
ABC  como para a cidade de São Paulo 
e compartilhar muitas experiências. 
Temos muito a contribuir, principal-
mente no pós-pandemia”, disse Ri-
cardo Nunes, que assumiu o executi-
vo da Capital em maio, após a morte 
de Bruno Covas.

O governador João Doria (PSDB) 
disse que o Estado pretende recorrer ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) caso 
não receba do Ministério da Saúde 1 
milhão de doses de Astrazeneca até a 
próxima terça-feira (14). A quantia, 
segundo Doria, já deveria ter sido en-
tregue pelo governo federal, evitando 
o desabastecimento do imunizante. 
Quase todos os postos de saúde da ci-
dade de São Paulo estavam sem vacina 
da Astrazeneca para aplicar como se-
gunda dose nesta sexta-feira. “O minis-
tério deve, sim, um milhão de doses 
da vacina da Astrazeneca e, se não der 
por aquilo que representa a proporcio-
nalidade de São Paulo e seus 645 mu-
nicípios, dará por determinação do Su-
premo Tribunal Federal (STF)”, disse o 
governador. “Se nós não recebermos a 
vacina até a próxima terça-feira, como é 
a promessa do Ministério da Saúde, nós 
ingressaremos com uma nova medida 
no Supremo.” Segundo Doria, o Estado 
já enviou dois ofícios ao Ministério da 
Saúde solicitando que providencie a en-
trega de vacinas.

Os municípios de Mauá e Diadema vão 
intensificar a imunização contra a covid-19 
neste final de semana. Hoje (11), Mauá pro-
moverá novo mutirão de vacinação e Diade-
ma, novo Dia D. Em Mauá,  as 23 UBSs estarão 

A Prefeitura de Mauá divulgou nota nesta 
sexta-feira (10), na qual descarta caso de variante 
Delta na cidade. “Diferentemente do que foi pub-
licado por meios de comunicação regionais, não há 
registros oficiais sobre a infecção da variante Delta 
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Os pre feitos do ABC, à exceção de São 
Caetano, de   cidiram manter as res tri ções de 
horário e ocupação das atividades de comércio 
e prestação de serviços. Os chefes de Executi-
vo haviam optado por manter as restrições ao 
menos até 15 de setembro. Na reunião desta 
sexta (10), o Consórcio ABC decidiu prorrogá-
las até o próximo dia 30. Assim, Santo André, 
Dia dema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra mantêm a ocupação dos esta be-
lecimentos limitada a 80% e o horário de 
funcionamento das 6h até 0h.  São Bernardo 
seguirá com medidas um pouco mais ri gorosas: 
o comércio da cidade funciona das 6h às 23h, 
com 60% da capacidade de público.
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Pesquisa IBGE: um em cada sete 
adolescentes já sofreu abuso sexual

Sem chuva volumosa, racionamento 
já afeta 16 cidades no interior de SP

Prefeitos do ABC 
prorrogam restrições 

ao comércio até  
30 de setembro

brasil

crise hídrica

pandemia de covid

Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (PeNSE) 2019., realizada pelo 
IBGE, mostra que  um em cada sete 
adolescentes brasileiros em idade es-
colar já sofreu algum tipo de abuso 
sexual ao longo da vida. A sondagem, 

Cleide Carvalho especial para o DR

em diadema, a ocupação dos esta be lecimentos continuará limitada a 80% e o horário de funcionamento das 6h até 0h

cerca de 200 mil pessoas estão com a aplicação atrasada na capital
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Doria ameaça ir ao STF contra União por falta de Astrazenca
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são paulo

A cidade de São Paulo integrará 
o Conselho Consultivo do Consórcio 
Intermunicipal ABC. O convite feito 
pelo presidente da entidade e prefeito 
de Santo André, Paulo Serra, foi aceito 
pelo prefeito Ricardo Nunes na manhã 
desta sexta-feira (10). Os primeiros 

Prefeitura de São Paulo passa a integrar 
o Consórcio Intermunicipal do ABC

Paulo Serra destacou que a maior aproximação da região com a Capital vai facilitar a viabilização de iniciativas em conjunto
temas que serão discutidos conjunta-
mente já foram definidos: transporte 
hidroviário, BRT ABC e o Piscinão Jabo-
ticabal, na divisa entre São Paulo e São 
Caetano. O presidente do Consórcio 
destacou que a maior aproximação 
da região com a Capital vai facilitar 

a viabilização de iniciativas em con-
junto. “Nosso objetivo é ampliar a 
integração dos sete municípios com 
a Capital, consolidando o Consórcio 
como órgão de go  vernança regional. 
Com a participação de São Paulo, po -
demos sintonizar políticas públicas 

Divulgação/PMM

divulgada nesta sexta (10) apontou 
que quase 9% das meninas já foram 
obrigadas a manter relação sexual 
contra a vontade. Dois terços dos esco-
lares informaram já ter ingerido algum 
tipo de bebida alcoólica.

para melhorar o dia a dia de nossa 
gente em temas comuns como trans-
porte e drenagem”, afirmou Serra. 
O prefeito da Capital ressaltou que a 
formalização da parceria fortalece a 
união entre os municípios. “Vamos 
discutir políticas públicas tanto para o 

Municípios do ABC intensificam vacinação 
contra a covid-19 neste final de semana

Prefeitura de Mauá descarta caso de 
variante Delta no município

pandemia covid
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Polícia Militar 
fecha desmanche 

clandestino

santo andré

Sol com 
algumas 
nuvens . 

Não chove.
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abertas das 9h às 16h para antecipar a segunda 
dose e vacinar as pessoas com 12 anos ou mais. 
Em Diadema avacinação acontece das 8h30 às 
16h, nas 18 Unidades Básicas de Saúde e no 
Teatro Clara Nunes.

na cidade.” segundo a prefeitura, a Gerência de 
Vigilância Epidemiológica(GVE) de Santo André, 
responsável pelos sete municípios, confirmou que 
a paciente acometida pela va riante Delta reside em 
Franco da Rocha, não em Mauá. 
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Rui Falcão: ‘o descaso que houve com a pandemia 
continuou em relação ao sofrimento das pessoas’
Em entrevista ao Diário Regional, deputado afirmou que está otimista quanto ao aumento das bancadas federal e estadual em 2022

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O deputado federal Rui Fal-
cão (PT/SP) esteve em Diadema 
no final de agosto, visitando o 
educador e pré-candidato a de-
putado estadual Renato Moreni 
(PT). Em entrevista exclusiva 
ao Diário Regional, Falcão fa-
lou sobre CPI da Covid, cenário 
econômico e político nacional, 
além do partido no ABC.

O que motivou sua visita 
a Diadema?

Vim conhecer o trabalho 
desenvolvido por Moreni aqui 
na cidade. O cursinho  (pre-
paratório do GEB) completou 
25 anos. Foi uma experiência 
muito boa (a visita). Conversa-
mos sobre a situação do país, de 
Diadema e do PT.

Como o sr. vê a vitória do 
PT em Mauá e Diadema nas 
últimas eleições?

Foi muito positivo esse re-
torno (ao Executivo) nas duas 
cidades.

Há a possibilidade, em 
especial em Diadema, de o 
PT ter vários candidatos a 
deputado federal e estadual 
nas eleições de 2022.

Teremos chapas maiores tan-
to para deputado federal quanto 
estadual. É orientação partidária 
de compormos chapas amplas. 
Composição étnico-racial e com 
paridade de gênero, de preferên-
cia. Então, estou otimista com 
a possibilidade de ampliarmos 
tanto a bancada federal como 
a estadual. Primeiro porque 
aquela campanha contra o PT di-
minuiu muito. Segundo, porque 
há muita desilusão daqueles 
que votaram no Bolsonaro e, 
terceiro, porque vamos ter a 
candidatura de Lula a presi-
dente e aqui em São Paulo a 
do Fernando Haddad, que está 
aparecendo bem nas pesquisas. 
Isso favorece a ampliação das 
chapas federal e estadual.

Como o sr. analisa os tra
balhos da CPI da Covid?

Espero que a CPI, com as 
informações que tem, possa 
responsabilizar as pessoas que 
foram lenientes, que atrasaram 
a compra de vacinas, além de 
toda essa história da cloroqui-
na, que prejudicou muita gente. 
Sem falar na falta de compra 
de oxigênio a tempo lá em 
Manaus. Todas essas questões 
têm de ser consolidadas para 

Cármen vota contra prazo para Arthur Lira analisar pedidos de impeachment
O julgamento sobre fixação 

de prazo para que o presidente 
da Câmara dos Deputados 
analise pedidos de impeach-
ment do chefe do Executivo foi 
suspenso pelo Supremo Tri-
bunal Federal nesta sexta-feira 
(10) após pedido de destaque do 
ministro Ricardo Lewandowski. 

A solicitação do ministro - 
que leva o caso para discussão 
em sessão plenária da corte 
- se deu logo após a minis-
tra Cármen Lúcia, relatora, 
votar contra a imposição de 
prazo, pelo Judiciário, para 
análise das denúncias sobre 
crimes de responsabilidade 
do presidente da República, 

evocando o princípio de sep-
aração dos Poderes.

O gabinete de Lewandows-
ki indicou que o ministro optou 
por enviar o caso ao plenário 
físico da corte por considerar 
que a importância do tema de-
manda uma análise mais apro-
fundada em sessão presencial e 
não em julgamento virtual’. 

O plenário virtual do STF, 
onde o caso em questão es-
tava sendo analisado, é uma 
ferramenta que permite que 
os ministros depositem seus 
votos a distância, sem dis-
cussões e fora dos holofotes 
da TV Justiça, em sessões 
que costumam durar uma 

semana. Com o envio do 
processo para a sessão pres-
encial do STF, o julgamento 

Cármen: macularia o princípio de separação dos Poderes

Fernando Frazão/Agência Brasil

acaba sendo ‘resetado’. Cabe-
rá ao ministro Luiz Fux, 
presidente da corte máxima 

que seja proposto o indiciamen-
to dos responsáveis. 

Tem também a questão da 
corrupção, que agora está sendo 
avaliada. A compra da vacina 
com propina, superfaturamento, 
tudo indica que o relatório ficará 
pronto em meados deste mês.

Assim que for concluída a 
CPI da Covid terá a reinstalação 
da comissão das Fake News. O 
senador Angelo Coronel (PSD-
BA), presidente da CPMI das 
Fake News, já está anunciando 

que os trabalhos interrompidos 
pela pandemia serão retoma-
dos. Teremos mais cerca de 180 
dias para avaliação.

Como o sr. avalia a situa
ção econômica do Brasil e as 
declarações do ministro Pau
lo Guedes e do presidente Jair 
Bolsonaro em relação a alta 
do custo de vida?

Há um descontentamento 
muito grande com o custo de 
vida. Para você ver, teve agora 
mais um aumento do gás de coz-

Divulgação

Roldão de Almeida e Rui Falcão, durante visita a Renato Moreni 
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marcar a data para que a 
ação seja analisada.

n EFICIÊNCIA
O processo em questão 

invocava princípios da celeri-
dade e da eficiência, além de 
dispositivo da Constituição 
que prevê ‘razoável duração 
do processo e meios que ga-
rantam a celeridade de sua 
tramitação’, para sustentar a 
necessidade de fixação de ‘um 
prazo razoável para análise 
dos pedidos de impeachment 
do Presidente da República’.

