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Ano 30         Nº 4679 R$ 2,005 e 6 de deZembRo de 2020 

PF deflagra operação contra tráfego de  
animais em Diadema e outras oito cidades

Otimismo toma conta dos mercados internacionais graças ao avanço das vacinas e à expectativa de pacote de estímulo nos EUA

Dólar cai para R$ 5,12 e Ibovespa  
retorna ao patamar pré-pandemia

Beneficiado pela entrada de fluxos 
internacionais na tarde de ontem (4), 
o dólar fechou a terceira semana con
secutiva em queda e está no menor va
lor em quatro meses. Na quinta semana 
seguida de valorização, a bolsa de va
lores aproximouse dos 114 mil pontos 
e quase zerou as perdas no ano se des
consi derada a variação cambial. O dólar 
comercial encerrou a sextafeira ven
dido a R$ 5,125, com recuo de 0,3%. O 
câmbio operou em alta durante quase 
toda a sessão, atingindo R$ 5,18 por 
volta das 12h30. No entanto, inverteu 
a tendência nos 90 minutos finais de 
negociação. A moeda norteamericana 
está no menor valor desde 22 de julho 

(R$ 5,114), acumula recuo de 3,77% 
na semana e de 4,14% em dezembro. 
Porém, no ano, o dólar ainda acu mu la 
alta de 28% ante o real. No mercado de 
ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou 
o dia aos 113.750 pontos, com ganho 
de 1,3%. O indicador ope rou em alta 
durante todo o dia, beneficiado pelo 
ingresso de ca pital estrangeiro e pelos 
recordes nas bolsas norteamericanas 
em meio a avanços nas pesquisas de 
vacinas contra a covid19. Apesar do 
número recorde de casos e de mortes 
nos EUA e na Europa, os investidores 
estão animados com a aprovação da 
vacina no Reino Unido e a divulgação 
de planos de imunização.
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Sindicato dos Bancários aborda em 
livro mudanças do sistema financeiro

Bancada do PT decide nome para 
concorrer à presidência da Câmara
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Recuperação da avenida Francisco Prestes Maia deve ser entregue à população na semana que vem
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Recuperação asfáltica da avenida  
Francisco Prestes Maia entra na fase final
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Audiência pública online vai debater 
problemas da mobilidade urbana

Divulgação/Polícia Federal

Um ônibus caiu de uma ponte na 
tarde de ontem (4), no entroncamento 
das rodovias BR262 e BR381 em João 
Monlevade (MG), dei xando pelo me
nos 14 mortos e 26 feridos, conforme 
informações do Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais. O coletivo caiu de 
altura de 15 me tros. Parte do ônibus 
pegou fogo, conforme imagens divul
gadas nas redes sociais.

Os ministros do Supre mo Tribunal 
Federal (STF) Gilmar Men des, Dias Tof
foli e Alexandre de Moraes votaram na 
madrugada de ontem (4) para permitir 
eventual reeleição dos atuais presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), e 
do Senado, Davi Alcolumbre (DEMAP). 
O entendimento foi acompanhado 
pelo ministro Ricardo Lewandowski no 
período da manhã.

Ônibus cai de  
viaduto e deixa ao 

menos 14 mortos no 
Interior de MG

STF já tem quatro 
votos a favor  

da reeleição de Maia 
e Alcolumbre

Veterano, VW Gol 
se mantém no 

ranking dos mais 
vendidos do país
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Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

Manhã  Tarde  NoiteNoite

A Polícia Federal de São Pau lo 
deflagrou ontem (4) ope ração para 
desarticular uma qua drilha espe
cializada no trá fico de animais sil
vestres. Onze pessoas foram presas 

na ação realiza da em cinco Estados, 
com desdobramento em Diadema. Ao 
todo foram cumpridos 17 mandados 
de busca e apreensão e expedidos 14 
mandados de prisão, dos quais 11 

foram cumpridos. Entre os presos 
figura Rober to Augusto Martinez 
Filho, o Zé do Bode, apontado como 
um dos maiores traficantes de ani
mais silvestres do Brasil.

animais  eram caçados na natureza, mantidos em cativeiro e vendidos por meio das redes sociais
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Bancada do PT de Diadema decide 
nome para concorrer à presidência
Veradores se reúnem na próxima segunda-feira; Josa e Orlando Vitoriano são cotados

A bancada do PT de Diade-
ma vai se reunir na  próxima 
segunda-feira (7) para definir 
qual nome será indicado para 
concorrer à presidência da 
Mesa Diretora da Câmara 
Municipal. Orlando Vitori-
ano e Josemundo Queiroz, 
o Josa, são os cotados para 
a vaga. Ambos foram reelei-
tos no último dia 15, sendo 
que Vitoriano foi o candi-
dato a vereador mais bem 
votado no município.

A partir do próximo ano, a 
bancada petista contará com 
cinco parlamentares: Vitoria-
no, Josa, reeleitos;  Lilian Ca-
brera e Jose Antonio da Silva, 
o Zé Antonio, que retornam 
ao Legislativo; e José Apare-
cido da Silva, o Neno.

Enquanto a bancada en-
tra em acordo sobre quem 
disputará a presidência do 
Le gislativo, o prefeito eleito, 
José de Filippi Jr, deu início 
à transição de governo está 
semana. Na última quinta-
feira (2), o petista se encon-
trou com o prefeito Lauro 
Michels para acertar os det-
alhes do processo. O encon-
tro foi realizado no Paço e 
durou cerca de 30 minutos.

Os dois definiram agenda 

de reuniões entre os técnicos 
da prefeitura e a equipe de 
Filippi, e Lauro se colocou à 
disposição do prefeito eleito 
para esclarecer qualquer as-
sunto. Durante a reunião foi 
formalizado pedido de infor-
mações e documentos que 
servirão para que os novos ges-
tores conheçam o cenário das 
diversas secretarias.

 Um dos assuntos em des-
taque neste primeiro encon-

tro foi referente à saúde, em 
especial questões relativas 
aos equipamentos públicos, e 
leitos destinados a pacientes 
com covid-19.

“Vamos agir com trans-
parência e empatia. Dare-
mos todas as informações 
com objetividade e clareza 
contribuindo para que a 
próxima administração fa-
ça o que for melhor para 
nossa cidade, continuando 

nosso trabalho que sempre 
esteve focado no atendi-
mento das necessidades da 
população”, ressaltou Lau-
ro Michels.

Participaram do encontro 
a chefe de gabinete Caroline 
Rocha e o secretário de as-
suntos jurídicos Fernando 
Machado. Acompanhando Fi-
lippi estava Maria de Fátima 
Queiroz, da equipe de tran-
sição.  (Reportagem Local)

Dino Santos.

José de Filippi se reuniu com Lauro Michels para iniciar transição de governo 

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

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

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

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

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

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

STF já tem quatro votos a favor  
da reeleição de Maia e Alcolumbre

Em julgamento his tórico, os 
ministros do Supre mo Tribu-
nal Federal (STF) Gilmar Men-
des, Dias Toffoli e Alexandre de 
Moraes votaram na madrugada 
de ontem (4) para permitir even-
tual reeleição dos atuais presi-
dentes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). O enten-
dimento foi acompanhado pelo 
ministro Ricardo Lewandowski 
no período da manhã.

Na prática, os votos abrem 
caminho para que Maia e Alco-
lumbre concorram à reeleição em 
fevereiro de 2021, quando está 
marcada a eleição da cúpula do 
Congresso. Maia nega ser candi-
dato a disputar mais dois anos à 
frente da Casa.

Relator da ação do PTB que 
discute a controvérsia, Gilmar 
Mendes escreveu longo voto 
de 64 páginas, em que entende 
que os integrantes do Congresso 
podem até discutir o tema e de-
liberar sobre o assunto interna-
mente, desde que observado, em 
qualquer caso, o limite de uma 
única reeleição ou recondução su-
cessiva ao mesmo cargo.

Porém, para Gilmar Mendes, 
a regra de permitir apenas uma 
reeleição deve valer a partir de 
agora, por conta do princípio da 
“anualidade” - para o ministro, 
não se pode mudar as regras do 
jogo faltando menos de um ano 
para o pleito. Assim, o voto do re-
lator permite que Maia (que já está 
no terceiro mandato conse cu tivo à 
frente da Câmara) dispute mais 
dois anos no comando da Casa.

“O tema foi posto, e cabe ao 
Tribunal decidir. Decidiremos, 
entretanto, acerca da constitu-
cionalidade de dispositivos re-
gimentais que tratam sobre a 
composição da mesa das Casas 
do Congresso. Não decidiremos 
acerca de quem vai compor a 
próxima mesa: para tanto é pre-
ciso de votos no Parlamento, e 
não no plenário deste Supremo. 
Na eleição de Mesa do Legisla-
tivo, é a maioria parlamentar que 
define quem ‘fala pela Casa’, não 
um acórdão”, escreveu Mendes.

O Supremo iniciou ontem o 
julgamento sobre a controvérsia 
no plenário virtual da Corte, fer-
ramenta que permite a análise 
de casos pelos magistrados longe 
dos holofotes da TV Justiça - e 
dos olhos da opinião pública. Na 
plataforma, os ministros apenas 
depositam seus votos no sis-
tema eletrônico, sem discus sões 
ou troca de ideias entre si.

Terceiro ministro a votar, 
Nunes Marques votou contra a 
eventual candidatura de Maia à 
reeleição. Indicado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro ao Supremo, o 
ministro novato concordou com 
Toffoli, Alexandre e Gilmar no 
sentido de que só pode ser permi-
tida uma única recondução, mas 
concluiu que esse entendimento 
deve valer já agora. Ou seja, o 
voto de Nunes Marques proíbe 
que Maia comande a Câmara por 
mais dois anos, mas autoriza a 
campanha à reeleição de Alcolum-
bre, já que o senador ainda está no 
primeiro mandato. Ainda faltam 
ser computados oito votos. (AE)
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PF deflagra operação contra tráfego de  
animais em Diadema e outras oito cidades
Ação realizada em cinco estados prendeu um dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil

Divulgação/Polícia Federal

Animais eram caçados na natureza e vendidos por meio das redes sociais

A Polícia Federal de São Pau
lo deflagrou ontem (4) ope ração 
para desarticular uma qua drilha 
especializada no trá fico de ani
mais silvestres. Onze pessoas 
foram presas na ação realiza da 
em cinco Estados, com desdo
bramento em Diadema.

Ao todo foram cumpridos 
17 mandados de busca e apre
ensão e expedidos 14 man
dados de prisão, dos quais 
11 foram cumpridos. Entre 
os presos figura Rober to Au
gusto Martinez Filho, o Zé do 
Bode, apontado como um dos 
maiores traficantes de ani
mais silvestres do Brasil.

Zé do Bode usava redes so
ciais para vender animais e já 
tinha sido preso em agosto do 
ano passado após ser flagra
do com um casal de macacos, 
mas estava em liberdade.

A Operação Urutau 2, rea

lizada ontem, é o desdobramen
to de ação ocorrida em maio de 
2019, na qual foram identifi
cados outros núcleos de uma 
associação criminosa que pra
ticava tráfico de animais caça
dos, retirados da natureza e 
mantidos em cativeiro.

“Esse grupo retirava os ani
mais da natureza e realizava a 
comercialização utilizando, em 
mui tos casos, as redes sociais”, 
ex plicou o delegado federal 
Mar celo de Carvalho, duran te 
en trevista coletiva à impren
sa concedida na sede da Supe
rintendência Regional da Po
lícia Federal em São Paulo.

Durante o curso das in
vestigações, cerca de 200 ani
mais fo ram resgatados, entre 
os quais uma araraazul, que 
corre o risco de extinção. Tam
bém fo ram apreendidos pa pa
gaios, tucanos e até ouriços.

“Além dos crimes ambien
tais e de falsidade para dar 
aspecto de regularidade à co
mercialização desses animais, 
essas pessoas estão sendo res
ponsabilizadas por crime con
tra a saúde pública, uma vez 
que muitos desses animais 
po dem ser vetores de doenças 
graves”, prosseguiu Carvalho. 
“É importante lembrar que o 

mundo vive hoje uma pande
mia (de covid-19) que começou 
com o contato do ser huma no 
com animais silvestres.”

Além de Diadema, as ativi
dades fo ram realizadas em 
ou tras três cidades paulistas 
(São Paulo, Jacareí e Mongaguá), 
duas do Mato Grosso do Sul 
(Ivinhema e Novo Horizonte do 
Sul), uma em Goiás (Apareci-
da de Goiânia), uma no Paraná 

(Cu ritiba) e uma no Pernam
bu co  (Alagoinha). A PF não es
clareceu o que foi apreendido, 
nem se cumpriu mandados de 
prisão na cidade do ABC.

Participaram da ação agen
tes do Ministério Público Fe
deral, da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de São Pau
lo, da Polícia Militar Ambiental 
do São Paulo, da Polícia Militar 
Ambiental do Mato Grosso do 

Sul e do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente (Ibama).

A Polícia Federal esclare
ceu ainda que o nome da ope
ração faz alusão aos urutaus, 
“aves exclusivamente notur
nas e que utilizam bem sua 
plumagem para se camuflar 
e se confundir com o ambi
ente, de modo a dificultar a 
sua localização pelos preda
dores”. (Reportagem Local)

n O NÚMERO

200 animais
foram resgatados no curso  
da investigação, entre os quais 
espécies em risco de extinção

Ônibus cai de  
viaduto e deixa ao 
menos 14 mortos 
no Interior de MG

Um ônibus caiu de uma 
ponte na tarde de ontem (4), 
no entroncamento das rodo
vias BR262 e BR381 em 
João Monlevade (MG), dei
xando pelo menos 14 mor
tos e 26 feridos, conforme 
informações do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais. 
O coletivo caiu de altura de 
aproximadamente 15 me
tros. Parte do ônibus pegou 
fogo, conforme imagens di
vulgadas nas redes sociais.

