
na publicação. O edital é uma estratégia 
para driblar a ofensiva da Associação 
Nacional de Médicos Peritos (ANMP), 
que, segundo relatos do governo, orien-
tou peritos a não abrirem os e-mails por 
onde o estavam sendo notificados a re-
tornar a seus postos.

ções de drenagem no Cassaquera 
são fundamentais para melhorar o 
escoamento das águas de chuvas, o 
que consequentemente minimiza pos-
síveis casos de enchentes nos bairros 
Centreville, Parque Marajoara, Jardim 
Marek e Vila Homero Thon.

www.diarioregional.com.br       
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Diante das resistências de peritos em 
retornar ao trabalho presencial nas agên-
cias do INSS, o governo publicou em 
edição extra do Diário Oficial da União 
(DOU) edital de convocação para que os 
servidores retomem os atendimentos 
de forma imediata nas unidades listadas 

O Serviço Municipal de Sanea-
mento Ambiental de Santo André 
(Semasa) deu início nesta semana à 
instalação de aduelas no curso d’água, 
estruturas de concreto armado que 
vão formar a base e o novo traçado 
do córrego Cassaquera.  As interven-

Mortes no trânsito no 
ABC caem ao menor 
patamar desde 2015
A quarentena adotada para di-

minuir o contágio pela covid-19 redu-
ziu o número de mortes no trânsito do 
ABC ao menor patamar desde 2015, 
mas a retomada gradual das ati vidades 
econômicas fez acelerar o nú mero 
de acidentes na região, a ponto de o 
indicador ter recuperado em agosto 
o pata mar anterior ao da pandemia. 
Ocorrências nas ruas, avenidas e rodo-
vias do ABC fize ram 92 vítimas fatais 
entre março, mês de início das medi-
das de isolamento social, e agosto. O 

total é 23,3% inferior ao apurado no 
mesmo período do ano passado (120), 
segundo dados divulgados ontem 
(18) pelo Infosiga SP. Entre janeiro e 
agosto, o trân sito do ABC matou 123 
pessoas, número 19,1% inferior ao 
apurado nos mesmos meses do ano 
passado (153). Tra ta-se do menor pa-
tamar para o período desde a criação 
do Infosiga SP, em 2015. “O acumu-
lado (de óbitos) no ano é decrescente 
e bastan te positivo. Evidentemente, a 
pandemia teve influência na re dução, Página 6

Retorno de atividades presenciais no ensino 
fundamental da rede estadual é adiado

A Prefeitura de São Bernardo autorizou 
os parques Cidade da Criança e da Juven-
tude (Città Di Maróstica) a retomarem as 
atividades a partir do dia 10 de outubro. 
Os espaços poderão operar ao longo de oito 
horas diárias com 40% da capacidade de pú-
blico. Neste primeiro momento, a tirolesa e 
a parede de escalada do Parque da Juven-
tude permanecerão fechadas.

Parques da Juventude 
e Cidade da Criança 

serão reabertos a partir 
de 10 de outubro

são bernardoRevitalizada, 
Biblioteca Santa Luzia 

ganha Espaço Kids  

diadema

O governo do Estado de São 
Paulo adiou para 3 de novembro a 
retomada de atividades presenciais 
no ensino fundamental da rede es-
tadual de ensino. Nas demais séries 
e redes, fica mantida a previsão de 

retomada para 7 de outubro, que vale 
para escolas estaduais, municipais e 
particulares. “Evidentemente, vamos 
respeitar a autonomia dos prefeitos 
para a autorização da abertura em 
suas cidades”, afirmou o governador 

Gabriel Inamine/PMSBC

Fernando Frazão/Agência Brasil

Arquivo/DR

eleições

reabertura

santo andré

estado de são paulo
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‘A situação caótica de Mauá me motivou a 
concorrer ao Executivo’, diz  Marcelo Oliveira 

Edital convoca peritos médicos para 
trabalho presencial em agências do INSS

Semasa inicia nova etapa de 
canalização do córrego Cassaquera

Infosiga aponta aumento gra dual de acidentes com flexibilização

Prefeitos terão autonomia para decidir se seguirão cronograma elaborado pelo governo paulista

João Doria (PSDB) nesta sexta-feira 
(18). O governador também anun-
ciou o repasse de R$ 50 milhões 
para que as instituições possam 
comprar equipamentos de proteção 
contra o coronavírus.

