
gastaram 1,78% a mais com 
Ha bi tação, contribuição de 0,28 
pon to porcentual para o IPCA 
geral. A ener gia elétrica subiu 
5,37% e ge rou o maior impacto 
individual no índice, contribui
ção de 0,23 ponto porcentual.

Em maio, passou a vigo 
rar no país a bandeira tarifária 
verme lha patamar 1, que acres
centa R$ 4,169 na conta de luz 
a cada 100 kWh consumidos. 
Entre janeiro e abril estava em 
vigor a amarela, com acrésci
mo  menor, de R$ 1,343. 

“Outro fator é a série de 
reajustes ocorridos no final 
de abril em várias concessio
nárias de energia espalhadas 
pelo país”, explicou o gerente 
da pesquisa, Pedro Kislanov.

O segundo maior impacto 
no índice veio do grupo Trans
portes (0,24 ponto porcentual), 
que teve aumento de 1,15% 
em maio. Nele, o maior im
pacto veio da alta de 2,87% da 
gasolina, cujos preços haviam 
recuado 0,44% em abril.

No ano, a gasolina já está 
24,7% mais cara. Em 12 me

ses, o combustível acumula  
aumento de 45,80%.

O grupo Alimentação e be
bidas, que havia registrado 
alta de 0,40% em abril, variou 
0,44% em maio. Os preços da 
alimentação no domicílio desa
ce leraram (0,23%) ante abril, 
quando subiram 0,47%. Essa 
desaceleração se deve, sobretu
do, à queda nos pre ços de fru
tas (-8,39%), cebo la (-7,22%) 

e arroz (-1,14%). As carnes 
(2,24%), por sua vez, continu
am a subir e acumulam alta de 
38% nos últimos 12 meses.

Para Kislanov, o aumento 
das carnes é um dos fatores que 
explicam por que comer fora de 
casa ficou mais caro. A alimen
tação fora do domicílio teve alta 
de 0,98% em maio e, no mês 
anterior, havia subido 0,23%. 
As altas nos preços do lanche 

(2,10%) e da refeição (0,63%) 
contribuíram para o aumento. 

No grupo Saúde e cuidados 
pessoais, que teve aumento de 
0,76% em maio, a maior con
tribuição veio dos produtos far
macêuticos (1,47%). A va riação 
ainda reflete o reajuste de até 
10,1% autorizado pela Câma
ra de Regulação do Mercado 
de Me dicamentos (CMED) em 
abril. (Reportagem Local)
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IBOVESPA

+0,09%
129.907 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,068 R$ 5,069
Turismo R$ 5,05 R$ 5,23

Volume: R$ 39,1 bilhões
Maiores altas:  Locaweb ON 
(2,92%), Suzano S.A. ON (2,79%)
Maiores baixas: Iguatemi ON 
(-3,78%), Magaz Luiza ON (-3,71%) 
Variação em 2021: 9,15%
Variação no mês:  2,92%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,171 R$ 6,173
Turismo R$ 6,10 R$ 6,39

Anvisa autoriza testes em humanos com vacina Butanvac

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An
visa) autorizou, ontem (9), 
o início da pesquisa clínica 
da vacina Butanvac contra a 
covid19. Antes de realizar 
a aplicação experimental do 
imunizante, o Instituto Bu
tantan deverá apresentar 
algumas informações com
plementares sobre as pes
quisas em andamento. 

Após a entrega dessas in
formações, o instituto ligado 
ao governo de São Paulo fi
cará autorizada a adminis

trar do ses da vacina em vo
luntários das fases 1 e 2 da 
pesquisa clínica.

Segundo a Anvisa, 400 
pessoas com mais de 18 anos 
devem participar da primeira 
etapa do estudo. Nas demais, 
há expectativa que 6 mil vo
luntários recebam a vacina. A 
administração da Butanvac, 
que acontece em duas doses 
com intervalo de 28 dias, ocor
rerá no Hospital das Clínicas 
(FMUSP) e no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Me
dicina de Ribeirão Preto.

“Para a autorização do es
tudo clínico, a Anvisa e o Bu
tantan realizaram ao longo 
dos últimos dois meses in
tensa troca de informações 
e de reuniões com objetivo 
de que todos aspectos do es
tudo estivessem claros e com 
garantias de segurança aos 
voluntários”, afirma o comu
nicado oficial da agência.

n AGRADECIMENTO
O governador João Doria 

(PSDB), que vinha cobrando 
publicamente celeridade na 

análise do pedido, agradeceu 
a Anvisa em publicação no 
Twitter e destacou que 7 mi
lhões de doses da Butanvac 
já foram produzidas. 

“A Anvisa acaba de auto
rizar os testes clínicos com 
a ButanVac, a vacina do Bu
tantan contra a Covid19, 
que não depende de insumos 
de ou tros países para sua 
produção. O Instituto Bu
tantan já tem 7 milhões de 
doses prontas da ButanVac. 
Grande notícia. Obrigado, An 
visa”, escreveu Doria. (AE)

Agência determinou, porém, o envio de dados complementares sobre o imunizante antes do início dos testes

Faculdade Termomecanica inscreve 
até hoje para cursos de pós-graduação

A Faculdade de Tecnologia 
Termomecanica (FTT) recebe 
até hoje (10) inscrições para o 
processo seletivo dos cursos de 
pósgraduação Lato Sensu em 
Gestão Educacional e Gestão de 
Projetos em Inovação e Susten
tabilidade, ambos gratuitos. 

Os cursos têm três semestres 
de duração e são organizados em 
três módulos. O de pósgradua
ção em Gestão Educacional é 
destinado a profissionais da área 
de educação e gestão e traz me
todolo gias  para interessados na 
especialização em adminis tra ção 
e planejamento educacional.

A pósgraduação em Gestão 
de Projetos em Inovação e Sus
tentabilidade é voltada a profis
sionais de todas as áreas, que 
atuam ou desejam atuar em 
pro  cessos de inovação e susten
tabilidade em empresas de todos 
os portes como funcionário ou 
dono do próprio negócio.

São oferecidas 40 vagas pa
ra cada um dos cursos. As ins
crições devem ser feitas no site 
da instituição (www.ftt.com.br). 
Com início em agosto deste 
ano, as aulas serão realizadas 
aos sá bados, na modalidade pre 
sen cial. (Reportagem Local)

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
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IPCA MAIO/2021

VARIAÇÃO (%)

     Mai/21 Abr/21

Alimentação
e Bebidas   0,44 0,40

Habitação    1,78 0,22

Artigos de
Residência    1,25  0,57

Vestuário    0,92 0,47

Transporte      1,15 -0,08

Saúde e
C. Pessoais  0,76 1,19

Despesas
Pessoais   0,21 0,01

Educação    0,06 0,04

Em 12 meses 8,06%ACUMULADO  No ano 3,22%

Inflação oficial tem maior taxa para o mês em 25 anos

GRUPOS (%)

Comunicação 0,21 0,08

20212020

FONTE: IBGE Anderson Amaral/Especial para o DR



Estado postergou a etapa até 30 de junho com os mesmos horários de funcionamento
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Governo do Estado de SP

Doria; “São Paulo tem pressa e São Paulo vacina”

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(9) a prorrogação da fase de 
transição do Plano São Paulo 
para todo o Estado até o dia 
30 de junho. As regras atuais 
permanecem as mesmas: fun-
cionamento das atividades 
econômicas até as 21 horas e 
permissão de 40% de ocupação 
nos estabelecimentos.

“Devido ao aumento dos ín-
dices da pandemia, sobretudo 
em algumas áreas localizadas 
aqui do estado de São Paulo, o 
Centro de Contingência decidiu 
prorrogar por mais duas sema-
nas a atual fase de transição. 
É uma medida de cautela e de 
proteção de vidas, e temos a 
certeza de que estamos evolu-
indo de forma segura nas próxi-
mas semanas”, afirmou Doria.

Estabelecimentos comer-
ciais, galerias e shoppings po-
dem funcionar das 6h às 21h. 
O mesmo expediente é seguido 
por serviços como restaurantes 
e similares, salões de beleza, 
barbearias, academias, clubes 
e espaços culturais como ci-
nemas, teatros e museus. Para 
evitar aglomerações, a capaci-
dade máxima de ocupação nos 

esta belecimentos liberados 
con  tinua limitada em 40%.

O toque de recolher conti-
nua das 21h às 5h, assim como 
a recomendação de teletrabalho 
para atividades administrativas 
não essenciais e escalonamento 
de horários para entrada e saída 
de trabalhadores do comércio, 
serviços e indústrias.

No entanto, o Centro de 
Contingência recomenda que 
os municípios com taxa de ocu-
pação de leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) acima de 
90% estão autorizados a adotar 
medidas mais restritivas do que 
as estabelecidas na fase de tran-
sição do Plano São Paulo.

“O Centro de Contingência 
vê com preocupação o momen-
to da pandemia, com eleva-
ção ainda que em velocidade 
pequena do número de inter-
nações hospitalares e de UTI, e 
por isso recomendou avaliação 
de cada município com mais de 
90% de ocupação dos leitos de 
UTI”, destacou o coordenador 
Executivo do Centro de Con-
tingência, João Gabbardo.

Nesta quarta-feira, a taxa de 
ocupação de UTIs por pacien-
tes graves com covid estava em 

82,1% no Estado e em 79,4% 
na Grande São Paulo. 

n ANTECIPAÇÃO
Doria anunciou, ainda, nes-

ta quarta-feira que o calendário 
de vacinação contra o coro-
navírus será antecipado em 15 
dias para todos os públicos fora 
dos grupos prioritários. Com 
a medida, a campanha para a 
população em geral começa já 
no próximo dia 16, para grupo 
estimado de 1,2 milhão de pes-
soas entre 55 e 59 anos.

O adiantamento do calen-
dário do Plano Estadual de 
Imunização (PEI) inicia hoje 

(10) a imunização de 1 milhão 
de pessoas com deficiência 
permanente que não recebem 
o auxílio BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) e de 400 
mil grávidas e puérperas sem 
comorbidades. Em ambos os 
grupos, a idade mínima para 
imunização é de 18 anos.

“Todos os grupos de pes-
soas por idade, sem comor-
bidades, serão vacinados com 
15 dias de antecedência em 
relação ao calendário apre-
sentado anteriormente. São 
Paulo tem pressa e São Paulo 
vacina”, afirmou o governa-
dor. ( Reportagem Local)

Doria prorroga fase de transição e 
antecipa vacinação geral contra covid

Campanella anuncia retomada de consultas e novas academias nos Centros da Terceira Idade de S.Caetano
O prefeito de São Caetano , 

Tite Campanella, acompanhou 
nesta quarta-feira (9) a retom-
ada das agendas de consultas 
nos Centros Integrados de 
Saúde e Educação (Cises) da 
Terceira Idade. Durante a re-
tomada serão agendadas cer-

R.Pires vacina
 trabalhadores 

da limpeza contra 
o coronavírus

A Secretaria de Saúde de 
Ribeirão Pires vacina, a partir 
de hoje (10), os trabalhadores 
de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos. A imuni-
zação ocorrerá no Complexo 
Ayrton Senna (avenida Valdírio 
Prisco, 193), das 8h às 16h, 
para pedestres e também em 
formato drive thru. 