No entanto, em seu voto, a 
ministra Cármen Lúcia ressal-
tou que as normas de processo 

e julgamento para apuração de 
crimes de responsabilidade do 
Presidente estão regulamen-
tadas pela Lei n. 1.079/50, 
apontando para a ausência de 
estipulação de prazo, na lei es-
pecífica, para que os pedidos 
apresentados sejam aprecia-
dos. Segundo a magistrada, 
não há ‘inércia legislativa nem 
carência normativa’ na regula-
mentação do impeachment.

A magistrada argumentou 
que, a imposição de prazo, pelo 
Judiciário, para a análise das 
denúncias sobre crimes de res-
ponsabilidade do chefe do Exe-
cutivo ‘macularia’ o princípio 
de separação dos Poderes. (AE)

inha; o arroz subiu 40% este ano, 
a carne, 28%. A inflação sub-
indo; o desemprego crescendo.

As declarações são de total 
desprezo. O descaso que houve 
com a pandemia continuou 
em relação ao sofrimento das 
pessoas. Veja a declaração do 
Guedes de qual “o problema de 
a energia elétrica subir um pou-
quinho? Não adianta ficar cho-
rando na calçada”. Hoje até fiz 
ironia com a frase de Bolsonaro: 
“idiota, quer comprar feijão? 

Compra fuzil”. Lembrei da frase 
atribuída a Maria Antonieta 
(rainha da França), “não tem 
pão comam brioches”. Colo-
quei: “não tem feijão, comprem 
fuzis”, aí alguém respondeu 
para mim: “ele podia fazer igual 
a Maria Antonieta (decapitada). 
Na realidade é um descaso total 
com a população. (O Bolsonaro) 
só pensa em reeleição. 

O expresidente Lula (PT) 
aparece à frente nas pesquisas 
de intenção de votos, tendo 
Bolsonaro em segundo. Acred
ita no surgimento de uma ter
ceira que possa combater o pos
sível embate LulaBolsonaro?

Primeiro, é falsa a equiv-
alência Lula-Bolsonaro. Lula 
foi o melhor presidente que o 
Brasil já teve e tem compro-
misso sério com a democracia. 
Já Bolsonaro sempre foi au-
toritário. Há essa tentativa de 
criar a terceira via. As pessoas e 
os partidos têm direito a apre-
sentar candidatura. Porém, 
não vejo muita possibilidade de 
surgir essa terceira via a menos 
que o Bolsonaro seja removido 
ou por impeachment ou pelos 
processos que correm no TSE 
em relação à eleição de 2018.
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Um em cada sete adolescentes 
já sofreu abuso sexual no Brasil
Segundo IBGE , quase 9% das meninas já foram obrigadas a manter relação sexual contra a vontade

 Anemone123/Pixabay 

Entre as meninas, o porcentual de vítimas chegou a 20,1%

Um em cada sete adoles-
centes brasileiros em idade 
escolar já sofreu algum tipo de 
abuso sexual ao longo da vida, 
segundo a Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar (PeNSE) 
2019. Realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), a sondagem, 
divulgada nesta sexta-feira (10) 
apontou também que quase 9% 
das meninas já foram obrigadas 
a manter relação sexual contra 
a vontade. Dois terços dos esco-
lares informaram já ter ingerido 
algum tipo de bebida alcoólica. 
Desse total, um em cada três o 
fez antes de completar 14 anos.

Na coleta dos dados, o IBGE 
entrevistou quase 188 mil es-
tudantes, que responderam às 
questões em 4.361 escolas de 
1.288 municípios brasileiros. 
Segundo o instituto, o Brasil 
tinha, em 2019, 11,8 milhões 

de estudantes de 13 a 17 anos.

Dentre os diversos temas 
abordados sobre saúde e com-
portamento, casos envolvendo 
algum tipo de abuso sexual 
chamaram a atenção.

Segundo os números apre-
sentados, 14,6% dos entre-
vistados responderam que já 
foram tocados, manipulados, 
beijados ou passaram por situa-
ções de exposição de partes 
do corpo alguma vez contra a 
vontade. Entre as meninas, o 
porcentual de vítimas chegou a 
20,1% dos entrevistados, e 9% 
dos meninos.

No conjunto de jovens que 
sofreram esses abusos, alguns 
relataram que, além dessas 
agressões, também foram 
obri gados a manter relação 
sexual. Esses adolescentes 
equivalem a 6,3% dos entrevis-
tados. Também nesse caso, as 
meninas foram mais atacadas. 
A pesquisa mostrou que 8,8% 
das garotas foram vítimas de 
relações forçadas, contra 3,6% 
do total de garotos.

n PANDEMIA
Especialistas têm apon-

tado que o contexto da pan-
demia pode ter prejudicado 

a identificação e denúncias 
desses casos, uma vez que cri-
anças e adolescentes ficaram 
afastados da escola, da comu-
nidade e de redes de proteção. 
A redução do contato social 
torna mais difícil o combate a 
essas práticas criminosas, que 
podem ser enquadradas desde 
importunação sexual a estupro 
de vulnerável, com penas pre-
vistas no Código Penal.

Ao todo, 63,3% dos es-
tudantes de 13 a 17 anos 
informaram ter ingerido 

pelo menos uma dose de 
bebida alcoólica. A pesquisa 
também apontou que 47% 
dos escolares afirmaram ter 
passado por algum episódio 
de embriaguez.

O uso de drogas ilícitas 
foi relatado por 13% dos 
estudantes entrevistados. 
Mais de um quinto (22,6%) 
deles afirmou já ter fumado 
pelo menos um cigarro. 
Nos dois casos, a prevalên-
cia foi maior nas escolas da 
rede pública. (AE)

Racionamento de água já afeta 
16 cidades no interior de São Paulo

Depois de três meses sem 
chuva volumosa, 1,3 milhão 
de pessoas em 16 cidades já 
enfrentam racionamento de 
água no interior de São Paulo. 
No início de agosto, apenas seis 
estavam nessa situação, o que 
mostra o agravamento da estia-
gem na região. Três cidades com 
rodízio no abastecimento estão 
entre as maiores do interior, 
com população próxima de 400 
mil habitantes

Conforme o Instituto Na-
cional de Meteorologia (In-
met), o volume de chuvas em 
São Paulo, de setembro a no-
vembro, será entre 10 milíme-
tros e 50 mm abaixo da média, 
podendo chegar a menos 100 
mm em algumas cidades.

Em Franca, o rodízio vai 
até 17. Na cidade, de 358.539 
habitantes, 140 mil ligações de 
água são afetadas. Responsável 
pelo abastecimento da cidade, 
a Sabesp avisa que a medida foi 
adotada em virtude da severa es-
tiagem - e em outras 374 cidades 
o abastecimento está normal.

Em São José do Rio Preto, 
cerca de 100 mil moradores 
convivem com o racionamento 
desde abril - o abastecimento é 
interrompido todo dia entre 13 
e 20 horas. Em Bauru, 35% da 
população abastecida pelo Rio 
Batalha tem água dia sim, dia 
não. A prefeitura está investin-
do na perfuração de poços.

O volume útil do Sistema 

Cantareira, que ainda abastece 
grande parte da região metro-
politana de São Paulo, chegou 
na quarta (8) a 35,5%. No dia 11 
de agosto, o nível era de 39,9%.

Segundo a companhia, o 
sistema integrado operava com 
43,3% da capacidade nesta 
sexta, nível semelhante ao de 
2018, quando não houve falta 
de água. (AE)

Volume útil do Cantareira chegou a 35,5% na quarta

Thiago  Queiroz/Estadão Conteúdo

Quase um quarto dos estudantes 
diz ter sofrido bullying de colegas

Em 2019, um em cada 
cinco estudantes (21,4%) 
de 13 a 17 anos afirmou ter 
sentido que a vida não va-
lia a pena ser vivida nos 30 
dias anteriores à Pesquisa 
Nacional de Saúde do Esco-
lar (PeNSE) 2019, divulgada 
nesta sexta-feira (10). No 
mesmo período, quase um 
quarto (23%) disse ter so-
frido bullying de colegas.

Em 2018, o então presi-
dente Michel Temer sancio-
nou uma lei de combate ao 
bullying nas escolas. O texto 
alterou um trecho da Lei 
9.394, de 1996, e passou a 
ampliar as obrigações das es-
colas em promover medidas 
de conscientização, preven-
ção e combate ao bullying.

O novo texto também 
busca combater outros tipos 
de violência como agressão 
verbal, discriminação, furto 
e roubo. O bullying, inclu-
sive, foi apontado pela polí-
cia como um dos fatores que 
levaram um adolescente 

de 14 anos a atirar contra 
colegas em uma escola de 
Goiânia, em 2017. Dois alu-
nos foram mortos e outros 
quatro ficaram feridos.

n DADOS
Entre os estudantes que 

responderam à pesquisa do 
IBGE, 35,4% declararam já 
ter tido sua iniciação sexual. 
Apenas 63,3% deles usaram 
preservativo em sua primei-
ra relação e 40,9% não o uti-
lizaram na última relação.

Ainda de acordo com 
a pesquisa, 11,6% dos es-
tudantes de 13 a 17 anos 
deixaram de ir à escola por 
não se sentirem seguros 
no trajeto de ida ou volta 
para casa.

Nesse caso, o porcentual 
entre os alunos de escolas 
públicas é mais que o do-
bro da rede privada. E 21% 
afirmaram terem sido agre-
didos pelo pai, mãe ou re-
sponsável alguma vez nos 
últimos 12 meses. (AE)

n NÚMEROS

Ao todo, 63,3% dos 
estudantes de 13 a 17 anos 
informaram ter ingerido 
pelo menos uma dose 
de bebida alcoólica

Doria lança Bolsa para apoio a autônomos 
informais em situação de vulnerabilidade

O governador João Doria 
lançou nesta sexta-feira (10), 
o Bolsa Empreendedor, pro-
grama inédito com oferta de 
100 mil bolsas para autôno-
mos informais em situação 
de vulnerabilidade. O Estado 
vai investir R$ 100 milhões 
no projeto, com prioridade 
para mulheres, jovens, pretos 
e pardos, indígenas e pessoas 
com deficiência que também 
vão receber qualificação e mi-
grar para o mercado formal.

Para a região metropoli-
tana, na qual está inserido o 
ABC, serão destinadas 52.196 
bolsas. “O Bolsa Empreende-
dor é uma ação ancorada em 
três pilares. Primeiro, o auxílio 
financeiro que é fundamental. 
É preciso, é o recurso que faz 
a diferença para o empreen-
dedor se sentir amparado e 
avançar em sua iniciativa. De-
pois, a qualificação, e aí tem o 
papel importante do Sebrae 
para orientar e evitar que a 
pessoa cometa erros. A ori-
entação para a formalização, 
que também é um trabalho 
conjunto do Sebrae, governo 
do Estado e prefeituras”, afir-
mou o governador.

“Outro valor muito signi-
ficativo é a prioridade do pro-
grama para mulheres, negros, 

mulatos, indígenas, jovens en-
tre 18 e 35 anos e pessoas com 
deficiência. Isso é claro, defini-
tivo e decisivo neste processo”, 
complementou Doria.

A iniciativa é capitaneada 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, em 
parceria com a Secretaria de 
Governo e o Sebrae-SP (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
em São Paulo).

O objetivo é impulsionar 
novos empreendimentos, 
incentivar pequenos negó-
cios e tirar autônomos da 
informalidade. O Bolsa Em-
preendedor deve beneficiar, 
direta e indiretamente, cerca 
de 400 mil pessoas.