Quarentena por conta da covid derruba letalidade do trânsito 
na região, mas flexibilização acelera número de acidentes
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

Manhã  Tarde  Noite
17º
32º

Noite

uma vez que diminuiu o trânsito e o 
número de veículos e de pessoas nas 
ruas”, afirmou o diretor-presidente do 
Detran-SP, Ernesto Mascellani Neto, 
em entrevista ao Diário Regional. Os 
dados do Infosiga SP, po rém, também 
apontam aumento gra dual do número 
de acidentes de trânsito no ABC à medi-
da que o governo do Estado afrou xa as 
medidas de isolamen to social. O núme-
ro de ocorrências nas ruas, avenidas e 
rodovias do ABC subiu de 428 em abril 
para 667 em agosto.
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Marcelo Oliveira: ‘não podemos nos omitir diante 
do quadro desalentador que vivemos em Mauá’
Vereador encabeça chapa do PT ao Executivo mauaense e tem como candidata a vice Celma Dias, ex-secretária de Promoção Social

n ENTRE ASPAS

Chegou a hora de resgatar 
e fazer Mauá e o ABC 
voltarem a se desenvolver 
na economia e no social

n ENTRE ASPAS

A cidade pode ser dividida 
em dois períodos distintos, 
um antes e outro depois 
dos governos do Oswaldo 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

No último final de semana o 
PT oficializou a candidatura do 
vereador Marcelo Oliveira ao 
Executivo de Mauá. O petista 
vai contar Celma Dias, ex-se-
cretária de Promoção Social nos 
governos de Oswaldo Dias (PT), 
como vice. Em entrevista ao 
Diário Regional, Oliveira afir-
mou que a situação caótica da 
cidade o levou a disputar a pre-
feitura este ano. “Não podemos 
nos omitir diante de um quadro 
tão desalentador quanto ao que 
vivemos em Mauá hoje.”

O que o motivou a tentar o 
Executivo este ano, após três 
mandatos como vereador?

Como filho de migrantes 
nordestinos, quero ajudar retri-
buindo tudo aquilo que a cidade 
proporcionou à minha família. 
Foi em Mauá que meus pais 
se casaram, conseguiram tra-
balho e conquistaram o sonho 
do direito à moradia.  A situa-
ção caótica da cidade é outro 
grande motivo que nos orienta 
na luta por dias melhores para 
Mauá e não podemos virar as 
costas para o problema. Pre-
cisamos resgatar a cidade do 
abandono em que se encontra. 
Não podemos nos omitir di-
ante de um quadro tão desalen-
tador quanto o que vivemos em 
Mauá hoje. 

O motivo principal que 
tem nos levado a disputa pelo 
Executivo é o desespero do 
povo quando chega numa Uni-
dade de Saúde e não encontra 
médicos e nem medicamentos, 
quando uma mãe chega numa 
escola ou creche e não encontra 
vagas para seus filhos ou ainda, 

o desespero do desemprego, 
um dos piores problemas que 
um ser humano pode enfren-
tar. É necessário sensibilidade e 
respeito com as necessidades e 
demandas da população, sobre-
tudo a população mais carente 
e necessitada da oferta de ser-
viços públicos de qualidade. 

O que motivou a escolha 
de uma mulher para vice?

O processo de escolha foi 
bem tranquilo. Com a iniciativa 
do Oswaldo Dias de abrir mão 
da pré-candidatura, a execu-
tiva do PT de Mauá se reuniu 
e decidiu pelo nome da Celma 
Dias. Mulher batalhadora e 
guerreira, com uma trajetória 
inquestionável de atuação na 
assistência social da cidade. 
Essa área se transformou, pois, 
encerrou a política pública de 
amontoar jovens em cursos 
que, embora trouxesse ganhos 
individuais, não irradiava tais 
conquistas para as famílias. Ao 
final de 2012, quando se encer-
rou a gestão de Celma Dias à 
frente das ações de promoção 
social, Mauá chegou a oito 
CRAS ( Centro de Referência 
em Assistência Social) e sete 
Centros de Ações Sócio Educa-
tivas (CASES), consolidando a 
implementação do Centro de 
Referência Especializado em 
Assistência Social (CREAS), 
bem como realizando o alin-
hamento de nossa política de 
assistência social ao Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS) e que representa o le-
gado do melhor prefeito que 
Mauá teve, que infelizmente 
não houve uma continuação.