Para receber a vacina, o 
traba lhador deverá comprovar 
atuação na área através de De-
claração de Atividade emitida 
pela empresa localizada em Ri-
beirão Pires, CPF e documento 
que comprove atuação exercí-
cio da função: Carteira de Tra-
balho, Holerite, RPA (Re gistro 
de Pagamento Autônomo) ou 
MEI (Micro Empreendedor In-
dividual), ISS (Imposto Sobre 
Serviço) ou CMC (Cadastro 
Municipal de Contribuintes)

Profissionais da Educação 
de cursos livres e profission-
alizantes também serão vaci-
nados. Basta ser maior de 18 
anos e comprovar atuação na 
área por meio de um dos docu-
mentos: Carteira de Trabalho, 
Holerite, Registro de Pagamen-
to Autônomo ou MEI (Micro 
Empreendedor Individual), ISS 
(Imposto Sobre Serviço) ou 
CMC (Cadastro Municipal de 
Contribuintes), além de Decla-
ração de Atividade emitida pela 
instituição localizada na cidade 
e CPF. (Reportagem Local)

Prefeitura de Diadema 
implementa as 
primeiras faixas 

verdes para pedestres
A Secretaria de Transpor-

tes de Diadema implementou 
faixas verdes na Avenida Tietê, 
no Taboão, para aumentar o 
espaço das calçadas e melhorar 
a mobilidade sem as interferên-
cias de postes ou de “degraus” 
formados pelos acessos às gara-
gens das casas. 

“As faixas verdes são exten-
sões das calçadas e estamos con-
cluindo a sinalização delas para 
garantir a segurança necessária 
aos pedestres. Implementamos 
a primeira faixa verde para um 
período experimental e a ideia 
é termos a ampliação desse tipo 
de espaço para circulação a pé 
em outros pontos da cidade”, 
disse Ronaldo Tonobohn, dire-
tor de Trânsito.

Nas calçadas estreitas ou 
de difícil locomoção, é comum 
as pessoas preferirem cami-
nhar pela rua, que tem um piso 
mais plano e contínuo, especial-
mente as pessoas idosas, com 
dificuldade locomotora ou com 
carrinhos de bebê ou de feira. 

A faixa verde vem sendo 
adotada em outras cidades e 
é de aplicação imediata, sem 
a necessidade de obras mais 
pesadas que demandam um 
investimento maior. “Está em 
fase de teste e, se aprovada pela 
população, será estendida a 
outras ruas e avenidas de Dia-

dema”, afirmou Tonobohn. 
(Reportagem Local)
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Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

ca de 90 consultas por sema-
na. Além disso, atendimentos 
de fisioterápicos, odontológi-
cos e psicológicos também já 
estão liberados.

Durante a visita no Cise João 
Castaldelli, o prefeito anunciou 
cinco novas academias, três in-

ternas nos Cises João Nicolau 
Braido, Dr Moacyr Rodrigues 
e João Castaldelli. e duas ao ar 
livre nos Cises Francisco Corio-
lano e Benedicto Djalma Castro. 

“Foram investidos cerca de 
R$ 400 mil em novos equipa-
mentos, que incluem 207 itens 

como esteiras, bicicletas ergo-
métricas, multi estações para 
musculação, halteres, anilhas 
entre outros, além de equipa-
mentos para ginástica ao ar 
livre”, explicou Tite Campanella.

A marcação de consultas 
para atendimento clínico é 

feita diretamente nos Cises, já  
para solicitar o primeiro aten-
dimento geriátrico é preciso 
passar pela UBS (Unidade de 
Básica de Saúde), que fará o en-
caminhamento. O atendimento 
médico é realizado em todos os 
Cises. No João Castaldelli, por 

exemplo, são oferecidas tam-
bém as fisioterapias; no Moacyr 
Rodrigues (Santa Paula) e no 
Benedicto Djalma (Prosperi-
dade) serão realizados os aten-
dimentos psicológicos, com 
agendamento direto no local. 
(RL)
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LUIZ HOMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

A Jeep lidera com o Renega
de, mas a Volkswagen disputa 
em duas frentes com TCross e 
Nivus, a General Motors investe 
no Tracker, a Nissan aposta no 
renovado Kicks, a Hyundai vai de 
Creta e a Renault ataca de Duster 
e Captur, enquanto a Fiat prepara 
a chegada do Pulse. Os utilitários 
esportivos compactos formam o 
segmento que mais cresce e tam
bém o que concentra a maioria 
das novidades no mercado auto
motivo brasileiro – os principais 
concorrentes foram lançados 
ou renovados recentemente. 
Distante das primeiras coloca
ções desse ranking, a Caoa Chery 
briga na base do segmento com 
o aventureiro compacto Tiggo 2, 
remo delado em março de 2018, e 
no topo com o Tiggo 5X, lançado 
em dezembro de 2018. Agora, a 
marca criada em 2017 resolveu 
tentar atingir a “arena principal” 
da batalha dos SUVs compactos. 
Posicionado entre o Tiggo 2 e o 
Tiggo 5X, o novo Tiggo 3X Tur
bo é produzido na cidade paulis
ta de Jacareí e já está disponível 
na rede de concessionárias. 

Com 4,20 metros de com
primento, 1,76 m de largura, 
1,57 m de altura e 2,55 m de dis
tância de entreeixos, o Tiggo 3X 
Turbo tem porte bastante simi
lar ao do TCross, já que iguala o 
comprimento e a altura do SUV 
da VW, é um centímetro mais 
es treito e tem 10 cm a menos de 
entreeixos. Desenvolvido sobre 
a mesma plataforma do Tiggo 2 
e lançado na China em outubro 
do ano passado, o Tiggo 3X Tur
bo poderia ter sido apresentado 
como nova geração do Tiggo 2, 
como ocorreu no mercado chinês. 
Todavia, como o Tiggo 2 conti
nua rá a ser fabricado no Brasil, a 
opção foi posicionar o novo mo
delo por aqui em um patamar 
acima, com melhor nível equipa
mentos e maior valor agregado. 

O Tiggo 3X Turbo será co
mercializado no Brasil em duas 
versões, a básica Plus e a top de 

linha Pro. Segundo os desig ners 
chineses, o novo SUV adota es
tética inspirada nos movimen
tos do kung fu, arte marcial 
chinesa caracterizada pela har
monia en tre força e suavidade. 

Na face frontal, a grade im
prime percepção de movimento e 
profundidade, tanto no desenho 
Matrix da versão Plus quanto no 
Diamond da Pro. As luzes diurnas 
superiores em LED ficam isola
das dos faróis (de LED na versão 
Pro e halógenos na Plus), com luzes 
repetidoras tradicionais. Nas la
terais da configuração Pro, há 
moldura croma da na linha dos 
vidros e inscrição “Tiggo” no arre
mate do vidro tra seiro. Atrás, uma 
barra em preto liga as lanternas. 
As rodas diamantadas têm desen
hos diferentes para cada versão.

No interior, o destaque é o 
vistoso multimídia de nove po
legadas colorido e sensível ao to

que, compatível com Apple Car
Play e Android Auto. A versão Pro 
traz cluster digital em tela LCD 
de sete polegadas colorida, en
quanto a Plus adota painel mais 
convencional, com computador 
de bordo em tela digital mono
cromática de 3,5 polegadas. 

Os bancos combinam tecido 
e revestimento sintético que si
mula couro na versão Plus, en
quanto os da Pro são totalmente 
envolvidos pelo “couro sintéti co”. 
Os bancos traseiros são re  ba
tíveis e bipartidos (60/40). O vo
lante é multifuncional, tem ajus
te de altura, design esportivo, 
base reta e costuras aparentes. 

As duas configurações do 
Tig  go 3X Turbo são movidas por  
con junto motorcâmbio iné di
to no portfólio da Caoa Chery, 
composto por motor 1.0 Turbo 
Flex e câmbio CVT de nove velo
cidades simuladas, como modos 

de condução Eco e Sport. Tem 
torque de 17,1 kgfm com etanol 
e de 16,8 kgfm a gasolina, a 2 mil 
rpm – evolução de 15% em rela
ção aos 14,9 kgfm (2.700 giros) 
do 1.5 16V do Tiggo 2, quando 
abastecido com etanol. A potên
cia máxima no Tiggo 3X é 102 
ca  valos a 5 mil rpm com etanol 
e 98 cv com gasolina, na mesma 
rotação – 11% abaixo dos 115 cv a 
6 mil rpm com etanol do Tiggo 2. 

O novo Caoa Chery traz de 
série direção elétrica, assistente 
de partida em rampa, alerta de 
frenagem de emergência, con
trole de tração e estabilidade, 
freio a disco nas quatro rodas 
com ABS, distribuição eletrônica 
de frenagem (EBD) e assistente 
de frenagem (BAS). Airbags ape
nas frontais, indicador indivi
dual de pressão e temperatura de 
cada pneu e sistema Isofix para 
fixação de cadeirinhas de criança 

complementam a segurança. 
Na versão Pro, a lista de itens 

de série do Tiggo 3X Turbo agrega 
assistente de descida (HDC) e 
comando de climatização a dis
tância (CCD), equipamentos mais 
comuns em veículos de segmen
tos superiores. A top de linha traz 
ainda acendimento au tomático 
de faróis, chave pre sen cial por 
aproximação e botão de partida, 
luz de boasvindas nas portas 
dianteiras, faróis em LED e espe
lhos com rebatimento elétrico. 

O preço de lançamento do 
Tiggo 3X é R$ 94.990 na versão 
Plus e R$ 99.990 na Pro. A garan
tia é de cinco anos para motor/
câmbio e de três para o veículo. 

A Caoa Chery ocupa atual
mente a 11ª posição no ran king 
das montadoras nacionais e pro
duz no Brasil os SUVs Tiggo 5X, 
Tiggo 7 e Tiggo 8 na fábrica de 
Anápolis (GO), e os modelos Tig
go 2, Arrizo 5 e Arrizo 6 em Jaca
reí (SP), além de importar da Chi
na o elétrico Arrizo 5e. A marca 
tem 115 revendas no país, mas a 
previsão é chegar a 150 até o final 
do ano. Para viabilizar a expansão 
de 30% na rede em sete meses, ter 
um produto forte no segmento 
que mais cresce é estratégico.

no CENTRO do ALVO
Com o lançamento do Tiggo 3X Turbo, Caoa Chery mira no segmento mais disputado do mercado

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O circuito de quase 200 km 
criado pela Caoa Chery pa
ra a apresentação do Tiggo 
3X Turbo, com ida e volta do 
bairro paulistano de Santana 
à cidade de Mairiporã, incluiu 
quantidade singular de ladeiras 
urbanas e estradinha estreita e 
sinuosa, também bastante ín
greme. Esse trajeto serviu bem 
ao propósito de explicitar um 
dos pontos for tes do novo SUV, 
o torque do motor. Disponível 
em praticamente todas as faixas 
de rotação, esse torque de 17,1 
kgfm com etanol e de 16,8 kgfm 
a gasolina torna a condução do 
Tiggo 3X Turbo instigante pelas 
respostas rápidas oferecidas. 