Cada bolsa será de R$ 1 
mil e paga em duas parcelas de 
R$ 500. Para ter acesso ao pro-
grama, os autônomos devem 
participar de um curso gratu-
ito de empreendedorismo do 
programa Empreenda Rápi-
do, com frequência mínima de 
80%. Todos também devem 
obter formalização como MEI 
(Microempreendedor Individu-
al) ou outra natureza jurídica.
Qualquer pessoa elegível pode 
se inscrever no portal do Bolsa 
do Povo (www.bolsadopovo.
sp.gov.br), até dia 19. (RL)

AINDA 
É NOTÍCIA

Indígenas marcham 
pelo centro de 

Brasília e fazem 
reivindicações

Indígenas realizaram nesta 
sexta-feira (10) ato na região cen-
tral de Brasília. O grupo reúne 
participantes da 2ª Marcha Na-
cional das Mulheres Indígenas. 
Segundo os organizadores, cerca 
de 5 mil mulheres de mais de 172 
etnias indígenas estão acampadas 
próximo à Fundação Nacional de 
Artes (Funarte), a 5 quilômetros 
da Praça dos Três Poderes.

Com faixas contra o governo 
federal e pela manutenção de 
seus direitos constitucionais, o 
grupo deixou o acampamento 
por volta das 9h e seguiu em 
caminhada pelo Eixo Monu-
mental até a avenida W3 Sul, de 
onde foi para a Praça do Com-
promisso. Na praça, o grupo ho-
menageou a memória do índio 
pataxó Galdino Jesus dos San-
tos, morto, no local, por cinco 
jovens de classe média que, em 
1997, atearam fogo em seu cor-
po. Durante o ato, um boneco 
alusivo ao presidente Jair Bolso-
naro foi queimado. (ABr)
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Para Guedes, iniciativa de Bolsonaro 
colocou ‘tudo de volta aos trilhos’

Modalmais/AP Exata: governo tem 48,9% 
de avaliações negativas e 24% de positivas

Um dia depois de o presi-
dente Jair Bolsonaro divulgar 
uma nota em que recuou de 
ataques ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
apostou suas fichas na pacifica-
ção do país e na continuidade 
das discussões de reformas. 
“A iniciativa do presidente Jair 
Bolsonaro ontem colocou tudo 
de volta aos trilhos”, afirmou 
Guedes, em evento virtual do 
Credit Suisse.

De acordo com o ministro, 
a manifestação divulgada na 
quinta-feira deixou claro que 
Bolsonaro está jogando den-
tro das regras e que qualquer 
excesso verbal foi um “mal 
entendido”. “O presidente 
não sinalizou em nenhum 
momento que descumpriria 

Pesquisa feita pelo banco 
Modalmais e consultoria AP 
Exata aponta que os índices 
de aprovação do governo Bol-
sonaro sofreram uma nova 
queda nesta semana. Segundo 
levantamento, o índice de pes-
soas que avaliam o governo 
como bom ou ótimo é de 24% 
(queda de 4,1% em relação à 
semana anterior). As que ava-
liam como ruim ou péssimo 
somam 48,9% (0,5%. p.p. a 
mais) e as que consi deram o 
governo como regular ficaram 
em 27,1% (3,4% p.p. a mais).

De acordo com o levanta-
mento, apesar de ter diminuí-

Astrazeneca some dos postos, e 
SP ameaça ir ao STF contra União
Doria afirmou que recorrerá ao Supremo caso 1milhão de doses não sejam entregues até  terça

Quase todos os postos de 
saúde da cidade de São Paulo 
estão sem vacina da AstraZen-
eca para aplicar como segunda 
dose nesta sexta-feira (10). O 
problema chega a mais de 95% 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e outros pontos de apli-
cação, como parques e drive-
thrus. Cerca de 200 mil pessoas 
estão com a aplicação atrasada, 
número que chegará na segun-
da-feira a 340 mil, segundo a 
prefeitura. 

O governador João Doria 
(PSDB) disse que o Estado pre-
tende recorrer ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) caso não 
receba do Ministério da Saúde 
1 milhão de doses de Astrazen-
eca até a próxima terça-feira. 
A quantia, segundo Doria, já 
deveria ter sido entregue pelo 
governo federal, evitando o de-
sabastecimento do imunizante.

“O ministério deve, sim, um 
milhão de doses da vacina da 
Astrazeneca e, se não der por 
aquilo que representa a propor-
cionalidade de São Paulo e seus 
645 municípios, dará por deter-
minação do Supremo Tribunal 
Federal (STF)”, disse o governa-
dor. “Se não recebermos a vaci-
na até a próxima terça, como 
é a promessa do Ministério 
da Saúde, ingressaremos com 
nova medida no Supremo.”

Segundo Doria, o Estado já 
enviou dois ofícios ao Minis-

tério da Saúde solicitando que 
providencie a entrega de vaci-
nas. “Isso não é um problema 
só de São Paulo, é um problema 
do país”, disse Em reportagem 
publicada na quinta(9) o Es-
tadão apontou que alguns Es-
tados temem a falta da Astraze-
neca nas próximas semanas.

Doria acrescentou ainda 
que, caso não tenha doses da 
Astrazeneca, que o ministério 
forneça a vacina da Pfizer, suge-
rindo o uso heterólogo como 
alternativa. Na nota técnica 

6/2021, o ministério deter-
minou que vacinas heterólo-
gas podem ser administradas 
quando houver indisponibi-
lidade do imunizante aplicado 
como primeira dose. Não espe-
cificou, contudo, quais seriam 
os critérios para isso.

n OUTRO LADO
Na quinta-feira, o ministé-

rio afirmou que já repassou ao 
Estado 12,4 milhões de doses 
da Astrazeneca referentes à 
primeira aplicação e outras 9,2 

milhões à segunda. A diferença, 
cerca 2,8 milhões de doses, se-
gundo a pasta, ainda não foi 
enviada porque o intervalo 
previsto só terminaria no final 
deste mês. “Ao contrário do 
que foi divulgado pelo governo 
de São Paulo, o Ministério da 
Saúde não deve segunda dose 
da Astrazeneca ao Estado de 
São Paulo”, diz a nota. Ainda de 
acordo com a pasta, São Paulo 
utilizou como primeira dose 
vacinas destinadas a dose dois.

n PFIZER
O cenário de falta de imu-

nizantes passou a afetar nesta 
sexta-feira as doses da Pfizer. 
Em cerca de 400 postos e pon-
tos de aplicação, a vacina não 
estava sendo ofertada no fim 
da manhã, falta que também 
foi constatada em todas as zo-
nas da cidade. Além da segunda 
dose, o imunizante é aplicado 
em adolescentes a partir de 12 
anos. No início da tarde, parte 
dos postos passaram a infor-
mar um abastecimento.

Ao menos três Estados re-
lataram nesta sexta-feira a falta 
do diluente necessário para a 
aplicação da Pfizer. Bahia, Per-
nambuco e Mato Grosso do 
Sul disseram que o envio do 
insumo está atrasado por parte 
do Ministério da Saúde. Sem 
a diluição, parte das doses fica 
parada nos estoques. (AE)

Governo do Estado de SP

Cerca de 200 mil pessoas estão com a aplicação atrasada

Bolsonaro busca acalmar apoiadores: 
não é possível ‘degolar todo mundo’

O presidente Jair Bolson-
aro afirmou nesta sexta-feira 
(10) que não é possível “de-
golar” seus opositores. A fala 
vem em meio à tentativa do 
chefe do Executivo de mini-
mizar, a apoiadores, o der-
retimento de sua base de 
sustentação após sinalizar 
nesta quinta-feira, em nota, 
o recuo em seus ataques ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). A ofensiva sobre a 
Corte é incentivada pelos 
simpatizantes.

“Alguns querem que eu vá 
lá e degole todo mundo. Hoje 
em dia, não existe país iso-
lado, todo mundo está inte-
grado ao mundo”, justificou 
o presidente, pedindo, nova-
mente, calma aos presentes 
após a divulgação da carta. 
“É preciso buscar o entendi-
mento o máximo possível”, 
declarou. O presidente repe-
tiu que o “retrato” que fez so-
bre as manifestações de 7 de 
setembro em São Paulo não é 
dele, mas sim do povo.

Apesar de a possível mu-
dança de posicionamento 
ter causado desalento em 
parte dos apoiadores, ao 
ser questionado se a su-
posta mudança de pos-
tura poderia resultar na 
soltura do deputado preso 
Daniel Silveira (PSL-RJ), 
o presidente se mostrou 
incomodado e disse que, 
sobre algumas coisas, não 
poderia comentar. “Tem 
coisas que não posso falar 
com você”.

n CAMINHONEIROS
Bolsonaro também bus-

cou minimizar o arrefeci-
mento dos bloqueios de 
caminhoneiros em estradas 
do país e rechaçou que haja 
um “recuo” de manifestações 
bolsonaristas contra o Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

“Você quando quer matar 
um verme, às vezes mata a 
vaca. Até domingo, se ficar 
parado, a gente vai sentir, mas 
se passar disso, complica a 
economia do Brasil. Ninguém 
está recuando. Não pode ir 
pro tudo ou nada”, disse o 
presidente a apoiadores, res-
saltando, em seguida, que “aos 
poucos vai arrumando” o país.

Na quinta, Bolsonaro já 
havia afirmado que as mani-
festações não poderiam pas-
sar de domingo, sob pena de 
prejudicar o abastecimento 
nacional, e também já tinha 
buscado abrandar os efei-
tos sobre apoiadores de sua 
“carta de recuo”. 

Um dos principais líderes 
dos protestos a favor do 
gover no, Zé Trovão divulgou 
nesta sexta um vídeo em que 
declara o fim da paralisação 
de caminhoneiros, que em 
seu ápice bloqueou rodovias 
em ao menos 16 Estados. 
Juntando-se aos apoiadores 
que recuaram nas críticas ao 
presidente Jair Bolsonaro, 
o caminhoneiro defendeu a 
“harmonia entre os poderes” 
e afirmou que o presidente 
colocou a gestão do país aci-
ma de sua popularidade. (AE)

as regras democráticas. Nosso 
presidente merece respeito, 
ganhou a eleição com mais 
de 60 milhões de votos”, afir-
mou. “Nunca aposte contra a 
demo cracia brasileira, vamos 
sempre surpreender.”

Guedes disse, ainda, confiar 
na cooperação do Congresso e 
do STF e que já tinha reuniões 
agendadas com os presidente 
da Corte, da Câmara e do Sena-
do quando as “celebrações” do 
dia 7 de setembro “causaram 
grande ruído político”.

n DISCURSO
O ministro minimizou o 

discurso antidemocrático e os 
ataques ao Supremo Tribunal 
Federal de Bolsonaro. Ainda 
comentou sobre a Carta à Na-
ção do presidente da República 

e disse que foi uma declaração 
contra qualquer mal enten-
dido, para esclarecer que não 
estava convocando ninguém 
contra o STF, o Congresso ou 
qualquer Poder Constituído. 
“O presidente pode ter ultra-
passado os limites no discurso, 
mas não nos atos.”

Guedes também disse que 
as pessoas são humanas, com-
etem erros e às vezes ultrapas-
sam “seu território”, mas a 
beleza do Brasil é de que quando 
isso ocorre outro Po der reage e 
todos voltam a seus lugares.

O ministro reconheceu que 
o nível de ruído está alto atual-
mente no Brasil, mas disse que 
o que ocorreu nos últimos dias 
foi a manifestação pacífica de 
milhões de pessoas e a celebra-
ção da democracia. (AE)

do a adesão aos movimentos 
pró-governo realizados no 
último dia 7 de setembro, os 
atos conseguiram testar a ca-
pacidade do presidente “para 
parar o país”.

A pesquisa avaliou que a 
carta pedindo harmonização 
entre Poderes assinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro na 
quinta-feira (9) também o 
deixa em uma posição con-
fortável com relação à tensão 
que ele criou. 

