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Sol com algumas nuvens. Não chove.

Manhã  Tarde  Noite

A partir do dia 8 de setembro, escolas terão opção de reabrir apenas para atividades de recuperação e acolhimento

Doria muda previsão de retorno às 
aulas em S.Paulo para 7 de outubro
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O governador João Doria (PSDB) 
anunciou que o governo decidiu adiar a 
volta às aulas presenciais para 7 de outu-
bro, apesar de permitir que instituições 
em municípios na fase amarela há pelo 
menos 28 dias possam reabrir já no dia 
8 de setembro. A medida é válida tanto 
para o ensino público quanto privado. Se-
gundo Doria, a partir do dia 8 de setem-
bro serão permitidas atividades de refor-
ço escolar, desde que sejam observados 
os protocolos sanitários e de capacidade 
das salas de aula. O governador informou 
também que o Estado contratou, entre os 
insumos para permitir a volta às aulas, 
máscaras em tecido, protetores faciais 
de acrílico, termômetros a laser, álcool 
em gel e sabonetes líquidos. “O retorno 

é importante não somente pelo aspecto 
educacional, mas também pela questão 
social e da segurança alimentar”, pon-
tuou Doria.  A consultora educacional e 
psicóloga Carla Jarlicht afirmou que além 
dos cuidados com os protocolos sani-
tários, é preciso dar maior atenção aos 
aspectos emocionais, tanto de professo-
res quanto de alunos. “Serão muitos os 
desafios e vão dos aspectos estruturais 
e organizacionais da escola, que deverá 
atender aos protocolos, aos aspectos 
emocionais, que envolvem não só o ac-
olhimento dos alunos como também 
o das famílias. Todos estão, em alguma 
medida, sensíveis a tudo que vem acon-
tecendo e, de certa forma, ansiosos com 
o que está por vir.” Página 3

Prefeitura constrói 
novo acesso ao bairro 

Planalto no km 19 
da Anchieta

Deputado Luiz Fernando 
considera retorno 

das aulas presenciais 
atitude genocida

são bernardo

são bernardo

diadema

santo andré

Em menos de um ano, prefeitura 
instala 5 mil lâmpadas LED por 

meio do programa “É Claro que Fica”
A Prefeitura de Diadema instalou 

até o momento 5 mil novas lâmpadas 
LED, das 10 mil previstas pelo pro-
grama “É Claro que Fica”. Segundo a 
prefeitura, o principal objetivo do pro-

grama é me lhorar a visibilidade e a se-
gurança dos moradores. O projeto in-
clui a instalação das novas luminárias, 
serviços de limpeza, poda e sinalização 
viária horizontal.

Prefeitura investe R$ 3 milhões na 
aquisição de 24 viaturas para a GCM
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Divulgação/Secretaria da Educação

medida afeta 13,3 milhões de alunos, da rede pública e privada, contemplando todas as etapas de ensino

setor automotivo

flexibilização
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Produção de veículos cai 36,2% em julho 
ante julho de 2019, afirma Anfavea

Proprietários de restaurante estão otimistas 
com atendimento presencial no Dia dos Pais

Omar Matsumoto/PMSBC

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, assinou nesta sex-
ta-feira (7) a ordem de serviço para 
construção de um novo acesso entre 
a Anchieta e o bairro Planalto. O pro-
jeto prevê a abertura de uma nova 
via em terreno localizado na Avenida 
Álvaro Guimarães, no Jardim Calux. 
Com a medida, a atual ligação à An-
chieta será fechada para circulação 
de veículos. Página 5
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Luiz Fernando: ‘a retomada das aulas, no 
chamado platô, é uma atitude genocida’

Para petista, a Alesp teve atuação importante, especialmente, frente à omissão e equívocos do Executivo em relação à pademia
ANGELICA RICHTER

angelica@diarioregional.com.br

O deputado estadual Luiz 
Fernando Teixeira Ferreira 
(PT), em entrevista ao Diário 
Regional, afirmou que dada a 
calamidade mundial por conta 
do novo coronavírus, o ano leti-
vo deveria “responsavelmente 
ser declarado prejudicado e reini-
ciado em janeiro de 2021”. Nesta 
sexta-feira (7), o governador 
João Doria (PSDB) anunciou 
que a nova previsão de retorno 
das aulas ficou para 7 de outubro 
(mais informações na página 3).

“A retomada das aulas, com 
os números crescentes ou até 
mesmo estabilizados na alta, 
chamado platô, é uma atitude 
genocida. Ano letivo se recupera, 
vidas não. Enquanto não tiver-
mos vacina para a covid-19, não 
podemos pensar em levarmos 
os professores, os servidores (di-
retores, secretários, escriturários, 
serventes, merendeiros, pessoal da 
limpeza e manutenção), tampou-
co os alunos para fora do distan-
ciamento e isolamento. Vidas 
importam”, destacou. 

Segundo o deputado, o ano 
letivo já está prejudicado e as au-
las a distância não funcionaram. 
Luiz Fernando destacou que os 
professores não foram treinados 
para o ensino a distância, além 
do que, nem os docentes, tam-
pouco os alunos, têm equipa-
mentos e sinal de internet para 
acompanhar as aulas virtuais e 
baixar conteúdo. “O ano letivo, 

DR

Luiz Fernando: “o PT prevê a retomada das principais cidades do ABC”

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

dada esta calamidade mundial, 
deveria responsavelmente ser 
declarado prejudicado e reinicia-
do em janeiro de 2021”, afirmou.

Confira principais trechos 
da entrevista com o deputado.

Como o sr. avalia a atuação 
da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp) 
para mitigar efeitos da covid?  

A Alesp teve atuação impor-
tante, especialmente, frente à 
omissão e equívocos do Execu-
tivo. Aprovamos uma proposta 
que teve origem em uma pro-
positura nossa de redução de 
30% dos salários dos deputados 
e 40% dos custos dos gabinetes, 
bem como a doação de 80% do 
Fundo de Reserva e investimen-
tos da Alesp, além da renegocia-
ção dos contratos. O repasse foi 
feito ao governo para enfrenta-
mento da covid-19. Valor total 
estimado em R$ 320 milhões.

A Casa também aprovou 
projeto de lei de autoria cole-
tiva dos 94 deputados com uma 
série de importantes medidas 
administrativas, sociais e sani-
tárias visando mitigar os efeitos 
da pandemia.

Que análise o sr. faz da con-
dução dos governos  do Estado 
e Federal em meio às crises 
econômica, social e de saúde 
por conta da pandemia? 

Infelizmente, a condução er-
rática e omissiva dos governos 
federal e estadual é quem foi a 
grande responsável pelos eleva-
dos números de infectados e 
mortos em São Paulo e no país, 

bem como, pelo profundo im-
pacto na economia.

O presidente da República 
(Jair Bolsonaro/sem partido) não 
liderou. Negou a seriedade do 
problema, não tomou providên-
cias, especialmente, preventivas. 
Deu, o tempo todo, mau exem-
plo de comportamento frente 
ao vírus e não foi protagonista 
de nenhuma medida com a fi-
nalidade de mitigar problemas 
sociais, econômicos e sanitários. 

Por sua vez o governo do Es-
tado tem sido muito fraco no en-
frentamento (ao vírus) e errático 
nas decisões. Por exemplo, so-
mente após aproximadamente 
40 dias de quarentena é que 
adotou a obrigatoriedade do uso 
de máscaras. Se omitiu frente 
à fome e à crise econômica in-
stalada. Levou mais de um mês 
para sancionar o importante 
PL produzido pela Assembleia. 
Sequer preparou os hospitais do 
Estado para o enfrentamento da 
pandemia, tendo faltado, não só 
respiradores, mas itens básicos 
e obrigatórios, como aventais, 
toucas, máscaras e álcool em gel.

Como vê o Plano São 
Paulo implementado pelo 
governo Doria?

O governador, ao imple-
mentar o plano, o fez frente a 
pressões políticas e econômicas 
para flexibilizar o isolamento 
social. Resultado, autorizou e 
atropelou a flexibilização, oca-
sionando mais contaminações e 
mais mortes.

O sr. faz qual análise das  

ações regionais consolidadas 
pelo Consórcio Intermunici-
pal do ABC, bem como as im-
plementadas pelos prefeitos? 

Atrapalhadas o omissas. 
Primeiro quiseram paralisar 
todo o transporte coletivo na 
região sem se levar em conta 
os trabalhadores da saúde e dos 
serviços essenciais. Ficaram de 
adquirir um grande número 
de testes, mas não o fizeram. 
Deveriam atuar para trazer um 
hospital de campanha regional, 
a servir para as sete cidades. Ao 
Consórcio foi indicado pelo ex-
prefeito Luiz Marinho (PT) que 
pensassem um local para isola-

mento e tratamento emergen-
cial dos positivados, de forma a 
isolá-los da família a fim de ces-
sar a contaminação e início do 
tratamento imediato para não 
deixar o quadro piorar. Porém, 
nada foi feito.

Acredita que a condução 
dos municípios frente à pan-
demia pode beneficiar os pre-
feitos do ABC que vão tentar 
a reeleição?

Se formos analisar seus de-
sempenhos na questão de luta-
rem pela vida do cidadão, penso 
que a grande maioria deveria ser 
preso, pois as omissões e erros 
dos prefeitos é que provocaram 

tantas infecções e tantas mortes. 
Porém, ao analisar a exposição e 
marketing que os prefeitos - es-
pecialmente o de São Bernardo,  
que fez live e deu entrevista até 
do hospital - fizeram, aí tiveram 
grande exposição.

Quais as projeções  do PT 
para as eleições deste ano?

A direção do Partido dos Tra-
balhadores prevê a retomada 
das principais cidades do ABC, 
bem como um grande aumento 
da bancada de vereadores do 
partido na região. Já defini-
dos os prefeituráveis do PT nas 
sete cidades: em Santo André, 
Bete Siraque; em São Bernardo, 
Luiz Marinho; em São Caetano, 
João Moraes; em Diadema, José 
de Filippi; em Mauá, Marcelo 
Oliveira; em Ribeirão Pires, Fe-
lipe Magalhães; em Rio Grande 
da Serra, Ramon Velasques. O 
PT disputará, também, nos sete 
municípios, com chapas compe-
titivas de vereadoras e vereadores.

Como o sr. vê o ABC no pós-
pandemia?

A omissão e os erros dos apre-
feitos na condução das cidades da 
região frente à pandemia, além do 
grande rastro de mortes, deixarão 
a economia muito prejudicada, 
com muitas empresas fechadas, c 
muito desemprego, muita fome, 
muito medo, muita depressão. 
Sem dúvidas, precisaremos pre-
feitos mais preparados, mais sen-
síveis, e que tenham condições de 
liderar a retomada da economia, 
de nossas cidades, dos empregos, 
e o ânimo de nosso povo.
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Governo do Estado adia retorno das 
aulas presenciais para 7 de outubro
A partir do dia 8 de setembro, escolas terão opção de reabrir apenas para atividades de recuperação e acolhimento

Governo do Estado de SP

O governo do Estado de São 
Paulo adiou a retomada das au-
las, cuja previsão inicial era 8 de 
setembro, para 7 de outubro. O 
anúncio foi feito pelo governa-
dor João Doria (PSDB) nesta 
sexta-feira (7). Para que o retor-
no do ano letivo seja efetivado é 
necessário, segundo o governo, 
que o Estado esteja por 28 dias 
na fase amarela do Plano São 
Paulo. Segundo o cronograma, 
o retorno será gradual e, na 
primeira fase, vai atingir até 
35% dos alunos. 

Durante a coletiva, integran-
tes do governo enfatizaram es-
tudos que apontam riscos para 
saúde mental dos alunos os 
longos períodos de isolamento 
social devido ao coronavírus e ao 
fechamento das escolas.