Mauá viveu um cenário de 
incertezas com a prisão do pre-
feito Atila Jacomussi (PSB). 

Mauá está vivendo um dos 
momentos mais tristes da sua 
história, se não o mais triste. 
A administração que, desde 
2017, deveria se preocupar em 
cuidar dos trabalhadores e tra-
balhadoras de nossa cidade, nos 
envergonhou por estampar as 
manchetes em páginas policiais 
com as acusações de desviar di-

nheiro da merenda, esconden-
do valores em panela de pressão 
e ar-condicionado. Tenho dúvi-
das até que ponto é justo, um 
prefeito que foi preso duas ve-
zes durante o mandato, estar 
na corrida eleitoral. No entanto, 
cabe à Justiça decidir. Nosso 
trabalho independe disso.

Como analisa o cenário 
político na cidade e no ABC?

O Brasil como um todo 
está vivendo um momento de-
primente. Enfrentamos uma 
pandemia, tendo como presi-
dente um genocida, despre-
parado que só se importa com a 
própria família e brincar de go-
vernar. Tudo isso tem refletido 
na região e em Mauá não é dife-
rente. O que as pessoas devem 
ter em mente é que não se pode 
perder a esperança e que é bus-
car a mudança que acreditam. 

Como vê a participação do 
PT nas eleições deste ano em 
Mauá e no ABC?

O PT está passando por uma 
fase de reconstrução. Em 2016, 
pela primeira vez não fez ne-
nhum prefeito desde a funda-
ção do partido. Porém, hoje 
vemos que, principalmente, 
Mauá clama por gestões sérias 
como foram as três do profes-

sor Oswaldo Dias. Sem casca-
tas, sem fanfarronices de pre-
feitos envolvidos em esquemas 
de desvio de verbas públicas 
que deveriam ser destinadas à 
merenda das crianças, ou então 
a um hospital de campanha 
para dar o suporte necessário 
para a cidade em meio a uma 
grave pandemia. Chegou a hora 
de resgatar e fazer Mauá e o 
ABC voltarem a se desenvolver 
na economia e no social.

O sr. traz para sua cam-
panha as realizações do Os-
waldo dias. 

Oswaldo Dias é um pa-
trimônio não somente do 
PT, mas com certeza um pa-
trimônio da política de Mauá. 
A cidade pode ser dividida em 
dois períodos distintos, um 
antes e outro depois dos gover-
nos do Oswaldo e temos muito 
orgulho disso. Não é possível 
destacar apenas uma ou outra 
coisa das gestões do Oswaldo, 
pois, enquanto prefeito, rea-
lizou obras e ações em pratica-
mente todas as esferas da ad-
ministração e da cidade. 

Dentre as mais importantes 
podemos destacar a construção 
de 22 escolas de educação in-
fantil, 3 Unidades de Pronto 

Divulgação/Edu Guimarães

Oliveira: “Mauá está vivendo um dos momentos mais tristes da sua história”

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

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.

Atendimento (UPA), do SAMU, 
obras de revitalização do cen-
tro, a integração do transporte 
público, piscinões, Rodoanel, a 
vinda de instituições de ensino 
superior para a cidade, urba-
nização do Oratório e tantos 
outros bairros, além de muitas 
outras realizações que nos ins-
piram a lutar por uma cidade 
melhor depois do desastre Atila 
Jacomussi. 

Preocupa um eventual 
go verno no pós-pandemia? 
Qual cidade o próximo pre-
feito vai ter de administrar?

A pandemia é mais uma 
parte do grande desafio que é 
administrar uma cidade com 
as características de Mauá e 
a luta contra o coronavírus é 
parte desse desafio. Quanto à 
cidade que vamos encontrar, 
tenho certeza de que o cenário 
é o pior possível, uma vez que 
a atual gestão, irresponsável e 
desconectada com a realidade 
contábil da cidade, não tem 
honrado os compromissos as-
sumidos e nem respeitado os 
contratos com fornecedores e 
prestadores de serviço. Infeliz-
mente, sabemos que o próximo 
prefeito vai encontrar terra ar-
rasada, dívidas e um rombo nos 

cofres públicos jamais verifica-
dos antes na história de Mauá. 