O câmbio CVT de nove ve
locidades faz elegantemente 
as trocas virtuais de marchas e 
proporciona condução suave. 

No modo Sport, como era de se 
esperar, entrega respostas ainda 
mais rápidas. No asfalto, o SUV 
da Caoa Chery mostra boa diri
gibilidade. A direção elétrica é 
bem ajustada e facilita as mano
bras lentas, tornandose pro
gressivamente mais rígida con
forme a velocidade evolui nas 
estradas. Acima dos 100 km/h, 
a potência limitada começa a 
se fazer notar e as retomadas 
não são tão “espertas”.  Porém, 
na maioria das situações cotidi
anas, o bom torque permite ao 
Tiggo 3X Turbo fazer bonito.

Perderse durante um pas
seio não é algo recomendável, 
mas pode oferecer oportunida
des interessantes. No caso, um 
desvio de rota imprevisto, causa
do por uma informação dúbia do 
Waze em um local ermo da Serra 

da Cantareira, acabou levando a 
uma trilha um tanto inóspita no 
alto de uma pirambeira – um 
caminho lamacento cuja volta 
tornou recomendável a utiliza
ção do assistente de descida, 
que é de série desde a versão 
de entrada do Tiggo 3X Turbo. 
Efetivo, o sistema aumenta a 
segurança e viabiliza manobras 
precisas em baixa velocidade em 
descidas íngremes. O mode lo 
circulou com desenvoltura em 
trilhas leves, sem que o con

Motor 1.0 Turbo oferece bom torque desde as rotações mais baixas; interior do SUV tem aspecto contemporâneo 

junto suspensivo desse sinais 
de fragilidade. No final do teste 
de apresentação, a impressão é 
que o Tiggo 3X Turbo parece ter 
“bala na agulha” para brigar no 
segmento de SUVs compactos. 

n A BORDO
No interior do Tiggo 3X Tur

bo Pro, a evolução em relação ao 
Tiggo 2 é evidente. O ambiente 
tem aspecto contemporâneo e al
guns acabamentos cumprem a 
fun ção de agregar requinte, como 

os detalhes cromados, em black 
piano ou na cor prata. Os bancos 
são ergonômicos e confortáveis, o 
do motorista tem ajuste de altura 
e o console central oferece apoio 
para o braço. No banco traseiro, 
o espaço para as pernas não é tão 
generoso. O portamalas de 420 
litros não tem chapas aparentes – 
é revestido em carpete, com mol
duras da tampa em plástico.

O SUV disponibiliza trava
mento elétrico das portas, vi
dros elétricos com descida con

tínua, ajuste de altura dos faróis 
e entrada USB (há apenas uma 
no carro todo). O arcondiciona
do eletrônico exibe suas config
urações na central multimídia. 
Há sensor de estacionamento 
traseiro nas duas versões, mas 
a câmera traseira com guias 
para manobras é exclusiva da 
top de linha. O isolamento 
acústico é notavelmente su
perior ao do Tiggo 2 e o novo 
SUV oferece menores níveis de 
ruído e de vibração. (LHMP)

achados e
PERDIDOS

Novo SUV adota estética inspirada 
nos movimentos do kung fu, arte 

marcial chinesa caracterizada pela 
harmonia en tre força e suavidade

Fotos: Fabio Gonzales
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais: www.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial /diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000
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INFORME

Parte IFIBROMIALGIA
Fibromialgia: o que você precisa saber.

O que é fibromialgia?

Fibromialgia não chega a ser uma doença. Se você fizer uma biopsia das par-

tes que doem, enviar para análise, fazer cultura, olhar no microscópio (…), 

nada vai surgir. O tecido não está doente. Não há nenhum vírus ou bactéria. e 

a boa notícia, ninguém morre disso. No entanto, quem sofre de fibromialgia não 

tem a  menor dúvida de que alguma coisa está errada.

Que nome dar ?

Diz-se “síndrome”, “distúrbio”, “patologia”. Seja lá qual for o nome, existe, e 

causa imensa morbidade para os acometidos.

Quem tem fibromialgia ?

Fibromialgia pode acometer homens e até crianças, mas isso é bastante raro. 

Mais de 95% das pessoas que sofrem deste mal são mulheres, geralmente 

com idade superior a 20 anos.

Quais os sintomas de fibromialgia ?

Dor no corpo todo. Dor “na carne”, não nas juntas. Dói o dia inteiro, mas a dor 

é particularmente maior ao acordar (parece que se “levou uma surra” na noite 

anterior”), sente-se uma discreta melhora ao longo do dia, mas no final da 

tarde a dor volta com toda sua intensidade. Dorme-se mal nesta síndrome. A 

cabeça “não para”. Todos os problemas da humanidade passam na cabeça da 

fibromiálgica, mas em especial os dos parentes próximos. O sono é descrito 

como “não reparador”, ou seja, a pessoa não descansa. Tem-se a sensação 

de cansaço e sonolência por todo o dia. Em muitas pessoas as mãos estão 

inchadas, principalmente pela manhã, algumas vezes formigam, ou ficam dor-

mentes. Para outras, por momentos, a respiração pode ficar difícil, como se 

houvesse um grande peso sobre o peito. Essa sensação passa sozinha após 

minutos ou horas mas tende a voltar ao longo do dia. Dores de cabeça são 

comuns. Causa ou conseqüência, a depressão é muito freqüentemente asso-

ciada à fibromialgia.

Como ter certeza de que eu tenho fibromialgia ?

Não há exame diagnóstico específico. É muito comum a pessoa passar de mé-

dico em médico, realizar milhões de exames, de sangue à ressonância mag-

nética, sem encontrar nada de errado. O diagnóstico de fibromialgia é baseado 

em exames laboratoriais normais, que excluem outras doenças que possam 

imitar a fibromialgia, e no quadro clínico típico. Os famosos “pontos em ga-

tilho” da fibromialgia (pontos bastante dolorosos à palpação) são indicativos 

mas com maior valor para trabalhos clínicos do que para o diagnóstico em 

indivíduos.

O que causa fibromialgia ?

Para ir direto ao ponto, o que causa a fibromialgia é o sono ruim. Quem não 

descansa por um período contínuo e duradouro fica com dores no corpo todo. 

É o que acontece na fibromialgia e em outras patologias do sono. Em outra 

doença, a apnéia do sono, por exemplo, o indivíduo não dorme por uma razão 

bem diferente: se ele aprofunda no sono engasga e sufoca. Mas o resultado é 

o mesmo: dores no corpo, dores de cabeça, cansaço e sonolência. Uma mãe 

que não consegue dormir porque o bebê acorda a noite toda também sente 

dores semelhantes. Mas, na fibromialgia, o que causa o sono ruim? Como já 

mencionado, a fibromiálgica não dorme porque “a cabeça não desliga”. Porque 

então “a cabeça não desliga”? Aí entra o próximo tópico.

A personalidade fibromiálgica

Fibromiálgicas carregam o mundo nas costas. Preocupam-se com tudo e com 

todos. Porque o filho vai mal na escola, porque a filha perdeu o emprego, por-

que o genro não dá bola para os problemas, porque o marido não se envolve… 

Trabalha e preocupa-se com e para todos. E freqüentemente aflige-a o fato 

de que ninguém se preocupa com estes problemas como ela. Bem, se uma 

pessoa toma conta do mundo sozinha, como é que ela vai conseguir dormir? 

Quem vai tomar conta do mundo enquanto ela estiver “desligada”? Os proble-

mas são enormes, e após um vem logo outro. E a fibromiálgica passa a vida 

esperando as coisas melhorarem para ela começar a se cuidar, para começar 

a ser feliz. Mas as coisas nunca melhoram o bastante.

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

Publicidade Legal
Prefeitura do  MunicíPio  

de diadeMa

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 0104/2020 - PC: 0186/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. de Enfermagem. Resumo Realinha-
mento de Preços Ata RP: 244/2020 entre Município 
de Diadema e Medicom Eireli. Fica realinhado o pre-
ço do item 08 passando a vigorar com o seguinte vlr; 
Vlr unit R$ 5,91. O presente realinhamento importa 
em 31,33%, se dará a partir de 10/03/2021.
Pr. Eletrônico: 027/2021 - PC: 335/2020. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 
DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS 
(USO HOSPITALAR, AÇÃO JUDICIAL E OUTROS 
USOS). Resumo Ata RP 109/2021 entre Município 
de Diadema e COMERCIAL 3 ALBE LTDA, resumo 
Ata RP 110/2021 entre Município de Diadema e 
CUBOMED – COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS PARA SAUDE EIRELI, resumo Ata RP 
111/2021 entre Município de Diadema e DROGARIA 
POPULAR MELHOR PRECO EIRELI, Itens homolo-
gados na publicação DOM dia 22/05/2021. Pzo de 
Entrega: 10 (dez) 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 trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 093/2020 - PC: 042/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Endodontia. Ata RP 184/20  en-
tre Município Diadema e Dental Alta Mogiana-Com. 
de Prod. Odontológicos Ltda. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
10/09/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Presencial: 002/2020 - PC: 0295/2019. Objeto: 
Forn. de Mat. de Limpeza – Prod. Químicos e Afins. 
Ata RP 185/2020 entre Município Diadema e Ban-
deirantes Comércio de Medicamentos e Produtos 
para Saúde Eireli. Tornamos público que permane-
cem inalterados os itens, preços e valores registra-
dos e publicados no Diário Regional de 10/09/2020 
ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0183/2020 - PC: 0165/2020. Objeto: 
Forn. Gêneros Alimentícios Estocáveis - Ação Judi-
cial. Atas entre o Município de Diadema e empresas: 
Ata RP 17//2021 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI-EPP; Ata RP 18//2021 - JONA-
THAN DE ALBUQUERQUE E REINO. Tornamos pú-

blico que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 11/03/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0171/2020 - PC: 0271/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Ata RP 021/2021 entre Mu-
nicípio Diadema e Soma/SP Produtos Hospitalares 
Ltda, Ata RP 022/2021 entre Município Diadema e 
Quality Medical Com. E Distrib.  De Med. Ltda, Ata 
RP 026/2021 entre Município Diadema e Cemed Co-
mércio Importação Exportação e Distribuição Ltda, 
Ata RP 027/2021 entre Município Diadema e Partner 
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 11/03/2021 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 049/21 - PC: 023/21. Objeto: CON-
TRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. 
Homologado o pregão em epígrafe declarando a lici-
tação fracassada de acordo c/Desp. Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico: 049/21 - PC: 023/21. Objeto: CON-
TRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. 
Tornamos publico que a Licitação em epígrafe foi 
declarada “Fracassada”.
LEI Nº 4072, DE 04 DE JUNHO DE 2021 Institui, 
no âmbito do Município de Diadema, a Semana 
Municipal do Motociclista, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 021/2021 de autoria do Ver. 
José Hudsomar Rodrigues Jardim 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, no Município de Diadema, a Semana 
Municipal do Motociclista, a ser comemorada, anu-
almente, na última semana no mês de julho, quando 
se comemora o Dia Nacional do Motociclista, em 27 
de Julho. Parágrafo único – A data prevista no caput 
passa a integrar o calendário oficial de eventos do 
Município de Diadema. Art. 2º - A Semana Municipal 
do Motociclista, ora instituída, tem por finalidade a 
realização de eventos com os seguintes objetivos: I 
– promover ações de conscientização e valorização 
do motociclista; II – humanizar o trânsito; III – com-
bater o preconceito e a discriminação; e IV – promo-
ver campanhas educativas para redução do número 
de acidentes. Art. 3º - As despesas decorrentes da 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessá-
rio. Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. Diadema, 04 de junho de 2021 JOSÉ 
DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Dia-
dema DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete 

DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos JOSÉ EVALDO GONÇALO Se-
cretário de Transportes

LEI Nº 4073, DE 04 DE JUNHO DE 2021 Institui, no 
âmbito do Município de Diadema, a Campanha Per-
manente de Divulgação da Educação de Jovens e 
Adultos – EJA, e dá outras providências. PROJETO 
DE LEI Nº 052/2021 de autoria do Ver. Josa Queiroz. 
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 se-
guinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituída, no âmbito 
do Município de Diadema, a Campanha Permanente 
de Divulgação da Educação de Jovens e Adultos – 
EJA, que visa incentivar jovens e adultos que não 
tiveram acesso à Educação Básica na idade própria 
a voltarem a frequentar a escola para concluir os es-
tudos. ARTIGO 2º - A Campanha de que trata esta 
Lei será amplamente divulgada em diversos meios 
de comunicação e incluirá, dentre outras iniciativas, 
a divulgação das modalidades da EJA, público-alvo, 
procedimentos e documentos necessários para cur-
sar a EJA, contatos, locais e horários de atendimen-
to. ARTIGO 3º - O Poder Executivo Municipal regu-
lamentará a presente Lei, no que couber. ARTIGO 
4º - As despesas decorrentes da execução desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas, se necessário. ARTIGO 5º - Esta Lei en-
trará em vigor na data de sua publicação. Diadema, 
04 de junho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Pre-
feito do Município de Diadema DHEISON RENAN 
SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos ANA 
LÚCIA SANCHES Secretária de Educação

DECRETO Nº 7948, DE 04 DE JUNHO DE 2021 
SUBSTITUI membros nomeados pelo Decreto 7 
747, de 10 de junho de 2020, para compor o Con-
selho Municipal de Educação do Município de Dia-
dema - CME Gestão 2020-2022 JOSÉ DE FILIPPI 
JR., Prefeito do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições le-
gais, CONSIDERANDO o disposto no art.4º da  Lei 
Municipal nº 3.182, de 26 de dezembro de 2011,com 
redação que lhe foi dada a Lei Municipal nº3.644, 
de 12 de abril de 2017;e CONSIDERANDO o que 
consta dos autos do Processo Administrativo Interno 
nº 35.125/01; DECRETA Art. 1º. Ficam NOMEADOS 
para compor o Conselho Municipal de Educação os 
seguintes membros: REPRESENTANTES DO MA-
GISTÉRIO  MUNICIPAL Titular: LUÍS ROBERTO 
BESERRA DE PAIVA brasileiro, casado, Professor 

de Educação Básica II, portador da cédula de iden-
tidade nº 13.168.372-X, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 063.324.738-35, residente e domiciliado na Rua 
Muniz de Souza nº 971 Apto 7, CEP: 01534-001, 
Aclimação- São Paulo –SP. Em substituição à Elisa-
bete Marques Pereira de Oliveira. Suplente: CARLA 
SANTOS FERREIRA, brasileira, casada, Professora 
de Educação Básica I, portadora da cédula de iden-
tidade nº RG 21.300.251-6, inscrita no CPF/ME sob 
o nº 161.453.288-51, residente e domiciliada na Rua 
Prfa Adélia Alves Martins nº 432, CEP: 09791– 405, 
Parque Selecta, São Bernardo do Campo – SP. RE-
PRESENTANTES DO EXECUTIVO  ESTADUAL Su-
plente: VALESKA DIAS LOPES AMORIM, brasileira, 
casada, professora de Educação Básica II, portado-
ra da cédula de identidade nº 34.020.004-2, inscri-
to no CPF/ME sob o nº 296.544.728-80, residente 
e domiciliada na Rua Sonia Maria, nº142, bloco 2 
apto13, Jardim Ruyce – Diadema, SP. Em substitui-
ção a Luciane de Camargo Mendes. REPRESEN-
TANTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Suplente: 
THAÍS SANTANA DO NASCIMENTO BARBOSA, 
brasileira, casada, consultora de vendas, portadora 
da cédula de identidade nº48. 017.632-2, inscrito no 
CPF/ME 394.961.658-69 sob o nº 164.217.808-06, 
residente e domiciliado na Rua Taiguara, nº42, CEP: 
09962-105 Jd. Vinicius de Moraes, Diadema-SP. Em 
substituição a Luciana de Oliveira Rosa. Art. 2º. As 
despesas com a execução deste Decreto correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias con-
signadas no orçamento, suplementadas se neces-
sário. Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, retroagindo seus efeitos a 18 de Março de 
2021. Diadema, 04 de junho de 2021 JOSÉ DE FI-
LIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RENAN 
SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos ANA 
LÚCIA SANCHES Secretária de Educação

DECRETO Nº 7950, DE 08 DE JUNHO DE 2021 
DISPÕE sobre a regulamentação da Lei Municipal  
n° 4.028 de 11 de dezembro de 2020 que cria o Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola Diademense 
(PDDE Diademense), vinculado à Secretaria Munici-
pal de Educação e autoriza o Poder Executivo a ce-
lebrar parcerias com as Associações de Pais e Mes-
tres (APM’s). JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, prefeito do 
Município de Diadema, no uso de suas atribuições 
legais; CONSIDERANDO a dinâmica da vida esco-
lar, que impõe a necessidade de soluções ágeis 
para solucionar problemas de manutenção do dia a 
dia e aquisição de materiais de pequeno valor; CON-
SIDERANDO a necessidade de manter a escola em 
condições de receber bem os estudantes, de garan-