“Se Alexandre de Moraes 
seguir agenda punitivista, 
será visto como alguém que 
não quer cooperar para o 

apaziguamento institucio-
nal”, diz a pesquisa sobre o 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, que virou o princi-
pal alvo da base do presidente.

“Nem mesmo a militân-
cia governista acredita que o 
presidente realmente esten-
deu uma bandeira branca 
porque pretende mudar o 
comportamento bélico. Bol-
sonaristas e oposição viram 
na jogada um ato estratégico, 
para garantir a governabi-
lidade e reduzir as pressões. 
Algo certeiro e pontual, mas 
com data de validade”, avalia 
o levantamento. (AE)

Você pode acreditar

/diarioregionaloficial/diarioregionaloficial
www.diarioregional.com.br
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Vendas do varejo estão 5,9% acima 
do patamar pré-pandemia, diz IBGE
Crescimento, porém, não é homogêneo e parte dos segmentos está em nível inferior ao de fevereiro de 2020

A melhora no desempen-
ho do varejo na passagem de 
junho para julho fez o volume 
de vendas do setor ficar 5,9% 
acima do nível de fevereiro de 
2020, pré-pandemia. No vare-
jo ampliado, que inclui ativi-
dades de veículos e material de 
construção, as vendas operam 
3,2% acima do pré-pandemia. 

Os dados integram a Pes-
quisa Mensal de Comércio e 
foram divulgados ontem (10) 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

As vendas cresceram 1,2% 
em julho, na comparação com 
o mês anterior, registrando a 
quarta taxa positiva consecu-
tiva. Com isso, o patamar do 
setor atingiu recorde na série 
histórica iniciada em 2000. No 
ano, o varejo acumula cresci-
mento de 6,6% e, nos últimos 
12 meses, avançou 5,9%.

O IBGE alerta que, apesar 
do avanço, o movimento in tra-
setorial do varejo é mui to hete-
rogêneo. “Algumas ati  vi dades 
ainda não conse gui   ram recu-
perar as perdas na pan demia. É 
o caso de equi pamentos e ma-
terial para es critório, que ainda 
está 26,7% abaixo do patamar 
pré-pandemia, ou combustíveis 

e lubrificantes, que está 23,5% 
abaixo”, afirmou o ge rente da 
PMC, Cristiano Santos.

Entre as oito atividades pes-
quisadas, cinco tiveram taxas 
positivas em julho. A alta mais 
expressiva foi a de outros arti-
gos de uso pessoal e doméstico 
(19,1%). “Vemos uma trajetória 
de recuperação dessa atividade, 
que faz grandes promoções e 
aumenta sua receita bruta de 
revenda, em um novo momen-
to de abertura e maior flexibi-
lização do isolamento social, 

o que gera maior aumento da 
demanda”, explicou Santos.

Tecidos, vestuário e calça-
dos (2,8%), equipamentos e 
ma terial para escritório, infor-
mática e comunicação (0,6%) 
também avançaram no perío-
do. Supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 
(0,2%) e artigos farmacêuticos, 
ortopédicos, de perfuma ria e 
cosméticos (0,1%) fica ram es-
táveis. Por outro lado, as ativi-
dades de livros, jornais, revistas 
e papelaria (-5,2%), móveis e 

Caro(a) leitor(a), sempre que receber algum 
dinheiro extra ou inesperado, provavelmente 
você será afetado pela “contabilidade mental”, 
mesmo sem entender direito o que esse 

processo significa. 
Conhecendo o conceito de contabilidade mental,  

você descobrirá se o destino que pretende dar para o 
recurso extra é mesmo o ideal e necessário. 

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

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

Porém, segundo a área de estudos de Finanças 
Comportamentais, separamos o patrimônio em partes, 
para só então tomar decisões de forma individual. 
Isso é contabilidade mental, ou seja, a separação do 
patrimônio em compartimentos mentais diferentes. 

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

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

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

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

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

Porém, no sentido contrário, se o ilustre presente 
chega e você não tem dívidas e suas finanças 
estão em ordem, a contabilidade mental pode agir 
positivamente, de forma a lhe ajudar a investir ou 
mesmo tirar aquele sonho do papel.

Sendo assim, antes de tomar qualquer decisão 
financeira, pensei friamente, ponderando todos os 
reflexos de sua resolução.

Se você ficou com alguma dúvida sobre este 
assunto, manda uma mensagem que te explico. Meu 
e-mail é o falandofacil123@gmail.com e meu site é o 
www.sergiobiagioni.com.br.

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

Entrou dinheiro extra?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

‘Efeito trégua’ perde força, dólar sobe 0,8% e Bolsa cai 0,9%

O efeito da “bandeira bran-
ca” levantada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) na 
quinta-feira, em forma de nota, 
durou apenas até a manhã de 
ontem (10), com o mercado já 
vendo o movimento com ce-
ticismo. Influenciada também 
pelo mau humor do mercado 
de Nova York, a Bolsa brasilei-
ra (B3) fechou com queda de 
0,93%, aos 114.286 pon tos 
– na semana, cedeu 2,26%. 
No câmbio, o dólar avançou 
0,76%, cotado a R$ 5,2671.

O vice-presidente Hamilton 

Mercado viu sinal de paz de Bolsonaro com ceticismo, após presidente sinalizar que carta visou conter alta do dólar

Mourão afirmou ontem que a 
carta pedindo harmonização 
entre os Poderes, assinada por 
Bolsonaro, abre espaço para a 
re tomada do diálogo respeito-
so entre Executivo e Judiciário. 
Na mesma linha, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
aposta na pacificação e na con-
tinuidade das discussões de 
reformas. “A iniciativa do presi-
dente colocou tudo de volta aos 
trilhos”, disse Guedes durante 
even to virtual do Credit Suisse.

Porém, a trégua foi coloca-
da em prova logo na manhã de 

ontem, após Bolsonaro dizer a 
apoiadores que a publicação do 
documento foi como uma espé-
cie de antídoto à alta do dólar 
e ao preço dos combustíveis. 
Na ocasião, o presidente disse 
que a manifestação do dia 7 de 
setembro, quando atacou dura-
mente o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Alexan-
dre de Moraes, “não foi em vão”. 
Na quinta, em reação à nota, o 
dólar despencou para R$ 5,19 
na mínima e a Bolsa, que até 
então vinha em queda, dispa-
rou subitamente para 1,7%.

A economista-chefe do Ban-
co Ourinvest, Fernanda Con-
sorte, pondera que há dúvidas 
sobre os próximos passos de 
Bolsonaro e seus impactos “na 
evolução das reformas”, em 
meio a um cenário de inflação 
elevada e de revisões para baixo 
do crescimento econômico. “Is-
so gera cautela e aumenta a aver-
são ao risco para Brasil”, disse.

Além do cenário local, o clima 
do exterior, com os investidores 
preocupados com a recupera-
ção da economia, também afe-
tou os negócios por aqui. (AE)

eletrodomésticos (-1,4%) e com-
bustíveis e lubrificantes (-0,3%) 
reduziram o volume de vendas.

n VAREJO AMPLIADO
No varejo ampliado, que in-

clui, além do vare jo, veículos e 
materiais de cons trução, o vol-
ume de vendas cresceu 1,1% 
em julho, frente a junho. O au-
mento foi puxado pe lo setor de 
veículos, partes e peças (0,2%), 
enquanto material de cons-
trução variou negativamente 
(-2,3%). (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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Segmento de artigos de uso pessoal e doméstico registrou a maior alta em julho

Helena Pontes/Agência IBGE



Ingresso foi formalizado durante visita do prefeito Ricardo Nunes à sede do colegiado regional
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Helber Aggio/PMSA

Paulo Serra assina protocolo observado por Volpi (esq.), Nunes, Filippi e Lima

O Consórcio Intermuni
cipal ABC formalizou a parti
cipação da Prefeitura de São 
Paulo no colegiado regional. 
Com o protocolo assinado 
du rante a assembleia mensal 
realizada ontem (10), a Capi
tal passa a ter assento no 
Conselho Consultivo Político 
Permanente da entidade.

O prefeito da Capital, Ri
car do Nunes (MDB), partici
pou da assembleia presencial 
e assinou o documento junta
mente com o presidente do 
Consórcio e prefeito de Santo 
André, Paulo Serra (PSDB).

Também participaram da 
reu nião os prefeitos de Dia
de ma, José de Filippi Junior 
(PT); Ribeirão Pires, Clovis 
Vol pi (PL), e de Rio Grande 
da Serra, Claudinho da Gela

deira (PSDB), além dos vice
prefeitos de São Bernardo, 
Marcelo Lima (PSD), e de 
Mauá, Celma Dias (PT).

O presidente do Consórcio 
destacou que a maior aproxi
mação da região com a Capi
tal vai facilitar a viabilização 
de iniciativas em conjunto. 
“Nosso objetivo é ampliar a in
tegração dos sete municípios 
com a Capital, consolidando 
o Consórcio como órgão de 
go  vernança regional. Com 
a participação de São Paulo, 
po  demos sintonizar políticas 
públicas para melhorar o dia a 
dia de nossa gente em temas 
comuns como transporte e 
drenagem”, afirmou Serra.

Serra entende que a apro
ximação será importante para 
que a Capital e o ABC evoluam 
em pautas comuns, como a 
construção do Pis cinão do Ja
boticabal (loca lizado na tríplice 
divisa de São Paulo, São Caetano 
e São Bernardo) e a implementa
ção do BRTABC, ônibus de alta 
velocidade que ligará a Capital 
a São Bernardo, passando por 
São Caetano e Santo André.

“A proximidade proposta 
pe lo Consórcio será funda

mental para garantir a quali
dade de vi da da população e 
tirar do papel obras de grande 
impacto”, prosseguiu Serra.

n UNIÃO
O prefeito da Capital res

saltou que a formalização da 
parceria fortalece a união entre 
os municípios. “Vamos discutir 

políticas públicas tanto para o 
ABC  como para a cidade de São 
Paulo e compartilhar muitas 
experiências. Temos muito a 
contribuir, principalmente no 
póspandemia”, disse Ricardo 
Nunes, que assumiu o execu
tivo da Capital em maio, após 
a morte de Bruno Covas.

Nunes destacou que a Ca

Prefeitura da Capital ganha assento 
no Consórcio Intermunicipal ABC

Polícia Militar fecha desmanche 
clandestino em Santo André

Consórcio ABC aborda enfrentamento 
da violência financeira contra idosos

Cidades do ABC intensificam 
vacinação neste final de semana

Durante patrulhamen
to no bairro Parque Novo 
Oratório, em Santo André,  
nesta sextafeira (10), a equi
pe do 6º BAEP  desconfiou de 
dois indivíduos dentro de um 
posto de combustível, os quais 
demonstraram nervosismo 
com a presença policial.  Na 
busca pessoal foi localizada 
uma chave e um módulo de 
injeção veicular. Ao serem 
questionados, os homens 
confessaram trabalhar para o 
mercado clandestino de peças 

O Consórcio Intermunici
pal ABC transmitirá ao vivo, na 
próxima terçafeira (14), a partir 
das 10h, live com o tema “En
frentamento da violência finan
ceira contra pessoas idosas”.

O evento é organizado em 
parceria entre o Grupo de Trab
alho (GT) Pessoa Idosa do Con
sórcio ABC e a Fundação Procon/
SP e conta com a participação 

Ao menos duas cidades do 
ABC vão intensificar a imuni
zação contra a covid19 neste 
final de semana. Hoje (11), 
Mauá promoverá novo mu
tirão de vacinação. A ação será 
aberta ao público em geral, mas 
voltado principalmente a quem 
participou do ‘Arraiá da Vacina
ção’, ocorrido em 26 de junho. 
Os munícipes imunizados no 
evento poderão antecipar a 
aplicação da segunda dose.