“O retorno é importante não 
somente pelo aspecto educacio-
nal, mas também pela questão 
social e da segurança alimentar”, 
afirmou Doria.  “Proteger vidas, 
cuidar dos nossos estudantes e 
profissionais é a premissa funda-
mental que tem nos guiado e vai 
continuar nos guiando”, comple-

mentou o secretário de Estado 
da Educação, Rossieli Soares. 

Doria também anunciou 
que a partir do dia 8 de setem-
bro, as escolas localizadas em 
municípios há pelo menos 28 
dias na fase amarela ficam auto-
rizadas a receber os alunos para 
aulas de reforço, recuperação e 
atividades opcionais. 

Cada instituição de ensino 
poderá optar pela reabertura re-
gionalizada a partir de um pro-
cesso de consulta com envolvi-
mento da comunidade escolar 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

- pais e responsáveis, estudantes 
e educadores. Porém, deverão 
respeitar critérios nesta primeira 
etapa como na educação infan-
til e nos anos iniciais do fun-
damental, apenas até 35% dos 
alunos devem ser atendidos em 
atividades presenciais; já nos 
anos finais do ensino funda-
mental e ensino médio, o limite 
máximo é de 20%.  

O governo afirmou, ainda, 
que adquiriu uma série de in-
sumos destinados a alunos e 
servidores, como 12 milhões 

de máscaras de tecido, 300 mil 
face shields (protetor facial de 
acrílico), 10.168 termômetros a 
laser, 10 mil totens de álcool em 
gel, 100 milhões de unidades de 
papel toalha, entre outros.

n CUIDADOS
A volta às aulas sem uma 

vacina contra o coronavírus traz 
à tona questionamentos quanto 
a medidas de segurança que re-
duzam o risco de contaminação. 
Porém, a consultora educacio-
nal e psicóloga Carla Jarlicht 
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João Doria atualiza 
Plano São Paulo e 

estende quarentena 
até 23 de agosto

O governador João Doria 
fez nesta sexta-feira (7) nova  
atualização do Plano São 
Paulo de retomada gradual 
da economia e anunciou que 
a quarentena foi prorrogada 
até o próximo dia 23. Com a 
atualização, nove áreas pro-
grediram e estão agora na 
fase amarela, menos restriti-
va: Araçatuba, Bauru, Campi-
nas, Marília, Piracicaba, Ri-
beirão Preto, São João da Boa 
Vista, Sorocaba e Taubaté. A 
medida passa a valer a hoje 
(8), excepcionalmente.

Das 17 áreas estabelecidas 
no Plano São Paulo, apenas 
Franca e Registro perman-
ecem na etapa vermelha, que 
prevê restrição total ao aten-
dimento presencial de comér-
cios e serviços não essenciais.

“É uma ótima notícia 
para mais de 15 milhões de 
brasileiros que vivem em São 
Paulo nestas nove regiões. 
Porém, não deve significar 
relaxamento contra o coro-
navírus, nem com as medidas 
restritivas de cuidados pes-
soais. Qualquer descuido pode 
ser fatal”, afirmou Doria. 

A sub-região Oeste da 
Grande São Paulo, que abrange 
Barretos, Presidente Pruden-
te, São José do Rio Preto, e a 
sub-região Norte regrediram 
para a fase laranja. (RL)

afirmou que também é preciso 
dar maior atenção aos aspectos 
emocionais, tanto de professores 
quanto de alunos. “Serão muitos 
os desafios e vão dos aspectos 
organizacionais da escola, que 
deverá atender aos protocolos, 
aos aspectos emocionais, que 
envolvem não só o acolhimento 
dos alunos como também o das 
famílias. Todos estão, em al-
guma medida, sensíveis a tudo 
que vem acontecendo e, de certa 
forma, ansiosos e esperançosos 
com o que está por vir”, pontuou.

Em meio à espera da retoma-
da das aulas, algumas intituições 
resolveram se antecipar e deci-
diram manter as aulas virtuais 
até o final do ano. Esse é o caso 
da Escola Vereda, que tem uni-
dades em São Bernardo e Santo 
André. “Temos famílias bastante 
inseguras para a volta das aulas 
presenciais, mesmo que gradu-
almente. Por outro lado, existem 
contextos que não possibilitam 
opção de escolha. A nossa preo-
cupação é com os dois cenários 
e queremos garantir que em 
ambos haja acesso aos recursos 
oferecidos pela Escola”, afirmou 
Mariana Dianes, Diretora da Es-
cola Vereda Santo André.
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Plataforma de compra e venda exclusiva para 
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça 
o comércio local, desenvolvendo a sua região. 

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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Anúncio Diário Regional_297mm x 150mm_Sicredi_Conecta_20 Maio 2020.indd   1 20/05/20   19:45

Com flexibilização, restaurantes 
esperam clientes no Dia dos Pais
Setor está otimista com a data, após perder faturamento no Dia das Mães, dos Namorados e Páscoa

Em meio ao longo período 
de isolamento social decorrente 
da pandemia de covid-19, neste 
domingo (9) é comemorado o 
Dia dos Pais. Por conta da flexi-
bilização no horário de atendi-
mento de bares e restaurantes 
em municípios que estão na fase 
amarela do Plano São Paulo de 
retomada da economia, proprie-
tários de restaurantes esperam 
por clientes para comemorar a 
data e afirmam que estão pre-
parados para recebê-los com 
toda a segurança.

A comemoração é atra-
tiva para movimento nos es-
tabelecimentos por conta do 
tradicional almoço e, após ter 
amargado o Dia das Mães, dos 
Namorados e a Páscoa com res-
trição ao atendimento presen-
cial, o setor está otimista para 
este domingo.  

“O movimento ainda não 
será como nos anos anteriores, 
mas é comum as famílias que-
rerem sair para comemorar. Por 
isso, os restaurantes não devem 
perder a oportunidade de rever 
o seu cliente, e preparar um bom 

cardápio”, destacou Wilson Bi-
anchi, presidente em exercício 
do Sindicato das Empresas de 
Hospedagem e Alimentação do 
Grande ABC (Sehal).

Vera Lúcia Rocha, propri-
etária do Restaurante A Candeia, 
em Diadema, afirmou que tem 
planejamento especial para este 
Dia dos Pais. “Como estamos 
seguindo à risca todos os proto-
colos sanitários, vamos receber 
com toda a segurança nossos cli-
entes. Caso a casa atinja os 40% 
de ocupação, temos estratégia 
montada para que todos pos-
sam esperar pela mesa sem risco 
e já com atendimento. Temos, 
também, máscaras descartáveis, 
caso o cliente não esteja usando”, 
destacou Vera Lúcia, ao comple-
mentar que também estará aten-
dendo delivery. “Receberemos 
todos no Candeia com muito 
carinho, para que este Dia do Pais 
seja muito especial.”

n VENDAS
Mesmo com a pandemia, a 

expectativa de melhora nas ven-
das do comércio para a data é pos-
itiva, de acordo com a Associação 
Comercial e Industrial de São 
Bernardo do Campo (ACISBEC). 

A data é a primeira da quaren-
tena em que os estabelecimentos 
comerciais poderão fazer as tradi-
cionais vendas presenciais. 

“O Dia dos Pais sempre foi 
importante para o comércio 
e agora representa o início da 
retomada da atividade para o 
setor, que já perdeu em fatura-
mento neste período a Páscoa, 
Dia das Mães e Namorados. 
Tendo em vista não apenas o 
apelo da data, os consumidores 
vão poder ir às lojas escolher os 
produtos de sua preferência e 

presentear, o que não foi possí-
vel durante o isolamento. Agora 
as pessoas vão querer aproveitar 
as promoções preparadas pelos 
lojistas”, destacou Valter Moura, 
presidente da ACISBEC.

 De acordo com Moura, o co-
mércio está voltando à normali-
dade, mas o movimento ainda não 
será como nos anos anteriores. 
“O consumidor está com o poder 
aquisitivo ameaçado e com receio 
de gastar diante das incertezas. A 
insegurança é econômica, social e 
política”, pontuou.

Divulgação

Vera Lúcia: “estamos preparados para a data no A Candeia”

Anfavea: produção de veículos cai 32% em julho em relação a 2019
A produção de veículos no 

país caiu 36,2% em julho na 
comparação com o mesmo mês 
de 2019, ao passar de 267 mil 
unidades para 170,3 mil. Com-
parada à produção de junho, 
quando foram produzidos 98,4 
mil, houve aumento de 73%. No 
acumulado do ano a produção 
de novos veículos registrou 
queda de 48,3%, com 899,6 mil 
unidades ante as 1.741,3 mil do 
mesmo período do ano anterior.

De acordo com o presidente 
da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), Luis Carlos 
Moraes, que divulgou os dados 
nesta sexta-feira (7), a produção 

das fábricas que estavam para-
das devido à pandemia de co-
vid-19 voltaram em julho e 
praticamente todas as monta-
doras voltaram a produzir, mes-
mo que em um ritmo diferente.

“No acumulado do ano a 
queda na produção foi signifi-
cativa comparado com mesmo 
período de 2009 por conta da 
paralisação em março e abril e 
o retorno gradativo das fábricas 
em maio, junho e julho. Porém, o 
ritmo está mais baixo por conta 
dos cuidados com a saúde. Mui-
tas voltaram em um turno só e 
outras em dois, mas com menos 
pessoas na linha de produção”, 
disse Moraes.

n ACUMULADO
Segundo a Anfavea, as ven-

das em julho chegaram a 174,5 
mil veículos, um aumento de 
31,4% na comparação com 
junho. No comparativo com 
julho de 2019, quando as ven-
das atingiram as 243,6 mil uni-
dades, houve queda de 28,4%. 
No acumulado do ano também 
ocorreu redução (-36,6%) ao 
passar dos 1.551,8 mil carros 
vendidos para os 983,3 mil. “As 
vendas foram as piores desde 
julho de 2006, mas o melhor 
resultado desde o início da pan-
demia de covid-19”, ressaltou.

As exportações de veículos 
montados cresceram 49,7% 

Se isto está acontecendo com você e sua família, precisamos conversar 
um pouco. Vamos lá?

Porém, é importante deixar claro que os problemas de 
endividamento familiar não estão relacionados ao quanto se ganha 

ou ainda à renda total da família. 
O problema do endividamento surge a partir do momento em que 

a família passa a gastar além da conta, adquire produtos que não são de 
extrema necessidade, assume carnês de longo prazo, independente da taxa de 
juros embutida, ou ainda compra os conhecidos produtos da “moda”, como o 
celular de última geração, a televisão com tecnologia ainda não disponível ou 
aquela geladeira que só falta falar, entre outros tantos produtos.

Para complicar um pouco mais a situação de todos nós, surge uma 
pandemia, provocando uma gigantesca parada da economia mundial, a perda 
de inúmeras posições de emprego ou ainda, com sorte, somente a redução 
dos salários.

Pronto, cenário perfeito para tirar do trilho qualquer economia, 
principalmente as familiares.

Você sabia que, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic), de junho de 2020, realizada pela 
Confederação Nacional do Comércio, as principais dívidas das famílias 
brasileiras são: o cartão de crédito, os carnês de lojas varejistas, o 
financiamento do carro e da casa, além do cheque especial e empréstimos 
bancários de modo geral (pessoal ou consignado).

Apesar de tudo isto, não desanime, pois existe luz no fim do túnel e não é 
a de um trem!

Algumas dicas ou sugestões podem ajudar a trazer as finanças de sua 
família de volta para os eixos, acompanhe:

• Sente-se com todos os integrantes de sua família e, de maneira bem 
franca, exponha a situação financeira em que TODOS se encontram;

• Relacione todas as despesas e gastos mensais, mesmo as de menor valor;
• Apresente também a renda total da família. Esta informação é muito 

importante, e dela devem ser deduzidas todas as despesas mensais;
• Separe um tempo para analisarem a fatura do cartão de crédito, despesa 

por despesa. Se questionem sobre a real necessidade de cada gasto da fatura;
• Verifiquem as contas de água, energia, telefone, tv por assinatura e plano 

de internet. Juntos identifiquem que pode ser reduzido, como por exemplo: 
banhos mais rápidos, menos luzes acesas, redução da quantidade de canais 
da tv por assinatura, etc;

• Se tiver que atrasar algum pagamento, dê preferência às contas com 
juros menos elevados. Esta é apenas e tão somente uma solução paliativa, 
não deixe se tornar comum esta prática;

• Se há dívidas bancárias, procure seu banco para tentar renegocia-las, o 
ideal é reduzir o valor mensal das parcelas.