As causas do acidente 
ain da são desconhecidas. Se
gundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o ônibus tem 
placas de Alagoas e caiu próxi
mo a uma estrada de ferro 
que passa sob o viaduto. A 
BR381, no trecho entre Belo 
Horizonte e Governador Va
ladares, onde ocorreu o aci
dente, é conhecida como  
“rodovia da morte” pelo ele
vado número de desastres.

A estrada passa por obras 
de duplicação. A PRF fala em 
dez mortos, e não 11, con
forme informado pelos bom
beiros. Até a conclusão deste 
texto, a polícia rodoviária não 
havia confirmado o número 
de feridos. Todos foram leva
dos para hospital em João 
Monlevade. As autoridades 
ainda não haviam divulgado 
informações sobre origem e 
destino do veículo. (AE)

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 15/12/2020 às 08h45/2º Público Leilão: 17/12/2020 às 12h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por 
BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, para 
leilão Online e/ou Presencial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com 
Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: Apartamento nº 52, localizado 
no 5º andar do empreendimento denominado Edifício Port Au Prince, com entrada pelo número 40 do Largo 
Três de Maio. Possui a área privativa de 127,26m²; área comum de divisão proporcional de 93,6225m² (es-
tando nesta incluídas 02 (duas) vagas na garagem); perfazendo uma área total construída de 220,8825m², 
correspondendo- lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas demais coisas de uso comum do condomínio 
igual a 4,1667%. O Edifício Port Au Prince foi construído em um terreno constituído pelos lotes nºs 06 e 07 
da quadra “B”, situado na Vila Pires, com área de 720,00m², descrito e caracterizado na Matrícula nº 47.357. 
Imóvel devidamente matriculado sob o nº 155.189 do 01º Cartório do Registro de Imóveis de Santo André/SP. 
Inscrição Municipal 09.108.054. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 566.880,57 (Quinhentos e sessenta e 
seis mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos); 2º PUBLICO LEILÃO: R$ 355.948,47 
(Trezentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), O 
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura,  e com todas as despesas que 
vencerem a partir da data  de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda 
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Fica o Fiduciante WILLIAN FERNANDES DA SIVA, RG 48266110-SSP/SP e CPF nº 408.474.508-13, inti-
mado(s) da data  dos  leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão)  comunicado(s)  
na  forma do  parágrafo  2º-A  do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários  e 
locais  da realização  dos  leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido  no parágrafo  2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que  outros interessados  já tenham  
efetuado  lances  para  o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento  do  edital  completo através do site www.sold.com.br.
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Dólar cai a R$ 5,12, e Ibovespa 
volta ao patamar pré-pandemia
Otimismo toma conta dos mercados internacionais graças ao avanço das vacinas

n O NÚMERO

113.750
pontos foi o fechamento de 
ontem da Ibovespa, quarta 
alta consecutiva

Beneficiado pela entrada de 
fluxos internacionais na tarde 
de ontem (4), o dólar fechou 
a terceira semana consecutiva 
em queda e está no menor va
lor em quatro meses. Na quinta 
semana seguida de valorização, 
a bolsa de valores aproximou
se dos 114 mil pontos e quase 
zerou as perdas no ano se des
consi derada a variação cambial.

O dólar comercial encerrou a 
sextafeira vendido a R$ 5,125, 
com recuo de 0,3%. O câmbio 
operou em alta durante quase 
toda a sessão, atingindo R$ 5,18 
por volta das 12h30. No entan
to, inverteu a tendência nos 90 
minutos finais de negociação.

A moeda norteamericana 
está no menor valor desde 22 
de julho (R$ 5,114), acumula 
recuo de 3,77% na semana e de 
4,14% em dezembro. Porém, 
no ano, o dólar ainda acu mu
la alta de 28% ante o real.

O estrategistachefe do Mi
zuho, Luciano Rostagno, co

mentou, em nota, que a expli
cação para esse desempe nho 
fraco do real é a “posição fiscal 
frágil do Brasil”. Se a agenda 
de reformas andar, Rostagno 
prevê valorização da moeda 
brasileira, com o dólar encer
rando 2021 a R$ 4,90.

IBOVESPA
No mercado de ações, o ín

dice Ibovespa, da B3, fechou o 
dia aos 113.750 pontos, com 
ganho de 1,3%. O indicador ope
rou em alta durante todo o dia, 
beneficiado pelo ingresso de ca
pital estrangeiro e pelos recordes 
nas bolsas norteamericanas em 

meio a avanços nas pesquisas 
de vacinas contra a covid19.

Apesar do número recorde 
de casos diários e de mortes 
nos Estados Unidos e em países 
da Europa, os investidores es
tão animados com a aprova
ção da vacina no Reino Unido 
e com a divulgação de planos 
de imunização em diversos 
países. A vacinação aumenta a 
expec tativa de reabertura mais 
rápida de economias avança
das, o que estimula a apli cação 
em mercados emergentes de 
maior risco, como o Brasil.

Paralelamente ao avanço 
das vacinas, a divulgação de que 

a criação de empregos nos Es
tados Unidos foi menor que o 
esperado diminuiu as pressões 
sobre o câmbio. O desempenho 
do mercado de trabalho reforça a 
expectativa de aprovação de  pa
cote de estímulos na maior eco
nomia do planeta que injetará 
dólares nos mercados globais.

Os três principais índices 
das bolsas norteamericanas fe
charam em máximas históricas. 
O Dow Jones (índice das em
presas industriais) subiu 0,83%, 
o S&P 500 (das 500 maiores em
presas) ganhou 0,88%, e o Nas
daq (das empresas de tecno logia) 
teve alta de 0,7%. (ABr/AE)

C aro(a) leitor(a), você já deve ter ouvido a frase 
que diz que “não há almoço de graça”, certo? Pois, 
a verdade é que não há mesmo, principalmente 
quando o assunto é dinheiro.

Vamos abordar um pouco esse assunto, que pode ser sua dúvida 
na hora de adquirir um bem: pagar à vista ou parcelado?

Várias vezes nos deparamos com anúncios de diversos produtos 
e até mesmo de automóveis, nos quais o principal apelo é comprar 
parcelado, pagando o preço à vista. Por exemplo: “Pague em 12 
vezes sem juros” ou “Preço à vista parcelado em seis vezes”.

Essas são ferramentas de marketing que tentam transmitir a 
ideia de vantagem ao consumidor. Seu único propósito é induzir o 
consumidor a realizar a compra e leválo a observar e se preocupar 
tão somente com o valor da prestação. 

Afinal, o anúncio diz que você vai pagar parceladamente o preço 
à vista. Aos olhos de uma pessoa com menor conhecimento sobre 
mercado financeiro, tratase de uma grande vantagem.

Porém, em finanças, as coisas não são bem assim. 
Sempre que ouvir as palavras “parcelamento”, “parcelado” ou 

“pagamento facilitado”, saiba que os juros estarão embutidos na 
parcela. No mercado financeiro, não há financiamento sem juros. 
Apenas em financiamentos entre pais e filhos, e ainda somente 
em alguns casos, a cobrança é sem juros.

Quero que você tenha o seguinte conhecimento: sempre que uma 
loja vende um produto (vamos chamálo de “X”), obviamente esse 
estabelecimento o comprou de outra empresa, ou seja, investiu 
dinheiro na compra do produto “X”, com expectativa de vendêlo 
por um valor superior ao de compra, acrescido do lucro, certo?

Pois bem, quando essa mesma loja faz um anúncio ofertando o 
produto “X” em dez ou 12 vezes para pagar, significa que aquele 
valor empregado na compra do produto “X” somente retornará 
integralmente ao caixa da loja no prazo de dez ou 12 meses.

Portanto, você acha que a loja vai esperar quase um ano para ter  
retorno do dinheiro investido com o lucro e não vai lhe cobrar nada 
por isso? Pura bondade? Claro que não.

O que de fato ocorre é que a loja faz cálculos que embutem 
uma taxa de juros sobre o valor final, ou seja, o valor com os juros 
embutidos, se oferece o pagamento parcelado “sem juros”. 

Por isso, normalmente, há descontos quando o consumidor se 
propõe a pagar à vista. O lojista traz a valor presente o preço futuro, 
descontando os juros embutidos.

Então, sempre questione o preço parcelado sem juros e ofereça 
uma proposta para pagamento à vista.

Boa sorte!
Ficou com alguma dúvida? Envie uma mensagem que eu 

esclareço. Meu email é: falandofacil123@gmail.com.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
financeiro, é formado em Adm de Empresas, Pós Graduado em Banking, 
MBA em Controladoria e Custos. Cursa Pós Graduação na PUCRS em 
Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  Profissionais 
Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

Comprar a vista ou parcelado: 
qual é a melhor opção?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

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

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

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
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Dólar fechou a terceira semana seguida em queda e está no menor valor em quatro meses

Arquivo

Sindicato dos Bancários do ABC lança livro

O Sindicato dos Bancários 
do ABC realiza hoje (5) o pré
lançamento do livro A Era Digital 
e o Trabalho Bancário: O papel do 
sistema financeiro e subsídios à ação 
sindical e às políticas públicas em 
uma roda de conversa marcada 
para as 17h30, durante a 3ª Feira 
Literária de Santo André (Felisa). 
O acesso pode ser feito pelo link 
https://www.facebook.com/fei

“A Era Digital e o Trabalho Bancário” aborda as transformações tecnológicas no sistema financeiro

raliterariastoandre. 
Tratase de coletânea de arti

gos de professores, especialistas 
e convidados, relacionados à área 
financeira, como tecnologia, re
lações do tra balho, organiza
ção sindical, transformações 
e regulamentação no sistema 
financeiro, entre outros.

A publicação traz prefácio do 
renomado economista e profes

sor titular de pósgraduação da 
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, Ladislau Dowbor.

“O sistema financeiro tem 
si do palco de diversas transfor
mações tecnológicas. Moeda 
digital, blockchain, mobile ban
king, fintechs e pix, entre ou tras 
expressões, hoje são comuns no 
mercado. Chegam tecnologias 
ao mesmo tempo em que as 

agências bancárias são reduzi
das e as formas de atendimento, 
reconfiguradas. Essa publicação 
é muito útil neste momento. 
As contribuições de pesquisa
dores,  dirigentes sindicais e con
vidados nos trazem importantes 
reflexões para a discussão de 
caminhos alternativos”, disse o 
presidente do sindicato, Belmiro 
Moreira. (Reportagem Local)
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Entrega das obras está prevista para junho de 2021

Morando vistoriou o 
andamento das  obras

O Banco de Alimentos de 
São Bernardo será ampliado. 
O espaço passará por reforma 
estrutural e implementação 
de cozinha experimental em 
2021. O início das obras está 
previsto para o primeiro tri
mestre do ano que vem, com 
previsão de entrega para jun
ho do mesmo ano.

No projeto de reforma física 
do Banco de Alimentos está 
prevista a troca de piso e da rede 
de esgoto, bem como a cons
trução da cozinha experimen
tal. Também será adquirido um 
caminhão frigorífico de porte 
médio. No total, serão investi
dos R$ 500 mil, provenientes 
do governo federal, por meio de 
chamamento público feito pelo 
Ministério da Cidadania para 
a realização de melhorias no 
Banco de Alimentos.

“O Banco de Alimentos está 
inserido em nossa política mu
nicipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional, que tem o obje
tivo de garantir o acesso regular 
e permanente de alimentos de 
qualidade às milhares de famí
lias em alta vulnerabilidade so
cial em nossa cidade. O espaço 
necessitava de reformas e, com 

a implementação da cozinha 
experimental, essas famílias 
terão acesso a formas de pre
parar alimentos sem desperdí
cio”, afirmou o prefeito Orlan
do Morando.

O secretário de Assistên
cia Social, Carlos Romero, 
enfatizou a importância da 
aquisição do caminhão re
frigerado. “A compra deste 
veículo irá incrementar a doa
ção de alimentos perecíveis, 
como carnes bovinas, suí
nas e de aves, bem como a 
de laticínios. Temos câmaras 
frigoríficas no Banco de Ali
mentos, não podemos aceitar 
este tipo de doação, pois não 
temos como transportar as 
carnes e os laticínios de forma 
segura e estaríamos violando 
as determinações da Vigilân
cia Sanitária”, explicou.

A política municipal de 
Segurança Alimentar e Nutri
cional também está ali nhada 
com a inauguração das uni
dades do Bom Prato, no Cen
tro, e a unidade avançada do 
Bom Prato, no bairro Assun
ção. A partir de 2021 serão 
iniciados os estudos para a 
ampliação do programa mu

nicipal de Agricultura Urbana. 
O objetivo é utilizar áreas 
abandonadas para o cultivo 
de alimentos sem agrotóxico 
e para geração de renda para 
famílias em situação de alta 
vulnerabilidade social e inse
gurança alimentar.

n A COZINHA 
A cozinha experimental 

deverá entrar em operação no 
segundo semestre de 2021. O 
públicoalvo para esses cursos 

são famílias referenciadas no 
CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) e CREAS 
(Centro de Referência Espe
cializado de Assistência Social). 
Nesses cursos, serão ensinados 
o preparo de alimentos saboro
sos e nutritivos a baixo custo, 
sem desperdícios, e respeitando 
as diferenças das estações. 

 Sessenta e oito mil famílias 
são beneficiadas com as doa
ções do Banco de Alimentos. 
(Reportagem Local)

Morando vistoria avanço do “Asfalto 
Novo” na Av. Francisco Prestes Maia

Os serviços de execução 
do programa Asfalto Novo 
na Avenida Francisco Prestes 
Maia, no Centro de São Ber
nardo, que foram iniciados no 
último 18, entraram na fase 
final, devendo antecipar sua 
conclusão para a semana que 
vem  prevista anteriormente 
para 18 deste mês.

Na noite desta quinta
feira (3), o prefeito Orlando 
Morando vistoriou a obra, 
constatando o avanço das 
ações, que compreendem a 
entrega da nova malha as
fáltica da via, de 4 km de ex
tensão, além de sinalização 
viária. As intervenções ocor
rem no período entre 21h e 
4h, quando o fluxo de trân
sito é menor.