tir a qualidade dos trabalhos; CONSIDERANDO as 
possibilidades de interação com prestadores de ser-
viço e comércio locais que contribuirão para a sus-
tentação da economia e mitigação dos efeitos da 
crise sanitária e econômica que a cidade e o país 
atravessam; CONSIDERANDO o início do ano letivo 
de 2021 e a aproximação do retorno dos alunos às 
aulas presenciais que exigirá a adequação e manu-
tenção fiel das escolas aos protocolos sanitários 
estabelecidos pela área da saúde, para prevenção 
da COVID 19; CONSIDERANDO ainda o disposto 
no art. 6º, da Lei Municipal nº 4.028, de 11 de de-
zembro de 2020; CONSIDERANDO, por fim, o que 
consta no processo eletrônico nº 1,910/2021. DE-
CRETA: CAPÍTULO I  DO PROGRAMA DINHEIRO 
DIRETO NA ESCOLA DIADEMENSE Art. 1º O Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola Diademense - 
PDDE Diademense instituído pela Lei nº 4.028 de 11 
de dezembro de 2020, tem por finalidade prestar as-
sistência financeira suplementar às escolas públicas 
da educação básica da rede municipal de Diadema, 
por meio de repasses de recursos às unidades exe-
cutoras representativas da comunidade escolar - As-
sociações de Pais e Mestres (APMs), e será execu-
tado de acordo com as normas estabelecidas neste 
Decreto. Art. 2º As providências destinadas à ade-
são, execução e prestação de contas previstas nes-
te Decreto serão efetivadas exclusivamente por 
meio eletrônico, em sítio específico do PDDE Diade-
mense, a ser implantado pela Secretaria da Educa-
ção. CAPÍTULO II DA ADESÃO AO PROGRAMA 
Art. 3º As unidades executoras vinculadas às esco-
las da rede pública municipal de Diadema deverão, 
para aderirem ao PDDE Diademense, atender aos 
seguintes procedimentos, sem prejuízo de outros 
estabelecidos por Resolução do Secretário da Edu-
cação: I - formalizar termo de adesão ao programa; 
II - efetivar o cadastro da entidade; III - adotar o es-
tatuto padrão da Caixa Escolar, conforme legislação 
vigente; IV - apresentar plano de aplicação financei-
ra, quando couber. Parágrafo único. Resolução do 
Secretário da Educação disporá sobre as diretrizes 
e modelo do plano de aplicação financeira. CAPÍTU-
LO III DOS CRITÉRIOS PARA REPASSE DOS RE-
CURSOS Art. 4° Os critérios de repasse, por escola, 
para despesas de manutenção e desenvolvimento 
de ensino e pequenos reparos serão fixados anual-
mente pela Secretaria da Educação, de acordo com 
a disponibilidade orçamentária, tendo por base: I - 
valor fixo mínimo de repasse; II - número de alunos 
efetivamente matriculados; III - valor “per capita” por 
aluno Parágrafo único. Os critérios de repasse para 
execução das demais despesas específicas serão 
fixados em resoluções próprias anuais, que deverão 
considerar o número de alunos matriculados nos es-
tabelecimentos de ensino beneficiados, sendo per-
mitida a utilização de outros critérios, incluindo 
aqueles que priorizem o atendimento às escolas lo-
calizadas em áreas vulneráveis. CAPÍTULO IV DA 
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Art. 5° Os recur-
sos do PDDE Diademense destinam-se à cobertura 
de despesas de custeio e de capital, devendo ser 
destinados às ações voltadas à garantia do funcio-
namento e melhoria da infraestrutura física e peda-
gógica das unidades escolares beneficiárias, de 
acordo com o plano de aplicação financeira, quando 
couber. § 1º Resolução do Secretário da Educação 
disciplinará os limites para aplicação dos recursos 
do programa. § 2º Sem prejuízo de outros impedi-
mentos estabelecidos com fundamento no parágra-
fo anterior, é vedada a aplicação dos recursos do 
PDDE Diademense com o pagamento de: I - Servi-
ços prestados por agente público da ativa, incluindo-
se os de consultoria, assistência técnica e asseme-
lhados; II - Serviços prestados por empresas 
privadas que tenham em seu quadro societário ser-
vidor público da ativa ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista, incluin-
do-se os serviços de consultoria, assistência técnica 
e assemelhados; III - Tributos federais, distritais, es-
taduais e municipais, quando não incidentes sobre 
os bens adquiridos ou produzidos, ou sobre os ser-
viços contratados para a consecução dos objetivos 
do programa;  IV - Serviços contínuos que, por sua 
natureza, devam ser contratados pela Secretaria da 
Educação. CAPÍTULO V DA TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS Art. 6º A transferência de recursos fi-
nanceiros do PDDE Diademense será realizada 
através de Termo de Colaboração conforme dispos-
to no art. 6º da Lei Municipal nº 4028, de 11 de de-
zembro de 2020, cuja minuta é parte integrante des-
ta Lei e constitui seu Anexo Único. § 1° O repasse 
dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide 
deste Decreto, deverá ocorrer até a data-limite de 31 
de dezembro de cada exercício financeiro, nas con-
tas bancárias específicas das unidades executoras. 
§ 2º Os recursos do PDDE Diademense, que cons-
tem nas contas específicas vinculadas ao Programa 
em 31 de dezembro de cada exercício, poderão ser 
reprogramados pelas unidades executoras, para 
aplicação no exercício seguinte, mediante apresen-
tação de justificativa, observando-se os demais re-
quisitos disciplinados em Resolução do Secretário 
da Educação. § 3° Fica autorizada a Secretaria da 
Educação a efetuar repasses do PDDE Diademense 
em exercício subsequente àquele em que a libera-
ção deveria ter ocorrido, desde que comprovado o 
tempestivo atendimento pelas unidades executoras 
das condições previstas no art. 3º da Lei nº 4.028 de 
11 de dezembro de 2020, necessárias ao recebi-
mento dos repasses. §4º Na ocorrência de alguma 
irregularidade as transferências de recursos finan-
ceiros previstas no “caput” deste artigo poderão ser 
suspensas e restabelecidas, assim que a situação 
for regularizada. CAPÍTULO VI DA AQUISIÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS Art. 7° A aquisição de bens e 
serviços será precedida de procedimento objetivo e 
simplificado, adequado à natureza da despesa, a fim 
de garantir à escola produtos e serviços de boa qua-
lidade, sem qualquer espécie de favorecimento e 
mediante a escolha da proposta mais vantajosa 
para o erário, obedecidas as condições e os limites 
definidos em ato normativo editado pelo Secretário 
da Educação. § 1° O procedimento para a contrata-
ção de pessoa jurídica deve ser composto por pes-
quisa de preços obtidos junto a, no mínimo, 03 (três) 
fornecedores distintos. § 2º São documentos hábeis 
para comprovar a contratação a que se refere este 
artigo a nota fiscal avulsa eletrônica emitida pela Se-
cretaria de Finanças ou documento equivalente. CA-
PÍTULO VII DA FISCALIZAÇÃO Art. 8º A fiscaliza-
ção da aplicação dos recursos financeiros relativos 
ao PDDE Diademense será feita, no âmbito da Se-
cretaria da Educação, mediante a realização de ins-
peção e de análise das prestações de contas. Pará-
grafo único.  A Secretaria da Educação realizará, em 
cada exercício, inspeção na aplicação dos recursos 
do PDDE Diademense pelas unidades executoras, 
podendo, para tanto, requisitar documentos e de-
mais elementos que julgar necessários, bem como 
realizar fiscalização “in loco”.  CAPÍTULO VIII  DAS 
PRESTAÇÕES DE CONTAS Art. 9º.  A Secretaria da 
Educação adotará sistema simplificado de presta-
ção de contas para as unidades executoras. § 1º O 
sistema simplificado referido no “caput” deste artigo 
contemplará:  I. Extratos da conta bancária específi-
ca em que os recursos foram depositados e das apli-
cações financeiras realizadas; II. Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ dos fornecedores de ma-
terial e dos prestadores dos serviços contratados; 
III.  - Outros documentos que concorram para a ine-
quívoca comprovação da destinação dada aos re-
cursos. § 2º A unidade executora manterá arquiva-
dos, em bom estado de conservação, os documentos 
comprovantes das despesas realizadas, no prazo 
indicado em Resolução do Secretário da Educação, 
que não será inferior a 10 (dez) anos, contado a par-
tir do primeiro dia útil subsequente ao da prestação 
de contas. Art. 10. A prestação de contas será apre-
sentada pela unidade executora, no prazo definido 
pela Secretaria da Educação, ao menos uma vez 
por ano.  § 1º Constatada irregularidade ou omissão 
na prestação de contas, será concedido prazo para 
a unidade executora sanar a irregularidade ou cum-
prir a obrigação.  § 2º Os representantes legais da 
unidade executora ficam obrigados a efetuar a pres-
tação de contas por ocasião de sua substituição ou 
do término de seu mandato, devendo observar o 
prazo e demais condições previstas em Resolução 
do Secretário da Educação. Art. 11. A Secretaria da 
Educação considerará as prestações de contas:  I - 
Aprovadas, quando demonstrada, de forma clara e 
objetiva, a correção da utilização dos recursos públi-
cos; II - Aprovadas com ressalva, quando evidencia-
rem impropriedade ou qualquer outra falta de natu-
reza formal da qual não resulte em dano ao erário; III 
- Reprovadas, quando comprovada qualquer das 
seguintes circunstâncias: a) Omissão do dever de 
prestar contas; b) Dano ao erário decorrente de ato 
de gestão contrário ao direito ou antieconômico; c) 
Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos. Art. 12. Constatadas as hipóteses indica-
das no inc. III do artigo anterior, a Secretaria da Edu-
cação tomará as providências destinadas a apurar 
os fatos e sancionar os responsáveis. Art. 13. As de-
mais normas para prestação de contas dos recursos 
repassados serão definidas em Resolução do Se-
cretário da Educação, considerando as característi-
cas de cada despesa. Art. 14. A Secretaria da Edu-
cação promoverá, prioritariamente, a cobrança 
administrativa e amigável do débito das unidades 
executoras. Parágrafo único. - O débito de que trata 
o “caput” deste artigo será cobrado diretamente dos 
responsáveis quando decorrer de: I - Prática de ato 
de improbidade administrativa, nos termos do pará-
grafo único do artigo 1º da Lei Federal nº 8.429, de 2 
de junho de 1992;  II - Abuso da personalidade jurí-
dica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 
confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do 
Código Civil. Art. 15. Os débitos oriundos da repro-
vação da prestação de contas da unidade executora 
poderão, mediante justificativa prévia, ser parcela-
dos em até 60 (sessenta) prestações mensais e su-
cessivas, observando-se as condições e procedi-
mentos estabelecidos em Resolução do Secretário 
da Educação. CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 16. Disposições complementares a este decreto 
serão editadas por ato do Secretário da Educação. 
Art. 17. As despesas com a execução deste Decreto 
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO
LEILÃO ELETRÔNICO 

1° Leilão: 21/06/2021 às 14:00hs
2° Leilão: 29/06/2021 às 14:00hs

Leilão somente na modalidade eletrônica através do site: www.bspleiloes.com.br

BIANCA S. PAIS DE CARVALHO, Leiloeira Pública Oficial, registro Jucerja n° 
156, com escritório na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, bloco 3, sala 
1614, Barra da Tijuca/RJ, autorizada por SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 15.079.183/0001-50,  
venderá na forma da Lei 9.514/97, em leilões públicos nos dias, horários e 
através do seu site de leilões online: www.bspleiloes.com.br acima referidos, o 
Quarto nº 117, localizado no 1º pavimento do edifício designado HOTEL 03 do 
SUBCONDOMÍNIO HOTEL, situado na TORRE 1, integrante do 
empreendimento imobiliário denominado “CONDOMÍNIO MONDIAL SÃO 
BERNARDO DO CAMPO” com acesso pelo nº 234 da PRAÇA SAMUEL 
SABATINI, melhor descrito na matrícula nº 154.256 do 1° Oficial de Registro de 
Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, objeto da Escritura Pública Definitiva 
de Venda e Compra de Imóvel, com Alienação Fiduciária, lavrada em 
21/02/2018 pelo 14º Tabelionato de Notas/SP, tendo como Credora Fiduciária, 
SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., e como 
Fiduciante Devedor, SALATIEL CARVALHO DE ARRUDA, inscrito no CPF 
sob o nº 359.335.828-08. O referido imóvel possui área total de 41,262 m2 e 
encontra-se registrado em nome da empresa comitente, conforme 
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada em 25/05/2021 no Av. 09 da 
matrícula mencionada acima. O imóvel será vendido na forma da Lei 9.514/97 
no estado em que se encontra, por preço não inferior a R$ 505.816,39 
(quinhentos e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) 
em 1° Leilão, nos termos do § 1º do art. 27 da L.9.514/97 e cláusula sétima da 
Escritura Pública. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em caráter definitivo, por 
preço não inferior a R$ 531.653,66 (quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e 
cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme trata o §2° do art. 
27 da Lei 9.514/97. Os débitos de condomínio e IPTU serão informados no dia 
do leilão e será de responsabilidade do arrematante. A venda deverá ser feita 
com pagamento à vista. O devedor fiduciante será comunicado na forma do 
parágrafo 2º-A do art.27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, 
para o exercício de preferência. Para participar do leilão oferecendo lances pela 
internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) 
efetuar o seu cadastro pessoal no site da Leiloeira (www.bspleiloes.com.br) e 
também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade on line. 
Os interessados deverão tomar conhecimento do edital de leilão completo 
disponível no portal eletrônico da leiloeira. Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021. 
(ass.) Bianca Soares Pais de Carvalho – Leiloeira Pública Oficial.

iNsTiTUTo DE PREviDÊNCia 
Do sERviDoR MUNiCiPaL DE DiaDEMa

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 108, de 09/06/2021: concede 
Pensão por Morte à Sr(a). FLOR DE MARIA 
PEREIRA DE SOUSA, RG nº 53.331.781-2 e 
aos menores CARLA BIANCA PEREIRA DE 
SOUSA, RG nº 59.151.860-0 e LEONARDO 
PEREIRA DE SOUSA, RG nº53.945.310-9, 
sendo representados legalmente pelo Sr(a). 
Flor de Maria Pereira de Sousa em razão do 
falecimento do Sr(a).CARLOS ALBERTO DA 
SILVA SOUSA, que à época de seu faleci-
mento ocupava cargo de Guarda Civil Patri-
monial junto a Municipalidade.
PORTARIA Nº 109, de 09/06/2021: concede 
Pensão por Morte à Sr(a). JOSE LUIS DA SIL-
VA FILHO, RG nº 10.558.063-6, em razão do 
falecimento do Sr(a). MARIA DE LOURDES 
FERREIRA SILVA, que à época de seu fale-
cimento recebia proventos de aposentadoria 
deste Instituto.
PORTARIA Nº 110, de 09/06/2021:   conce-
de reversão de cota de pensão por morte à 
Sr(a). JULIANO RUEDA DE OLIVEIRA, RG 
nº 33.268.696-6 e ao filho(a) menor ANTO-
NIO ZANI RUEDA, RG nº 55.932.591-5 pen-
sionista do ex-segurado Sr(a).ELAINE GAR-
CIA ZANI.