Perceba que se propõe, por meio da conscientização e participação de 
todos os membros da família, alcançar uma forma para mudar a situação 
financeira em que se encontram.

Assim, tornam-se mais verdadeira as decisões tomadas, bem como 
ressalta-se o senso comum de economizar em tudo o que é possível.

Boa sorte! 

Tire suas dúvidas: 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 PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é Mentor e 
Planejador Financeiro especializado em  Profissionais Liberais, Pessoas 
Físicas e Finanças Familiares.

SuA fAMíliA eStá 
eNDiviDADA?   
Vamos conversar?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

em julho ante junho, ao atingir 
as 29,1 mil unidades. Em rela-
ção a julho do ano passado, as 
vendas para o exterior caíram 
30,8%% e no acumulado do 
ano a queda foi de 43,7%, já 
que foram comercializadas 
149,7 mil ante 264,1 mil.

“Foi um mês bom, porque 
como as empresas ficaram 
paralisadas durante abril e maio 
parte desses embarques foram 
feitos em julho. Havia ainda um 
represamento de embarques 
de meses anteriores por conta 
da liberação de importação do 
governo argentino e isso foi 
regularizado parte em julho”, 
explicou. (Agência Brasil)



Projeto prevê a abertura de nova via em terreno localizado  na Avenida Álvaro Guimarães

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br
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Acesso da Rua Artur Pedroso da Silva será fechado para circulação de veículos

O prefeito de São Ber-
nardo, Orlando Morando, 
assinou nesta sexta-feira 
(7) a ordem de serviço para 
cons trução de novo acesso 
entre a Rodovia Anchieta 
e o bairro Planalto. O pro-
jeto prevê a abertura de uma 
nova via em terreno de 1.550 
metros quadrados de área, 
localizado na Avenida Álvaro 
Guimarães, no Jardim Calux. 
Com a medida, a atual ligação 
à Anchieta, na Rua Artur Pe-
droso da Silva, será fechada 
para circulação de veículos.

A obra está sendo exe-
cutada em parceria com a ini-
ciativa privada, que cedeu a 
área e vai executar os serviços, 
por meio de investimento de 
R$ 700 mil, sem custos para 
a prefeitura. O projeto prevê 
também a instalação de muro 
lateral para proteção das ca-
sas do entorno, além de sina-
lização e adequação de todo o 
viário do entorno. A previsão 
é que os serviços sejam exe-
cutados em 30 dias.

“Hoje, o atual acesso é 
muito precário. Dentro de 
um mês vamos ter novo tre-
vo, já autorizado pela Agên-

A Prefeitura de Diadema 
instalou até o momento 
5 mil novas lâmpadas de 
LED, das 10 mil previstas 
pelo programa “É Claro que 
Fica”. Segundo a prefeitura, 
iluminação pública é priori-
dade e o principal objetivo 
do programa é me lhorar a 
visibilidade e a segurança 
dos moradores.

“A iluminação melho-
rou muito, não dá nem 
para comparar. Este trecho 
da avenida estava muito 
escuro. Depois do traba-
lho, sempre tinha receio na 
hora de pegar o meu carro”, 
des tacou Evandro Fer-
reira Santos, comerciante 
na avenida Maria Leonor, 
bairro Campanário.

O programa da Secre-
taria de Obras teve início em 
outubro de 2019 pelo Parque 
do Paço e está em expansão, 
chegando às principais vias 
dos bairros Conceição, Inamar, 
Eldorado, Piraporinha, Canhe-
ma, Serraria, Campanário, 
Vila Nogueira, Taboão e Casa 
Grande.

Na Avenida Piraporinha 
foram instaladas 352 lu-
minárias LED. “Em menos 
de um ano já são mais de 5 
mil novas lâmpadas instala-
das. Diadema tem hoje uma 
iluminação pública mais 
moderna e eficiente em 

cia de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp), licen-
ciado pela Secretaria de Meio 
Ambiente e pronto para iní-
cio das obras. É uma melho-
ria importante que vai ben-
eficiar todo o bairro Planalto 
e região”, destacou o chefe do 
Executivo, em visita ao local.

O atual acesso, loca lizado 
na altura do km 19, será 
fechado para passagem de 
veículos, uma vez que não 
obedece às normas de segu-

rança viária. “A passagem 
para os carros é muito estrei-
ta, o que pode causar aciden-
tes. Além disso, os moradores 
não podem parar seus carros 
na rua, por conta da falta de 
espaço. Esta obra vem trazer 
mais segurança”, completou 
o vice-prefeito, Marcelo Lima.

 n MELHORIAS 
A melhoria anunciada no 

bairro Planalto se soma a 
outras ações de valorização 

de toda a região, já con-
templada com três Praças-
Parques, com ampliação do 
horário de funcionamento 
da UBS do bairro, reforma e 
ampliação da Emeb Aluísio 
de Azevedo – que passará a 
contar com mais de 10 mil 
metros quadrados de área 
construída –, troca de ilu-
minação pública, por meio 
do programa Mais Luiz, 
além de outras ações. (Re-
portagem Local)

Morando anuncia novo acesso ao 
bairro Planalto no km 19 da Anchieta

Diadema instala 5 mil lâmpadas 
LED em menos de um ano

Guarda Civil Municipal de S. André vai 
receber reforço de 24 novas viaturas

Ribeirão Pires fortalece ações no mês de 
Combate à Violência Contra a Mulher

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Santo André receberá 
24 novas viaturas para refor-
çar a segurança e aumentar o 
patrulhamento na cidade. Os 
veículos, dos modelos Chevro-
let Spin e Toyota Hilux SW4, ti-
veram os protótipos aprovados 
nesta quinta (6) e sexta-feira 
(7), respectivamente. A Prefei-
tura de Santo André investiu 
R$ 3 milhões para aquisição dos 
novos veículos, com recursos 
próprios, e as viaturas serão en-
tregues no mês que vem.

O prefeito Paulo Serra esteve 

A Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania (SASC) de 
Ribeirão Pires está reforçando 
as ações de combate à violência 
contra a mulher. A iniciativa in-
tegra a Campanha Agosto Lilás – 
mês celebrado em todo país com 
objetivo de alertar a população 
sobre a importância da preven-
ção e do enfrentamento à violên-
cia, incentivando as denúncias 
de agressão (físicas; psicológicas; 
sexuais; morais e até patrimoniais).

Em Ribeirão Pires, mulheres 
em situação de violência con-
tam com o serviço de proteção 

nesta sexta-feira em Sorocaba, 
onde funciona a REV Group, 
empresa contratada pela Toyota 
para aprovar o protótipo da Hi-
lux SW4. Neste local os veículos 
receberão adesivação, além de 
instalação de giroflex e demais 
equipamentos de comunicação.

“A aquisição destas novas 
viaturas é um complemento 
de muitas ações que estamos 
realizando na cidade e tam-
bém na valorização da nossa 
GCM, com o novo estatuto, o 
plano de carreira, os novos uni-
formes e equipamentos para 

às vítimas realizado pela Coor-
denadoria de Mulheres (equipa-
mento integra serviços do Centro 
de Referência Especializado de As-
sistência Social/CREAS). Entre os 
meses de março e dezembro do 
ano passado, foram realizados 
139 atendimentos. Neste ano, 
até o final de junho, foram 79 
atendimentos realizados.

“Trabalhamos em ações de 
prevenção e de conscientiza-
ção da população nesta luta 
contra a violência à mulher. In-
felizmente, sabemos que mui-
tas de nós ainda sofrem com 

que a população se sinta cada 
vez mais segura”, destacou o 
prefeito Paulo Serra (PSDB).

No total serão 19 veículos 
modelo Chevrolet Spin e cinco 
viaturas modelo Hilux SW4, que 
serão destacados para a corpora-
ção da Romu (Rondas Ostensivas 
Municipais). As novas viaturas, 
somadas às oito já entregues, 
do modelo Renault Duster, con-
templam 32 veículos da frota da 
GCM totalmente renovados e 
que estarão nas ruas para pro-
porcionar mais segurança para 
a população. (RL)

agressões. Por essa razão, for-
talecemos o trabalho de acolhi-
mento e orientação às vítimas, 
como forma de garantir o acesso 
dessa moradora aos serviços de 
proteção, para que tenha seus 
direitos assegurados”, destacou 
a secretária de Assistência Social 
e Cidadania de Ribeirão Pires, 
Elza Iwasaki.

Denúncias de violência contra 
a mulher também podem ser fei-
tas pelos canais 153 – GCM; 190 - 
Polícia Militar; e 180 – Central de 
Atendimento à Mulher, ligada ao 
Ministério da Mulher. (RL)

Av.  Alda, 250 - Diadema - SP
Fone: 2311-6666 

  99364-6380

Almoço comAlmoço comAlmoço com
qualidade equalidade equalidade e

saudável só aqui!saudável só aqui!saudável só aqui!

SELF SERVICE À VONTADE
HORÁRIO ALMOÇO 

De segunda a sábado, 
das 11h30 às 15h

ALMOÇO & PIZZA

SIRVA-SE À VONTADE

Peça Também Pelo:

Experimente!
Temos também Pratos Executivos a partir de R$ 12,90

  99364-6380

Venha conhecer o novo espaço para 
tratamento estético em Diadema.

A Clínica Dra. Daniella Maia Estética Avançada foi idealizada  
para atender de forma eficiente e individualizada  

os seus clientes, proporcionando 

Saúde, Bem Estar e Beleza

Fone: 3996-9755
Whats: 9-6072-2521

R. Moacyr Goulart Cunha 
Caldas, 111 - Conceição

prol do bem estar dos mo-
radores”, destacou o prefeito 
Lauro Michels.

A Secretaria de Serviços 
e Obras está priorizando a 
instalação nos pontos de 
maior passagem de veícu-
los e pedestres e nas ruas 
de acesso a prédios públicos 
que prestam atendimento 
noturno, como escolas mu-
nicipais e estaduais, par-
ques e outros.

Funcionário do posto 
de combustível na Avenida 
Ulysses Guimarães, elogiou a 
iluminação. “A nova ilumina-
ção ficou 100%. Antes, estava 
perigoso. Melhorou e ficou 
bom”, afirmou Paulo Lima.

Fernanda Sanches que 
faz caminhada pelo Corre-
dor ABD também aprovou 
as lâmpadas de LED. “Está 
bem mais claro. Dá para 
enxergar com facilidade. 
Está mais tranquilo para 
caminhar”, ressaltou.

O programa “É Claro 
que Fica” inclui a instala-
ção das novas luminárias, 
serviços de limpeza ur-
bana, poda e sinalização 
viária horizontal. Antes da 
instalação, as vias recebem 
melhorias como limpeza, 
sinalização de trânsito, 
poda de árvore, tapa bura-
co e conserto de calçadas.  
(Reportagem Local)
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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

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

DE DIADEMA
Tradição em negócios 

imobiliários desde 1969

www.imobiliarianovasaopaulo.com.br 
diadema@imobiliarianovasaopaulo.com.br

VENDAS

LOCAÇÃO

Fone: 4056 -5677
2ª a 6ª das 8h15 às 12h das 13 às 18h - Sábado das 8h às 14h

Temos outras opções. Assessoria gratuita para S.F.H. Visite-nos!
Sr. Proprietário: temos 
cadastro de clientes para 
locação e venda imediata. 