“Este programa propor
ciona importantes ganhos, 
como conforto aos moto
ristas, zeladoria da cidade, 
além de impacto positivo da 
economia, uma vez que valo
riza cada via recuperada. A 
eficiência desta intervenção 
proporciona a durabilidade de 
muitos anos “, destacou.

Um dos principais cor
redores comerciais de São 
Bernardo, a Avenida Fran
cisco Prestes Maia terá todo 
o seu trajeto recuperado, 
partindo da Praça dos Bom
beiros até o encontro com a 
Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, contemplado assim 
as três faixas de rolamento 
de cada sentido da via. 

A iniciativa, executada 
em parceria com a Sabesp, 
contará conta com o investi
mento financeiro na ordem 
de R$ 1,57 milhão.

Cerca de 70 profissio
nais estão trabalhando no 
canteiro, que receberá 200 
caminhões de asfalto em sua 
totalidade. Cerca de 80 mil 
veículos circulam mensal
mente pela via, cuja uma das 
suas principais características 
é o centro comercial e fluxo de 
ligação CentroBairro.

O PROGRAMA 
O programa já promoveu 

a troca da malha viária em 
diversos pontos da cidade, 
como o Grande Alvarenga, 
região do Cooperativa, Rudge 
Ramos, Vivaldi, Batistini, De
marchi, Jerusalém, Centro 
entre outros bairros. (Repor
tagem Local)

Banco de Alimentos de 
S.Bernardo ganha ampliação

Consórcio ABC participará de painel de 
programa internacional da União Europeia 

O Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC participou nesta 
semana do evento “Cidades e 
regiões abrindo caminho para 
a neutralidade climática até 
2050”, promovido pelo Pro
grama Internacional de Coop
eração Urbana (IUC), iniciativa 
da União Europeia. Durante o 
encontro, realizado por video
conferência, a entidade regional 
foi convidada para compor 
mesa do painel que discutiu os 
desafios da governança multi
nível para o enfrentamento das 
mudanças climáticas. 

Junto à região metropolita
na de Chicago e da Finlândia, 
o Consórcio ABC apresentou 
o projetoexecutivo do Cen
tro de Controle Operacional 
(CCO Regional), que foi con
cluído recentemente e que 
teve contribuições tecnológi
cas advindas da parceria com 
a cidade de Turim, na Itália. O 
êxito da parceria permitiu que 
a entidade regional estivesse 
presente no evento de encer
ramento do programa. 

Marcos Murasaki Cardoso, 
membro da delegação do ABC 
no programa  e consultor  do 
projeto, destacou em sua apre
sentação as características e 
os desafios das sete cidades 
na área. Além disso, enfatizou 
que o CCO irá contribuir para a 
melhoria da mobilidade urbana 
na região e auxiliará com a di
minuição da emissão de gases 
de efeito estufa. 

“A parceria com a cidade de 
Turim, que possui característi
cas semelhantes com o Grande 
ABC, possibilitou que o projeto 
do Consórcio ABC fosse elab

orado de acordo com a tec
nologia de ponta. Com isso, 
ganhamos em mais qualidade, 
desenvolvimento e garantia 
de que estamos em um bom 
caminho de excelência para 
efetivarmos o centro regional”, 
disse Marcos Murasaki.   

Em outubro de 2017, o Con
sórcio ABC foi selecionado entre 
mais de 200 projetos para par
ticipar do Programa Internacio
nal de Cooperação Urbana. No 
mesmo mês, a União Europeia 
anunciou oficialmente Turim 
como o município parceiro do 
colegiado. (R.L)

Entidade apresentou o projeto do Centro de Controle Operacional

Divulgação/Consórcio ABC

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 
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Aniversário de Diadema tem 
Maratona Cultural Online

Programação começa hoje e segue até terça-feira com diversas atividades online

De hoje (5) até a próxima 
terça-feira, 8 de dezembro, ani-
versário da cidade, Diadema 
realizará mais uma edição da 
Maratona Cultural. A iniciativa 
oferece aos moradores diver-
sas ações culturais, dentre as 
quais apresentações de músi-
ca, dança, cinema drive-in, 
circo, teatro infantil, poesia 
e stand up comedy. Todos os 
eventos são gratuitos.

Em razão da pandemia, a 
programação será transmitida 
via Youtube, pelo canal Cultura 
Diadema Oline, e também por 
estrutura drive-in montada na 
Praça da Moça, com capacidade 
para receber 45 carros.

Quem for  presencialmente 
à praça deverá seguir todas as 
orientações e protocolos sani-
tários estabelecidos pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) e Ministério da Saúde. 
Os eventos serão vistos por 
telão de mais de 10 metros, com 
som digital ambiente, ou por 
meio de sistema de rádio fm. 

Os ingressos para o drive-in 

n ENTRE ASPAS

O nosso compromisso é 
levar cultura e lazer para 
todos e também fomentar a 
formação de novos públicos

Eduardo Minas

serão limitados e deverão ser 
acessados, gratuitamente, no 
site Sympla, no link www.sym-
pla/maratonadiadema . 

Segundo o secretário de 
Cultura de Diadema, Eduardo 
Minas, a realização da Mara-
tona Cultural, nesta terceira ed-
ição, exigiu mais inventividade 
e cuidados. “Nos adaptamos a 
esse momento de pandemia 
com todos os cuidados e cria-
tividade e utilizamos de no-
vas tecnologias para garan-
tir uma programação com a 
mesma qualidade das edições 
anteriores”, afirmou.  

Minas ressaltou que a 
programação buscou atender 
as diferentes faixas etárias, 
contemplando linguagens 
artísticas diversas e reproduz-
indo a diversidade cultural de 
Diadema. “O nosso compro-
misso é levar cultura e lazer 
para todos e também fomen-
tar a formação de novos pú-
blicos, estimular e promover 
aos trabalhos dos produtores 
e empreendedores culturais 
locais”, concluiu. 

n PROGRAMAÇÃO
Hoje (5), a programação 

terá início, às 20h, com a  
aber tura da Maratona Cul-
tural direto do Teatro Clara 
Nunes. Em seguida virá a 
apresentação do espetáculo 
“Nas Águas do Imaginar”, da 
premiada Companhia de Dan-
ças de Diadema. A programa-
ção do dia termina com muito 
humor e risadas no stand-up 
do comediante Marcelo Mar-
rom, às 21h.

A programação completa 
da Maratona Cultural  pode 
ser conferida pelo facebook.
com/maratonadiadema. (Re-
portagem Local)

Thiago Benedetti/PMD

Divulgação/PMETRP

Programa Circo Escola participará da Maratona com o espetáculo “Circo de Natal”

Medida reforça controle do fluxo de pessoas no posto devido à covid

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.

S. André realiza audiência pública 
para debater mobilidade na cidade

A Prefeitura de Santo 
André realizará na próxima 
quarta-feira (9), das 18h 
às 21h, audiência pública 
t online para debater e 
identificar os problemas 
relacionados à mobilidade 
urbana na cidade. O evento 
norteará o diagnóstico que 
está em andamento e irá 
compor o Plano de Mobi-
lidade Urbana Sustentável 
(PlanMob) do município.

Qualquer pessoa poderá 
participar da audiência públi-
ca, sendo necessário apenas 
ter um computador ou celu-
lar conectado à internet. Para 
assistir à transmissão, basta 
entrar no canal do YouTube 
do PlanMob, que pode ser 
acessado por meio do site 
www.planmobsantoandre.
sp.gov.br ou no link http://
tiny.cc/gil5tz.

O cidadão poderá fazer 
perguntas pelo chat do You-
Tube. Quem quiser poderá 
falar ao vivo, utilizando 
câmera e microfone. Basta 
fazer uma solicitação via 
chat aos moderadores, que 
disponibilizarão um link 
para participação.

Nesta primeira etapa, 
os participantes da audiên-
cia pública vão apontar os 
problemas relacionados ao 
transporte coletivo mu-
nicipal, e aos mais diver-
sos modais, sejam o carro, 
bicicleta, caminhões, além 
de questões pertinentes 
ao sistema viário, trânsito, 

sinalização, transporte de 
cargas, fiscalização e segu-
rança viária, ou problemas 
de gestão. O objetivo desta 
primeira audiência é justa-
mente coletar o máximo 
de informações e compor 
este quadro que vai inte-
grar o plano.

n PARTICIPAÇÃO
O secretário de Mobili-

dade Urbana, Ajan Marques, 
destaca que a participação 
da população é essencial 
para compor um documen-
to robusto e com qualidade. 
“A participação social neste 
processo é determinante 
para que possamos constru-
ir uma Santo André melhor 
nas próximas décadas. Esse 
diagnóstico norteará medi-
das importantes e efetivas 
que irão impactar positiva-
mente a vida das pessoas 
e proporcionar mais quali-
dade de vida”, frisou.

Em uma segunda etapa, 
uma nova audiência pública 
será realizada, e desta vez, 
para recolher propostas que 
vão compor o documento 
final do PlanMob, com a 
elaboração e apresentação 
de soluções para os pro-
blemas identificados na fase 
um do diagnóstico. O Plan-
Mob é desenvolvido em um 
período de 12 meses e teve 
início em julho deste ano, 
com encerramento previsto 
para o mês de julho de 2021. 
(Reportagem Local)

Atende Fácil de Ribeirão Pires retoma 
agendamento de atendimento presenciais

O Posto Atende Fácil de 
Ribeirão Pires retomará a 
rea lização de agendamento 
prévio para os atendimentos 
presenciais na unidade. A par-
tir da próxima segunda-feira 
(7) os moradores deverão en-
trar em contato com o serviço 
de interesse para marcar data 
e horário para ser atendido. 
A única exceção será a Ouvi-
doria Municipal, que manterá 
os atendimentos presenciais 
sem a necessidade de agenda-
mento prévio.

Situado na Avenida 
Capitão José Gallo, 55 – 
Centro (ao lado do Terminal 
Rodoviário), o Posto Atende 
Fácil recebe, diariamente, 
grande fluxo de pessoas. A 
medida reforça o controle de 
acesso no local para evitar 
aglomerações e, portanto, a 
disseminação do coronavírus.

Confira serviços e meios 
para agendamento:

De segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 16h

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador. Tel.: 4824-4282

Banco do Povo Paulista/
MEI/Via Rápida Tel.: 4825-5464

Procon – Tel.: 4824-5121, 
4824 3205 ou por e-mail pro-
con@ribeiraopires.sp.gov.br

Cadastro Único – Telefones: 

9-3287-6219/9-7258-1576
De segunda a sexta-feira, 

das 9h às 15h
- Junta de Serviço Militar – 

Telefone: 4827-4469
Ouvidoria Municipal – pres-

encial no Posto Atende Fácil/ 
telefone 156/ e-mail ouvi-
doria@ribeiraopires.sp.gov.br. 
(Reportagem Local)
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix indefectível

ARTILHEIRO
No “time” da Volkswagen, os 

utilitários esportivos, outrora re
legados ao “banco de reservas”, 
agora entram em campo com o  
status de grandes estrelas. Em 
plena crise de vendas causada 
pe la pandemia, a marca alemã 
estreou em maio o SUV cupê 
com pacto Nivus e lançou em 
agos to a linha 2021 do TCross, 
além de apresentar em outubro 
o médio Taos, previsto para es
trear no Brasil no segundo tri
mestre de 2021, importado da 
Argentina. Enquanto os holo
fotes do marketing estão volta
dos às no vidades do segmento 
que se tornou o queridinho do 
mercado nacional, um veterano 
hatch, sem fazer alarde, é o mo
delo mais vendido da marca e 
aparece entre os cinco carros 
mais comercializados do Brasil. 

Tratase do Gol, que liderou 
as vendas de automóveis no 
país durante quase três décadas 
(de 1987 a 2013) e, neste ano, 
obte ve  média mensal de 5,7 mil 
emplacamentos – ainda abaixo 
dos 6.744 mensais de 2019, 
mas o suficiente para manter o 
quinto lugar no ranking, atrás de 
GM Onix, Hyundai HB20, Fiat 
Strada e GM Onix Plus, todos 

renovados recentemente. 
Para a linha 2021, o Gol 

trouxe mais uma reestilização 
do Gol G5, apresentado em 
2008. A versão 1.6 MSI com 
câmbio automático cumpre 
a função de topo da gama do 
compacto da Volkswagen.

A “novidade” do Gol 2021 
foi a adição de itens de seguran
ça que se tornaram obrigató
rios no mercado brasileiro. O 
hatch passa a dispor de cintos 
de segurança de três pontos, 
encosto de cabeça para os cin
co ocupantes e a fixação Isofix 
para cadeirinhas infantis.

De resto, o carro é o mesmo 
desde o modelo 2019, quando 
a dianteira foi redesenhada e 
herdou o visual do antigo Gol 
Track, incluindo o capô mais 
ele vado e com vincos marcan
tes, faróis com formato maior, 
mais anguloso e interligado à 
nova grade mais ampla. O para
choque conta com auxiliares de 
neblina em posição elevada. Os 
comandos dos vidros traseiros 
são fixados no painel, reduzin
do assim o custo de produção. 
Na versão automática, a assina
tura “MSI Automatic” aparece 
próxima à lanterna direita.

O câmbio automático traba
lha em conjunto com o motor 1.6 
MSI com quatro cilindros e 16 

válvulas. Com duplo comando de 
válvulas, bloco e cabeçote feitos 
de alumínio, o hatch atinge 110 
cavalos quando abastecido com 
gasolina e 120 cv com etanol, em 
ambos os casos a 5.750 rotações. 
O torque é de 15,8 kgfm com ga
solina e de 16,8 kgfm com eta
nol, disponível aos 4 mil giros. 

As trocas sequenciais podem 
ser feitas na alavanca ou nas ale
tas atrás do volante. O sistema 
tem ainda o modo esportivo, que 
leva as trocas de marcha para 
rotações mais altas a fim de con
ferir acelerações mais vigorosas.