Realizado nos estaciona
mentos da Prefeitura para 
imunizar os indivíduos com 
40 anos ou mais, o ‘Arraiá’ 
atraiu 10.439 pessoas em 12 
horas de vacinação.

Hoje, as 23 Unidades Bási
cas de Saúde (UBSs) de Mauá 
abrirão as portas das 9h às 
16h para antecipar a segunda 
dose a este público e vacinar as 
pessoas com 12 anos ou mais 
(primeira ou segunda doses).

O ‘carro da vacina’ vai 
voltar a circular pelos bairros, 
no mesmo horário de funcio
namento das UBSs. O serviço 
itinerante estreou na última 
segundafeira (6). 

automotivas e que a chave era 
de um desmanche, indicando 
o endereço à equipe.

No galpão foram encontra
dos um VW Voyage desmonta
do, produto de furto. Também 
foram encontradas dezenas de 
peças automotivas sem iden
tificação, bem como vários 
veículos desmontados sem a 
possibilidade de identificação. 

Os indivíduos foram con
duzidos ao 2º Distrito Policial 
de Santo André, permanecen
do à disposição da Justiça. (RL) 

A Prefeitura de Diadema  
realiza hoje mais um Dia D de 
vacinação contra a covid19, 
das 8h30 às 16h, nas 18 Uni
dades Básicas de Saúde (UBS) 
e no Teatro Clara Nunes (para 
os munícipes que moram nas 
regiões das UBSs Centro e Real).

Poderão ser vacinados com 
a primeira dose os jovens de 12 
anos ou mais, além dos demais 
contemplados nos grupos an
teriores e que por algum moti
vo ainda não foram vacinados; 
pessoas aptas a tomarem a se
gunda dose (D2), seja aquelas 
que estão no prazo ou as que 
estão com a dose em atraso; e 
os idosos com idade igual ou 
superior a 85 anos e que foram 
imunizados há seis meses com 
a segunda dose de Coronavac. 

 “A Coordenação da Atenção 
Básica convoca novamente os 
usuários de Diadema para mais 
um sábado de vacinação. Nos
sas unidades e equipes estão 
prontas e motivadas para vaci
nar o maior número possível de 
pessoas”, destacou a coordena
dora da Atenção Básica, Maria 
Luiza Malatesta. (RL)

Prefeitura de Mauá 
descarta caso de 
variante Delta no 

município

Ribeirão Pires 
vai intensificar 

busca por casos
 de tuberculose

A Prefeitura de Mauá di
vulgou nota nesta sextafeira 
(10), na qual descarta caso 
de variante Delta na cidade. 
“Diferentemente do que foi 
publicado por meios de comu
nicação regionais, não há reg
istros oficiais sobre a infecção 
da variante Delta na cidade.” 

Segundo informações di
vulgadas, as quais teriam sido 
confirmadas pelo go verno do 
Estado, Mauá teria registrado 
o primeiro caso de infecção 
pela nova cepa no ABC. No 
entanto, segundo a prefei
tura, a Gerência de Vigilância 
Epidemiológica(GVE) de Santo 
André, responsável pelos sete 
municípios, confirmou que a 
paciente acometida pela va
riante Delta reside em Fran
co da Rocha, não em Mauá. 

“É sabido que a variante 
Delta já circula pela região 
metropolitana de São Paulo. 
No entanto, não há registro 
de infecção em Mauá até o 
momento”, diz a nota. (Re
portagem Local)

Ribeirão Pires vai iniciar a 
partir de segundafeira (13) a 
campanha de “Intensificação da 
busca ativa de casos de Tubercu
lose  2ª fase”,  do Programa de 
Tuberculose, promovido pelo 
SAE (Serviço de Assistência 
Especializada) do município. A 
ação ocorrerá até 27 deste mês.

Pacientes que apresentarem 
tosse constante há mais de duas 
semanas, febre ao final da tarde, 
suor noturno e emagrecimento, 
devem procurar a Unidade Bási
ca de Saúde mais próxima de 
sua residência para a realização 
de exames. O objetivo da cam
panha é a prevenção e o diag
nóstico precoce da doença, a fim 
de evitar sua transmissão.  

O Serviço de Atenção Es
pecializada (Avenida Francisco 
Monteiro, 205) realizará o exame 
de baciloscopia para identifica
ção da doença aos sintomáticos 
respiratórios, de segunda a sex
tafeira, das 8h às 16h. Dúvidas 
podem ser esclarecidas pelo do 
telefone: 48284441. (Reporta
gem Local)

pital faz divisa com cinco dos 
sete municípios e que vivem 
nessas divisas 4,5 milhões de 
pessoas, das quais 3 milhões 
no lado paulistano. “Podere
mos, juntos, discutir questões 
comuns para melhor integra
ção entre as políticas públi
cas adotadas nas diferentes 
áreas.” (Reportagem Local)

n O NÚMERO

4,5 milhões
de pessoas vivem nas divisas 
da Capital com cinco dos sete 
municípios da região

Região prorroga 
restrições à abertura 

do comércio até 
30 de setembro

Em assembleia realizada 
ontem (10) na sede do Con
sórcio Intermunicipal, os pre
feitos dos sete muni cí pios 
de   cidiram manter as res tri
ções de horário e ocupação 
das atividades de comércio e 
prestação de serviços no ABC.

No dia 17 de agosto, o 
governo do Estado liberou 
o funcionamento do co
mércio, que pode operar 
sem restrições, com ho rá
rio integral e 100% da ca
pacidade de público.

Porém, o ABC havia op
tado por manter as restrições 
ao menos até 15 de setem
bro. Na reunião de ontem, o 
Consórcio decidiu prorrogá
las até o próximo dia 30.

Assim, Santo André, Dia
dema, Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra man
têm a ocupação dos esta be
lecimentos limitada a 80% 
e o horário de funciona
mento das 6h até 0h. 

São Bernardo seguirá com 
medidas um pouco mais ri
gorosas: o comércio da cidade 
funciona das 6h às 23h, com 
60% da capacidade de público. 
Única exceção no ABC, São 
Caetano seguiu o entendi
mento do governo do Estado, 
e seu comércio opera sem re
strições. (Reportagem Local)

das especialistas em Proteção e 
Defesa do Consumidor Hilma 
Araújo dos Santos, Leda Carolina 
de Faleiros Costa e Maria de Fáti
ma Souza Caetano. A mediação é 
de Welbe Cavalcante Macedo, co
ordenador do GT Pessoa Idosa.

O evento poderá ser acessa
do na página do Consórcio ABC 
no Facebook (www.facebook.
com/consorcioabc). (RL)
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘
’’

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

Você pode acreditar
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar
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INFORME

ELETROCARDIOGRAMA  OCUPACIONAL

Dra. Adriana Nunes Lima, Farmacêutica-Bioquímica responsável 
pelo Laboratório de Análises Clínicas do Grupo Biomédic.

Os batimentos do coração são originados à partir de 
estímulos elétricos, que surgem em uma das câmaras 
cardíacas, denominada átrio direito. O estímulo elétrico 
gerado neste local passa a percorrer um tecido de con-
dução especializado, que funciona como uma verda-
deira “rede elétrica”, e que percorre todas as câmaras 
cardíacas.
À medida que o estímulo elétrico segue por esta rede, 
ele atua de modo a produzir as contrações cardíacas. 
Estas contrações bombeiam o sangue por todo o orga-
nismo.
O eletrocardiograma é o exame , onde é feito o registro 
da variação dos potenciais elétricos, gerados pela ativi-
dade elétrica do coração. Estes sinais elétricos podem 
ser detectados na superfície do corpo e registrados 
através da utilização de um aparelho chamado eletro-
cardiógrafo.
O ECG indica a freqüência e o ritmo dos batimentos 
cardíacos (regular ou irregular). Também indica a po-
sição das câmaras cardíacas, e se existe aumento de 
uma ou de mais de uma delas. Através do ECG, o mé-
dico poderá avaliar o padrão dos sinais elétricos cardí-
acos, que se alteram em presença de muitas doenças.
No exame ECG pode mostrar:
·Batimentos e ritmos cardíacos anormais (arritmias car-
díacas) 
· Bloqueios no sistema de condução dos impulsos elé-
tricos do coração (congênitos ou causados por doen-
ças) 
· Dilatação do músculo cardíaco, devido à hipertensão 

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

ä

avisos

“MZf ferramentaria e usinagem eireLi 
torna público que recebeu, da Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá, a Licença de Ope-
ração nº 2021076 para o cnae 2539-4/01 
- serviços de usinagem, tornearia e solda 
situada à Rua José Pietro Garcia, número 
60, Bairro Jardim Oratório, Mauá, SP, con-
forme consta no Processo Administrativo nº 
5290/2017.”

Fundação Florestan Fernandes
edItal de ConVoCação

A Fundação Florestan Fernandes convoca todas as Enti-
dades Comunitárias do Município para participarem do 
Conselho de Compromisso da Fundação (art. 27 do Dec. 
Mun. n.º 5.050/98, com a redação que lhe foi dada pelo 
Dec. Mun. n.º 5.956/05). Para participar do Conselho a 
entidade deverá possuir os mesmos fins da Fundação; 
estar regularmente constituída no Município; e observar 
as demais providências contidas em lei, em especial, na 
Deliberação do Conselho Curador n.º 001, de 24/07/14 
e na Lei Municipal n.º 1.584/97. Os interessados deverão 
comparecer, com a documentação exigida, de seg./sex., 
das 9h/16h, em sua sede localizada na Rua Manoel da 
Nóbrega, 1149, Diadema – SP, até as 16h do dia 14/09/18. 
A reunião inaugural do Conselho de Compromisso Biênio 
20/22 será realizada na sede da Fundação, dia 15/09/21, às 
15h. A reunião terá como pauta a seguinte ordem do dia: 1) 
Eleição do representante do Conselho de Compromisso para 
o Conselho Curador (inciso VIII, do art. 12, do Estatuto); 
2) Discussão sobre o início dos trabalhos.