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 
Centro - Diadema

Sala Coml -Centro-Diadema
01 vaga, 01 Wc
 Área 33.94m² 
R$ 213.000,00 
Ref.: SA000295

Terreno – Centro 
Diadema

Área 632m²
R$ 850.000,00 
Ref.: TE000277

Apartamento -Centro -Diadema 
03 dorm., 02 vagas,
 02 Wcs, Área 132m² 

R$ 425.000,00 
Ref.: AP000205

Casa 
Taboão -Diadema

03 dorm., 02 vagas, 02 Wcs
R$ 480.000,00 
Ref.: CA000358

Apartamento 
Nova Petrópolis SBC 
03 dorm., 02 vagas, 
02 WCs, Área 113m²

R$ 470.000,00 - Ref.: AP000851

Apartamento 
Jd. Arcoiris -Diadema

02 dorm., 01 vaga, 
01 Wc - Área 48.79m²

R$ 195.000,00 - Ref.: AP000780

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

C
R

EC
I: 

02
06

1-
J

Casa 
Centro -Diadema 

02 dorm.,01 Wc,02 vagas 
R$ 500.000,00 
Ref.: CA000156

Casa -Centro- Diadema 
04 dorm.,03 banheiro,

02 vagas, Área 227.05m² 
R$ 750.000,00 
Ref.: CA000269

Imóveis

COMPRA - V
ENDA

LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Galpões e Áreas Industriais

www.beloramosimoveis.com.br
 beloramosimoveis@terra.com.br

Rua Orense, 293, Centro - Diadema

     4057-2444/ 4057-2445

CRECI: J.14371

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: 11 4075-2248/11 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

SEGURANÇA PATRIMONIAL.

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

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Existem
meios mais 
eficazes de 
divulgar sua 

marca.

Anuncie agora
4057-9000

www.diarioregional.com.br
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Prefeitura do  
MunicíPio  de diadeMa

Publicidade Legal

Serviços Gerais

Roteiro do Bom Apetite

continuaÇÃo ä

Indicador de Saúde Veículos

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

Jefferson dos Santos, Supervisor 
Técnico em Segurança do Trabalho 
e Bombeiro Civil, atuando no Depto. 
de Engenharia do Grupo Biomédic.

Parte lA importância do Gerenciamento do Risco Químico
O gerenciamento desses produtos requer inicialmente a avaliação 
dos possíveis riscos, que engloba a identificação dos perigos de cada 
produto; o estabelecimento da relação dose-resposta; a estimativa 
das formas de exposição e a caracterização, por fim, dos riscos; 
para possibilitar posteriormente a implementação de medidas de 
controle e prevenção e a correta comunicação dos riscos existentes, 
propiciando maior segurança no contato com os produtos químicos.]
A discussão sobre implementação de sistemas de gestão segura 
para substâncias químicas fez-se imprescindível com o aumento 
da produção e o uso de produtos químicos advindo do intenso 
processo de industrialização e do crescimento populacional, aliado 
ao surgimento de inúmeras doenças e acidentes relacionados 
a estes produtos no ambiente de trabalho e geral. A segurança 
química, baseada no conceito de qualidade de vida, é entendida 
como um conjunto de estratégias para o controle e prevenção dos 
efeitos adversos ao ser humano e ao meio ambiente, decorrentes 
da extração, produção, armazenagem, transporte, manuseio, uso e 
descarte final de produtos químicos.
Neste contexto, a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos) é um documento de suma importância, pois 
serve como base do sistema de gestão seguro sendo responsável 
pelo fornecimento de informações essenciais sobre os perigos desta 
classe de produtos.
A FISPQ é um meio de o fornecedor transferir informações essenciais 
sobre os perigos de um produto químico ao seu usuário, possibilitando-
lhe agir de acordo com uma avaliação de riscos, tendo em vista 
as condições de uso do produto, e tomar as medidas necessárias 
para desenvolver um programa ativo de segurança, saúde e meio 
ambiente, incluindo treinamentos para manter as pessoas cientes 
quanto aos perigos no seu local de trabalho. No entanto, não é 
função deste documento prever e fornecer informações específicas 

para cada tipo de uso ou local de trabalho que o produto possa vir a 
ser utilizado.
A FISPQ também pode ser usada para informar aos trabalhadores, 
empregadores, profissionais da saúde e segurança, equipes de 
emergência e de centros de informações toxicológicas, pessoal 
envolvido no transporte, agências governamentais, assim como 
membros da comunidade, instituições, serviços e outras partes 
tenham algum contato com o produto químico. Tal fato demonstra 
inequivocamente sua profunda vinculação com a filosofia de 
Responsabilidade Social que toda empresa precisa empreender.
O usuário da FISPQ é responsável por escolher a melhor maneira 
de comunicar e treinar os trabalhadores, quanto à, no mínimo, 
identificação e composição do produto, identificação dos perigos, 
medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, 
medidas de controle para derramamento ou vazamento, instruções 
para manuseio e armazenamento, medidas de controle de exposição 
e proteção individual, informações sobre estabilidade e reatividade, 
informações toxicológicas e considerações sobre tratamento e 
disposição.
A “Ficha com dados de Segurança” é um documento que, segundo 
o Decreto nº 2.657 de 03/07/1998, deve ser recebido pelos 
empregadores que utilizem produtos químicos perigosos. Atualmente, 
no Brasil, o modelo de FISPQ é definido pela Norma Brasileira (NBR) 
14725 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tendo 
como vigente a sua segunda edição de 2005.

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

(19) 3601.4200 / 3601.4300 / 3601.4400 / 3601-4500
www.vipmedocupacional.com.br

Saúde e Segurança para sua Empresa
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

• Ano :2010/2011
• Modelo 6 Lugares
• Câmbio: Manual
• Carroceria : Minivan
• Combustível :Gasolina
 e álcool
• Final de placa : 3
• Cor : Cinza
• Único dono : Sim
• IPVA pago: Sim
• Licenciado : Sim

VENDE-SE 
FIAT DOBLÒ1.8 MPI ADVENTURE 

LOCKER 8V FLEX 4P MANUAL

TR. COM CLEIDE PELO FONE : (11) 4057-9000

Sobre este carro : Carro em ótimo estado, revisão 
completa, jogo de pneus novos. Único dono.

Valor á Combinar 

LEI N° 3983, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. 
INSTITUI o Programa Troca Ecológica no Município 
de Diadema, e dá outras providências. (Projeto de 
Lei n° 081/2019, de autoria do Vereador Jeoacaz 
Coelho Machado). LAURO MICHELS SOBRINHO, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Diadema aprova 
e ele sanciona e promulga a seguinte LEI. ARTIGO 
1º- Fica instituído o Programa Troca Ecológica no 
Município de Diadema. ARTIGO 2º- O Programa 
Troca Ecológica terá por finalidade a participação 
da comunidade no processo de seleção do lixo 
reciclável limpo, buscando, desta forma, alternativas 
para a melhoria de vida e transformando os 
cuidados com o lixo em exercício de cidadania. § 1º - 
Compreende-se por lixo reciclável limpo a separação 
de papel, vidro, metal, plásticos e similares, isenta 
de líquidos e de restos de materiais orgânicos. § 2º 
- Para o acondicionamento do lixo reciclável limpo, 
a Municipalidade poderá fornecer aos participantes 
embalagens plásticas padronizadas. ARTIGO 3º - O 
Poder Executivo Municipal regulamentará a presente 
Lei, no que couber. ARTIGO 4º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 5º - 
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Diadema, 03 de agosto de 2020. LAURO MICHELS 
SOBRINHO Prefeito FERNANDO MOREIRA 
MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos JOSÉ 
MARCELO FERREIRA MARQUES Secretário de 
Serviços e Obras

LEI N° 3984, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. 
Institui, no âmbito do Município de Diadema, o 
Programa de Educação Escolar da Família, e dá 
outras providências. (Projeto de Lei n° 143/2019, 
de autoria do Vereador Márcio Paschoal Giudício 
Júnior). LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, 
no uso e gozo de suas atribuições legais; FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Diadema 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI. 
ARTIGO 1º- Fica instituído, no âmbito do Município 
de Diadema,o Programa de Educação Escolar da 
Família. ARTIGO 2º- O Programa de Educação 
Escolar da Família tem como foco principal fazer 
com que a família torne-se a principal responsável 
pelo processo de aprendizagem dos alunos. 
ARTIGO 3º - Os objetivos do Programa de Educação 
Escolar da Família são: I - aproximar as famílias 
dos alunos da escola; II - fazer com que a família 
torne-se agente de transformação da educação; 
III - fazer com que os alunos desenvolvam suas 
potencialidades e vençam as dificuldades. ARTIGO 
4º - As quatro ações norteadoras e essenciais, 
a serem direcionadas aos pais ou responsáveis, 
no âmbito do Programa de Educação Escolar 
da Família são: I - os profissionais da educação 
deverão orientar os pais ou responsáveis a verificar 
os cadernos e apostilas dos alunos, bem como a 
conversar todos os dias com seus filhos acerca de 
seu dia na escola, questionando sobre as aulas e as 
atividades; II - os profissionais da educação deverão 
orientar os pais ou responsáveis a assegurar 
que os alunos estudem em casa, certificando-se 
que os adolescentes dediquem mais tempo aos 
estudos do que as crianças; III - cabe aos pais ou 
responsáveis educar seus filhos, ensinando-lhes 
regras de convivência e de boas maneiras; IV - os 
profissionais da educação deverão orientar os pais 
ou responsáveis anão permitir que seus filhos faltem 
às aulas, exceto quando da ocorrência de doenças 
ou falecimento de familiar. PARÁGRAFO ÚNICO- 
Para fins do disposto no inciso II deste artigo, o 
tempo de estudo no lar deverá ser utilizado para 
realização de lições de casa, trabalhos, pesquisas 
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avisos
escaPe incorPoradora Ltda, 

pessoa jurídica - PJ torna público que 
requereu ao Semasa, Autorização 
Ambiental para Supressão de árvore isolada 
dentro ou fora de APP, para Construção de 
Edifício Multifamiliar Vertical, sito à Alameda 
São Caetano, 1337, Bairro Jardim - Santo 
André/SP e declara aberto o prazo de 30 
dias para manifestação escrita, endereçada 
ao Semasa.

Despachos da Secretaria de Transportes - ST: 
DELIBERAÇÃO ST N 002, DE 24 DE MARÇO 
DE 2020. Autoriza parcialmente a utilização dos 
créditos eletrônicos de passagens de ônibus 
no sistema de transporte coletivo municipal na 
MODALIDADE PASSE LIVRE para alunos daquelas 
instituições AUTORIZADAS a retomarem suas 
atividades de Acordo com o Plano São Paulo, 
enquanto perdurarem os efeitos do DECRETO 
N° 7.709, DE 18 DE MARÇO DE 2020. JOSÉ 
CARLOS GONÇALVES, Secretário de Transportes 
do Município de Diadema, no uso e gozo de suas 
atribuições legais. CONSIDERANDO, que a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido 
também mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doenças 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 o novo Coronavírus; CONSIDERANDO, 
a declarada emergência no Município de Diadema, 
e a efetiva suspensão das aulas ocorrida a partir 
de 23 de março de 2020, motivadas pelo risco de 
contágio do novo Coronavirus em relação aos 
estudantes e profissionais da rede de ensino 
e seu entorno; CONSIDERANDO que certos 
estabelecimentos de ensino, as instituições de 
Ensino Superior, de curso técnico e de ensino 
profissionalizante foram autorizadas a retomarem 
gradativamente suas atividades, no ambito do 
plano São Paulo; CONSIDERANDO o disposto 
na Lei Municipal 3.512/2.015 que dispõe sobre a 
isenção de pagamento de tarifa pela utilização dos 
Ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Municipal 
aos estudantes regularmente matriculados em 
estabelecimentos de Ensino Fundamental, Médio 
e Superior devidamente reconhecidos pelo 
Ministério da Educação - MEC. CONSIDERANDO, 
o que consta dos autos do processo administrativo 
interno n°36.712/1.999. RESOLVE: Art. 1º - Ficam 
os usuários de transporte coletivo na modalidade 
passe livre, vinculados às instituições autorizadas 
a promoverem a retomada de suas atividades no 
âmbito do plano São Paulo, cientificados de que 
poderão utilizar os créditos disponíveis em seus 
respectivos cartões, na forma do disposto no art. 6 
da Lei Municipal 3.512/2.015. §1º - Como medida 
anterior ao requerimento do benefício de que trata 
a Lei 3.512/2015, as instituições de ensino deverão 
oficiar a Secretaria de Transportes, comunicando a 