Desde a linha 2019, o Gol 
adotou única configuração de 
aca bamento. Os equipamentos 
da versão 1.6 16V MSI automáti
ca são os mesmos do modelo 
com o motor 1.0 de três cilindros 
ou o 1.6 de oito válvulas, ambos 

com câmbio manual. A configu
ração 1.6 MSI automática parte 
de R$ 65.390 nas cores Branco 
Cristal ou Preto Ninja – a Ver
melho Flash encarece R$ 500 e 
tonalidades Prata Sirius ou Cinza 
Platinum (a do modelo testado) 
acrescentam R$ 1.610 à fatura. 

O modelo vem de série com 
alerta de frenagem de emergên
cia, antena no teto, banco do 
motorista com ajuste de altura 
e traseiro com encosto rebatí
vel, chave tipo canivete, direção 
hidráulica, faróis com másca ra 
es curecida, limpador do pa ra
brisa com temporizador, bra
ke light, preparação para som, 
suporte para celular, tomada 
12V no console central, tra
vamento elétrico das portas, 
vidros dianteiros elétricos e ro
das de aço de 15 polegadas.

Por R$ 3.600, o pacote Ur
ban Completo adiciona sistema 
de alarme com comando remo
to, sensor de estacionamento 
traseiro, duas luzes de leitura 
dianteiras e duas traseiras, alças 
de segurança no teto, chave tipo 
canivete com comando remoto, 
coluna de direção com ajuste de 
altura e profundidade, retrovi
sores e maçanetas na cor do 
veí culo, espelhos eletricamente 
ajustáveis com função tilt-down 
(abaixamento do espelho do lado 
direito assim que o motorista en-
gata a ré) e luzes indicadoras 
de direção integradas, faróis de 
neblina, lanternas escurecidas, 
pneus 195/55 R15, rodas de 
liga leve e tampa do portama
las com abertura elétrica.

Com mais R$ 2.370 do pacote 
de interatividade Composition 

Touch agregase computador de 
bordo, quatro altofalantes e dois 
tweeters, sistema de som touch-
screen com Appconnect e vo
lante com comando do sistema 
de som e ISystem (sistema que 
reúne computador de bordo e menu 
de configurações do carro). Há ain
da o pacote de interatividade 
Media Plus, por R$ 1.180, que 
acrescenta quatro altofalan tes, 
dois tweeters e sistema de in
foentretenimento Media Plus 
com Bluetooth, MP3 e entra
das USB, SDcard e Auxiliar. 

Em sua configuração mais 
completa, um Gol 1.6 MSI au
tomático beira os R$ 73 mil – 
va lor próximo aos R$ 78.990 
iniciais do Polo Comfortline, que 
oferece plataforma mais con
temporânea, acabamento su pe
rior e o moderno motor 200 TSI 
de 128 cv acoplado à caixa au
tomática de seis velocidades. 

Algumas previsões indicam 
que o Gol terá um sucessor cons
truído sobre a nova plataforma 
MQB A00, talvez em 2021. Den
tro das tendências do mercado, 
é possível que o sucessor surja 
em formato de SUV. De qualquer 
forma, um novo compacto atua
lizado da Volkswagen poderá ser 
um forte concorrente para Onix 
e HB20, os únicos hatches mais 
vendidos que o Gol atualmente.

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Motor 1.6 16V de 120 cv garante desempenho satisfatório ao hatch
O motor 1.6 16V, com 120 

cv de potência e 16,8 kgfm de 
torque com etanol, não é muito 
moderno, mas movimenta o Gol 
com desenvoltura. As trocas de 
marcha do câmbio automático 
de seis velocidades são rápidas, e 
a sintonia com o propulsor pro
porciona ao compacto desem
penho bastante satisfatório.

O carro oferece boas arranca
das e torque razoável desde as 
baixas rotações. A boa relação de 
marchas do câmbio rentabiliza 
com eficiência a força do motor e 
reduz os trancos nas mudanças. 
As aletas atrás do volante para 
trocas manuais aumentam os 
recursos de quem gosta de per
formance mais esportiva. 

O acerto de suspensão pro
porciona boa estabilidade em 
curvas rápidas, mas transfere 
pa ra o interior do carro as imper

feições da pista. Com o privilégio 
dos diversos ajustes que o longo 
tempo de mercado permitiu, o 
compacto tem comportamento 
dinamicamente equilibrado, com 
rolagens de carroceria discre tas. 
A direção tem assistência hidráu
lica eficiente, e o bom diâmetro 

de giro facilita as manobras. 
Em tempos nos quais a 

trans missão automática figura 
entre os itens mais desejados 
por consumidores de mode
los compactos, um Gol sem 
pedal de embreagem, que ou
trora seria considerado uma 

“extravagância”, começa a ser 
encarado como uma opção ra
cional e necessária no trânsito 
caótico das grandes cidades.

n A BORDO
O Gol continua o mesmo. 

O estilo datado torna difícil 

Motor oferece boas arrancadas e torque razoável desde baixas rotações; estilo datado e bom acabamento caracterizam o interior

convencer alguém de que se 
trata de um carro zeroquilô
metro. Os plásticos rígidos 
predominam, mas as texturas 
são agradáveis ao toque e os 
encaixes são precisos. O volan
te incorpora comandos para 
acessar o sistema de áudio, o 

computador de bordo e a tele
fonia, além das “borboletas” 
para mudanças de câmbio ma
nuais. O painel segue a mesma 
linha do modelo de 2016. O 
de 2021 tem cluster com com
putador de bordo, indicador de 
marcha e “econômetro”.

Quatro pessoas se acomo
dam bem. Tentar colocar três 
adultos no banco traseiro reduz 
muito o conforto. Há espaços 
no Gol para garrafas e outras 
“tranqueiras” nos nichos das 
portas e nos portatrecos do 
console central. Um suporte no 
alto do painel permite deixar 
o celular ao alcance da visão, 
facilitando a utilização de soft
wares de navegação. Opcionais 
como retrovisores elétricos e 
sensores de estacionamento 
melhoram a interatividade en
tre motorista e carro. (LHMP)

Enquanto a VW concentra esforços nos utilitários esportivos, o veterano 
Gol é o campeão da marca e se mantém no “top five” dos mais vendidos

Gol é o mesmo desde o modelo 2019, 
quando a dianteira foi redesenhada e 
herdou o visual do antigo Gol Track
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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

Apartamento 
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 banheiros, 60m²
R$ 250.000,00 

Ref.:  AP001136

Apartamento 
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 46.53m²
R$ 244.000,00  

Ref.:  AP001048

Apartamento 
Serraria - Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 45m²
R$ 150.000,00 

Ref.:  AP000925

Apartamento 
 Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 46m²
R$ 270.000,00 

Ref.:  AP001052

Casa 
 Centro de Diadema 

02 vaga, 03 banheiro, 166.15m²
R$ 450.000,00  
Ref.: CA001121

Terreno 
 Eldorado - Diadema

628m² 
R$ 125.000,00 
Ref.: TE000527

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

Terreno 
 Alvarenga - São Bernardo

500m² 
R$ 240.000,00 

 Ref.: TE000041

Kitnet 
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 51m²
R$ 178.000,00
 Ref.: KI000786

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

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

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

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

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

Anuncie: 4057-9000
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CONTINUAÇÃO ä

Indicador de Saúde

Serviços Gerais

Publicidade Legal
PrefeITUrA dO  

MUNICíPIO  de dIAdeMA

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

GRUPO BIOMÉDIC
INFORME

GRUPO  
BIOMÉDIC

11 4044-3777
www.biomedic.com.br
comercial@biomedic.com.br

Medicina Ocupacional e Engenharia de 
Segurança do Trabalho

- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Dra Maristela Duarte Gomes, é gerente 
comercial do Grupo Biomédic, graduada em 

fisioterapia e pos graduada em Ergonomia e Marketing. 

Parte IIFIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER. 
Fibromialgia tem cura ?

Tem. Mas depende muito mais da paciente do que do médico. Ao médico cabe apenas 

orientar e passar algumas medicações. As medicações na fibromialgia não são mágicas. 

Elas se baseiam em relaxantes musculares, que melhoram o sono e “desligam” um pouco 

a pessoa, e antidepressivos. Alguns antidepressivos também dão sono, outros apenas 

combatem a depressão associada, e diminuem a ansiedade. Muitas fibromiálgicas ficam 

dependentes de remédios para dormir e ansiolíticos, que resolvem muito parcialmente os 

problemas. Os relaxantes musculares e antidepressivos não causam dependência, mas, 

infelizmente, perdem a eficácia após mais ou menos de 8 a 12 meses. Então os problemas 

voltam, e os remédios não mais funcionam.

É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia ?

Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora a forma física, a 

auto-estima e o organismo como um todo. Em segundo, libera uma série de hormônios 

e mediadores que aliviam a dor e o cansaço. Em terceiro, pode melhorar a qualidade do 

sono. Por fim, o esporte é um momento onde a fibromiálgica deixa o mundo de lado para 

cuidar de si mesmo. Isso apenas já é grande avanço! Qual esporte fazer? Tenha em mente 

duas coisas: primeiro, a atividade deve ser para a vida toda! Portanto não faça algo que 

não goste, ou que não vai agüentar muito tempo. Se academia te entedia, mas dança te 

dá prazer, dance! Se cansar de um mude para outro. O importante é não ficar parada. 

Combine esforço aeróbico com alongamento. Musculação não é o mais indicado. Segundo, 

um corpo dolorido e contraído dói mais ao exercício. É comum e esperado que as dores 

piorem no início das atividades físicas. Este é o momento de usar as medicações que seu 

reumatologista indicar, elas darão algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.

Como melhorar a fibromialgia ?

Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está realmente num limite e que 

uma mudança no estilo de vida é urgente. Algo está “demais”, pesado demais mesmo para 

esta pessoa campeã em agüentar as coisas. Esta crise pode ser uma oportunidade de 

alavancar uma transformação, e a cura. Entenda esta crise de dor aguda como um grito do

corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua essência. Para curar a 

fibromialgia tem-se que tomar consciência dos mecanismos que causam a doença, e mudá-

los. Os remédios são fundamentais, viabilizam uma condição onde a transformação tem 

chances de acontecer, aliviam por alguns meses. Este tempo é valioso para a pessoa mudar 

completamente o jeito como leva a vida. “Se trago as mãos distantes do meu peito, é que 

há distância entre intenção e gesto”, diz Chico Buarque. Da mesma forma, conscientizar-se 

está ainda a alguma distancia de resolver o problema. Pode não ser fácil mudar os padrões 

de comportamento de uma vida toda. Por isso psicoterapia é fundamental. Simplesmente 

deixar de se preocupar com as coisas e pessoas não é possível. Se fosse, deixaria um vazio 

enorme. A fibromiálgica pode perceber que há anos não vive sua própria vida. Reconstruí-

la, retomar objetivos próprios e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa de 

“deixar as pessoas à própria sorte” também pode ser difícil. A combinação da medicação 

certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e muita vontade é a única fórmula capaz de 

operar milagres.

 Em relação ao Doença Ocupacional:

Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão por Esforço Repetitivo 

(LER), também conhecida por Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) 

e outras síndromes dolorosas de causas reumatológicas, como a Artrite Reumatóide e o 

Lupus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia pode levar à perda da capacidade laborativa 

quando não tratada e a inúmeros gastos anuais em exames desnecessários, tratamentos 

ineficientes e dias de trabalho perdidos. 

Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada nos ambulatórios de 

medicina ocupacional diante da queixa de dor assim como o exame minucioso das 

articulações e a solicitação de exames complementares devem fazer parte da abordagem 

desses casos, a fim de excluir outros possíveis diagnósticos. Somente assim este cenário 

poderá ser melhorado e os portadores da doença apresentarão grande alívio desse tormento 

físico e psíquico e  melhora da qualidade de vida.

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

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

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

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

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

Veículos

• Modelo: 2013
• Cor: Prata
• Automático
• Jogo de pneus novos

VENDE-SE 
Honda Fit  EX 1.4 Flex

VISITAS PROGRAMADAS NO 
TEL: 11 4057-9000 FALAR COM CLEIDE.

Valor: 
R$ 39.000,00

• Ótimo Estado
• Único dono

Emprego

Com ou sem 
experiência, salário 

R$ 1.250,00 
+ Benefícios. 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CV p/:departamentodeselecao62@gmail.com

INDÚSTRIA METALÚRGICA  DE GRANDE PORTE CONTRATA:

Auxiliar de produção
Salário: R$ 1.482,00 - 50 vagas

Benefícios: Cartão Alimentação, PLR , 
Assistência Médica, Refeição e Transporte

Ter disponibilidade de horário
Início imediato.

Interessados, enviar curriculo para: selecaourgente803@gmail.com

INDÚSTRIA METALÚRGICA  DE
GRANDE PORTE CONTRATA:

Interessados, enviar curriculo para: 

Selecao.rassini@gmail.com

- São 6 vagas para Mecânico 
de Manutenção, 

- 03 vagas para eletricistas
de manutenção, 

- 03 vagas para operador 
de ponte rolante.

DESPACHO DO PREFEITO: DE 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020, Á PARTIR DE 03.12.2020: PORTARIAS: 
3952, Exonerar a pedido a contar 01.12.2020, 
Luis Claudio Sartori, pront. 200354, do cargo de 
Secretário de Saúde; 3953, Designar a contar 
01.12.2020, FLavius Augusto Olivetti Albieri, RG: 
27.203.864-7, para responder interinamente pelo 
expediente da Secretaria de Saúde.
Decreto nº 7.839 de 19/11/2020: Dispõe sobre a 
abertura de créditos suplementares no valor de 
R$ 112.490,04 (Cento e doze mil, quatrocentos e 
noventa reais e quatro 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 artigo 5º e 6º da 
Lei Municipal nº 3.934 de 05/12/2019. A íntegra do 
Decreto encontra-se no portal de transparência do 
site da Prefeitura do Município de Diadema: www.
diadema.sp.gov.br.