diadema, 08 de setembro de 2021.
Manoel eduardo Marinho

Diretor-Presidente da Fundação

Prefeitura do Município de Diadema. PORTARIA N.º 
226 de 10.09.2021 
Nomeia as pessoas abaixo relacionadas para ocu-
pação de cargo.
CARGO DE AGENTE SERVIÇOS COZINHA II – 
COZINHEIRO - 40º CONCURSO PÚBLICO–EDI-
TAL Nº 03/2020
3º,JOANDESON MIRANDA DE JESUS,544523593
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
I - 40º CONCURSO PÚBLICO–EDITAL Nº 03/2020
20º,GRAZIELA ALVES PEREIRA,485105147
28º,AURI LIBARINA DE CASTRO,33189844
30º,DAIANE BEATRIZ SANTANA DOS SAN-
TOS,124795257
31º,MARIA ELIZABETH DA CONCEI-
CAO,118000445
32º,MATHEUS FIRMINO SAGITARIO,497260918
34º,JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA,416160451
35º,ROSANE REZENDE,292913424
36º,BRUNO TADEU DE OLIVEIRA SAN-
TOS,47742930
38º,RAQUEL MONDIN DE LIMA,294600292
39º,DIVA SICUPIRA DOS SANTOS,608076363
40º,LUANA XAVIER QUEIROZ DE FREI-
TAS,414089066
De acordo com capítulo IV – Edital 003/2020
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
I - 40º CONCURSO PÚBLICO–EDITAL Nº 03/2020
1º,ROSELAINE DE GODOI ALMEIDA,270218051
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA II - CIÊNCIA- 40º CONCURSO PÚBLICO–EDI-
TAL Nº 03/2020
1º,BARBARA DE FREITAS BESERRA,463028053
2º,FERNANDO DE JESUS GUILGER,494854789
5º,DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZUR-
DO,284395018
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA II – EDUCAÇÃO FÍSICA - 40º CONCURSO PÚ-
BLICO–EDITAL Nº 03/2020
1º,FERNANDO GALLO SALMAZI,302878427
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA II – GEOGRAFIA - 40º CONCURSO PÚBLICO–
EDITAL Nº 03/2020
2º,IVO FRANCISCO BARBOSA,411361880
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA II – ARTES - 40º CONCURSO PÚBLICO–EDI-
TAL Nº 03/2020
2º,HELOISA BARBOSA DE OLIVEIRA,376190632
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA FÍSICA - - 40º CON-
CURSO PÚBLICO–EDITAL Nº 03/2020
2º,AMANDA PELEGRINO DO ROSARIO MAR-
TINS,340973869
Diadema, 10.09.2021 – ODAIR CABRERA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
DE PESSOAS
EDITAL DE DESISTÊNCIA
A Prefeitura do Município de Diadema torna público, 
que o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a) não ma-
nifestou interesse na admissão, não comprovou o 
requisito do Edital ou não foi considerado(a) apto(a) 
no Exame Médico Admissional: 
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA II – EDUCAÇÃO FÍSICA-40º CONCURSO PÚ-
BLICO–EDITAL Nº 03/2020
2º,WILTON DE ASSIS MALOSTI,264737568
Diadema, 10 de setembro de 2021. ODAIR CABRE-
RA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GES-
TÃO DE PESSOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO.
Pr. Eletrônico: 65/2021 - PC: 081/2021. Objeto: 
Forn. de Mat. de Enfermagem. Resumo Ata RP 
196/2021 entre Município Diadema e DE PAULI CO-
MÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA. Resumo Ata RP 197/2021 entre 
Município Diadema e MEDEVICES PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Resumo Ata 
RP 198/2021 entre Município Diadema e QUALITY 
MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA. Resumo Ata RP 199/2021 entre 
Município Diadema e INJEX INDÚSTRIAS CIRÚR-
GICAS LTDA. Resumo Ata RP 200/2021 entre Mu-
nicípio Diadema e COMERCIAL CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA. Resumo Ata RP 201/2021 entre 
Município Diadema e CEMED COMERCIO IMPOR-
TAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 
Resumo Ata RP 202/2021 entre Município Diadema 
e MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES 
EIRELI. Resumo Ata RP 204/2021 entre Município 
Diadema e A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI. Resumo Ata RP 205/2021 
entre Município Diadema e DUPAC COMERCIAL 
LTDA.Itens homologados na publicação do Diário 
Regional dia 19/08/2021.Prazo de entrega: 10 dias 
úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publicação. 
PC: 264/2020 – Pr. Eletrônico: 155/2020. Resumo 
Rerratificação  da Ata RP 280/2020 e o Termo de 
Comodato nº 280-A/2020 entre Município Diadema 
e Ciscre Importação e Distribuição de Produtos Mé-
dicos Ltda p/Forn. de Testes de Bioquímica e Hor-
mônios. Fica retificada a cláusula 1ª a Ata inicial, 
p/ constar o CNPJ: 07.014.318/0003-32 a partir de 
01/06/2021.
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: 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 10/06/2021 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 10/06/2021 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pregão Eletrônico: 113/2021 - PC: 112/2021. Objeto: 
R.P PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-
TOS MANIPULADOS. Homologado o pregão em 
epígrafe declarando a licitação deserta de acordo c/
Desp. Pregoeiro (a).
Pr. Eletrônico: 091/21 - PC: 0120/21. Objeto: R. De P. 
P/O Forn. de Medicamentos. Homologo o objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pregão Eletrônico: 113/2021 - PC: 112/2021. Objeto: 
R.P PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-
TOS MANIPULADOS. Tornamos público que a Lici-
tação em epígrafe foi declarada “deserta”. 
Pr. Eletrônico: 091/21 - PC: 0120/21. Objeto: R. De 
P. P/O Forn. de Medicamentos. Tornamos públi-
ca a classificação preços ref. pregão em epígrafe. 
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, Item: 01 PIPERACILINA SODICA 4G + TA-
ZOBACTAM. Qtde: 24.000 uni. Vlr unit: R$34,50. 
Marca: AUROBINDO G. CRISMED COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA, Item: 02 DOXICICLINA 
100MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 16.000 uni. Vlr 
unit: R$0,37. Marca: DOXICLIN - PHARLAB; Item: 
07 ÁGUA PARA INJEÇÃO SISTEMA FECHADO 
500ML. Qtde: 64.000 uni. Vlr unit: R$4,0610. Mar-
ca: HALEXISTAR; Item: 14 LINEZOLIDA 2,0 MG/
ML SOL INJ IV ¿ 300ML. Qtde: 200 uni. Vlr unit: 
R$56,90. Marca: EUROFARMA/GENERICO; Item: 
22 DIGOXINA 0,25 MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 
120.000 uni. Vlr unit: R$0,15. Marca: PHARLAB-
GENERICO; Item: 39 RISPERIDONA 2 MG POR 
COMPRIMIDO. Qtde: 184.000 uni. Vlr unit: R$0,14. 
Marca: RISS/EUROFARMA; Item: 55 LINEZOLIDA 
2,0 MG/ML SOL INJ IV ¿ 300ML. Qtde: 50 uni. Vlr 
unit: R$36,90. Marca: EUROFARMA/GENERICO; 
Item: 63 DIGOXINA 0,25 MG POR COMPRIMIDO. 
Qtde: 30.000 uni. Vlr unit: R$0,15. Marca: PHAR-
LAB-GENERICO; Item: 80 RISPERIDONA 2 MG 
POR COMPRIMIDO. Qtde: 48.000 uni. Vlr unit: 
R$0,14. Marca: RISS/EUROFARMA. DIMASTER 
COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, Item: 
03 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO. Qtde: 
1.000.000 uni. Vlr unit: R$0,13. Marca: GENÉRICO 
PRATI DONADUZZI; Item: 20 CAPTOPRIL, 25 MG 
POR COMPRIMIDO. Qtde: 8.000.000 uni. Vlr unit: 
R$0,0340. Marca: GENÉRICO PRATI DONADU-
ZZI; Item: 32 SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL. Qtde: 
40.000 uni. Vlr unit: R$0,70. Marca: HIDRAPLEX - 
NATULAB; Item: 44 NIMESULIDA 100MG COMPRI-
MIDO. Qtde: 280.000 uni. Vlr unit: R$0,13. Marca: 
GENÉRICO PRATI DONADUZZI; Item: 61 CAPTO-
PRIL, 25 MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 2.000.000 
uni. Vlr unit: R$0,0340. Marca: GENÉRICO PRATI 
DONADUZZI; Item: 70 AMOXICILINA 500 MG POR 
CÁPSULA. Qtde: 200.000 uni. Vlr unit: R$0,30. 
Marca: GENÉRICO PRATI DONADUZZI; Item: 73 
SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL. Qtde: 10.000 uni. 
Vlr unit: R$0,70. Marca: HIDRAPLEX - NATULAB; 
Item: 78 BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MG POR 
COMPRIMI. Qtde: 180.000 uni. Vlr unit: R$0,2290. 
Marca: CINETOL-CRISTALIA. SOMA/SP PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA, Item: 11 CLOREXI-
DINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA. Qtde: 8.000 
uni. Vlr unit: R$1,70. Marca: SEPTMAX - FARMAX; 
Item: 17 PVPI 10% SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA AL-
COÓLICO. Qtde: 1.600 uni. Vlr unit: R$21,70. Mar-
ca: SEPTMAX - FARMAX; Item: 27 VANCOMICINA 
CLORIDRATO, 500 MG , SOLUÇÃO. Qtde: 16.000 
uni. Vlr unit: R$5,50. Marca: TEUTO GENÉRICO; 
Item: 35 MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJET.
AMP 10ML. Qtde: 48.000 uni. Vlr unit: R$24,19. Mar-
ca: TEUTO GENÉRICO. COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA, Item: 19 SIMETICONA, 75 
MG POR ML, SOLUCAO ORAL. Qtde: 8.800 uni. 
Vlr unit: R$1,41. Marca: HIPOLABOR-GENERICO; 
Item: 21 METILDOPA 250MG POR COMPRIMI-
DO.. Qtde: 1.200.000 uni. Vlr unit: R$0,3869. Mar-
ca: SANVAL-GENERICO; Item: 29 AMOXICILINA 
500 MG POR CÁPSULA. Qtde: 800.000 uni. Vlr 
unit: R$0,1499. Marca: NEOQ/HYP/BRAIN; Item: 
30 NORFLOXACINO 400MG POR COMPRIMIDO.. 
Qtde: 80.000 uni. Vlr unit: R$0,54. Marca: MED-
QUIMICA; Item: 37 BIPERIDENO CLORIDRATO, 
2 MG POR COMPRIMI. Qtde: 720.000 uni. Vlr unit: 
R$0,2290. Marca: Cristália; Item: 40 DIAZEPAN, 
10 MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 400.000 uni. Vlr 
unit: R$0,0670. Marca: NEOQ/HYP/BRAIN. MDF 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU-
TICOS E HOSPITALARES EIRELI, Item: 28 CLIN-
DAMICINA FOSFATO, 150 MG POR ML,. Qtde: 
48.000 uni. Vlr unit: R$7,50. Marca: HIPOLABOR-
GENERICO; Item: 43 DOXICICLINA 100MG POR 
COMPRIMIDO. Qtde: 4.000 uni. Vlr unit: R$1,58. 
Marca: PHARLAB-GENERICO; Item: 69 CLINDA-
MICINA FOSFATO, 150 MG POR ML. Qtde: 12.000 
uni. Vlr unit: R$7,50. Marca: HIPOLABOR-GENE-
RICO. TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, Item: 42 
PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM. Qtde: 
6.000 uni. Vlr unit: R$36,00. Marca: AUROBINDO G. 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI, Item: 
48 ÁGUA PARA INJEÇÃO SISTEMA FECHADO 
500ML. Qtde: 16.000 uni. Vlr unit: R$6,00. Marca: 
FRESENIUS. Os itens: 15, 25, 33, 34, 45, 46, 47, 50, 
53, 54, 62, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77 e 82 res-
taram desertos. Os itens: 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 
13, 16, 18, 23, 24, 26, 31, 36, 38, 41, 49, 51, 52, 56, 
57, 58, 59, 60, 67, 68, 79 e 81 restaram fracassados.