A PREF. MUN. DIADEMA, por meio da Secr. Mun. 
de Saúde, torna público o TERMO DE DOAÇÃO 
celebrado entre PREFEITURA DE DIADEMA 
e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS APAE DE DIADEMA objetivando 
a doção dos bens móveis e imóveis visando à 
continuidade das ações e serviços de assistência 
à saúde da população, visando à melhoria da 
produção e qualidade dos procedimentos da atenção 
oncológica e/ou da atenção da saúde da pessoa 
com deficiência, assim como o aperfeiçoamento e 
expansão da capacidade operacional do Sistema 
Único de Saúde.
DESPACHO DO PREFEITO: 07  DE AGOSTO 
DE 2020: Portaria GP N° 3770, Designar no 
período 08.09.20 a 22.09.20, para responder 
pelas atribuições do cargo de Chefe de Divisão do 
Tesouro, Marco Aguiar de Oliveira, pront. 111.888, 
enquanto perdurar as férias da titular, Jeane 
Aparecida Pellegrini, pront. 105027, SF;
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS  
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 099/2020 – PC: 017720/20. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Insumos Odontológicos. 
Agendado: 20/08/2020 as 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
Pr. Eletrônico: 078/2020 - PC: 0152/2020. Objeto: 
Forn. de Testes de DST e Pré-Natal. Resumo Ata 
RP 163/20 e Termo de Comodato 163A/20 entre 
Município Diadema e Aimara Com. Representações 
Ltda. Itens homologados na publicação Diário 
Regional dia 30/07/20.  Pzo entrega: 05 dias corridos. 
Vigência: 12 meses a partir desta publicação 
Pr. Eletrônico: 071/2020 - PC: 0130/2020. 
Objeto: Forn. de Dietas Enterais, Suplementos 
Nutricionais e Fórmulas Infantis - Ação Judicial e 
Outros Usos. Resumo Ata RP 164/20 e Termo de 
Comodato 164A/20 entre Município Diadema e 
Drogaria Popular Melhor Preço RGS Eireli. Itens 
homologados na publicação Diário Regional dia 
30/07/20. Resumo Ata RP 165/20 entre Município 
Diadema e Eremix Ind. de Alimentos Especiais 
Ltda. Itens homologados na publicação Diário 
Regional dia 30/07/20. Resumo Ata RP 166/20 
entre Município Diadema e Crismed Com. Hosp. 
Ltda. Itens homologados na publicação do Diário 
Regional dia 30/07/20. Resumo Ata RP 167/20 entre 
Município Diadema e Núcleo de Especialidades 
Aplicadas em Serv. e Com. Ltda. Itens homologados 
na publicação do Diário Regional dia 30/07/20.  Pzo 
entrega: 10 dias corridos. Vigência: 12 meses a 
partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 066/2020 - PC: 0114/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos - Ação Judicial. Resumo 
Ata RP 158/20 entre Município Diadema e Altermed 
Mat. Médico Hosp. Ltda. Itens homologados 
na publicação do Diário Regional dia 30/07/20. 
Resumo Ata RP 159/20 entre Município Diadema 
e Soma/SP Prod. Hosp. Ltda. Itens homologados 
na publicação do Diário Regional dia 30/07/20. 
Resumo Ata RP 160/20 entre Município Diadema 
e Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. Itens 
homologados na publicação do Diário Regional dia 
30/07/20. Resumo Ata RP 161/20 entre Município 
Diadema e Dupatri Hosp. Com. e Exp. ltda.  Itens 
homologados na publicação do Diário Regional dia 
30/07/20.  Resumo Ata RP 162/20 entre Município 
Diadema e Aglon Com. e Representações  Ltda.  
Itens homologados na publicação Diário Regional 
dia 30/07/20.  Pzo entrega: 05 dias uteis. Vigência: 
12 meses a partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 073/2020 – PC: 037/2020. Objeto: 
Fornecimento de Açúcar Refinado. Resumo Ata 
RP 168/2020 entre Município Diadema e DNA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP; 
Itens homologados na publicação DOM dia 01-
02/08/2020.  Pzo entrega: 10 dias corridos. Vigência: 
12 meses a partir desta publicação. 
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a 
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 161/19 - PC: 164/19. Objeto: Forn. 
de Gêneros Alimentícios Estocáveis. Ata RP 359/19 
entre o Município de Diadema e GRANFOOD 
ALIMENTOS EIRELI - EPP. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valores 
registrados e publicados no Diário Regional de 
09/11/19 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 079/2020 - PC: 076/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de Óleos, Lubrificantes e Aditivos 
para os Veículos da Frota Municipal. Homologo o 
objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 087/2020 - PC: 0155/2020. Objeto: 
Fornecimento De Medicamentos. Homologado o 
pregão em epígrafe declarando a licitação deserta 
de acordo c/Desp. Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 079/2020 - PC: 076/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de Óleos, Lubrificantes e Aditivos 
para os Veículos da Frota Municipal. Tornamos 
pública a classificação preços ref. pregão em 
epígrafe. NA ATIVA COMERCIAL EIRELI, Item: 04 
FLUÍDO DE FREIO DOT3 FRASCO 500 ML. Qtde: 
258 fra. Vlr unit: R$ 7,47. Marca: RADNAQ; Item: 
20 XAMPU LAVAGEM DE VEÍCULOS 200 L500 ML. 
Qtde: 5 tamb. Vlr unit: R$ 327,75. Marca: PEDRA 
ANGULAR; Item: 21 ÓLEO CÂMBIO DEXRON VI 
- FRASCO 01 LT. Qtde: 60 uni. Vlr unit: R$ 13,74. 
Marca: PETRONAS; Item: 22 ÓLEO CÂMBIO SAE 
75W80 - BALDE 20 LT. Qtde: 3 uni. Vlr unit: R$ 
460,00. Marca: PETRONAS;  DISTRIBUIDORA DE 
LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI, Item: 01 
ADITIVO P/RADIADOR MBR 13705 GASOLINA 
1L. Qtde: 119 fra. Vlr unit: R$ 8,00. Marca: 
POWER BRIL;  Item: 02 ARLA 32 BOMBONA 
20 LITROS. Qtde: 26 bomb. Vlr unit: R$ 50,00. 
Marca: ECOBRILHO; Item: 03 DETERGENTE 
DESENGRAXANTE ALCALINO 200 L. Qtde: 4 tam. 
Vlr unit: R$ 390,00. Marca: NOVAL; Item: 05 FLUÍDO 
DE FREIO DOT4 FRASCO 500 ML. Qtde: 181 fra. 
Vlr unit: R$ 7,90. Marca: POWER BRIL; Item: 06 
GRAXA MULTIUSO TAMBOR 170 KG. Qtde: 04 
tamb. Vlr unit: R$ 1400,00. Marca: KARTER; Item: 
07 ÓLEO CÂMBIO SAE 85W40 - BALDE 20 LT. 
Qtde: 05 uni. Vlr unit: R$230,00. Marca: MAXI; Item: 
08 ÓLEO CÂMBIO/DIREÇÃO OH 49 BALDE 20 L. 
Qtde: 25 bal. Vlr unit: R$210,00. Marca: MAXI; Item: 
09 ÓLEO LUBRIFICANTE P/SIST.HIDRÁULICO 
20L. Qtde: 46 bal. Vlr unit: R$195,00. Marca: MAXI; 
Item: 10 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 
5W30 SINTETICO. Qtde: 181 lit. Vlr unit: R$14,50. 
Marca: VORAX; Item: 11 ÓLEO LUBRIFICANTE 
PARA MOTOR 5W40 SINTÉTICO. Qtde: 151 lit. 
Vlr unit: R$ 17,90. Marca: VORAX; Item: 12 ÓLEO 
LUBRIFICANTE SAE 20W50 API-SJ 1L. Qtde: 
1.201 fra. Vlr unit: R$ 12,00. Marca: VORAX; Item: 
13 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTET. 10W40 
01L. Qtde: 1.050 lit. Vlr unit: R$ 12,00. Marca: 
VORAX;  Item: 14 ÓLEO MOTOCICLETA SAE 
20W50 API/SF 1L. Qtde: 60 lit. Vlr unit: R$12,50. 
Marca: VORAX; Item: 15 ÓLEO PARA MOTOR 
DIESEL 5W30 - FRASCO 01 LT. Qtde: 151 uni. Vlr 
unit: R$24,00. Marca: VORAX; Item: 16 ÓLEO P/
MOTOR DIESEL SAE 15W40 BALDE 20 L. Qtde: 
153 bal. Vlr unit: R$209,00. Marca: MAXI; Item: 18 
ÓLEO SAE 90 API GL4 BALDE 20 L. Qtde: 78 bal. 
Vlr unit: R$220,00. Marca: MAXI; Item: 19 ÓLEO 
SEMI-SINTÉTICO 15W40 API SN 01 L. Qtde: 902 
lit. Vlr unit: R$14,00. Marca: VORAX; Item: 23 ÓLEO 
CÂMBIO SAE 80W90 - BALDE 20 LT. Qtde: 5uni. 
Vlr unit: R$ 230,00. Marca: MAXI; Item: 24 ADITIVO 
P/RADIADOR MBR 13705 GASOLINA 1L. Qtde: 36 
fra. Vlr unit: R$8,00. Marca: POWER BRIL; Item: 25 
ARLA 32 BOMBONA 20 LITROS. Qtde: 6 bomb. 
Vlr unit: R$ 50,00. Marca: ECOBRILHO; Item: 26 
FLUÍDO DE FREIO DOT3 FRASCO 500 ML. Qtde: 
82 fra. Vlr unit: R$7,60. Marca: POWER BRIL; Item: 
27 FLUÍDO DE FREIO DOT4 FRASCO 500 ML. 
Qtde: 59 fra. Vlr unit: R$ 7,90. Marca: POWER BRIL; 
Item: 28 ÓLEO CÂMBIO/DIREÇÃO OH 49 BALDE 
20 L. Qtde: 05 bal. Vlr unit: R$210,00. Marca: 
MAXI; Item: 29 ÓLEO LUBRIFICANTE P/SIST.
HIDRÁULICO 20L. Qtde: 14 bal. Vlr unit: R$195,00. 