Decreto nº 7.845 de 30/11/2020: Dispõe sobre 
a abertura de créditos suplementares no valor 
de R$ 616.482,19 (Seiscentos e dezesseis mil, 
quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove 
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 artigo 5º e 6º da Lei Municipal nº 3.934 
de 05/12/2019. A íntegra do Decreto encontra-se 
no portal de transparência do site da Prefeitura do 
Município de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.
Decreto nº. 7.838 DE 19/11/2020: Dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
11.344.882,47 (Onze milhões, trezentos e quarenta 
e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 
quarenta e sete 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 3.934 
de 05/12/2019. A íntegra do Decreto encontra-se 
no portal de transparência do site da Prefeitura do 
Município de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.
DECRETO Nº 7848 DE 03 DE DEZEMBRO DE 
2020 DISPÕE sobre o protocolo para as atividades 
de matrícula, na rede privada de educação, para 
o ano letivo de 2021, tendo em vista o retorno do 
Município, assim como de todo o Estado, para 
a classificação na fase 3, “Amarela”, e dá outras 
providências. LAURO MICHELS SOBRINHO, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 
Constituição da República; CONSIDERANDO a 
classificação pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia de 11 de março, como pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, com as alterações advindas da Medida 
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e no 
Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 
bem como na Portaria nº 356, de 11 de março de 
2020, do Ministério da Saúde; CONSIDERANDO 
que o Congresso Nacional, por meio do Decreto 
Legislativo nº 06, de 2020, reconhece a existência 
de calamidade pública para fins do artigo 65 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 
maio de 2000; CONSIDERANDO a Portaria nº 
454, de 20 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que declara, em todo o território nacional, 
o estado de transmissão comunitária do novo 
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o 
disposto no Decreto Estadual n° 64.879, de 20 
de março de 2020, que reconhece o estado de 
calamidade pública, decorrente da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de 
São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto 
Municipal n° 7.715, de 24 de março de 2020, 
que declara o estado de calamidade pública no 
Município, diante da crise provocada pela pandemia 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa, por 
meio do Decreto Legislativo nº 2.495, 31 de março 
de 2020, reconhece a existência de calamidade 
pública nos Municípios do Estado de São Paulo, 
para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO 
os termos da Decisão oriunda do julgamento da 
ADI 6341, no dia 15 de abril de 2020, bem como 
da R. Decisão Monocrática na Medida Cautelar 
na ADPF 672, no dia 08 de abril de 2020, ambas 
proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, 
assegurando a competência municipal a respeito da 
matéria ora versada; CONSIDERANDO o disposto 
no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 
2020, que institui o plano de reabertura e retomada 
das atividades econômicas, no Estado de São 
Paulo, o Plano São Paulo; CONSIDERANDO que, 
nos termos do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 
de maio de 2020, que institui o plano de reabertura 
das atividades econômicas, no Estado de São 
Paulo, a Região da Grande São Paulo, a que 
pertence Diadema, retornou à classificação na fase 
3, “Amarela”, conforme determinado pelo Governo 
do Estado na data de hoje; CONSIDERANDO 
a prorrogação da quarentena no Estado de São 
Paulo, definida no Decreto Estadual nº 64.881 de 22 
de março de 2020, até 16 de dezembro de 2020, 
por força de Decreto Estadual nº 65.295, de 16 de 
novembro de 2020; CONSIDERANDO, ainda, o 
que consta dos autos do Processo Administrativo 
Eletrônico nº 7849/2020; DECRETA: Art. 1º Fica 
estabelecido o protocolo para o setor educacional, 
da rede privada, em face da atual reclassificação, 
da cidade de Diadema, na fase amarela do Plano 
São Paulo de retomada das atividades econômicas, 
para fins de matrículas para o ano letivo de 2021. 
Art. 2º As escolas, para a efetivação da matrícula, 
poderão promover ações que visem a socialização, 
atividades recreativas e acolhimento psicossocial, 
permanecendo suspensas as aulas presenciais. 
Art. 3º Para a realização do disposto neste Decreto, 
deverão ser observadas as seguintes medidas: 
I – funcionamento limitado a 40% da capacidade 
do local; II – utilização obrigatória de máscaras 
de proteção facial; III – distanciamento mínimo 
de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, 
sinalizando posições no piso ou assentos, sempre 
que necessário; IV – utilização dos bebedouros de 
água potável apenas com copos descartáveis e 
garrafas próprias; V – adaptação de áreas de uso 
comum para evitar aglomeração; VI – não realizar 
atividades que possam gerar aglomeração; VII 
– manter ventilação natural, evitando o uso do ar-
condicionado, sempre que possível; VIII – limpeza 
e higienização periódicas dos locais e objetos de 
uso comum; IX – disponibilizar álcool em gel em 
pontos estratégicos; X – divulgação de informações 
acerca da prevenção e enfrentamento da pandemia 
decorrente do Coronavírus; XI – aferir a temperatura 
corporal das pessoas restringindo o acesso caso 
esteja acima de 37,5ºC. Parágrafo único. Além 
das medidas previstas neste artigo, deverão ser 
observados os protocolos sanitários do Município 
de Diadema, contidos em Decretos anteriores, 
e do Governo do Estado de São Paulo. Art. 4º As 
despesas com a execução deste Decreto, correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento, suplementadas se 
necessárias. Art. 5º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Diadema, 03 de dezembro 
de 2020 LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito 
do Município de Diadema FERNANDO MOREIRA 
MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos 
CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA Secretário 
de Educação
DESPACHO DO PREFEITO: DE 04 DE DEZEMBRO 
DE 2020: Portarias: 3954 Exonerar a contar de 03 
de dezembro de 2020 LEILA EL KAK, Pront: 119463, 
SC; 3955 Exonerar por falecimento a contar de 29 
de outubro de 2020 ANTONIO JOÃO FILHO, Pront: 
119370, GP; 3956 Cessar os Efeitos da Portaria 
nº 2.943, a contar de 23 de dezembro de 2020, 
SILVANA GUARNIERI, Pront: 117977, SEMA.
DECRETO Nº 7849 DE 04 DE DEZEMBRO DE 
2020 REGULAMENTA a cessão e o pagamento 
de gratificação para servidores públicos do quadro 
efetivo do Município de Diadema, colocados à 
disposição do Banco do Povo Paulista. LAURO 
MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais; CONSIDERANDO, a Lei 
Estadual nº 9.533, de 30 de abril de 1997, que Institui 
o Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo 
Popular de São Paulo e dá outras providências, 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 43.283/98, 
de 03 de julho de 1998; CONSIDERANDO, a Lei 
Municipal 3.311, de 05 de abril de 2013, que em 
seu artigo 1º, autoriza o Executivo Municipal a 
celebrar convênio com o Governo do Estado de 
São Paulo, regulamentando a participação do 
Município no Programa do BANCO DO POVO 
PAULISTA, destinado à concessão de créditos a 
micro empreendimentos do setor formal ou informal, 
instalados no Município; CONSIDERANDO, o 
Convênio SERT nº 071 de 24 de julho de 2018, 
assinado entre a Secretaria de Estado do Emprego 
e Relações do Trabalho e a Prefeitura de Diadema, 
que dá continuidade e operacionaliza a Unidade de 
Crédito do Banco do Povo Paulista no Município 
de Diadema; CONSIDERANDO, o art. 168 da 
Lei Complementar Municipal nº 08 de 16 de julho 
de 1991; CONSIDERANDO, a Lei Complementar 
Municipal nº 190, de 20 de dezembro de 2003, 
que dispõe sobre a estrutura administrativa e as 
funções gratificadas da Prefeitura de Diadema; 
CONSIDERANDO, o que consta nos autos do 
Processo Eletrônico 21505/2020; DECRETA: Art. 1° - 
A cessão de servidores públicos do quadro efetivo do 
Município de Diadema com formação de nível médio 
técnico e/ou cursando ou concluído ensino superior, 
ao Banco do Povo Paulista, para, sem prejuízo de 
vencimentos e demais vantagens do cargo, atuarem 
na Unidade Conveniada, visa o cumprimento da 
obrigação estabelecida ao Município, nos moldes 
do Termo de Convênio celebrado entre as partes, 
com fundamento na Lei Municipal 3.311, de 05 de 
abril de 2013, devendo ser observado os ditames 
previsto no parágrafo único do art. 168 da L.C. nº 
08, de 16 de julho de 1991. Art. 2º - Aos servidores 
mencionados no artigo 1º, colocados à disposição 
da Unidade Conveniada para o exercício da função 
de Agente de Crédito, conforme estabelecido no 
Termo de Convênio, em sua Cláusula “Segunda”, 
será concedida uma gratificação, em valor 
correspondente à Função Gratificada Nível 5, 
prevista na Lei Complementar Municipal nº 190, 
de 20 de dezembro de 2003, anexos IV, V e VI, 
Decreto nº 5.818, de 19 de março de 2004, e Lei 
Complementar nº 262, de 28 de março de 2008. 
Art. 3º - O pagamento da gratificação especificada 
no artigo 2º será mantido durante o período em que 
os servidores permanecerem cedidos ao Banco do 
Povo Paulista, cessando automaticamente assim 
que os mesmos retomarem ao exercício de seus 
respectivos cargos nesta Municipalidade. Art. 4º 
- A gratificação especificada no artigo 2º não se 
incorporará ao vencimento dos servidores cedidos 
ao Banco do Povo Paulista e tampouco à base 
de cálculo de quaisquer verbas remuneratórias 
ou indenizatórias percebidas pelos mesmos, bem 
como aos benefícios previdenciários e assistenciais 
pagos a eles ou à sua família. Art. 5º - A gratificação 
especificada no artigo 2º será considerada para 
cálculo do décimo terceiro salário e férias, devendo 
ser calculada proporcionalmente no caso de seu 
pagamento ter ocorrido em períodos inferiores a 
doze meses. Art. 6º - O valor da gratificação objeto 
deste Decreto será corrigido sempre que houver 
reajuste de vencimento, salários e proventos 
concedidos aos servidores públicos municipais, 
seguindo os parâmetros aplicados à Função 
Gratificada Nível 5, descrita no artigo 2º. Art. 7º - Os 
servidores públicos, cedidos nos moldes previstos 