Paulo oseas Rocha Chacon – ME, torna 
público que recebeu, da Secretaria de Meio 
Ambiente de Mauá, a Licença de Operação 
n° 2021045 para atividade de impressão 
de material para uso publicitário, sito à Rua 
Vereador Pedro Madeu, 86, Capuava, CEP 
09380-130, Mauá, SP, conforme consta no 
Processo Administrativo n° 7854/2020

correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, consignadas no orçamento, suplementadas, 
se necessário. Art. 18.  Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em especial o Decreto nº 
7.919, de 23 de abril de 2021. Diadema, 08 de junho 
de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Munici-
pal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos ANA LÚCIA SANCHES Secretá-
ria de Educação ANEXO ÚNICO TERMO DE COLA-
BORAÇÃO Repasse de Cooperação Técnica e Fi-
nanceira que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
DIADEMA e a UNIDADE EXECUTORA DA EMEB 
xxxxxx, para transferência dos recursos financeiros 
da Prefeitura Municipal de Diadema, destinados à 
execução do Programa Dinheiro Direto na Escola 
Diademense nº xxxxxx 2021. Pelo presente Termo 
de Colaboração de um lado o MUNICÍPIO DE DIA-
DEMA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua 
Almirante Barroso, nº 111, Vila Santa Dirce, inscrito 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Minis-
tério da Fazenda sob nº 46.523.247/0001-93, neste 
ato representado pela Secretária de Educação, Ana 
Lucia Sanches, em razão da delegação de compe-
tência que lhe foi atribuída pelo Decreto nº 4.849, de 
31 de julho de1.996, doravante designado simples-
mente MUNICÍPIO, e de outro lado, a UNIDADE 
EXECUTORA DA EMEB XXXXXX, situada no Muni-
cípio de Diadema, na Av/Rua (endereço completo), 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ - do Ministério da Fazenda sob o nº XX.XXX.
XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo Presi-
dente do Conselho Deliberativo, Sr(a). (nome com-
pleto, nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador(a) da cédula de identidade RG. nº 
XXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.
XXX.XXX-XX, residente à Av/Rua (endereço com-
pleto), doravante designada simplesmente UNIDA-
DE EXECUTORA, têm entre si, justo e acordado, 
devidamente autorizado pela Lei Ordinária nº 
4.028/2020, e nos termos do Decreto Municipal n° 
______/2021 e da Resolução nº ______/2021, me-
diante as cláusulas e condições seguintes: CLÁU-
SULA PRIMEIRA – DO OBJETO Constitui objeto 
deste repasse a transferência de recursos financei-
ros proveniente do Programa Dinheiro Direto na Es-
cola Diademense, às escolas públicas da educação 
básica da rede municipal de Diadema, para ações 
voltadas a adequação das escolas, aquisição de 
materiais/equipamentos, visando a garantia do fun-
cionamento e melhoria da infraestrutura física e pe-
dagógica das unidades escolares beneficiárias, de 
acordo com o Plano de Aplicação da Unidade Esco-
lar, elaborado com a participação do Conselho Es-
colar e aprovado pela Secretaria de Educação. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LE-
GAL O presente Termo de Colaboração tem sua fun-
damentação legal na Lei Ordinária nº 4.028/2020, e 
nos termos do Decreto Municipal n°______/2021 e 
Resolução SE nº ______/2021, e demais disposi-
ções regulamentares aplicáveis à espécie, mediante 
as condições a seguir estabelecidas neste instru-
mento. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DIRETRIZES 
E APLICAÇÃO DOS RECURSOS A verba do Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola Diademense será 
destinada prioritariamente para contratação de ser-
viços de manutenção do prédio ou aquisição de ma-
teriais/equipamentos, a fim de promover melhorias, 
manutenção e conservação de suas estruturas físi-
cas e pedagógicas, bem como as adequações ne-
cessárias às exigências sanitárias no combate ao 
COVID-19. § 1º As Unidades Executoras deverão 
reservar até 30% (trinta por cento) do valor da verba 
recebida para resolução de problemas emergen-
ciais. § 2º Os gastos emergenciais não dependerão 
de prévia apresentação de Plano de Aplicação, des-
de que autorizados pela Secretaria de Educação e 
obedecidas as regras para prestação de contas. § 3º 
No mínimo 70% (setenta por cento) do valor recebi-
do pela Unidade Escolar deverá ser executado no 
exercício vigente. § 4º O saldo não aplicado poderá 
ser reprogramado para o exercício subsequente, 
mediante justificativa. CLÁUSULA QUARTA – DOS 
RECURSOS FINANCEIROS Os recursos financei-
ros destinados ao pagamento do objeto do Termo de 
Colaboração serão repassados anualmente em até 
02 (duas) parcelas pelo MUNICÍPIO à UNIDADE 
EXECUTORA do Programa Dinheiro Direto na Esco-
la Diademense, na forma estabelecida no Plano de 
Aplicação, por meio de depósito bancário na Conta 
Corrente nº _______, Agência ______, do Banco 
_________, utilizada exclusivamente pela UNIDA-
DE EXECUTORA para execução do objeto. CLÁU-
SULA QUINTA – DO REPASSE DOS RECURSOS 
O valor total estimado dos recursos financeiros a se-
rem transferidos para a UNIDADE EXECUTORA 
será no valor per capita de R$ ______ (____) por 
estudante matriculado na unidade escolar, para o 
exercício de ____. § 1º Caso o valor seja inferior a 
R$_______ (________), será feito um complemen-
to, para que nenhuma unidade escolar receba mon-
tante abaixo desta quantia. § 2º O valor repassado 
será destinado integralmente ao custeio do objeto 
de que trata este Termo de Colaboração. § 3º A libe-
ração dos repasses dos recursos do Programa Di-
nheiro Direto na Escola Diademense será feita me-
diante a comprovação de regularidade fiscal das 
Unidades Executoras. CLÁUSULA SEXTA – DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS A documentação, abaixo 
elencada, para prestação de contas deverá ser ane-
xada de forma digital em processo eletrônico aberto 
especificamente para o Programa Dinheiro Direto na 
Escola Diademense em http://pmd-mobile.diadema.
sp.gov.br/pmd-pv/home: a) Plano de Aplicação; b) 
Documentos fiscais (recibos e notas fiscais), emiti-
dos em nome da UNIDADE EXECUTORA, identifi-
cando o TERMO DE COLABORAÇÃO e número do 
Processo Interno (carimbo de atestado de recebi-
mento ou prestação do serviço e carimbo de identifi-
cação do Termo de Repasse); c) Cópia legível do 
comprovante de pagamento e/ou transferência ele-
trônica em que fique identificada sua destinação e, 
no caso de pagamento, o credor; d) Planilha de con-
solidação de preços; e) Termo de doação de bens e 
a relação de bens adquiridos, em caso de aquisição 
de bens permanentes; f) Cópia legível dos extratos 
bancários da conta corrente e aplicações financei-
ras. Parágrafo único. Para fins de comprovação dos 
gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em 
data anterior ou posterior à vigência do Termo de 
Colaboração. CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRO-
LE DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO A fiscaliza-
ção da aplicação de recursos será feita pela Secre-
taria de Educação no acompanhamento e aprovação 
do Plano de Aplicação e na análise das prestações 
de contas, podendo para tanto, requisitar documen-
tos e demais elementos que julgar necessários. Pa-
rágrafo único.  A Secretaria de Educação poderá 
realizar visitas à Unidade Escolar para acompanha-
mento de serviços e verificação de obras após con-
clusão, bem como para verificar os materiais adqui-
ridos com os recursos do Programa Dinheiro Direto 
na Escola Diademense, sem necessidade de agen-
damento prévio. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRI-
GAÇÕES Competirá ao MUNICÍPIO: a) Proceder à 
publicação do presente termo de colaboração no jor-
nal local; b) Elaborar cronograma com os prazos 
para apresentação das prestações de contas; c) 
Disponibilizar planilhas e demais formulários no Por-
tal da Educação para download. d) Emitir parecer 
sobre o acompanhamento e execução do objeto 
pactuado; e) Fiscalizar a utilização dos recursos, ob-
servando o Plano de Aplicação; f) Definir prazo para 
que a UNIDADE EXECUTORA adote providências 
necessárias ao exato cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Termo de Colaboração, sempre 
que verificada alguma impropriedade; g) Orientar e 
indicar as prioridades na utilização de recursos a se-
rem aplicados nas unidades de atendimento tendo 
em vista a qualidade de ensino. Competirá à UNI-
DADE EXECUTORA: a) Elaborar Plano de Aplica-
ção conforme orientações da Secretaria de Educa-
ção; b) Aplicar integralmente os recursos financeiros 
repassados pelo MUNICÍPIO na prestação dos ser-
viços objeto deste Termo de Colaboração, conforme 
estabelecido na Cláusula Primeira; c) Apresentar ao 
MUNICÍPIO, nos prazos por este determinado, a 
prestação de contas dos recursos recebidos; d) For-
necer as informações necessárias para o acompa-
nhamento, monitoramento, controle e fiscalização 
da execução do Termo de Colaboração às equipes 
da Secretaria de Educação. CLÁUSULA NONA – DA 
VIGÊNCIA O presente Termo de Colaboração terá a 
vigência de __________ a ___________, podendo 
ser prorrogada de acordo com interesse público, 
após manifestação por escrito do titular da Secreta-
ria de Educação. Parágrafo único.  Em caso de pror-
rogação, será indicado nos termos aditivos, os crédi-
tos e empenhos para sua cobertura a ser transferida 
em exercício futuro, em consonância com a atual 
legislação. CLÁUSULA DEZ – DA DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes deste Ter-
mo de Colaboração correrão à conta de dotações 
consignadas ao Projeto/Atividade Código ________, 
Elemento de Despesa _________ – Fonte de Re-
curso __________ do orçamento da Secretaria de 
Educação. CLÁUSULA ONZE – DA ALTERAÇÃO O 
presente Termo de Repasse poderá ter suas Cláu-
sulas alteradas mediante acordo entre as partes, 
através de Termo Aditivo, para prorrogação do prazo 
de vigência ou suplementação do valor, exceto 
quanto ao objeto. CLÁUSULA DOZE – DAS PENA-
LIDADES Verificado o não cumprimento dos com-
promissos expressos nas Cláusulas anteriores, o 
MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Educação 
notificará a UNIDADE EXECUTORA para, no prazo 
de 30 (trinta) dias apresentar a regularização, sob 
pena de devolução imediata dos recursos existentes 
em conta corrente. CLÁUSULA TREZE– DA PUBLI-
CAÇÃO A eficácia deste termo de colaboração fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no 
órgão de imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatu-
ra. CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO Fica eleito 
o Foro da Cidade de Diadema, para dirimir todos os 
conflitos oriundos do não cumprimento das Cláusu-
las expressas neste instrumento e dos omissos. E, 

estando às partes de pleno acordo com os termos 
do presente termo de colaboração, assinam em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo firmadas. Diadema, XX de 
XXXXXXXX de 2021. MUNICÍPIO DE DIADEMA Se-
cretário (a)  de Educação UNIDADE EXECUTORA 
DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 
DIADEMENSE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Presidente 
Testemunhas: Nome legível: RG: Assinatura: Nome 
legível: RG: Assinatura:

DECRETO Nº 7951, DE 08 DE JUNHO DE 2021 
CRIA Colegiado que reúnem os membros da Co-
missão Especial de Análise e Aprovação de Empre-
endimentos Habitacionais de Interesse Social e de 
Impacto – CEAA e a Comissão Integrada de Regu-
larização Fundiária – CIRF, criadas, respectivamen-
te, por meio do Decreto Municipal nº 5.716/2003 e 
6.231/2007. RONALDO JOSÉ LACERDA, Secreta-
rio de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais. CONSIDERANDO, 
a necessidade de otimizar os trabalhos da CEAA 
e  CIRF, impondo maior celeridade no processo de 
análise de projetos submetidos à apreciação de cada 
Colegiado; CONSIDERANDO a similaridade dos te-
mas e questões enfrentadas por ambos colegiados, 
cada qual dentro de sua atribuição legal estabeleci-
da; CONSIDERANDO, o disposto no art. 89, V da 
Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, ainda 
o que consta nos autos do processo nº 7.952/2006, 
DECRETA Art. 1º - Fica instituído o Colegiado que 
reúne os membros da Comissão Especial de Análise 
e Aprovação de Empreendimentos Habitacionais de 
Interesse Social e de Impacto – CEAA e a Comis-
são Integrada de Regularização Fundiária – CIRF, 
criadas, respectivamente, por meio do Decreto Mu-
nicipal nº 5.716/2003 e 6.231/2007. Art. 2º - Ficam 
preservadas as atribuições legais da Comissão Es-
pecial de Análise e Aprovação de Empreendimen-
tos Habitacionais de Interesse Social e de Impacto 
– CEAA e a Comissão Integrada de Regularização 
Fundiária – CIRF. Parágrafo Único. – O trabalho dos 
membros do Colegiado será regulado pelo respec-
tivo Regimento Interno, o qual será regulamentado 
no prazo de 60 dias, contados a partir da publicação 
desta. Art. 3º - As despesas com execução deste 
Decreto correrão por conta de dotações orçamentá-
rias próprias consignadas no orçamento, suplemen-
tadas se necessário. Art. 4º - Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Diadema, 08 de junho 
de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Muni-
cipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos RONALDO JOSÉ LACERDA 
Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 7952, DE 08 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA membros para compor a Comissão Es-
pecial de Análise e Aprovação de Empreendimen-
tos Habitacionais de Interesse Social e de Impacto 
(CEAA). JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais. CONSIDERANDO, 
o disposto no art. 3º do Decreto Municipal de 5.716, 
de 18 de Julho de 2003; alterado pelos Decretos 
Municipais nº 5.496, de 07 de Julho de 2003 e nº 
6.159, de 14 de março de 2007 e Decreto nº 7.918, 
de 22 de Abril de 2021; CONSIDERANDO, ainda, 
o que consta dos autos do Processo Administrativo 
nº 33.280/2001; DECRETA Art. 1º - Ficam nomea-
dos para compor a Comissão Especial de Análise 
e Aprovação de Empreendimentos Habitacionais de 
Interesse Social e de Impacto (CEAA), os seguin-
tes membros: I - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO a. Representantes 
do Departamento de Desenvolvimento Urbano: 1º 
TITULAR: Cristiane Dutra Nascimento, brasileira, 
solteira, arquiteta, portadora da cédula de identi-
dade – RG nº 33.903.197-9 e CPF nº 297.336.048-
01, Prontuário nº 119.701, com endereço na Rua 
Marechal Floriano, nº 289, Centro, Diadema, CEP: 
09912-030. 2º TITULAR: Antônio Carlos dos Santos 
Júnior, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, por-
tador da cédula de identidade RG nº 28.346.747-2 e 
CPF nº 289.669.838-80, Prontuário nº 114.289, com 
endereço na Rua Caiapós nº 1049, Praia Grande, 
São Paulo, CEP: 11702-200; 1º SUPLENTE: Telma 
Ervilha Fini, brasileira, casada, arquiteta, portadora 
da cédula de identidade RG nº 20.735.316-5 e CPF 
nº 161.336.898-46, Prontuário nº 114.059, com en-
dereço na Rua Benedito Luiz Rodrigues, nº 53, São 
Bernardo do Campo, São Paulo, CEP: 09770-590; 
2º SUPLENTE: Sergio Luiz de Freitas Santos, brasi-
leiro, casado, arquiteto, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 14.460.909 e CPF Nº 075.581.088-02, 
Prontuário nº 101.229, com endereço na Rua Jaci, 
nº 118, Apto. 14, São Paulo, CEP: 08567-280; b. 
Representante do Departamento de Planejamento 
Habitacional TITULAR: Rubens Migliori Liberatti, 
brasileiro, convivente, arquiteto urbanista, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 10.754.599-8 e 
CPF nº 058.052.058-74, Prontuário nº 119.559, com 
endereço na Rua Chico Paula, nº 295, Apto. 42, 
São Paulo, CEP: 02926-000; SUPLENTE: Cláudia 
Bastos Coelho, brasileira, casada, arquiteta e ur-
banista, portadora da cédula de identidade RG nº 
25.515.091-X e CPF nº 295.132.098-14, Prontuário 
nº 110.802, com endereço na Rua São Francisco de 
Assis, nº 150, Bloco 02, apto. 02, Centro, Diadema, 
São Paulo, CEP: 09911-000; c. Representantes da 
Divisão de Regularização Fundiária TITULAR: Feli-
pe Garcia de Sousa, brasileiro, solteiro, arquiteto e 
urbanista, portador da cédula de identidade RG nº 
48.112.584-X e CPF 385.497.638-02, Prontuário nº 
119.580, com endereço na Rua Treze de Maio, nº 
431, Canhema, Diadema, São Paulo, CEP: 09941-
400; SUPLENTE: Fernando Roberto da Silva, bra-
sileiro, solteiro, arquiteto e urbanista, portador da 
cédula de identidade RG nº 48.406.979-2 e CPF 
nº 418.863.678-50, Prontuário nº 118.784, com en-
dereço na Rua Marechal Floriano, nº 289, Centro, 
Diadema, São Paulo, CEP: 09912-030. II - SECRE-
TARIA DE SERVIÇOS E OBRAS – Representantes 
da Divisão de Obras TITULAR: Francinete B Nu-
nes S Ferreira, brasileira, divorciada, arquiteta ur-
banista, portadora da cédula de identidade RG nº 
22.095.607-8 e CPF nº 140.013.098-07, Prontuário 
nº 112.191, com endereço na Rua Rigel, nº 120, Jar-
dim Inamar, Diadema, São Paulo, CEP: 09973-030. 
SUPLENTE: Nathalia da Silva Moreira, brasileira, 
solteira, arquiteta, portadora da cédula de identi-
dade RG nº 46.873.217-2 e CPF nº 397.356.928-
21, Prontuário nº 119.599, com endereço na Rua 
das Corruíras, nº 737, Parque dos Pássaros, São 
Bernardo do Campo, São Paulo, CEP: 09861-100. 
III - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – Repre-
sentantes do Departamento de Gestão Ambiental 
TITULAR: Alisson Carlos Felix, brasileiro, solteiro, 
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 
34.141.903-5 e CPF nº 227.673.758-17, Prontuário 
nº 119.593, com endereço na Avenida Conceição, 
nº 255, Centro, Diadema, São Paulo, CEP: 09920-
000. SUPLENTE: André Luiz das Neves, brasileiro, 
solteiro, gestor, portador da cédula de identidade RG 
nº 42.765.603-5 e CPF nº 289.667.028-99, Prontu-
ário nº 119.587, com endereço na Rua Agostinho 
Pelosini, 320, Centro, São Bernardo do Campo, São 
Paulo, CEP: 09720-220. IV - SECRETARIA MUNICI-
PAL DE TRANSPORTES – Representantes do De-
partamento de Trânsito TITULAR: Suzana Leite No-
gueira, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da 
cédula de identidade RG nº 20.185.664-5 e CPF nº 
286.233.998-97, Prontuário nº 119.535, com ende-
reço na Rua Teixeira da Silva, nº 393, Apto, 23, Pa-
raiso, são Paulo, CEP: 04002-031. SUPLENTE: Ma-
riana Araújo de Matos Novaski, brasileira, solteira, 
arquiteta e urbanista, portadora da cédula de iden-
tidade RG nº 28.727.258-8 e CPF nº 362.233.268-
90, Prontuário nº 119.667, com endereço na Rua 
Tamandaré, nº 734, Apto. 44, Bloco A, Liberdade, 
São Paulo, CEP: 01525-000. V - GABINETE DO 
PREFEITO TITULAR: Mário Wilson Pedreira Realli, 
brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de 
identidade RG nº 42.900.049 e CPF nº 030.583.648-
06, Prontuário nº 119.493, com endereço na Rua 
Professor Evandro Caiafa Esquivel, nº 252, Centro, 
Diadema, São Paulo, CEP: 09911-360. SUPLENTE: 
João Pedro Salgado, brasileiro, solteiro, funcionário 
público, portador da cédula de identidade RG nº 
49.208.894-9 e CPF nº 433.483.638-02, Prontuário 
nº 119.504, com endereço na Rua Paul Claudel, nº 
22, Sete Praias, São Paulo, CEP: 04477-410. Art. 
2º - As despesas com execução deste Decreto cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias 
consignadas no orçamento, suplementadas se ne-
cessário. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Diadema, 08 de junho de 2021. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON 
RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Ju-
rídicos RONALDO JOSÉ LACERDA Secretário de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 7953, DE 08 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA membros e respectivos suplentes, para 
compor o Conselho Deliberativo do FUMAPIS – 
Fundo Municipal de Apoio a Habitação de Interesse 
Social. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais. CONSIDERANDO, 
Lei Municipal nº 1.093 de 11 de setembro de 1990, 
alterada pelas Leis Municipais nº 2.524, de 19 de ju-
nho de 2006, nº 3.190, de 26 de dezembro de 2011 e 
3.680, de 28 de setembro de 2017; CONSIDERAN-
DO ainda, o que consta dos autos do Processo Ad-
ministrativo Interno nº 14.697/2017. DECRETA Art. 
1º - Ficam nomeados para compor Conselho Deli-
berativo do FUMAPIS – Fundo Municipal de Apoio 
a Habitação de Interesse Social, os membros e res-
pectivos suplentes, a seguir designados: a. MEM-
BROS NATOS: Presidente: Ronaldo José Lacerda, 
brasileiro, casada, funcionário público, portador da 
cédula de identidade – RG nº 33.903.197-9 e CPF 
nº 297.336.048-01, Prontuário nº 119.701, com en-
dereço na Rua Marechal Floriano, nº 289, Centro, 
Diadema, CEP: 09912-030. Secretária Executiva: 
Maria Lúcia Leite, brasileira, divorciada, assistente 