Marca: MAXI; Item: 30 ÓLEO LUBRIFICANTE 
PARA MOTOR 5W30 SINTETICO. Qtde: 59 lit. 
Vlr unit: R$14,50. Marca: VORAX; Item: 31 ÓLEO 
LUBRIFICANTE PARA MOTOR 5W40 SINTÉTICO. 
Qtde: 49 lit. Vlr unit: R$ 17,90. Marca: VORAX; Item: 
32 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API-SJ 1L. 
Qtde: 399 fra. Vlr unit: R$ 12,00. Marca: VORAX; 
Item: 33 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTET. 
10W40 01L. Qtde: 350 lit. Vlr unit: R$ 12,00. Marca: 
VORAX; Item: 34 ÓLEO MOTOCICLETA SAE 
20W50 API/SF 1L. Qtde: 20 lit. Vlr unit: R$12,50. 
Marca: VORAX; Item: 35 ÓLEO PARA MOTOR 
DIESEL 5W30 - FRASCO 01 LT. Qtde: 49 unid. Vlr 
unit: R$ 24,00. Marca: VORAX; Item: 36 ÓLEO P/
MOTOR DIESEL SAE 15W40 BALDE 20 L. Qtde: 
47 bal. Vlr unit: R$ 209,00. Marca: MAXI; Item: 38 
ÓLEO SAE 90 API GL4 BALDE 20 L. Qtde: 22 bal. 
Vlr unit: R$ 220,00. Marca: MAXI; Item: 39 ÓLEO 
SEMI-SINTÉTICO 15W40 API SN 01 L. Qtde: 298 lit. 
Vlr unit: R$ 14,00. Marca: VORAX; Item: 40 ÓLEO 
CÂMBIO DEXRON VI - FRASCO 01 LT. Qtde: 20 
uni. Vlr unit: R$ 35,00. Marca: MOBIL; Item: 41 
ÓLEO CÂMBIO SAE 80W90 - BALDE 20 LT. Qtde: 
01 uni. Vlr unit: R$ 230,00. Marca: MAXI.  Item 17 
- ÓLEO PARA MOTOR DE MOTOCICLETA BMW 
15W50 SITUAÇÃO DO ITEM: DESERTO; Item 37 
- ÓLEO PARA MOTOR DE MOTOCICLETA BMW 
15W50 SITUAÇÃO DO ITEM: FRACASSADO.
Pr. Eletrônico: 087/2020 - PC: 0155/2020. Objeto: 
Fornecimento De Medicamentos. Tornamos publico 
que a Licitação em epígrafe foi declarada “deserta”.
LOTE 07/2020
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIADEMA
LEGENDA:
RL = Responsável Legal
RT = Responsável Técnico
CRT = Co-Responsável Técnico
PA = Processo Administrativo
PE = Processo Eletrônico
LTA = Laudo Técnico de Avaliação
LF = Licença de Funcionamento
AIP = Auto de Imposição de Penalidade
AIF = Auto de Infração
COMUNICADO DE: 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/CADASTRO:
PA 119/2000 – DROGARIA ISE DE PIRAPORINHA 
LTDA ME – CEVS 351380101-477-000027-1-2, 
CNPJ 48.129.613/0001-50, ATIVIDADE COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS - VALIDADE 
08/07/2021. RL/RT  RENATO TERAMAE – CPF 
09438203753  CRF SP 30186
PA 15089/2015 – ADRIVAN COM IMP E 
REPRESENTAÇÃO LTDA – CEVS 351380101-463-
000082-1-4, CNPJ 02.980.297/0001-24, ATIVIDADE 
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - VALIDADE 
20/12/2020. RL ADRIANE SILVA PAVÃO CPF 
28796797886
RT  MARIANA AUGUSTO DEL GUERCIO – CPF 
34753101800  CRF SP 56764
PA 207/2002 – DROGARIA DROGARBER LTDA 
– CEVS 351380101-477-000065-1-3, CNPJ 
44.350.619/0001-00, ATIVIDADE COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS - VALIDADE 
10/07/2021. 
RL ARLINDO BERNARDES CPF 59864737872-
RT IRANI SILVA DAMACENA – CPF 52583554549  
CRF SP 28358.CRT ARLINDO BERNARDES CPF 
59864737872 CRF SP 5426
CRT JANAINA BEZERRA DOS SANTOS BITARAES 
CPF 00752115480 CRF SP 096957
PE 14073/2018 – CLINICA DE FISIOTERAPIA 
TUANY TASSO – CEVS 351380101-865-000035-
1-4, CNPJ 29.205.825/0001-24, ATIVIDADE CDE 
FISIOTERAPIA - VALIDADE 10/07/2021. RL /RT 
TUANY CAROLINE TASSO CPF 36286445854 
CREFITO SP 162238-F
PE 12499/2014 – AEROMAR TRANSPORTES 
LTDA EPP – CEVS 351380101-360-000034-1-7, 
CNPJ 49.358.138/0001-56, ATIVIDADE CAPTAÇÃO 
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 
VALIDADE 16/07/2021. RL ALESSANDRA DA PAZ 
MACHADO CPF 25939812880
RT  MARCELO AUGUSTO FRANCO – CPF 
10109160843  CRQ SP 04425556
PE 206425/2018 – BIOVIT FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA ME – CEVS 351380101-477-
000307-1-6, CNPJ 07.223.923/0004-02, ATIVIDADE 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS COM MANIPULAÇÃO DE 
FORMULAS - VALIDADE 24/07/2021. RL ROBERTA 
LEAL DE MELO CPF 29323792837
RT MARIA CRISTIANE DOS SANTOS BOTELHO – 
CPF 19274535856  CRF SP 47906
PE 28018/2018 – DR PORTO CLINICAS 
ODONTOLOGICAS LTDA – CEVS 351380101-863-
001420-1-8, CNPJ 23.035.161/0004-69, ATIVIDADE 
ODONTOLOGICA - VALIDADE 29/07/2021. 
ESTABELECIMENTO.RL ALEXANDRE MACHADO 
LUZ CPF 27798591800
RT AMANDA DE MELLO PADILHA – CPF 
36835783869  CRO SP 99676-CRT PAMELA 
AVANZO ABREU – CPF 40338480889 CRO SP 
110043-PE 28018/2018 – DR PORTO CLINICAS 
ODONTOLOGICAS LTDA – CEVS 351380101-863-
001420-1-8, CNPJ 23.035.161/0004-69, ATIVIDADE 
ODONTOLOGICA - VALIDADE 29/07/2021. 
EQUIPAMENTO – RAIO X ODONTOLOGICO 
INTRA ORAL GNATUS TIMEX 70 KVP 70MA 
CLINDRICO SERIE 7000316746.RL ALEXANDRE 
MACHADO LUZ CPF 27798591800-RT AMANDA 
DE MELLO PADILHA – CPF 36835783869  CRO 
SP 99676-CRT PAMELA AVANZO ABREU – CPF 
40338480889 CRO SP 110043-CRT RAFAELA 
COSTA – CPF 40727996886 CRO SP 108785-PE 
19443/2018 – TEC LAB MEDICINA DIAGNOSTICA 
SA – CEVS 351380101-864-000001-1-6, CNPJ 
51.131.969/0004-85, ATIVIDADE LABORATÓRIOS 
CLINICOS- VALIDADE 30/07/2021.RL LUIZ 
CARLOS DE ANGELIS CPF 00714407801-RT 
ZEINAN MACEDO OLIVEIRA – CPF 11837279845  
CRBM SP 0126-CRT THAMYRES CRISTINE DE 
ALMEIDA CIRELLI – CPF 35558683813 CRBM SP 
26952-PE 30303/2019 – MARCO ANTONIO DE 
CAMPOS – CEVS 351380101-863-001388-1-9, 
CPF 06350137892, ATIVIDADE ODONTOLOGICA - 
VALIDADE 30/07/2021. ESTABELECIMENTO.
RL/RT MARCOS ANTONIO DE CAMPOS CPF 
06350137892  CRO SP 36895
ALTERAÇÃO DE RESPONSAVEL LEGAL:
PE 29622/2018 WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA., CEVS 351380101-201-
000004-1-8, CNPJ 35.820.448/0081-10, ATIVIDADE 
FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS.
RL ERIKA DUARTE YAMAGUTI CPF 25779660832
RT ANTONIO LUIZ DI GIORGIO CPF 08917960880 
CRF/SP 04227563
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PE 13767/2018 SIMFARMA ELDORADO 
DROGARIA LTDA., CEVS 351380101-477-000260-
1-8, CNPJ 15.331.660/0001-22, ATIVIDADE 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE 
FORMULAS.-RL JONATAS GONÇALVES COSTA 
NETO CPF 46974105304-RT KATIA ALVES 
MARTINS DE ARAUJO CPF 34097690809 CRF/
SP 68931-PA 161/2005 CRIA SIM PRODUTOS DE 
HIGIENE LTDA, CEVS 351380101-206-000001-
1-6, CNPJ 05.975.111/0001-37, ATIVIDADE 
FABRICAÇÃO DE COSMETICOS PRODUTOS 
DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.-
RL ALICE ALVARENGA BARROS DOS SANTOS 
CPF 06103937825-RT PATRICIA FRANCISCO 
CPF 30248371835 CRQ/SP 04461648-PA 
4491/2017 LEVVIALE INDUSTRIA DE INSUMOS 
FARMACEUTICOS LTDA, CEVS 351380101-469-
000044-1-3, CNPJ 02.769.512/0003-04, ATIVIDADE 
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS 
OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS.L IVAN 
JOSE MAROSTICA CPF 10239828895-RT 
JULIANA FERREIRA PEÇANHA CPF 05600250681 
CRF/SP 38413-PE 20448/2018 DROGARIA FAM 
FARMA LTDA CEVS 351380101-477-000315-
1-8, CNPJ 58.768.557/0010-48, ATIVIDADE 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS.-RL SEBASTIÃO DE LIMA OLIVEIRA 
CPF 12454050803-RT KARLA REGINA PERRONI 
CORDEIRO CPF 17843793879 CRF/SP 42.760-
PA 3330/2011 UNICHEN FARMACEUTICA DO 
BRASIL LTDA CEVS 351380101-464-000135-
1-0, CNPJ 05.399.786/0001-85, ATIVIDADE 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
E DROGAS DE USO HUMANO.RL PINAKI 
GHANSHYAMBHAI TRIVEDI CPF 23143775831-
RT NADIA ALI EL HAGE CPF 29589038859 CRF/
SP 51397-PE 32804/2018 DROGARIA P RAMALHO 
LTDA CEVS 351380101-477-000324-1-7, CNPJ 
30.694.690/0002-78, ATIVIDADE COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMAEUTICOS 
SEM MANIULAÇÃO DE FORMULAS. RL PAULO 
VICENTE RAMALHO FILHO CPF 32834289808-
RT OSCAR FERRAREZZE DE ARAUJO CPF 
35828060813 CRF/SP 72669.
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PA 207/2002 – DROGARIA DROGARBER LTDA 
– CEVS 351380101-477-000065-1-3, CNPJ 
44.350.619/0001-00, ATIVIDADE COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS - VALIDADE 
10/07/2021. 
RL ARLINDO BERNARDES CPF 59864737872-
CRT JANAINA BEZERRA DOS SANTOS 
BITARAES CPF 00752115480 CRF SP 096957-PA 
161/2005 – CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE 
LTDA – CEVS 351380101-206-000001-1-6, CNPJ 
05.975.111/0001-37, ATIVIDADE FABRICAÇÃO DE 
COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E 
DE HIGIENE PESSOAL - VALIDADE 25/07/2020. 
RL ALICE ALVARENGA BARROS DOS SANTOS 
CPF 06103937825
RT BRUNA CARMEN NEGRI PIN CPF 
35204874895 CRQ SP 004267856-PE 32804/2018 
DROGARIA P RAMALHO LTDA CEVS 351380101-
477-000324-1-7, CNPJ 30.694.690/0002-
78, ATIVIDADE COMÉRCIO VAREJISTA DE 