no artigo 1º deste Decreto, cumprirão a jornada 
de trabalho semanal de seus respectivos cargos. 
§ 1º – Em cumprimento ao horário de atendimento 
estabelecido pelo Poupatempo Unidade Diadema, 
local em que serão desempenhadas as atividades 
do Banco do Povo Paulista, o atendimento ao 
público será realizado de segunda à sexta-feira das 
9 às 17 horas e de sábado das 9 às 13 horas; § 2º 
- Considerando o horário de atendimento informado 
no §1º deste artigo, fica determinada a seguinte 
escala de horário a ser cumprida de forma alternada 
pelos servidores cedidos ao Banco do Povo Paulista: 
SEMANA A – Segunda à Sexta-feira das 8 às 17 
horas ou das 9 às 18 horas; SEMANA B – Segunda 
à Sexta-feira das 9 às 17 horas e sábado das 9 às 
13 horas; § 3º - A uma hora faltante da semana B, 
para cumprimento das 40 horas semanais, deverá 
ser cumprida em um único dia da semana a critério 
do servidor. Art. 8º - Os servidores cedidos deverão 
seguir ainda as normas de conduta estabelecidas 
pelo Poupatempo Unidade Diadema, local onde 
serão desempenhadas suas atividades, bem como 
as normas de conduta estabelecidas pelo Banco do 
Povo Paulista. Art. 9º - As despesas com a execução 
deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. Art. 10 - Este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
04 de dezembro de 2020 LAURO MICHELS 
SOBRINHO Prefeito do Município de Diadema 
FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de 
Assuntos Jurídicos LAERCIO PEREIRA SOARES 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho
DESPACHO DO PREFEITO: DE 04 DE DEZEMBRO 
DE 2020: Portaria: 3957, EXONERAR, a contar 
de 09 de dezembro de 2020, PABLO LEOPOLDO 
CASADEI DE OLIVEIRA, Pront: 118643, SSO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pregão Eletrônico:200/2020 - PC:311/2020.
Objeto:Registro de Preços para o Fornecimento 
de Insumos Odontológicos. Agendado para: 
21/12/2020 às 09h00. Pregão Eletrônico:202/2020 
- PC:299/2020.Objeto:Registro de Preços para 
Fornecimento de Medicamentos - Demanda 
Judicial.Agendado para: 22/12/2020 às 09h00. 
Pregão Eletrônico:201/2020 - PC:268/2020.Objeto: 
Aquisição de Equipamentos Eletrodomésticos e 
Mobiliário para Residência Terapêutica.Agendado 
para: 21/12/2020 às 09h00. 
Informações, e/ou retirada Edital completo, mediante 
pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da 
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - 
Diadema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 
4057-7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pregão Eletrônico:137/20 – PC:227/20. Objeto: 
Fornecimento de Material de Enfermagem. Resumo 
das ATAS entre Município Diadema e empresas 
a seguir: Ata RP 258/2020 - QUALITY MEDICAL 
COM. E DISTRIB. DE MED. LTDA; Ata RP 259/2020 
- MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI; Ata RP 260/2020 - 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI; Ata RP 
261/2020 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL 
LTDA; Ata RP 262/2020 - CRISMED COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA; Ata RP 263/2020 - NEWCARE 
COM. DE MAT. CIRURG. E HOSPIT. LTDA; Ata 
RP 264/2020 - DUPAC COMERCIAL EIRELI; Ata 
RP 265/2020 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA; 
Itens homologados na publicação DOM dia 07-
08/11/2020.  Pzo entrega: 10 dias úteis. Vigência: 12 
meses a partir desta publicação. 
Pregão Eletrônico: 121/2020 - PC: 191/2020. 
Objeto: Fornecimento de Medicamentos. Resumo 
Ata RP 267/2020 entre Município Diadema e Soma/
SP Produtos Hospitalares Ltda. Resumo Ata RP 
268/2020 entre Município Diadema e Comercial 
Cirurgica Rioclarense Ltda. Resumo Ata RP 
269/2020 entre Município Diadema e CM Hospitalar 
S/A. Resumo Ata RP 270/2020 entre Município 
Diadema e Multifarma Comércio e Representações 
Ltda. Resumo Ata RP 271/2020 entre Município 
Diadema e Inovamed Comércio de Medicamentos 
Ltda. Resumo Ata RP 272/2020 entre Município 
Diadema e Futura Com. Produtos Médicos e 
Hospitalares Ltda. Resumo Ata RP 273/2020 entre 
Município Diadema e Ciamed - Distribuidora de 
Medicamentos Ltda. Resumo Ata RP 274/2020 
entre Município Diadema e Portal Ltda. Resumo Ata 
RP 275/2020 entre Município Diadema e Espírito 
Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli. 
Resumo Ata RP 276/2020 entre Município Diadema 
e Quality Medical Com. E Distrib. De Med. Ltda. Itens 
homologados na publicação do Diário Regional dia 
07/11/2020. Prazo entrega: 05 dias úteis. Vigência: 
12 meses a partir desta publicação.
PC: 214/2020 – Pregão Eletrônico: 119/2020. 
Resumo Rerratificação  da Ata RP 240/2020 entre 
Município Diadema e Orla Distribuidora de Produtos 
Eireli p/Fornecimento de Insumos Odontológicos. 
Fica retificada a cláusula 1ª a Ata inicial, p/ constar  
a marca do produto constante do item 14 - marca: 
ANADONA.
Pregão Eletrônico:0178/2020 - PC:0255/2020. 
Objeto: Registro De Preços Para O Fornecimento 
De Insumos Odontológicos. Homologado o pregão 
em epígrafe declarando a licitação deserta de 
acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pregão Eletrônico:0175/2020 - PC:0282/2020. 
Objeto: Registro De Preços Para O Fornecimento 
De Insumos Odontológicos. Homologo o objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pregão Eletrônico:181/20 - PC:293/20. Objeto: 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS COM O FIM DE ATENDER A 
DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 
DIADEMA. Homologo o objeto do pregão em 
epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro.
PR.Eletrônico: 172/2020 - PC: 198/2020. 
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL 
ODONTOLÓGICO. Homologo e Adjudico objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pregão Eletrônico:0178/2020 - PC:0255/2020. 
Objeto: Registro De Preços Para O Fornecimento 
De Insumos Odontológicos. Tornamos publico que a 
Licitação em epígrafe foi declarada “deserta”.
Pregão Eletrônico:0175/2020 - PC:0282/2020. 
Objeto: Registro De Preços Para O Fornecimento 
De Insumos Odontológicos.Tornamos pública 
a classificação preços ref. pregão em epígrafe. 
INTERJET COMERCIAL EIRELI, Item: 09 ALCADOR 
DE PAIVA JG C/N°1,2,3 E 4. Qtde:15 jogo. Vlr unit: 
R$ 47,49. Marca: GOLGRAN; Item: 13 PLACA DE 
VIDRO 10MM. Qtde:75 unid. Vlr unit: R$ 12,57. 
Marca: GOLGRAN; Item: 16 ESCULPIDOR TIPO 
HOLLEMBACK N°3. Qtde:750 unid. Vlr unit: R$ 
13,87. Marca: GOLGRAN; Item: 17 ESCULPIDOR 
TIPO HOLLEMBACK N°3S. Qtde:750 unid. Vlr unit: 
R$ 13,99. Marca: ABC; Item: 19 EXPLORADOR 
DUPLO N°5. Qtde:1.500 unid. Vlr unit: R$ 14,67. 
Marca: ABC; Item: 20 CAIXA ORGANIZADORA C/
TRAVA 60L CRISTAL. Qtde:75 unid. Vlr unit: R$ 
105,69. Marca: SANREMO; Item: 29 ALCADOR 
DE PAIVA JG C/N°1,2,3 E 4. Qtde:05 jogo. Vlr unit: 
R$ 47,49. Marca: GOLGRAN; Item: 33 PLACA DE 
VIDRO 10MM. Qtde:25 unid. Vlr unit: R$ 12,57. 
Marca: GOLGRAN; Item: 36 ESCULPIDOR TIPO 
HOLLEMBACK N°3. Qtde:250 unid. Vlr unit: R$ 
13,87. Marca: GOLGRAN; Item: 37 ESCULPIDOR 
TIPO HOLLEMBACK N°3S. Qtde:250 unid. Vlr unit: 
R$ 13,99. Marca: ABC; Item: 39 EXPLORADOR 
DUPLO N°5. Qtde:500 unid. Vlr unit: R$ 14,67. 
Marca: ABC; Item: 40 CAIXA ORGANIZADORA C/
TRAVA 60L CRISTAL. Qtde:25 unid. Vlr unit: R$ 
105,69. Marca: SANREMO; Os itens 1,2,3,4,5,6,7,
8,10,11,12,14,15,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
32,34,35 e 38 restaram fracassados.
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FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Processo de Compras nº 032/2019 – Contrato nº 004/2019 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: CLERA COMERCIO DE ÀGUAS E 
BEBIDAS LTDA-ME. – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de água para a Fundação 
Florestan Fernandes. - Vigência: 24/11/2020 a 23/11/2021 
– Valor do contrato:  R$ 2.067,50 (Dois mil e sessenta e sete 
reais e cinquenta centavos). Margareti de Souza Sanches 
– Diretora Presidente.

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
Resolução n° 008/2020 de 30/11/2020.

MARGARETI DE SOUZA SANCHES, Diretora Presidenta da Fundação Centro de Educação do Trabalhador 
“Professor Florestan Fernandes”, no uso e gozo de suas atribuições legais. RESOLVE: Artigo 1º - Fica aprovado 
o remanejamento nos termos da Lei Municipal n° 3.934, de 21 de dezembro de 2019, no montante de R$ 16.000,00 
(Dezeseis Mil Reais), nas dotações do orçamento vigente, observando-se as classificações Institucional, Econômica e 
Funcional-Programática, com recursos provenientes de permuta: 
                                    Ficha           Funcional Programática                  Natureza da Despesa                                        Valor 
Recurso                          03                   12.363.0020.2046                               3.1.90.16.00           
Crédito                             01                    12.363.0020.2046                                  3.1.90.11.00                                 16.000,00
Artigo 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações 
de dotações, 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.
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data. Diadema, 30 de novembro de 2020.

CâmArA mUNICIpAl de dIAdemA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003, 
DE 03  DE DEZEMBRO DE 2020

(Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018)
Autoria: Ver. Dr. Albino Cardoso Pereira Neto.
Dispõe sobre alteração do Decreto Legislativo nº 
012, de 17 de outubro de 2014, que instituiu a 
Medalha Legislativa de Mérito ao Servidor Público 
Municipal, a ser concedida ao servidor público 
municipal que vier a se aposentar, e deu outras 
providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Diadema:
“Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:”
ARTIGO 1º - Fica alterada a ementa do Decreto 
Legislativo nº 012, de 17 de outubro de 2014, que 
passa a ter a seguinte redação:
“Institui a Medalha Legislativa de Mérito ao Servidor 
Público Municipal, a ser concedida ao servidor 
público municipal que vier a se aposentar ou que, 
estando na ativa, completar, no mínimo, 40 anos de 
serviço público municipal, e dá outras providências”.
ARTIGO 2º - Fica alterado o artigo 1º do Decreto 
Legislativo nº 012, de 17 de outubro de 2014, que 
passa a ter a seguinte redação:
“ARTIGO 1º - Fica instituída a Medalha Legislativa 
de Mérito ao Servidor Público Municipal, a ser 
concedida ao servidor público municipal que vier a 
se aposentar por tempo de serviço ou que, estando 
na ativa, completar, no mínimo, 40 anos de serviço 
público municipal, visando homenagear servidores 
públicos municipais que tenham prestado relevantes 
serviços ao Município de Diadema”.
ARTIGO 3º - Fica alterado o artigo 4º do Decreto 
Legislativo nº 012, de 17 de outubro de 2014, que 
passa a ter a seguinte redação:
“ARTIGO 4º - A relação de servidores que se 
aposentarem ou que, estando na ativa, completarem, 
no mínimo, 40 anos de serviço público municipal 
será formulada pelo Poder Executivo Municipal ou 
pelo Poder Legislativo Municipal”. 
ARTIGO 4º - Este Decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação.

diadema, 03 de dezembro de 2020.
ver. revelINO TeIXeIrA de AlmeIdA

presidente 
rOBerTO vIOlA

secretário Geral legislativo.

JIreH pedrAs - COmÉrCIO de 
mÁrmOres e GrANITOs lTdA - me., 
torna público que requereu ao Semasa, a 
Renovação de sua Licença de Operação 
nº 24/2017, p/ Aparelhamento de placas 
e execução de trabalhos em mármore, 
granito, ardósia e outras pedras, situado 
à Rua Caiubi, 267, Jardim Stella, Santo 
André/SP e declara aberto o prazo de 30 
dias para manifestação escrita, endereçada 
ao Semasa.

YUKIO INd e COm de plÁsTICOs 
lTdA Torna público requereu ao SEMASA 
a Renovação da Licença de Operação 
nº 26/2017 p/ Fab. de artefatos material 
plástico, Pça Prefeito Saladino, 31 e 
35–Vl Metalúrgica-SAndré-Cep:09220-
480,declara  aberto prazo de 30 dias p/ 
manifestação escrita e endereçada ao 
SEMASA.

mArIA sAlOmÉ pINHeIrO-me.  TORNA 
PÚBLICO QUE SOLICITOU JUNTO À 
SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL 
A LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E 
DE OPERAÇÃO, PARA FABRICAÇÃO DE 
ESQUADRIAS DE METAL, LOCALIZADA 
À AVENIDA PIRAPORINHA Nº 1111 – 
GALPÕES 02 E 03, PLANALTO - SBCAMPO 
- Cep:  09891-900

Fastpack embalagens ltda – me, torna 
público que recebeu junto a Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá, a Licença Prévia 
e de Instalação n° 2020064, para atividade 
de fabricação de embalagens de papelão, 
cartolina e papel, situado à Av. Amador 
Bueno, 64 – Vila Bocaina - CEP: 09310-330 
- Mauá - SP, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 18371/2018.