social, portadora da cédula de identidade – RG nº 
15.639.882-5 e CPF nº 056.276.528-02, Prontuário 
nº 119.497, com endereço na Rua Amador Bueno, 
nº 151, Vila Nogueira, Diadema, CEP: 09960-420; 
b. MEMBROS DESIGNADOS: • Secretaria de Habi-
tação - Departamento de Planejamento Habitacional 
Titular: Patrícia Carla da Silva Cavalcanti, brasileira, 
casada, advogada, portador da cédula de identida-
de RG nº 30.748.853-6 e CPF nº 268.341.868-08, 
Prontuário nº 119.516, com endereço na Rua Das Fi-
gueiras, nº1722, Casa 22, Bairro Campestre, Santo 
André, São Paulo, CEP: 09080-301; Suplente: Ru-
bens Migliori Liberatti, brasileiro, convivente, arquite-
to urbanista, portador da cédula de identidade RG nº 
10.754.599-8 e CPF nº 058.052.058-74, Prontuário 
nº 119.559, com endereço na Rua Chico Paula, nº 
295, Apto. 42, São Paulo, CEP: 02926-000. • Secre-
taria de Habitação – Regularização Fundiária Titular: 
Felipe Garcia de Sousa, brasileiro, solteiro, arquiteto 
e urbanista, portador da cédula de identidade RG nº 
48.112.584-X e CPF 385.497.638-02, Prontuário nº 
119.580, com endereço na Rua Treze de Maio, nº 
431, Canhema, Diadema, São Paulo, CEP: 09941-
400; Suplente: Francisco Claudemir Almeida de 
Souza, brasileiro, casado, funcionário público, por-
tador da cédula de identidade RG nº 24.283.044-
4 e CPF 156.108.598-75, Prontuário nº 119.680, 
com endereço na Rua Marechal Floriano, nº 289, 
Centro, Diadema, CEP: 09912-030. • Secretaria 
de Finanças Titular: Gisele Yamauchi, brasileira, 
solteira, economista, portadora da cédula de iden-
tidade RG nº 29.785.898-1 e CPF nº 222.232.418-
16, Prontuário nº 119.697, com endereço na Rua 
Almirante Barroso, nº 111, Centro, Diadema, São 
Paulo, CEP: 09912-170; Suplente: Márcia Moraes 
Bernal, brasileira, casada, funcionária pública, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 13.884.434 
e CPF nº 025.376.048-87, Prontuário nº 119.499, 
com endereço na Rua Almirante Barroso, nº 111, 
Centro, Diadema, São Paulo, CEP: 09912-170; c. 
REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO DE DIADE-
MA  TITULAR: Zulamar José de Andrade, brasileiro, 
casado, assessor parlamentar, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 41.038.945-6, inscrito no CPF/
MF sob o n.º 321.802.348-30, residente e domicilia-
do na Rua Clemente de Jesus, n.º 22, Jardim Gazu-
za, Diadema-SP. SUPLENTE: Antônio José da Silva, 
brasileiro, casado, aposentado, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 14.199.233, inscrito no CPF/
MF sob o nº 268.252.808-21, residente e domiciliado 
na Avenida Maria Cândida de Oliveira, n. 692, Jar-
dim Marilene, Diadema-SP. TITULAR: Elza Ribeiro 
da Silva, brasileira, casada, comerciante, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º. 18.867.749-5, ins-
crita no CPF/MF sob o n.º 266.063.538-23, residente 
e domiciliada na Rua Itália n.º 139, Jardim das Na-
ções, Diadema-SP. TITULAR: Marta Helena Rocha 
e Souza Lucas, brasileira, casada, faxineira, porta-
dora de Cédula de Identidade RG nº 20.668.529-4, 
inscrita no CPF sob nº 097.221.508-55, residente e 
domiciliada na Passagem Girassol, nº 35, Vila Lídia, 
Diadema – SP. SUPLENTE: Joaquim Teles, brasi-
leiro, separado, ajudante geral, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 32.204.188-0, inscrito no CPF/
MF sob nº 155.356.948-27, residente e domiciliado 
na Rua Caramuru, nº1033, V. Conceição, Diadema 
- SP. TITULAR: João Veloso Sampaio, brasileiro, 
união estável, líder comunitário, portador de Cédula 
de Identidade RG nº 15.791.706, inscrito no CPF sob 
nº 056.179.118-5, residente e domiciliado na Passa-
gem Pedreira, nº 63, Jardim Inamar, Diadema – SP. 
SUPLENTE: Marivalda dos Santos Dias, brasileira, 
solteira, diretora administrativa, portadora de Cédula 
de Identidade RG nº 23.411.850-7, inscrita no CPF 
sob nº 161.742.378-50, residente e domiciliada na 
Rua Projetada Um, nº 141, Jardim Maringá - Dia-
dema – SP. TITULAR: Mary Nabesima, brasileira, 
divorciada, assistente administrativa, portadora de 
Cédula de Identidade RG nº 15.173.473-2, inscrita 
no CPF sob nº 013.784.278-31, residente e domici-
liada na Rua dos Estudantes, nº 156, Vila Conceição 
– Diadema – SP. SUPLENTE: José Adilson Martins 
Assis, brasileiro, solteiro, técnico de enfermagem, 
portador de Cédula de Identidade RG nº 15.173.473-
2, inscrito no CPF sob nº 013.784.278-31, residente 
e domiciliado na Rua dos Estudantes, nº 156, Vila 
Conceição, Diadema – SP. d. REPRESENTANTES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA TITULAR: 
Luan Tássio Cardoso Carraschi, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 
49.063.246-4 e CPF 419.774.778-01, com endereço 
na Avenida Piraporinha, nº 1153, Bloco 11, Apto. 10, 
Vila Nogueira, Diadema, São Paulo, CEP: 09950-
000 SUPLENTE: Tatiany Cristina Pereira, brasileira, 
divorciada, contadora, portadora da cédula de identi-
dade RG nº 28.365.431-4 e CPF nº 194.414.808-60, 
com endereço na Sebastião Fernandes Tourinho, 
nº 349, Vila Nogueira, Diadema, São Paulo, CEP: 
09951-040. Art. 2º - As despesas com execução 
deste Decreto correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias consignadas no orçamento, 
suplementadas se necessário. Art. 3º - Este De-
creto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
08 de junho de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR 
Prefeito Municipal DHEISON RENAN SILVA Chefe 
de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos RONALDO JOSÉ 
LACERDA Secretário de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano

DECRETO Nº 7954, DE 08 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA membros para compor a Comissão Inte-
grada de Regularização Fundiária (CIRF). JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atri-
buições legais. CONSIDERANDO, o disposto na 
Lei Municipal nº 2.581, de 19 de Dezembro de 2006 
e no Decreto nº 6.231, de 08 de outubro de 2007, 
CONSIDERANDO, ainda o que consta dos autos 
do Processo Administrativo Interno nº 7952/06. 
DECRETA Art. 1º - Ficam nomeados para compor 
a Comissão Integrada de Regularização Fundiária 
(CIRF), os seguintes membros: I - SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO: 
a. Representantes da Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano: TITULAR: Ronaldo José 
Lacerda, brasileiro, casada, funcionário público, por-
tador da cédula de identidade – RG nº 33.903.197-
9 e CPF nº 297.336.048-01, Prontuário nº 119.701, 
com endereço na Rua Marechal Floriano, nº 289, 
Centro, Diadema, CEP: 09912-030. SUPLENTE: 
Patrícia Carla da Silva Cavalcanti, brasileira, casa-
da, advogada, portador da cédula de identidade RG 
nº 30.748.853-6 e CPF nº 268.341.868-08, Prontuá-
rio nº 119.516, com endereço na Rua Das Figueiras, 
nº1722, Casa 22, Bairro Campestre, Santo André, 
São Paulo, CEP: 09080-301; b. Representantes do 
Departamento de Desenvolvimento Urbano - SHDU: 
TITULAR: Cristiane Dutra Nascimento, brasileira, 
solteira, arquiteta, portadora da cédula de identi-
dade – RG nº 22.983.234-9 e CPF nº 156.016.938-
97, Prontuário nº 200.381, com endereço na Rua 
Marechal Floriano, nº 289, Centro, Diadema, CEP: 
09912-030. SUPLENTE: Antônio Carlos dos Santos 
Júnior, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, por-
tador da cédula de identidade RG nº 28.346.747-2 e 
CPF nº 289.669.838-80, Prontuário nº 114.289, com 
endereço na Rua Caiapós nº 1049, Praia Grande, 
São Paulo, CEP: 11702-200; c. Representantes da 
Divisão de Regularização Fundiária 1º TITULAR: 
Felipe Garcia de Sousa, brasileiro, solteiro, arqui-
teto e urbanista, portador da cédula de identidade 
RG nº 48.112.584-X e CPF 385.497.638-02, Pron-
tuário nº 119.580, com endereço na Rua Treze de 
Maio, nº 431, Canhema, Diadema, São Paulo, CEP: 
09941-400; 2º TITULAR: Fernando Roberto da Sil-
va, brasileiro, solteiro, arquiteto e urbanista, portador 
da cédula de identidade RG nº 48.406.979-2 e CPF 
nº 418.863.678-50, Prontuário nº 118.784, com en-
dereço na Rua Marechal Floriano, nº 289, Centro, 
Diadema, São Paulo, CEP: 09912-030. 3º TITULAR: 
Maria Aparecida Sanches, brasileira, casada, ad-
vogada, portadora da cédula de identidade RG nº 
21.708.467-9 e CPF nº 142.496.158-04, Prontuário 
nº 104.260, com endereço na Rua Marechal Flo-
riano, nº 289, Centro, Diadema, São Paulo, CEP: 
09912-030. 1º SUPLENTE: Mariana de Lima Santos, 
brasileira, solteira, arquiteta e urbanista, portadora 
da cédula de identidade RG nº 41.984.634-7 e CPF 
nº 414.145.038-30, Prontuário nº 118.789, com en-
dereço na Rua Jacaratá, nº 56 Jardim Mizuho, São 
Bernardo do Campo, São Paulo, CEP: 09855-610. 
2º SUPLENTE: Wagner Aparecido Tabias Junior, 
brasileiro, solteiro, arquiteto e urbanista, portador 
da cédula de identidade RG nº 44.551.312-3 e CPF 
nº 373.714.508-33, Prontuário nº 118.047, com en-
dereço na Rua Maria Roschel, nº 6, Interlagos, São 
Paulo, CEP: 04809-210. 3º SUPLENTE: Rodrigo Sil-
va Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, por-
tador da cédula de identidade RG nº 40.107.507-2 e 
CPF nº 364.060.968-94, Prontuário nº 118.823, com 
endereço na Rua Marechal Floriano, nº 289, Centro, 
Diadema, São Paulo, CEP: 09912-030. II - SECRE-
TARIA DE MEIO AMBIENTE: TITULAR: André Luiz 
das Neves, brasileiro, solteiro, gestor, portador da 
cédula de identidade RG nº 42.765.603-5 e CPF nº 
289.667.028-99, Prontuário nº 119.587, com ende-
reço na Rua Agostinho Pelosini, 320, Centro, São 
Bernardo do Campo, São Paulo, CEP: 09720-220. 
SUPLENTE: Alisson Carlos Felix, brasileiro, solteiro, 
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 
34.141.903-5 e CPF nº 227.673.758-17, Prontuário 
nº 119.593, com endereço na Avenida Conceição, nº 
255, Centro, Diadema, São Paulo, CEP: 09920-000. 
Art. 2º - As despesas com execução deste Decreto 
correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias consignadas no orçamento, suplementadas se 
necessário. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. Diadema, 08 de junho de 2021. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEI-
SON RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA 
DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos 
Jurídicos RONALDO JOSÉ LACERDA Secretário de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
Resolução n° 08/2021 de 31/05/2021 - Dispõe sobre a 
abertura de crédito suplementar por meio de anulação de 
dotação Administração Direta (Prefeitura Municipal de 
Diadema) com créditos na Ficha 5 – 3.3.50.43.00 no valor 
de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão reais)  em conformidade 
com os incisos I, II e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964, respectivamente nos termos 
do artigo 5º e 6° da Lei Municipal nº 4.041 de 18/12/2020. 
A integra da Resolução encontra-se no PI 005/2021.
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