PRODUTOS FARMAEUTICOS SEM MANIULAÇÃO 
DE FORMULAS.-RL PAULO VICENTE RAMALHO 
FILHO CPF 32834289808-RT TAMIRES TEIXEIRA 
SANTOS CPF 40354429841 CRF/SP 88907.
CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PE 34358/2018 BARBARELA ODONTOLOGIA 
E ORTODONTIA LTDA. CNPJ 13.220.335/0001-
67, localizado à rua Japão, 166 – Parque Sete de 
Setembro - 09910-180 - DIADEMA, AIF-001-B-0283 
AIP-001-A-B-0103 por incorrer em infração sanitária 
considerada de risco à saúde, contrariando o 
disposto nos artigo 122, da Lei Estadual 10083/98 
(Código Sanitário do Estado de São Paulo) 
combinado com a Lei Municipal numero 1510/96.
PE 11220/2020 CENTRAL WEST ELDORADO 
LTDA. CNPJ 06.206.855/0001-50, localizado à 
avenida Nossa Senhora dos navegantes, 425/431 
– 09972-260 - DIADEMA, AIF-001-B-0449. AIP-
001-A-B-0048. NRM-001-A-0401,  por incorrer em 
infração sanitária considerada de risco à saúde, 
contrariando o disposto nos artigo 122, da Lei 
Estadual 10083/98 (Código Sanitário do Estado de 
São Paulo) combinado com a Lei Municipal numero 
1510/96, inciso XIX.
PE 25059/2018 CENTRAL WEST ELDORADO 
LTDA. CNPJ 04.079.838/0005-05, localizado à 
avenida Nossa Senhora dos navegantes, 425/431 
– 09972-260 - DIADEMA, AIF-001-B-0463. TRM-
001-A-1211, AIP-001-B-0222. NRM-001-A-0455,  
por incorrer em infração sanitária considerada de 
risco à saúde, contrariando o disposto nos artigo 
122, da Lei Estadual 10083/98 (Código Sanitário 
do Estado de São Paulo) combinado com a Lei 
Municipal numero 1510/96, inciso XIX.
PE 6034/2019 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
CNPJ 47.508.411/0986-10, localizado à avenida 
Antonio Piranga, 261 – 09914-790 - DIADEMA, AIF-
001-B-0322, AIP-001-B-0265, NRM-001-A-0343,  
por incorrer em infração sanitária considerada de 
risco à saúde, contrariando o disposto nos artigo 
122, da Lei Estadual 10083/98 (Código Sanitário 
do Estado de São Paulo) combinado com a Lei 
Municipal numero 1510/96, inciso XIX.
PE 9614/2020 MSM DE FREITAS PRODUTOS 
QUIMICOS DE LIMPEZA CNPJ 67.707.703/0001-
25, localizado à rua Manoel da Nobrega, 1385 
– 09910-720 - DIADEMA, AIF-001-B-0464, AIP-
001-B-0270, AIP-001-A-B-0105, TRM-001-A-1416 
por incorrer em infração sanitária considerada de 
risco à saúde, contrariando o disposto nos artigo 
122, da Lei Estadual 10083/98 (Código Sanitário 
do Estado de São Paulo) combinado com a Lei 
Municipal numero 1510/96, incisos I, II e XIX.
PE 24051/2019 SILVIA JARRETE GRANADEIRO 
CPF 126.856.568-71, localizado à rua Vereador 
Julio Agostinho, 44 – 09950-480 - DIADEMA, AIF-
001-B-0393, AIP-001-A-B-0029, TRM-001-A-1362 
por incorrer em infração sanitária considerada de 
risco à saúde, contrariando o disposto nos artigo 
122, da Lei Estadual 10083/98 (Código Sanitário 
do Estado de São Paulo) combinado com a Lei 
Municipal numero 1510/96, incisos XI e XIX.
PE 19338/2019 COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/0986-10, 
localizado à avenida Antonio Piranga, 261– 09911-
160 - DIADEMA, AIF-001-B-0017, AIP-001-B-0050, 
NRM-001-A-0133 por incorrer em infração sanitária 
considerada de risco à saúde, contrariando o 
disposto nos artigo 122, da Lei Estadual 10083/98 
(Código Sanitário do Estado de São Paulo) 
combinado com a Lei Municipal número 1510/96, 
incisos XI, XIV e XIX.
DESATIVAÇÃO E CANCELAMENTO DE LICENÇA 
DE FUNCIONAMENTO / CADASTRO/CEVS:
PA 202/2006 MOSTEIRO DEVAKAN PRODS 
NATS ALIM. LTDA CEVS 351380101-463-000007-
1-0 CNPJ 51.487.148/0001-33, ATIVIDADE 
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. -RL 
DURVAL RIGON FILHO CPF 70221650849-RT 
DANIEL NEPOMUCENO CPF 22316381855 
CRF/SP 46483-PE 9282/2020 NOVITA 
ALIMENTAÇÃO LTDA  CEVS 351380101-562-
000294-0-8 CNPJ 25.080.393/0002-00, ATIVIDADE 
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS. -RL 
FABRICIO AROUCA DE NADAI CPF 17928015803
RT SUELEN BETARELLI PEREZ BERTOLAZZI 
CPF 37001785814 CRN/SP 29241
PA 9753/2012 COMPANHIA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO CEVS 351380101-562-
000172-0-5 CNPJ 47.508.411/0987-09, 
ATIVIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA EMPRESAS. -RL HUMBERTO AMARAL 
MONTEIRO CPF 006.125.898-97-RT SUELLEN 
NANAKA MATOBA CPF 311.103.408-93 CRN-
SP 19673-PA 513/2010 GR SERVIÇOS E 
ALIMENTAÇÃO LTDA CEVS 351380101-562-
000113-0-4-CNPJ 02.905.110/0001-28 ATIVIDADE 
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS.  RL 
ALEXANDRE CARLOS BICALHO CPF 151.816.618-
07-RT ALINE MICHELE DIAS CPF 300.327.408-24 
CRN-SP 13666/P-. - PA 513/2010 FEUDENBERG 
– NOK COMPONENTES BRASIL LTDA CEVS 
351380101-562-000153-0-0 CNPJ 59.112.359/0001-
01 ATIVIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA EMPRESAS.  - RL ALEXANDRE CARLOS 
BICALHO CPF 151.816.618-07 - RT ALINE 
MICHELE DIAS CPF 300.327.408-24 CRN-SP 
13666/P - PA 513/2010 FEUDENBERG – NOK 
COMPONENTES BRASIL LTDA CEVS 351380101-
562-000165-1-9 CNPJ 59.112.359/0001-01 
ATIVIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA EMPRESAS. - RL ALEXANDRE CARLOS 
BICALHO CPF 151.816.618-07 -RT MICHELE 
MACENA NASCIMENTO CPF 329.305.238-08 
CRN-SP 31947 -PA 22578/2014 EMBALAGENS 
BANDEIRANTES LTDA CEVS 55.647.515/0001-
70 CNPJ 55.647.515/0001-70 ATIVIDADE 
CANTINA.- RL RENATO CONSTANTINO YAZBEK 
CPF 126.338.928-76 - RT ELIANE ZANONI CPF 
086.381.038-16 CRN-SP 8289
PA 5910/2010 FORMATAP IND. E COM. SA 
CEVS 351380101-562-000203-0-3 CNPJ 
53.808.697/0001-98 ATIVIDADE CANTINA. -RL 
EDIVAR EDILSON PELINCER CPF 178.477.038-
82- RT CAMILA ALVES DA SILVA GONÇALVES CPF 
221.822.408-96 CRN-SP 36527-PE 12531/2020 
ANA PAULA RODRIGUES CEVS 351380101-
493-000139-2-7 CPF 17850288807 ATIVIDADE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – 
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS 
MUNICIPAL. -RL/RT ANA PAULA RODRIGUES 
CPF 17850288807-PA 19365/2013 EMBALAGENS 
MARA LTDA CEVS 351380101-173-000002-1-3 
CNPJ 60.620.937/0001-91 ATIVIDADE CANTINA 
- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVO.-
RL RAQUEL VETRANO CPF 26211675860 - RT 
LORENA EUNICE MEDEIROS CPF 10521678617 
CRN SP 46.308/P - PA 19365/2013 EMBALAGENS 
MARA LTDA CEVS 351380101-562-000246-0-0 
C - PJ 60.620.937/0001-91 ATIVIDADE CANTINA 
- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVO. RL 
RAQUEL VETRANO CPF 26211675860 - RT ANA 
PAULA DE OLIVEIRA CPF 35048290879 CRN/SP 
23605/SP.
COMUNICADO DE DEFERIMENTO/
INDEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO 
DE AVALIAÇÃO – LTA - DE PROJETOS 
DE EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE:
PE 12509/2019 TEC LAB MEDICINA 
DIAGNOSTICA S.A. CNPJ 51.131.969/0014-57, 
Nº LTA 34/20, ATIVIDADE 8630-5/02 – ATIVIDADE 
MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES.  
DATA DO DEFERIMENTO: 29/06/2020. RL LUIZ 
CARLOS DE ANGELIS CPF 00714407801 - RT 
VIVIAN ALVES DE AZEVEDO CPF 16776215839 
CAU SP: A316415.
PE 20857/2018 CEMED CARE EMPRESA DE 
ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA. CNPJ 
07.794.623/0054-34, Nº LTA 27/20, ATIVIDADE 
8610-1/02 – ATIVIDADE DE ATENDIMENTO 
EM PRONTO SOCORRO E UMIDADES 
HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A 
URGENCIAS.  DATA DO DEFERIMENTO: 
26/06/2020.
RL JACQUES JEAN DANIEL COUDRY CPF 
05915356885-RT ALESSANDRA SILVA DARIO CPF 
24813933840 CAU SP: A323861- PE 29286/2019 
MONTE MORIA RESIDENCIAL E CRECHE PARA 
ISODOS EIRELI. CNPJ 32.504.266/0001-68, Nº 
LTA 26/20, ATIVIDADE 8711-5/02 – ATIVIDADE 
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA 
IDOSOS.  DATA DO DEFERIMENTO: 24/06/2020. - 
RL BRUNA RIBEIRO MODOLLO CPF 43413185861
RT ARLETE APARECIDA ABRAHAO CPF 
00892764823 CAU SP: A895830
PE 29173/2019 ELAINE REGINA AUGUSTO 
DE OLIVEIRA. CPF 070.515.848-98, Nº LTA 
25/20, ATIVIDADE 8630-5/04 – ATIVIDADE 
ODONTOLOGICA.  DATA DO DEFERIMENTO: 
10/06/2020.RL ELAINE REGINA AUGUSTO 
DE OLIVEIRA CPF 070515848-98 - RT LUCAS 
SILVA PEREIRA CPF 37132409816 CREA SP: 
5069431700.
PE 21974/2019 CELI INDUSTRIA E COMERCIO 
DE COSMETICOS E CORRELATOS EIRELI. CNPJ 
08.687.647/0001-23, Nº LTA 38/20, ATIVIDADE 
2063-1/00 – ATIVIDADE FABRICAÇÃO DE 
COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E 
DE HIGIENE PESSOAL DATA DO DEFERIMENTO: 
28/07/2020. RL JUCELI ZAMAI CPF 0603861664
RT PAULA ANGIMAHTZ CPF 09441357802 CAU SP: 
A129151.PE 25288/2019 LUSUTURE SOLUCOES 
EM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA. CNPJ 14.168.996/0001-53, Nº LTA 35/20, 
ATIVIDADE 4645-1/01 – ATIVIDADE COMERCIO 
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS 
PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E 
DE LABORATORIOS. DATA DO DEFERIMENTO: 
27/07/2020.RL LUCIANO QUINTINO DA SILVA CPF 
31319152856.RT THAISSA DA SILVA FERREIRA 