Pregão Eletrônico:181/20 - PC:293/20. Objeto: 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS COM O FIM DE ATENDER 
A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
DE DIADEMA. Tornamos pública a classificação 
preços ref. pregão em epígrafe. PREMIERSEG 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, Itens: 01 
ESCUDO ANTI TUMULTO. Qtde: 15 uni. Vlr unit: 
R$600,00. Marca: FILIZZOLA; 02 CAPACETE 
ANTI TUMULTO. Qtde: 30 uni. Vlr unit: R$370,00. 
Marca: FILIZZOLA; 03 PERNEIRA CANELEIRA 
ANTITUMULTO TAM.ÚNICO. Qtde: 30 pç. Vlr unit: 
R$320,00. Marca: FILIZZOLA; 04 COTOVELEIRA 
TÁTICA ANTI TUMULTO. Qtde: 30 pç. Vlr unit: 
R$100,00. Marca: FILIZZOLA; 05 CASSETETE 
EM BORRACHA PRETA 58 X 3,1 CM. Qtde: 15 
uni. Vlr unit: R$70,00. Marca: FILIZZOLA; 06 LUVA 
MOTOCICLISTA TAMANHO PEQUENO. Qtde: 5 
par. Vlr unit: R$120,00. Marca: FILIZZOLA; 07 LUVA 
MOTOCICLISTA TAMANHO MÉDIO. Qtde: 10 par. 
Vlr unit: R$120,00. Marca: FILIZZOLA; 08 LUVA 
MOTOCICLISTA TAMANHO GRANDE. Qtde: 10 
par. Vlr unit: R$120,00. Marca: FILIZZOLA; 09 LUVA 
MOTOCICLISTA TAMANHO EXTRA GRANDE. 
Qtde: 5 par. Vlr unit: R$120,00. Marca: FILIZZOLA; 
38 ESCUDO ANTI TUMULTO. Qtde: 15 uni. Vlr unit: 
R$600,00. Marca: FILIZZOLA; 39 CASSETETE EM 
BORRACHA PRETA 58 X 3,1 CM. Qtde: 15 uni. Vlr 
unit: R$70,00. Marca: FILIZZOLA.
PR.Eletrônico: 172/2020 - PC: 198/2020. 
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL 
ODONTOLÓGICO. Tornamos pública a classificação 
preços ref. pregão em epígrafe: EC DOS SANTOS 
COMERCIAL EIRELI, ITENS: 06 – BROCA CÔNICA 
DENTEADA CARBIDE N°702C. Qtde: 150 UN. Vlr. 
Unitario: R$ 9,80; 07 - BROCA ENDO Z CARBIDE 
TRONCO CÔNICA. Qtde: 6.900 SC. Vlr. Unitario: 
R$ 9,80; 09 - CAL PARA PINTURA SACO COM 
08 KG. Qtde: 150 UN. Vlr. Unitario: R$ 18,90; 
ITENS 06 E 07, MARCA: D PERFECT; INTERJET 
COMERCIAL EIRELI, ITENS: 02 – AFASTADOR 
DE MINESOTA 15CM. Qtde: 61 UN. Vlr. Unitario: 
R$ 13,34. MARCA: GOLGRAN; 03 – AFASTADOR 
FAREBEUF ADULTO JG C/2 UNIDAD. Qtde: 
60 JG. Vlr. Unitario: R$ 20,03. MARCA: ABC; 
11 – CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA N°1 
DUPLO. Qtde: 300 UN. Vlr. Unitario: R$ 39,00. 
MARCA: GOLGRAN; 12 – CONDENSADOR 
PARA AMÁLGAMA N°2 DUPLO. Qtde: 300 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 39,00. MARCA: GOLGRAN; 13 – 
CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA N°4 DUPLO. 
Qtde: 300 UN. Vlr. Unitario: R$ 39,00. MARCA: 
GOLGRAN; 17 – FÓRCEPS ADULTO N°17. Qtde: 
60 UN. Vlr. Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 18 
– FÓRCEPS ADULTO N°150. Qtde: 60 PÇ. Vlr. 
Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 19 – FÓRCEPS 
ADULTO N°151. Qtde: 60 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 92,00. 
MARCA: BSZ; 20 – FÓRCEPS ADULTO N°18R. 
Qtde: 60 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 
21 – FÓRCEPS ADULTO N°18L. Qtde: 60 PÇ. Vlr. 
Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 22 – FÓRCEPS 
ADULTO N°65. Qtde: 60 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 92,00. 
MARCA: BSZ; 23 – FÓRCEPS ADULTO N°69. Qtde: 
60 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 33 – 
AFASTADOR DE MINESOTA 15CM. Qtde: 19 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 13,34. MARCA: GOLGRAN; 34 – 
AFASTADOR FAREBEUF ADULTO JG C/2 UNIDAD.. 
Qtde: 20 JG. Vlr. Unitario: R$ 20,03. MARCA: ABC; 
42 – CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA N°1 
DUPLO. Qtde: 100 UN. Vlr. Unitario: R$ 39,00. 
MARCA: GOLGRAN; 43 – CONDENSADOR 
PARA AMÁLGAMA N°2 DUPLO. Qtde: 100 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 39,00. MARCA: GOLGRAN; 44 – 
CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA N°4 DUPLO. 
Qtde: 100 UN. Vlr. Unitario: R$ 39,00. MARCA: 
GOLGRAN; 48 – FÓRCEPS ADULTO N°17. Qtde: 
20 UN. Vlr. Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 49 
– FÓRCEPS ADULTO N°150. Qtde: 20 PÇ. Vlr. 
Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 50 – FÓRCEPS 
ADULTO N°151. Qtde: 20 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 92,00. 
MARCA: BSZ; 51 – FÓRCEPS ADULTO N°18R. 
Qtde: 20 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 
52 – FÓRCEPS ADULTO N°18L. Qtde: 20 PÇ. Vlr. 
Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; 53 – FÓRCEPS 
ADULTO N°65. Qtde: 20 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 92,00. 
MARCA: BSZ; 54 – FÓRCEPS ADULTO N°69. Qtde: 
20 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 92,00. MARCA: BSZ; ITENS 
FRACASSADOS: 01 e 32; ITENS DESERTOS: 04, 
05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61 e 62. 
Habilitados do Edital Lei Aldir Blanc nº. 01/2020 
Diadema, para recebimento do subsídio no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais): E6 - Edmilson de 
Morais, CNPJ 12.000.562/0001-14, E47 – Coletivo 
Calundu, CPF 335.426.848-48, E60 – O’Sete, CNPJ 
28.153.298/0001-99, E40 – Ordalina Cândido, CPF 
763.067.558-53, E74 – Coletivo Corpo Preto, CPF 
356.090.068-99, E78 – Uma Carona Para Arte, CPF 
451.714.158-62, E33 – Associação Viva a 
Diversidade, CNPJ 07.827.734/0001-98, E82 – 
Andréia Alcântara, CNPJ 19.016.551/0001-71, E81 
Maria Inês Alcântara, CNPJ 33.032.005/0001-55, 
E26 – Caboclo Pena Verde, CNPJ 29.323.423/0001-
24, E61 – Alternativo, CPF 097.341.908-30. 
Habilitados do Edital Lei Aldir Blanc nº. 01/2020 
Diadema, para recebimento do subsídio no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais): E3 – Bar do Povo, 
CNPJ 18.497.402/0001-09, E15 – Norma Eliza 
Hiroko Otani Morato, CPF 339.689.828-19, E59 – 
Cristiane Glassioli Silva – Instituto Diadema, CNPJ 
34.713.557/0001-91, E30 – Fabio Henrique Silva de 
Oliveira, CNPJ 24.029.967/0001-64, E69 – 
Terpsícore, CPF 119.608.458-02, E56 - Ponto de 
Cultura Contando Histórias, CNPJ 22.491.261/0001-
94, E25 - Bico do Corvo, CNPJ 05.692.347/0001-66, 
E21 - Matéria Rima, CNPJ 22.243.689/0001-18, E5 
- Rede Cultural Beija-Flor, CNPJ 09.021.168/0001-
58, E22 - Ile Axe Abe Manja Orubarana, CPF 
070.950.538-80, E72 - Asé Ayodele, CPF 
281.920.578-01, E4 - Eldorado Estação do Samba, 
CNPJ 08.304.137/0001-41, E57 - Studio 1100, 
CNPJ 21.300.309/0001-77, E29 - Bloco da Moça, 
CPF 389.116.708-39, E9 - Studio Bela Dança, CNPJ 
24.204.354/0001-16, E76 - Viva Nordeste, CPF 
229.931.218-80, E8 - Coletivo 217, CNPJ 
23.656.873/0001-52, E11 - D’Studio, CNPJ 
32.214.276/0001-69, E80 - Livraria e Sebo Fênix, 
CNPJ 12.268.620/0001-95. Inabilitados do Edital Lei 
Aldir Blanc nº. 01/2020 Diadema: E1 - Circo Escola, 
CNPJ 10.337.005/0001-68, T163 - Andréia 
Alcântara, CPF 139.997.898-59, E32 - TPG Studio, 
CNPJ 30.930.205/0001-37, T434 - Observatório 
Astronômico Diadema, CPF 465.580.078-00, E85 - 
AESDA, CPF 354.706.958-08, E77 - Banda 
NOTOPO, CPF 390.004.818-56, E86 - ES Jardim 
Inamar, CNPJ 55.049.464/0001-84, E2 - Centro 
Cultural Obadará, CPF 044.662.558-22, E28 - Cia. 
de Teatro Resgate, CNPJ 27.110.205/0001-86. 
Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 
Diadema, Artes Cênicas, para o recebimento do 
valor de R$ 5.022,42 (cinco mil, vinte e dois reais e 
quarenta e dois centavos): T12 - Francisca Joyce, 
CPF 394.176.338-56, T311 - Isabella Gomes de 
Lima, CPF 432.432.528-74, T54 - Alvaro Auguto 
Custódio da Silva, 482.976.638-76, T32 - Yasmin 
Alves Tapia, CPF 503.748.458-83, T45 - Sérgio da 
Silva de Barros, CPF 315.914.238-80, T212 - Alberto 
Pereira Chagas, CPF 003.162.998-98, T260 - 
Agatha Pereira, CPF 451.714.158-62, T257 - Luiz 
Henrique Holzmann Soares, CPF 474.296.348-26, 
T412 - Jean Michel, CPF 406.748.648-08, T379 -  
Cristiane Alves de Souza Durlo, CNPJ 
26.360.277/0001-19, T31 - Natalia Henrique Souza 
da Costa, CPF 431.646.948-73, T246 - Jaqueline da 
Mata, CPF 326.802.308-84, T402 - Edson Israel de 
Jesus Nascimento, CPF 340.378.858-08. 
Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 
Diadema, Artes Cênicas, para o recebimento do 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil): T208 - Mônica 
Rodrigues, CPF 281.176.048-25, T254 - Valdilene 
Gomes de Santana, CNPJ 22.491.261/0001-94, E70 
- Érika Vicentina, CPF 356.090.068-99, T400 - 
Josefa Rejane de Andrade Cruz, CPF 344.625.948-
19, T138 - Ademilson Alves Garcia, CPF 
280.290.028-58, T351 - Layza Gabriella de Siqueira 
Moreira Cruz, CPF 224.357.498-56, T465 - Marina 
Duarte de Souza, CPF 381.764.108-70, T445 - 
Carlos Nascimento Costa, CPF 414.712.808-45, 
T280 - Aline Aparecida de Oliveira, CPF 407.892.958-
30, T5 - Ramon Martins, CPF 409.622.978-44, T419 
- Simone Lopes de Lima, CPF 226.926.778-89, 
T203 - Ellen Ketllen, CPF 436.823.978-41, T430 - 
Levi Francisco Minga dos Santos, CPF 475.782.498-
00, T21 - Roberto Pirinetti dos Santos, CNPJ 
35.473.855/0001-14. Não habilitados Edital Lei Aldir 
Blanc nº. 02/2020 Diadema, Artes Cênicas: T226 - 
Viviane Cristina Tapia da Costa, CPF 019.133.177-
57, T33 - Márcio José da Costa, CPF 849.579.727-
53, T30 - Italo Roberto da Costa, CPF 
391.020.638-75, T100 - Lilian Ariela de Souza, CPF 
450.578.628-55, T392 - Mayara Aparecida Assis, 
CPF 441.385.798-42, T99 - Ariadne Messias Cabral, 
CPF 428.465.928-61. Habilitados no Edital Lei Aldir 
Blanc nº. 02/2020 Diadema, Música, para o 
recebimento do valor de R$ 5.022,42 (cinco mil, 
vinte e dois reais e quarenta e dois centavos): T35 - 
Lucas Ferreira Lima, CPF 343.216.218-95, T104 - 
Leandro Sofia Neves, CPF 368.533.698-31, T142 - 
Elcio Ferreira do Nascimento, CPF 216.968.778-57, 
T346 - Eunesimo Pereira de Souza, CPF 
041.702.318-99, T69 - Gineivan Bispo dos Santos, 
CPF 311.086.418-57, E55 - Valmir Alves de Oliveira, 
CPF 127.073.898-46, T398 - Lucas Oliveira Arrais, 
CPF 477.438.638-32, T134 - Rodrigo Ramos de 
Oliveira, CPF 350.799.218-38, T277 - Ailton 
Herculano Martins, CPF 418.503.434-20, T240 - 
Maria Helena de Queiroz Domeneguetti, CPF 
053.551.388-70, T323 - Marcos Levi Cintra Matos, 
CPF 299.886.658-14, T333 - Ana Carolina Correia 
de Assis, CPF 371.706.648-01, T339 -  Daniela 
Lourdes Amancio do Carmo, 335.068.328-24, T370 
-  Gabriela Vitória Diniz Costa, CPF 465.016.808-24, 
T427- Aislan de Souza Pedroza, CPF 360.559.898-
67, T404 - Geraldo Eustaquio Martins, CPF 
656.792.968-53, T401 - Anita de Souza Basilio, CPF 
379.783.058-05, T58 - Waldemar Moreira Junior, 
CPF 303.345.588-32, T239 -  Rodrigo Alexandre 
Gonzales Mardegan, CPF 263.059.058-51, T261 - 