DECRETO Nº 7.999, DE 10 DE SETEMBRO DE 
2021 DISPÕE sobre a convocação da VI Conferên-
cia Municipal de Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no 
uso e gozo de suas atribuições legais; CONSIDE-
RANDO o disposto no art. 7º da Lei Municipal, nº 
3.662, de 18 de agosto de 2017; CONSIDERANDO, 
ainda, que consta do Processo Administrativo Inter-
no nº 9.365/2017; DECRETA Art 1º Fica convocada 
a VI Conferência Municipal de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial de Diadema- CLMPPIR, a 
ser realizada no dia 18 de Setembro de 2021, das 
8.30 às 14: 00hs, na Câmara Municipal de Diade-
ma, localizada na Avenida Antônio Piranga,474- 
Centro-Diadema- SP, sob a Coordenação da CRE-

PPIR - Coordenadoria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial e do Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial. Art 2º A VI Conferência 
Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial de Diadema- CLMPPIR, terá como objetivos: 
I - Debater tema livre municipal em consonância 
com tema nacional: enfrentamento ao racismo e às 
outras formas correlatas de discriminação étnico-
raciais e de intolerância religiosa: política de Estado 
e responsabilidade de todos nós; II - Eleger os(as) 
conselheiros (as) para o Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial de Diadema, gestão 
2021 a 2023; III- Eleger os (as) delegados (as) que 
representarão o Município de Diadema na V Confe-
rência Regional/Estadual de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial. Art 3º A VI Conferência Munici-
pal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 
Diadema- CLMPPIR, terá como tema: “Análise de 
conjuntura para educação sem racismo”. Art 4º A VI 
Conferência Municipal de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial de Diadema- CLMPPIR, será pre-
sidida pela Coordenadora de Políticas de Promoção 
de Igualdade Racial, Sra. Márcia Regina Damaceno 
Silveira, e sua na ausência ou impedimento eventu-
al, pelo Presidente do Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial de Diadema, Sr. Wilson 
Robert Levy. Art 5º A Coordenadora de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial- CREPPIR expedirá, 
mediante ato administrativo próprio, o Regimento da 
VI Conferência Municipal de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial de Diadema. Parágrafo único. O 
regimento de que trata o caput deste artigo disporá 
sobre a organização da VI Conferência Municipal 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 
Diadema, inclusive sobre o processo democrático 
da eleição dos (as) conselheiros (as) para o Con-
selho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
de Diadema, gestão de 2021 a 2023 e a eleição dos 
(as) delegados (as) que representarão o Município 
de Diadema na V Conferência Regional/Estadual 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Art 
6º Fica nomeada a Comissão Organizadora da VI 
Conferência Municipal de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial de Diadema- CLMPPIR, composta 
por: Márcia Regina Damaceno Silveira, Ana Paula 
Gabriel, Evelyn Cristina Daniel, Luciana Avelino, 
Marcelo dos Santos Morais, Kelly Bento e Wilson 
Roberto Levy. Art 7º Tendo em vista a pandemia de 
COVID-19 que impõe a necessidade de observân-
cia de protocolos de segurança e distanciamento 
social, a VI CLMPPIR- Diadema terá os números 
de participantes limitado, tendo como prioridade os 
representantes das instituições e movimentos que 
atuam na temática étnico-racial. Art. 8º As despesas 
com a execução deste Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas 
no orçamento, suplementadas, se necessário. Art. 
9º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. Diadema, 10 de setembro de 2021. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito do Município de Diade-
ma DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos
REGIMENTO INTERNO DA VI CONFERÊNCIA MU-
NICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
DE DIADEMA CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS Art 
1º A VI Conferência Municipal de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial de Diadema- CLMPPIR, 
acontecerá no dia 18 de Setembro de 2021, com 
início às 8:30 e previsão de término às 14:00hs, 
na Câmara Municipal de Diadema, localizada na 
Avenida Antônio Piranga, 474-Centro-Diadema-SP, 
sob a Coordenação da Coordenadoria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial- CREPPIR e do 
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial em consonância com o Decreto de nº 7.999, 
de 10 de setembro de 2021, e terá como objetivos: 
1- Debater tema livre municipal em consonância 
com tema nacional: enfrentamento ao racismo e às 
outras formas correlatas de discriminação étnico-
raciais e de intolerância religiosa: política de Estado 
e responsabilidade de todos nós; 2- Eleger os re-
presentantes do Conselho Municipal de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial de Diadema, gestão 
de 2021 a 2023; 3- Eleger os (as) delegados (as) 
que representarão o Município de Diadema na V 
Conferência Regional/Estadual de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial.  CAPÍTULO II- DO TE-
MÁRIO DA CONFERÊNCIA E DISCUSSÃO Art 2º 
A VI CLMPPIR- Diadema, terá Palestra Magna com 
tema central: “Análise de conjuntura para educação 
sem racismo” e, logo após, será desenvolvida dis-
cussão dos grupos de trabalho e plenária geral com 
aprovação das propostas. CAPÍTULO III- DOS PAR-
TICIPANTES/CREDENCIAMENTO Art 3º Tendo em 
vista a pandemia de COVID-19 que impõe a neces-
sidade de observância de protocolos de segurança 
e distanciamento social, a VI CLMPPIR- Diadema 
terá os números de participantes limitado, tendo 
como prioridade os representantes das instituições 
e movimentos que atuam na temática étnico-racial. 
Parágrafo Único: O horário de credenciamento da 
VI CLMPPIR- Diadema Municipal, será das 8.30h 
às 10.30hs. Art 4º Eventuais convidados (as) que 
possam agregar elementos técnicos às discussões 
da VI CLMPPIR- Diadema, terão sua participação 
estabelecida sob critérios  decididos pela Comissão
Organizadora. Art 5º A VI CLMPPIR - Diadema, de-
verá propiciar ampla e democrática participação dos 
segmentos de comunidade tradicionais e comunida-
des de terreiros, e seu documento deverá refletir as 
opiniões nela representadas.  CAPÍTULO IV- DA 
ORGANIZAÇÃO Art 6º A VI Conferência Municipal 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial   de 
Diadema, será presidida pela Coordenadora de Po-
líticas de Promoção da Igualdade Racial,  Sra. Már-
cia Regina Damaceno Silveira, e na sua ausência ou 
eventual impedimento, pelo Sr. Wilson Roberto 
Levy- Presidente do Conselho Municipal de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial de Diadema. Art 
7º Para a organização, implementação e desenvolvi-
mento das atividades da   VI Conferência Municipal 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 
Diadema, será constituída uma Comissão Organiza-
dora. Parágrafo único: A comissão organizadora é 
composta por: Márcia Regina Damaceno Silveira, 
Ana Paula Gabriel, Evelyn Cristina Daniel, Luciana 
Avelino, Marcelo dos Santos Morais, Kelly Bento e 
Wilson Roberto Levy.  CAPÍTULO V- DA COMPE-
TÊNCIA Art  8º  Compete à Comissão Organizadora: 
I - Planejar, organizar, acompanhar e mobilizar a re-
alização da VI Conferência Municipal de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial de Diadema, aten-
dendo os aspectos técnicos e administrativos de 
forma a garantir pleno acesso a todos de acordo 
com âmbito de atuação da Comissão organizadora; 
II-Definir propostas de metodologia e sistematização 
da Conferência de acordo com as orientações pro-
postas; III - Responsabilizar-se pela sistematização 
da Conferência da Conferência de acordo com as 
orientações propostas; IV - Propor os critérios e mo-
dalidades de participação e representação das pes-
soas interessadas, bem como o local de realização 
da conferência; V - Designar os facilitadores (as) e 
relatores (as); VI - Aprovar a organização da Infraes-
trutura necessária à VI CMPPIR; VII - Garantir quó-
rum mínimo de 40 (quarenta)  participantes CAPÍTU-
LO   VI- DA PROGRAMAÇÃO Art 9º A   VI 
Conferência Municipal de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial   de Diadema, terá a seguinte pro-
gramação: 8:30hs- Credenciamento; 9:00hs- Café e 
Acolhida; 9:15hs- Atividade cultural; 9:30hs- Abertu-
ra mesa de Autoridade e o Hino da Negritude; 
9:45hs- Leitura e Aprovação do Regimento; 10:00hs- 
Palestra Magna; 10:30hs- Encerramento do creden-
ciamento; 10:50hs- Discussão em grupos, plenária 
geral com apresentação e aprovação das propostas 
e das moções; 12:30hs- Eleição dos representantes 
para composição do Conselho Municipal de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial de Diadema; 
13:00hs- Eleição dos delegados (as) para etapa Re-
gional e Estadual; 14:00hs- Agradecimentos e En-
cerramentos dos trabalhos;  CAPÍTULO  VII- DOS 
TRABALHOS EM GRUPO Art 10.  Para garantir as 
discussões em grupo durante a VI Conferência Mu-
nicipal de Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial de Diadema e permitir a participação de todas as 
pessoas credenciadas, observadoras e convidas, 
haverá divisão em três grupos de trabalhos de forma 
aleatória.  §1º Os grupos de trabalho (GT) terão um 
(a) facilitador (a) e relator (a) indicados pela comis-
são organizadora que deverão contribuir com o bom 
desempenho dos grupos. § 2º Todas as propostas 
que serão elaboradas a partir da identificação de 
uma educação que visa o enfrentamento ao racis-
mo, as discriminações e a intolerância religiosa.  §3º 
Cada GT poderá indicar 02 (duas) propostas para a 
Conferência Regional, 02 (duas) para Conferência 
Estadual e 01 (uma) para a Conferência Nacional. 
§4º O GT também indicará 03 (três)  ou mais propos-
tas para o Município de Diadema. §5º Toda as pro-
postas deverão ser aprovadas por no mínimo  30% 
(trinta por cento) das pessoas credenciadas presen-
tes, para compor o relatório do grupo, que irá a ple-
nária final. §6º A  VI Conferência Municipal de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial de Diadema 
irá direcionar todos os relatórios de indicações de 
propostas a nível regional e estadual para a V Con-
ferência Regional de Promoção da Igualdade Racial 
do Grande ABCDMRR, sob a Coordenação do Con-
sórcio Intermunicipal do ABC. CAPITULO VIII- DA 
PLENÁRIA FINAL E RELATÓRIO Art 11. Na Assem-
bleia Final da VI Conferência Municipal de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial de Diadema, as 
propostas deverão ser projetadas na tela e simulta-
neamente serão lidas. I - Apreciação das propostas 
poderá ensejar manifestação verbal; II - Ao término 
da leitura de cada proposta consolidada, caso não 
haja manifestação, será aprovada automaticamente; 
III - Apreciação de moções encaminhadas por parte 
das pessoas credenciadas.  Art 12. A Assembleia 
Final será instalada com maioria simples de pessoas 
credenciadas e terá por atribuição e deliberação as 
propostas aprovadas pela plenária. CAPÍTULO IX- 
DA APRESENTAÇÃO DE MOÇÕES Art 13. As Mo-
ções deverão ser apresentadas à Comissão organi-
zadora por escrito, até às 11:00 horas do dia 18 de 
setembro de 2021, devendo ainda ser apoiada por 
no mínimo 10 (dez) pessoas credenciadas à VI 
CLMPIR. Art 14. A Comissão Organizadora organi-