CPF 39829258866 CAU SP: 1999320.Ângela 
Simonetti - Vigilância Sanitária – Chefe Andréia De 
Conto Garbin - Coordenadora de Vigilância à Saúde.
DECRETO Nº 7774 DE 07 DE AGOSTO DE 2020 
DISPÕE sobre extensão das medidas e prazos 
definidos nos Decretos Municipais nº 7.705, de 16 de 
março de 2020 e nº 7.708, de 18 de março de 2020, 
bem como no Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de 
abril de 2020, no Decreto Municipal nº 7.732, de 08 
de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de 
29 de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751, 
de 15 de junho de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.762, de 13 de julho de 2020, e no Decreto Municipal 
nº 7.772, de 31 de julho de 2020, e dá outras 
providências, para a continuidade do enfrentamento 
da emergência e calamidade públicas decorrentes 
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19). 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 a prorrogação da quarentena 
no Estado de São Paulo até 23 de agosto de 2020, 
definida no Decreto Estadual nº 64.881 de 22 de 
março de 2020, conforme anunciado pelo Governo 
do Estado de São Paulo em coletiva veiculada pela 
grande mídia, por força do novel Decreto Estadual a 
ser publicado;CONSIDERANDO, ainda, o que consta 
dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 
7849/2020; DECRETA: Art. 1º As medidas, regras 
e prazos previstos no Decreto Municipal nº 7.705, 
de 16 de março de 2020, bem como no Decreto 
Municipal nº 7.708, de 18 de março de 2020, no 
Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de abril de 2020, 
no Decreto Municipal nº 7.732, de 08 de maio de 
2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de 29 de maio 
de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751, de 15 de 
junho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.762, de 13 
de julho de 2020, e no Decreto Municipal nº 7.772, 
de 31 de julho de 2020, ficam estendidas até 23 de 
agosto de 2020, quando serão reavaliadas, ou a 
qualquer tempo, caso necessário. Parágrafo único. 
Os servidores em regime de teletrabalho na forma do 
Decreto Municipal nº 7.708, de 16 de março de 2020, 
poderão ser convocados ao trabalho presencial 
antes do prazo estabelecido no caput deste artigo, 
de forma gradativa, a critério da Administração, em 
razão da necessidade de atendimento ao serviço 
público diante da incompatibilidade de execução 
do trabalho de forma remota com a natureza da 
função dos cargos. Art. 2º Os servidores que estão 
impossibilitados de executar o teletrabalho deverão 
entrar em fruição compulsória de férias, conforme 
definição pela Chefia imediata, ou poderão requerer 
licença prêmio, excetuados os servidores lotados 
na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Defesa 
Social.§1º Se não houver férias vencidas em 
quantidade de tempo suficiente para abarcar todo 
o período de afastamento, o tempo que sobejar 
será abatido de banco de horas, a ser compensado 
posteriormente.§2º. Caberá à Chefia imediata do 
servidor: I - gerir as escalas de fruição das férias 
de seus subordinados, bem como comunicá-los; 
II - informar nome, prontuário, cargo e período de 
descanso à Secretaria de Gestão de Pessoas por 
meio de Memorando Interno, com o respectivo 
encaminhamento via e-mail. Art. 3º Em relação aos 
servidores municipais e colaboradores da Saúde 
devem ser observadas as regras expedidas pelo 
Titular da Secretaria Municipal da Saúde, por meio 
de portaria, no tocante aos critérios e parâmetros 
para afastamentos em razão de licença médica por 
COVID-19. Parágrafo único. Para efeito do caput, 
fica adotada a Portaria S. S. nº 02/2020, expedida 
pelo Secretário de Saúde, bem como, desde já, as 
eventuais portarias que venham modificá-la, revogá-
la ou prorrogá-la. Art. 4º Em relação aos demais 
servidores municipais devem ser observadas as 
regras expedidas pelo Titular da Secretaria Municipal 
de Gestão de Pessoas por meio da Portaria SEGEP 
nº 001, de 31 de julho de 2020, no tocante aos 
critérios e parâmetros para afastamentos em razão 
de licença médica por COVID-19. Art. 5º Da regra do 
artigo 8º, do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de 
março de 2020, ficam excetuados os trabalhos, atos 
e diligências necessárias no âmbito da Comissão 
Processante Permanente e nas demais áreas 
da Secretaria de Gestão de Pessoas. Art. 6º As 
despesas com a execução deste Decreto, correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento, suplementadas se 
necessário. Art. 7º Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação. Diadema, 07 de agosto 
de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO  Prefeito 
do Município de Diadema  FERNANDO MOREIRA 
MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos.

já estudados, de forma a sistematizar a 
aprendizagem para as próximas aulas. ARTIGO 5º - 
Poderão ser realizadas reuniões específicas entre os 
profissionais da educação e os pais ou responsáveis, 
para tratar de questões relacionadas ao Programa 
de Educação Escolar da Família. ARTIGO 6º - 
Os profissionais da educação deverão orientar 
os pais ou responsáveis acerca da necessidade 
de leitura diária e de serem estabelecidas metas 
para as crianças e os adolescentes, fixando um 
número mínimo de páginas a serem lidas por dia, 
por exemplo. ARTIGO 7º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 8º - 
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Diadema, 03 de agosto de 2020. LAURO MICHELS 
SOBRINHO Prefeito FERNANDO MOREIRA 
MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos 
CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA Secretário 
de Educação

LEI N° 3985, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. 
TORNA obrigatória a exibição de vídeos educativos 
antidrogas e de combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas aberturas de shows 
e eventos culturais no Município de Diadema, e dá 
outras providências. (Projeto de Lei n° 008/2020, de 
autoria do Vereador Sérgio Ramos Silva).  LAURO 
MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais; FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Diadema aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte LEI. ARTIGO 1º - É obrigatória a 
exibição de vídeos ou áudios educativos antidrogas 
e de combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes, para fins de acesso à informação, 
conscientização, prevenção e combate ao uso de 
substâncias alucinógenas ou entorpecentes e à 
exploração sexual de crianças e adolescentes, na 
abertura de todos os shows artísticos e eventos 
culturais com aglomeração de público no Município 
de Diadema. § 1º - Entende-se por eventos culturais 
as sessões de cinema, shows musicais, teatrais e de 
dança, bem como outros acontecimentos similares. 
§ 2º - Os vídeos ou áudios de que trata o caput 
deste artigo deverão ter duração de, no mínimo, 1 
(um) minuto para exibição em cinemas e 3 (três) 
minutos para os demais eventos. § 3º - A projeção 
dos vídeos educativos deverá ser feita em telas 
capazes de permitir a visualização de seu conteúdo 
por todo o público do local onde se realizará o show 
ou evento cultural, que possua qualquer tipo de tela 
ou painel de projeção de imagem instalado. ARTIGO 
2º - Os vídeos educativos deverão ser apresentados 
anteriormente à exibição de cada filme nos cinemas. 
Parágrafo único – Para os demais eventos descritos 
no § 1º do art. 1º desta Lei, os vídeos ou áudios 
deverão ser apresentados antes do início de cada 
evento. ARTIGO 3º - A criação dos vídeos e áudios 
educativos será de responsabilidade das empresas 
administradoras de cinemas e dos produtores de 
shows e eventos culturais realizados no Município de 
Diadema. § 1º - O conteúdo dos vídeos educativos 
deverá tratar especificamente do tema relacionado 
às ações antidrogas e ao combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes e o seu conteúdo 
deverá ser claro e objetivo. § 2º - O conteúdo dos 
vídeos educativos deverá ser previamente aprovado 
pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool 
e outras Drogas – COMAD e pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Diadema – CMDCA. § 3º - O Poder Executivo 
poderá fornecer os vídeos educativos. ARTIGO 4º 
- As informações a serem veiculadas nos vídeos 
ou áudios educativos que trata a presente Lei 
deverão abordar os seguintes temas, dentre outros: 
I – consequência do uso de drogas lícitas e ilícitas; 
II – drogas e sua relação próxima com a violência, 
prostituição e acidentes; III – os dependentes 
de drogas e suas chances de recuperação; 
IV – violência ou abuso sexual de crianças e 
adolescentes é crime; V – prostituição infantil é 
crime; VI – vender bebidas alcoólicas a crianças e 
adolescentes é crime; VII – consequências do abuso 
no uso de bebidas alcoólicas; VIII – a participação 
da família e da comunidade no combate às drogas e 
à exploração sexual de crianças e adolescentes; IX 
– divulgação de telefone da Guarda Civil Municipal 
de Diadema e de números de denúncia, tais como 
Disque 100 e Disque Denúncia 181. ARTIGO 5º - 
O descumprimento do disposto na presente Lei 
sujeitará o infrator às seguintes penalidades: I – 
advertência; II – para as empresas administradoras 
de cinema, multa no valor equivalente a 50 
Unidades Fiscais do Município de Diadema 
(UFD’s), por sessão de filme exibida sem o vídeo 
educativo; III – para os produtores de shows e 
demais eventos culturais, multa no valor equivalente 
a 250 Unidades Fiscais do Município de Diadema 
(UFD’s), aplicada em dobro no caso de reincidência 
e, assim, sucessivamente.  ARTIGO 6º - O Poder 
Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, 
no que couber. ARTIGO 7º - Esta Lei entrará em 
vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação. 
Diadema, 03 de agosto de 2020. LAURO MICHELS 
SOBRINHO Prefeito FERNANDO MOREIRA 
MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos 
VALQUIRIA PESSOA DOS SANTOS Secretária de 
Cultura

LEI N° 3986, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. DISPÕE 
sobre a inclusão de atividade extracurricular de 
“Noções Básicas de Música” nas escolas públicas 
municipais de Diadema. (Projeto de Lei n° 001/2020, 
de autoria do Vereador Dr. Albino Cardoso Pereira 
Neto). LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, 
no uso e gozo de suas atribuições legais; FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Diadema 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI. 
ARTIGO 1º - Fica incluída, nas escolas públicas 
municipais de Diadema, a atividade extracurricular 
de “Noções Básicas de Música”. PARÁGRAFO 
ÚNICO – As aulas de música poderão ser 
ministradas mediante o agrupamento de salas e 
em um único dia do ano letivo, conforme critérios 
de conveniência e oportunidade. ARTIGO 2º - A 
atividade extracurricular de “Noções Básicas de 
Música” tem como metas: I – contribuir para a 
formação integral da criança e do adolescente; II 
– desenvolver habilidade básica musical, tanto na 
parte teórica como na prática, adaptando-se o nível 
de dificuldade à idade e à capacidade individual de 
cada criança e adolescente; III – ensinar a criança e 
o adolescente sobre noções de história da música 
e seus diferentes gêneros, dentre eles, o popular e 
o folclórico. ARTIGO 3º - A Secretaria Municipal de 
Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Cultura, disponibilizarão os instrumentos musicais 
necessários para a referida atividade extracurricular. 
ARTIGO 4º - O Executivo Municipal regulamentará 
a presente Lei, no que couber. ARTIGO 5º - As 
despesas com a execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas, 
se necessário. ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. Diadema, 03 de agosto 
de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito 
FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de 
Assuntos Jurídicos CARLOS AUGUSTO MANOEL 
VIANNA Secretário de Educação

retomada de suas atividades e informando ainda 
as condições e a grade horária estabelecida para 
a retomada dos cursos presenciais conforme a 
modalidade do curso, na proporção recomendada 
pelo Governo do Estado e pelo Município. Art. 2º - 
Ficam as empresas concessionárias autorizadas 
a proceder a concessão do benefício, com o 
fornecimento mensal das cotas de passagens 
referentes a Lei Municipal 3.512/2.015, LIMITADOS, 
nos termos da retomada informada pelas instituições 
de ensino, enquanto perdurarem os efeitos do 
Decreto Executivo 7.709/2.020 ou outro que vier a 
sucedê-lo. § 1º - Irregularidades observadas pela 
municipalidade, cometidas pelas concessionárias 
sujeitarão as mesmas às penalidades e multas 
previstas nos termos de concessão e no RESAM, 
na forma do estabelecido na Lei Municipal 
3.512/2.015. Art. 3º - Caberá ao órgão municipal de 
transportes, responsável pelos transportes públicos, 
a fiscalização do cumprimento do disposto na 
presente deliberação, bem como a competência para 
proceder diligências no sentido de apurar eventuais 
irregularidades no uso indevido do benefício 
durante o período de suspensão e por ocasião 
de seu restabelecimento. Artigo 4o – Em caso de 
reversão das atuais condições que motivaram a 
autorização para que referidos estabelecimentos 
de ensino retomem suas atividades, ou seja, caso 
Município de Diadema, retorne á fases anteriores 
do Plano São Paulo, e tais instituições voltem 
a suspender suas atividades, está deliberação 
deixará de produzir seus efeitos até que uma nova 
autorização de retomada seja expedida.  Artigo 
5o – Esta DELIBERAÇÃO entra em vigor na data 
de sua publicação. Diadema 27 de julho de 2020. 
JOSE CARLOS GONÇALVES, SECRETÁRIO 
DE TRANSPORTES, ROBERTO LOPRETO 
FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS. REGISTRADO ST16.1.