Valdemir dos Santos Batista, CPF 438.962.578-03, 
T388 - Deisy Silva de Araújo, CPF 339.175.118-51, 
T358 - Andre Luis Gomes de Lima, CPF 365.121.668-
33, T10 - Emerson Felix da Silva, CPF 172.454.878-
63, T335 - Valéria Cristiane de Souza, CPF 
178.527.118-04, T378 -  Estevão Lisboa Arrais, CPF 
420.071.958-44. Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc 
nº. 02/2020 Diadema, Música, para o recebimento 
do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais): T23 - 
Renan Lucas da Silva de Souza, CPF 229.770.508-
50,  T39 - Leandro Costa Gregorio, CPF 
219.034.898-65, T41 - Felipe Martins dos Santos, 
CPF 439.319.058-02, T25 - Rawlison Yastra Fontele 
Rodrigues, CPF 417.848.328-55, T391 - Mario 
Aparecido da Silva Deganelli, CPF 140.468.968-09. 
Não habilitados no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 
Diadema, Música: T467 - Silvio Luiz da Silva, CPF 
125.526.648-14, T26 - Vanderlei Ferreira da Silva, 
CPF 254.923.488-09, T234 - Julio Cesar Magela, 
CPF 331.971.108-38, T355 - Leandro de Brito 
Oliveira, CPF 393.816.728-90. Habilitados no Edital 
Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, Formação 
Técnico-Cultural, para o recebimento do valor de R$ 
5.022,42 (cinco mil, vinte e dois reais e quarenta e 
dois centavos): T96 - Bruna Silvestre do Nascimento, 
CPF 440.450.318-04, T305 - Juliana Agostinho 
Bressanin, CPF 326.634.578-92, T352 - Maria 
Izabela Rodrigues Caldeira, CPF 468.990.628-95, 
T354 - Geano Rossi Mendonça de Lucena, CPF 
194.384.978-11, T425 - Angelina Augusta Neves, 
CPF 053.462.838-97, T264 - Marcos Patrício Rocha 
Souza, CPF 372.455.598-99, T385 - Fernando 
Martins Rios, CPF 387.045.138-60, T255 -Adriano 
Adalberto da Silva, CPF 318.922.388-29, T364 - 
Mário Cândido da Silva, CPF 360.734.868-55. 
Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 
Diadema, Formação Técnico-Cultural, para o 
recebimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil): 
T319 - Amanda Rodrigues dos Santos, CPF 
395.823.588-31, T341 - Chesller Rodrigues Moreira 
Ribeiro, CPF 049.658.986-56, T172 - Gustavo de 
Melo Alexandre, CPF 374.940.438-02, T435 - 
Orlando Dantas da Silva, CPF 161.314.968-97, 
T449 - Daniel Ferreira Santos, CPF 367.640.748-28, 
T186 - Rosimeire Alcantara Prado, CPF 247.216.278-
23, T446 - Willian Gomes Pedrozo, CPF 
337.946.218-75, T415 - Janair Ramos de Oliveira, 
CPF 097.229.528-38. Não Habilitados no Edital Lei 
Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, Formação 
Técnico-Cultural: T175 - Mike Carvalho dos Santos, 
CNPJ 33.093.581/0001-02, T201 - Lelildo Oliveira 
Santos, CPF 871.660.545-49, T472 - Wisley Oliveira 
Souza, CPF 480.914.708-86. Habilitados no Edital 
Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, Hip Hop, para 
o recebimento do valor de R$ 5.022,42 (cinco mil, 
vinte e dois reais e quarenta e dois centavos): T235 
- Andressa Fernandes Lima de Oliveira, CPF 
403.316.028-06, T330 - Willian Linardi dos Santos, 
CPF 415.894.278-07, T361 -  Elder Teodoro do 
Nascimento, CPF 468.573.218-92, T68 - Edi Carlos 
José Andrade, CPF 259.506.798-22, T396 - Tiago 
Santana Santos, CPF 408.701.658-79. Habilitados 
no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, Hip 
Hop, para o recebimento do valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais): T301 - Renato de Souza Santana, 
CPF 277.721.858-71, T310 - Marcelo Cristiano 
Aleixo dos Santos, CPF 348.587.168-05, T328 -  
Jodson do Nascimento Silva, CPF 212.957.718-02, 
T359 - Marcelo Francisco do Nascimento, CNPJ 
18.431.739/0001-13, T362 - Limdemberg Alves 
Marques, CPF 221.026.708-05, T373 - Alex Oliveira 
de Sousa, CNPJ 13.243.633/0001-72, T395 - 
Nicolas Ulisses Nascimento Silva, CNPJ 
26.856.258/0001-88, T66 - Rafael Souza dos 
Santos, CPF 327.243.948-01, T71 - Aline Pereira 
Vargas, CPF 347.251.708-52. T374 - Edson Jesus 
da Silva, CPF 149.393.748-07, T116 - Felipe Marcelo 
Pinto dos Santos, CPF 357.997.778-40,T152 - Davi, 
da silva Frias, CPF 183.559.268-40, T174 - Jorge 
Fernando da Silva, CPF 223.788.818-35. Não 
Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 
Diadema, Hip Hop: T468 - Elzio Alves de Oliveira, 
CPF 107.634.168-35, T168 - Willian Antonio 
Marcelino, CPF 223.788.968-67,T413 - Rafael dos 
Santos Andrade, CPF 325.828.418-86, T84 -  Jonas 
de Sousa Ferraz, CPF 373.185.928-35. Habilitados 
no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, 
Literatura, para o recebimento do valor de R$ 
5.022,42 (cinco mil, vinte e dois reais e quarenta e 
dois centavos): T447 - Fernanda de Lima Souza, 
CPF 183.604.988-90. Habilitados no Edital Lei Aldir 
Blanc nº. 02/2020 Diadema, Literatura, para o 
recebimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais): T376 - Francisco Heraldo Bezerra Felipe, 
CPF 325.747.448-29, T114 - Marcos Aurélio Neves 
Gomes, CPF 097.341.908-30, T163 - Andréia de 
Alcântara, CPF 139.997.898-59, T237 - Edson 
Batista Cardoso, CPF 079.877.758-35, T238 - 
Adriano Silva de Abreu, CPF 329.602.258-99, T29 - 
Hudson Reginaldo dos Santos, CPF 167.572.808-
92, T318 - José Luis de Freitas, CPF 226.520.998-84, 
T357 - Perazo Castilho Nunes de Aragão, CPF 
022.548.234-77, T367 - Pierre Nunes, CPF 
404.486.178-11, T371 - Evalni de Oliveira, CPF 
053.512.918-19, T4 - Fernando Ribeiro das Neves, 
CPF 069.211.568-42, T405 - Katia de Lima Santos 
Sampaio, CPF 319.121.248-58, T409 -  Heloisa 
Faxina Montanheri de Morais, CPF 470.398.808-90, 
T421 - Alexandre Jesus Cardoso Machado, 
117.075.198-97, T450 - Wellington de Brito Santos 
Junior, CPF 480.648.868-21, T55 - Carlos Henrique 
Andre, CPF 303.408.768-32, T57 - Renata Juliana 
Reis da Silva, CPF 335.426.848-48, T80 - Shirlei 
Rosana dos Santos, CPF 281.620.708-00, T324 - 
Ademar Ramos Nascimentos, CPF 355.624.378-48. 
Não Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 
Diadema, Literatura: T441 - Bruno Souza Cerqueira, 
CPF 412.364.448-17. Habilitados no Edital Lei Aldir 
Blanc nº. 02/2020 Diadema, Prêmios Culturais 
Populares, para o recebimento do valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais): T197 - Elio Nascimento 
Moura, CPF 300.740.708-78, T187 - Luis Goncalves, 
CPF 014.674.798-45, T195 - Luis Carlos Penha, 
CPF 031.018.858-09, T353 - Nelson Freitas da 
Silva, CPF 070.950.538-80, T73 - Silvio Cesar 
Santa, CNPJ 170.823.51/0001-91,  T164 - Geronimo 
Francisco Soares, CPF 007.195.658-12, T196 - 
Sergio Eduardo Pires Simoes, CPF 014.228.218-97, 
T369 - Ordalina Candido Simoes, CPF 763.067.558-
53, T163 - Andréia de Alcantara, CPF 139.997.898-
59, T185 - Joaquim Everino Goncalves, CPF 
035.669.038-50, T320 - Lucilene Santos da Silva, 
CPF 367.895.608-40, T318 - Jose Luis de Freitas, 
CPF 226.520.998-84, T188 - Sebastião Galdino da 
Silva, CPF 237.613.934-15, T70 - Ildenira Lopes de 
Sales Jose, CNPJ 29863535/0001-78, T6 - Eider 
Junior Taciano, CPF 267.070.608-80, T298 - Marcio 
Adriano Souza Matos, CPF 086.460.128-08, T281 - 
Geni Santos, CPF 048.472.958-62, E 29 - Pamela 
Figuereido Monte, CPF 389.116.708-39, T165 - 
Helnildo Domingos da Silva, CPF 038.159.348-77, 
T88 - Alcione Degering, CPF 154.561.498-93, E26 - 
Abassa do Orixa Ogum e Aldeia do Caboclo Pena 
Verde, CNPJ 29.323.423/0001-24, T42 Marcelo 
Maia Reis, CPF 161.395.908-76. Não  Habilitados 
no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, 
Prêmios Culturais Populares: T181 - Tatiane J.S. 
Oliveira, CPF 224.459.588-90, T242 - Eliandra R. 
Soleira, CPF 044.662.558-22, T8 José Mario 
Laguno, CNPJ 29.962.174/0001-17, E76 Tatiane 
Rosa da Silva, CPF 229.931.218-80, T118 - YagoC. 
Gomes Lima, CPF 419.055.408-17, E93 - Sandra A. 
Furtado, CPF 318.835.178-00, T419 - Simon Lopes 
de Lima, CPF 226.926.778-89, T138 - Ademilson A. 
Garcia, CPF 280.290.028-58, T337 - Jonatha F. da 
Silva, CPF 409.814.868-43, T458 - Jackson da Silva 
Santos, CPF 834.978.545-49. Habilitados no Edital 
Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, Artes 
Integradas, para o recebimento do valor de R$ 
5.022,42 (cinco mil, vinte e dois reais e quarenta e 
dois centavos): T26 - Abassa do Orixá Ogum e 
Aldeia do Cabloco Pena Verde, CNPJ 
29.323.423/0001-24, T433 - Daniel dos Santos 
Almeida, CPF 313.406.398-07, T312 - José Faustino 
de Cassia, CPF 053.478.988-95. Habilitados no 
Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, Artes 
Integradas, para o recebimento do valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais): T161 - Cleide Regina 
Inacio, CPF 299.844.278-11, T178 - Sirlei dos 
Santos Batida, CPF 281.951.108-27, T262 - Jonas 
Alves Rocha, CPF 318.900.888-46, T353 - Nelson 
Freitas da Silva, CPF 070.950.538-80, T289 - Thais 
Rosa Soares Correia, CPF 391.695.808-98, T157 - 
Cibele Souza dos Santos, CPF 331.326.0008-06, 
T389 - Fabio Ferreira da Silva, CPF 221.368.898-26, 
T37 - Valdemir Virissimo da Silva, CPF 364.260.608-
36, T406 - Robson Souza Silva, CPF 221.672.768-
77, T397 -  José Eduardo Gomes da Silva, CPF 
045.912.704-75, T416 - Natalia Machado de 
Oliveira, CPF 369.643.298-97, T469 - Deivid Ferreira 
da Silva, CPF 411.509.058-83, T63 - Fred José da 
Silva, CPF 372.348.188-47, T394 - Joana Kátia 
Penha de Souza, CPF 156.106.708-37, T93 - 
Sandra Aparecida Furtado, CPF 318.835.178-00, 
T363 - Alex Sandro Gino Nazaré, CPF 319.721.418-
80. Não Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc nº. 
02/2020 Diadema, Artes Integradas: T16 - John 
Wesley de Souza Freitas, CPF 354.549.728-35, 
T322 - Andreia Cristina Faxina, CPF 161.351.478-
62, T420 - Edmilson Estrela dos Santos, CPF 
135.312.538-67, T423 - Danie Neves Lima, CPF 
512.215.588-70, T424 - Sheila Neves Lima, CPF 
327.419.938-90, T451 - Rodrigo Rosalvo de Aquino, 
CPF 299.301.778-09, T457-  Andre Gino de Nazare, 
CPF 314.025.128-99, T74 - Jaqueline da Silva 
Cabral, CPF 463.954.328-00, T372- Vanete Gomes 
de Santana, CPF 131.311.748-03. Habilitados no 
Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, Artes 
Visuais, para o recebimento do valor de R$ 5.022,42 
(cinco mil, vinte e dois reais e quarenta e dois 
centavos):T236 - Romario Ramos Teixeira, CPF 
372.670.848-00. Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc 
nº. 02/2020 Diadema, Artes Visuais, para o 
recebimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais): T15 - Isabel Cristina do Prado, CPF 
335.078.468-29, T165 - Helenildo Domingos da 
Silva, CPF 038.159.348-77, T214 - Clodoaldo 
Almeida da Silva, CNPJ 27.957.881/0001-90, T34 - 
Edmilson de Morais, CPF 080.250.828-65, T377 - 
Solange Alves Costa de Castro, CPF 140.365.498-

04, E432 - David dos Santos Almeida, CPF 
253.108.158-56, T437 - Leandro Santos Oliveira, 
CPF 341.455.198-50, T438 - Jorge Luis Vargas 
Gaitan, CPF 213.641.148-95, T464 - Maciel Antonio 
Vieira da Silva, CPF 226.064.198-98, T471 - Claudio 
Jose dos Santos, CPF 166.809.498-31, T164 - 
Gerônimo Francisco Soares, CPF 007.195.658-12, 
T281 - Geni Santos, CPF 048.472.958-62, T8 - 
Mário Llaguno -  Arte & Linguagem Digital, CNPJ 
29.962.174/0001-17, T224 - Livia da Silva Moreira, 
CPF 547.660.338-35, T356 - Joanan Prates, CPF 
929.076.015-04, T338 - Elaine Cristina da Silva, 
CPF 324.519.418-80, T343 - Renato Carvalho 
Pinheiro, CPF 336.836.658-07, T384 - Daniel 
Modesto Sorpilli, CPF 293.668.808-60. Não 
Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 
Diadema, Artes Visuais: T442 - Janete Barros 
Nunes, CPF 097.232.718-50. Habilitados no Edital 
Lei Aldir Blanc nº. 02/2020 Diadema, Audiovisual, 
para o recebimento do valor de R$ 5.022,42 (cinco 
mil, vinte e dois reais e quarenta e dois centavos): 
T414 - Vera Lúcia Marinho Reigadas Pasquini, CPF 
086.613.068-33, T228 - Fábio Dias Cordeiro, CPF 
322.426.498-50. Habilitados no Edital Lei Aldir Blanc 
nº. 02/2020 Diadema, Audiovisual, para o 
recebimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais): E8 Luiz Claudio da Cruz e Oliveira, 
23.656.873/0001-52, T349 - Wilias da silva Mattos, 
CPF 389.013.278-21, T263 - José Alexandre Araujo 
da Costa, CPF 067.500.214-17, T337 - Jonathan 
Fernandes da Silva, CPF 409.814.868-43, T393 - 
Cleiton Souza da Silva, CPF 403.258.758-20, E60 - 
Gustavo Miranda Barros, CPF 430.963.918-66, 
T250 - Thiago Matioli da Silva, CPF 048.570.595-84, 
T258 - Vinicius Neves Lima, CPF 369.100.958-12, 
T202 - Adenildo Evangelista de Oliveira, CPF 
061.093.218-77, T213 - Lucas Alves de Carvalho 
Chagas, CPF 430.293.768-85, T454 - Paulo Vinicius 
Barbosa Soares, CPF 372.616.868-08, T444 - 
Renata Lendro Boniol, CPF 277.721.268-67, R316 - 
Thiago Souza Fernandes, CPF 291.743.738-38, 
T128 - Deivid Ruan da Purificação Silva, CPF 
450.966.408-76. Não Habilitados no Edital Lei Aldir 
Blanc nº. 02/2020 Diadema, Audiovisual: T408 - 
Flávia Leite dos Santos, CPF 510.373.908-90, T232 
- Jesulino Pereira Vilela, CPF 045.749.148-58, T225 
- Matheus da Silva Rocha Abreu, CPF 481.016.208-
77, T222 - Shirley dos Anjos Moreira, CPF 
278.082958-33, Evandro, Evandro de Souza, CPF 
329.413.218-29, T219 - Victoria Marzzano Jacinto 
Ramos Ferreira, CPF 488.706.578-76, T8 - José 
Mário Llaguno, CPF 008.444.738-98, T431 - 
Leidiane Rachel Shimidt Borges, CPF 230.601.228-
81, T459 - Regiane Dias Oliveira, CPF 330.433.328-
22, T445 - Bruno Ferreira da Silva, CPF 
349.323.158-81. Maiores informações: http://www.
diadema.sp.gov.br/editais-chamadas-publicas. 
Secretaria de Cultura de Diadema. 
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