zará as moções recebidas, classificando-as por áre-
as temáticas, de forma a facilitar o andamento dos 
trabalhos. Art 15.   Encerrada a fase de apreciação 
das propostas da   VI Conferência Municipal de Po-
líticas de Promoção da Igualdade Racial de Diade-
ma, a comissão organizadora fará a leituras do texto 
correspondente à moção, garantindo-se ao proposi-
tor (a) um tempo de dois minutos para a exposição, 
se necessário. Parágrafo único: Será facultado a 
qualquer participante da Assembleia, a critério da 
Comissão Organizadora, defender o ponto de vista 
contrário ao do propositor (a) da moção, após o que 
ela será submetida à aprovação pelo voto de maioria 
entre as pessoas credenciadas presentes. CAPÍTU-
LO X-   ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RA-
CIAL Art 16. O Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de Diadema, será de composição 
paritária de 24 membros entre o representante do 
poder público e da sociedade civil. Os 12 (doze) re-
presentantes da administração pública do município 
indicados pelo Chefe do Poder Executivo, sendo: a) 
01 representante do Gabinete do Prefeito; b) 01 re-
presentante da Secretaria de Educação; c) 01 repre-
sentante da Secretária de Saúde; d) 01 representan-
te da Secretaria de Segurança Cidadã; e) 01 
representante da Secretaria de Habitação e Desen-
volvimento Urbano; f) 01 representante da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho; g) 
01 representante da Secretaria de Esporte e Lazer; 
h) 01 representante da Secretaria de Cultura; i) 01 
representante da Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania; j) 01 representante da Secretaria do 
Meio Ambiente e Serviços Urbanos; k) 01 represen-
tante da Secretaria da Segurança Alimentar; l) 01 
representante da Câmara Municipal de Diadema. Art 
17.   Os 12 (doze) representantes da sociedade civil 
serão eleitos na   VI Conferência Municipal de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial de Diadema, 
no dia 18 de setembro de 202.1 das 8.30h às 
14:00hs, na Câmara Municipal de Diadema, na se-
guinte conformidade: a) 01 representante do Fórum 
de Promoção da Igualdade Racial “Benedita da Sil-
va”; b) 01  representante de Movimento de  Mulheres 
Negras no Município; c) 01 representante dos Sindi-
catos com sede no município que discute a questão 
racial; d) 01 representante da FUCABRAD- Federa-
ção de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros de Diade-
ma; e) 02 representantes do segmento religioso que 
discute a questão racial dentro das suas entidades; 
f) 02 representantes de Grupos e Entidades dos Mo-
vimentos Negros do Município; g) 01 representante 
da 62º Subseção da ordem dos Advogados do Brasil 
de Diadema; h) 02 representantes de Movimentos 
de Diversidade Cultural no Município; i) 01  repre-
sentante do Movimento LGBT. Art 18. Os represen-
tantes da Sociedade Civil serão escolhidos entre as 
organizações, grupos e entidades que tenham finali-
dade a garantia dos Direitos Humanos e a Defesa da 
cidadania dos afrodescendentes, além daquelas vol-
tadas ao ensino, pesquisa e formação, sindicatos de 
trabalhadores/as ou representações de categorias 
profissionais e movimentos sociais. §1º Havendo 
mais de um representante da Sociedade Civil das 
organizações, grupos e Entidades terão um tempo 
para se reunir e indicar o representante Titular e Su-
plente do segmento; §2º Os conselheiros terão um 
mandato de dois (02) anos, sendo permitida uma 
recondução dos representantes do Poder Público e 
uma reeleição dos representantes da Sociedade Ci-
vil, por igual período, respeitando-se a indicação de 
origem. CAPÍTULO XI -  ELEIÇÃO  DOS  (AS) DE-
LEGADOS (AS) Art 19.  A VI Conferência Municipal 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 
Diadema, elegerá 14 (quatorze) participantes para 
etapa regional e estadual. §1º Nesta conferência es-
tamos obedecendo a última tabela populacional da 
cidade fornecido pelo Consórcio Intermunicipal do 
Grande ABC de 2017, uma vez que estamos no 
aguardo da resolução da Comissão Organizadora 
da Conferência Estadual. §2º Caso sobrevenha 
nova Resolução do Consórcio Intermunicipal do 
Grande ABC  e da Comissão do Estadual sobre a V 
Conferência Regional/Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial mencionando o número de vagas 
para os  delegados (as) dos municípios do Grande 
ABC e constando que precisaremos  aumentar ou 
reduzir  as vagas, serão convocados pela Coordena-
doria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
– CREPPIR  os indicados para ajustar o número real 
de participantes. Art 20. Na VI Conferência Municipal 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 
Diadema serão eleitos os( as) delegados (as) para 
participar da Conferência Regional/Estadual na se-
guinte conformidade: I – 05 (cinco) delegados repre-
sentando o Poder Público, sendo que 01 (uma) vaga 
é destinada ao organismo/assessoria/coordenadoria 
de promoção da igualdade racial da cidade; II – 09 
(nove) delegados (as) de representação da socieda-
de civil que deverão obedecer aos seguintes crité-
rios: a) ser morador do município de Diadema; b)  ter 
idade mínima de 18 anos; c) está envolvido com as 
questões étnico-raciais, no âmbito municipal, regio-
nal, estadual e nacional. d) fazer a defesa da sua 
candidatura na plenária final. §1º Havendo um nú-
mero maior que 09 (nove) representantes para dele-
gação de representação da sociedade civil, todos 
participarão da votação da plenária. §2º Em caso de 
empate na votação, é critério de desempate a maior 
idade. §3º Somente poderão concorrer à vaga de 
Delegado Municipal, aquelas pessoas que tenham 
efetivamente participado da VI Conferência Munici-
pal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 
Diadema. §4º Cada delegado (a) eleito na Conferên-
cia Municipal terá um suplente que será credenciado 
somente na ausência do titular. CAPÍTULO XII - 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art 21. Aplicar-se-á no 
que couberem na Conferência Municipal todas as 
disposições previstas no Regimento Interno da VI 
Conferência Municipal de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial de Diadema. Art 22.   Os casos 
omissos neste Regimento serão resolvidos pela co-
missão organizadora da VI Conferência Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial de Diadema. Co-
missão Organizadora da VI Conferência Municipal 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 
Diadema.

DECRETO Nº 8.002, DE 10 DE SETEMBRO DE 
2021 NOMEIA membros para compor a Subcomis-
são Técnica, referente ao certame licitatório des-
tinado à contratação de Agência de Propaganda 
para prestação de serviços de publicidade, através 
de Concorrência, oriunda do Processo Eletrônico 
nº 197/2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, 
no uso e gozo de suas atribuições legais, CONSI-
DERANDO o disposto no art. 10 da Lei nº 12.232, 
de 29 de abril de 2010; CONSIDERANDO, ainda, 
o que consta dos autos do Processo Eletrônico nº 
15064/2021. DECRETA Art. 1º. Ficam nomeados 
os membros abaixo relacionados a comporem a 
Subcomissão Técnica, referente ao certame licita-
tório destinado à contratação de Agência de Pro-
paganda para prestação de serviços de publicida-
de, através de Concorrência, oriunda do Processo 
Eletrônico nº 197/2021: I – Titulares: a) ANDRÉ 
RODRIGUES MOREIRA RIBEIRO, brasileiro, ca-
sado, jornalista, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 36.029.675 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 406.130.201-97, domiciliado na Rua Primeiro 
de Maio, 47 – Centro – CEP: 09912-130 – Diadema/ 
SP. b) CELSO JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casa-
do, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 21.822.577-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 155.030.018 -00, domiciliado na Rua Nelson Pe-
reira Bueno, 245, Vl. S. Francisco – CEP: 13184-235 
– Hortolândia / SP. c) SILAS MOREIRA AGUIAR, 
brasileiro, solteiro, publicitário, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 15.156.401 SSP/MG, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 080.079.146-09, domiciliado 
na Rua Cipriano Barata, 1578, Apto. 11 – Ipiranga – 
CEP: 04205-001 – São Paulo /SP II – Suplentes: a) 
JOÃO PAULO LOPES MUNHOZ, brasileiro, soltei-
ro, jornalista, portador da  Cédula de Identidade RG 
nº 44.024.872-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 375.688.668- 90, domiciliado na Rua Antonio 
Cester, 387 - Jardim Panorama II - CEP 13283-516 
- Vinhedo – SP. b) KAMILLA MARTINS FERREIRA, 
brasileira, solteira, jornalista, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 12.614.937-9 SSP/SP, inscrita 
no CPF/ME sob o nº 069.999.159-54, domiciliada 
na Avenida Jamaris, 543, Planalto Paulista – CEP: 
04078 - 901 - São Paulo/SP. Art. 2º. As despesas 
com a execução deste Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas 
no orçamento, suplementadas, se necessárias. Art. 
3º. Este Decreto entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. Diadema, 10 de setembro de 2021. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito do Município de Diade-
ma DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos
Decreto nº. 7.979 DE 09/08/2021: Dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$  
26.138.333,74 (Vinte e seis milhões, cento e trinta 
e oito mil, trezentos e trinta e três reais e setenta 
e quatro centavos), para cobertura do crédito serão 
utilizados recursos provenientes de anulação no 
valor total deste decreto, em conformidade com os 
incisos I, II e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964, respectivamente 
nos termos do artigo 7º da Lei Municipal n º 4.041 
de 18/12/2020. A íntegra do Decreto encontra-se no 
portal de transparência do site da Prefeitura do Mu-
nicípio de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.

Decreto nº 7.980 de 09/08/2021: Dispõe sobre a 
abertura de créditos suplementares no valor de R$  
12.992.893,03 (Doze milhões, novecentos e noven-
ta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e três 
centavos), 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 ar-
tigo 5º e 6º da Lei Municipal nº 4.041 de 18/12/2020. 
A íntegra do Decreto encontra-se no portal de trans-
parência do site da Prefeitura do Município de Dia-
dema: www.diadema.sp.gov.br.

Edital de Convocação de Audiência Pública para dis-
cussão final do Plano Plurianual 2022-2025 e L.O.A. 
- Lei Orçamentária  para o exercício de 2022. O Pre-
feito do Município de Diadema, Estado de São Pau-
lo, convida, por meio do presente edital, os interes-
sados a participar da “AUDIÊNCIA PÚBLICA” para 
discussão final do projeto de Lei do Plano Plurianual 
2022-2025 e do projeto de Lei Orçamentária para 
o exercício de 2022, em cumprimento ao Parágrafo 
Único do art. 48 da Lei Complementar nº. 101, de 
04/05/2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal). Data 
do evento: 20 de setembro de 2021 (segunda-feira). 
Horário de abertura: 18h30 horas – a ser realizada 
de forma virtual, através da plataforma ZOOM. ID da 
reunião: 830 6627 8893; Senha de acesso: 867412; 
Link de acesso direto: https://us02web.zoom.us/j/8
3066278893?pwd=RktMY2pwT21ESitVVEo5TG0
yOHVqUT09 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR - Prefeito 
Municipal em exercício.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 10 DE 
SETEMBRO DE 2021: PORTARIA: 219, DESIG-
NAR, a contar de 01.09.2021 FG de Vice-Diretor 
de Escola para SHISLENE REIS SANTANA GO-
MES, Prontuário 113.867, SE. 220, DESIGNAR, a 
contar de 01.09.2021 FG de Vice-Diretor de Escola 
para BETINA RAQUEL DE CARVALHO BOSSAN, 
Prontuário 109.257, SE. 221, DESIGNAR, a contar 
de 01.09.2021 FG de Vice-Diretor de Escola para 
ISABELLE LIMA CONCEIÇÃO, Prontuário 117.244, 
SE. 222, DESIGNAR, a contar de 01.09.2021 FG de 
Vice-Diretor de Escola para VANESSA CRISTHINA 
GARAVELO, Prontuário 114.655, SE. 223, EXO-
NERA a pedido a contar de 01.09.2021 MARLENE 
ANDRADE DE SOUSA, Prontuário 118.955, R.G. 
nº 13.338.937-6, do cargo de Farmacêutico, SS. 
224, EXONERA a pedido a contar de 03.09.2021 
GABRIELA ALVES SANTANA VALACI, Prontuário 
117.271, R.G. nº 13.969.177, do cargo de Assistente 
Social, SASC. 225, EXONERA a pedido a contar de 
08.09.2021 PALOMA FARIA DE SOUZA, Prontuário 
118.078, R.G. nº 53.019.373-5 , do cargo de Agente 
Administrativo II, SEDET.