Como vê a atuação dos 
governos municipal, estadu-
al e federal nesta pandemia?

Em cada uma das esferas 
representadas pelos gover-
nantes (Atila Jacomussi, João 
Doria e Jair Bolsonaro) vejo que 
a atuação dos três caminharam 
no mesmo sentido: do desres-
peito com a vida, da má gestão 
dos recursos e da omissão para 
com um problema tão sério.

O sr. teve covid-19. O 
que trouxe essa experiên-
cia na vida pessoal e na 
vida política?

Primeiramente, agradeço a 
Deus por ainda estar vivo e li-
berto dessa terrível doença e 
aos grandes profissionais da 
saúde, que com sua dedicação, 
empenho e trabalho tem ajuda-
do milhares de pessoas na luta 
contra o covid-19. Essa terrível 
experiência certamente tornou-
me um homem melhor, mais 
equilibrado, paciente e sensível 
aos problemas humanos. 

O sr. buscou a participa-

ção da população na elabo-
ração do plano de governo. 
Como foi essa experiência?

Foi muito importante essa 
participação popular. Um plano 
de governo quando é construí-
do com a participação popular, 
tem a força das demandas da 
população pois é ela quem co-
nhece os problemas e pode nos 
apontar as soluções. Claro que, 
em razão da pandemia, essa 
construção se deu por meio 
das redes sociais e continua 
tendo a participação de grande 
número de pessoas e de diver-
sos segmentos.
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IBGE: desemprego na pandemia 
atinge maior patamar em agosto
Segundo a Pnad Covid-19, taxa de desocupação atingiu 14,3% na quarta semana do mês

Wilson Dias

Há 1,1 milhão a mais de pessoas à procura de trabalho

A taxa de desocupação 
atingiu 14,3%, na quarta se-
mana de agosto, um aumento 
de 1,1 ponto percentual frente 
à semana anterior (13,2%), 
alcançando o maior patamar 
da série histórica da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) covid-19, ini-
ciada em maio.

Essa alta acompanha o au-
mento na população desocupa-
da na semana, representando 
cerca de 1,1 milhão a mais de 
pessoas à procura de trabalho 
no país, totalizando 13,7 mi-
lhões de desempregados. Os 
dados foram divulgados nesta 
sexta-feira (18) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

A população fora da força 
de trabalho (que não estava tra-
balhando nem procurava por tra-
balho) era de 74,4 milhões de 
pessoas, mantendo-se estável 
em relação à semana anterior 
(75 milhões) e, também, frente à 
semana de 3 a 9 de maio (76,2 
milhões). Nessa população, dis-
seram que gostariam de tra-
balhar cerca de 26,7 milhões de 
pessoas (ou 35,8% da população 
fora da força de trabalho). Esse 
contingente ficou estável frente 
à semana anterior (26,9 milhões 

ou 35,9%) e à semana de 3 a 9 de 
maio (27,1 milhões ou 35,5%).

Cerca de 16,8 milhões de 
pessoas fora da força que gos-
tariam de trabalhar e não pro-
curaram trabalho não o fize ram 
por causa da pandemia ou por 
não encontrarem uma ocupa-
ção na localidade em que mora-
vam. Correspondiam a 22,6% 
das pessoas fora da força. Esse 
contingente permaneceu estável 
em relação à semana anterior 
(17,1 milhões ou 22,9%), mas di-
minuiu frente à semana de 3 a 9 
de maio (19,1 milhões ou 25,1%).

A coordenadora da pesqui-
sa, Maria Lucia Vieira, destacou 
o crescimento da taxa de deso-
cupação, que era de 10,5% no 
início de maio, e explicou que a 
alta se deve tanto às variações 
negativas da população ocupa-
da quanto ao aumento dos que 
passaram a buscar trabalho.

“No início de maio, todo 
mundo estava afastado, em dis-
tanciamento social, e não tinha 
uma forte procura (por em-
prego). O mercado de trabalho 
estava em ritmo de espera para 
ver como as coisas iam se de-
senrolar. As empresas estavam 
fechadas e não tinha local onde 
essas pessoas pudessem traba-
lhar. Então, à medida que o dis-

tanciamento social vai sendo 
afrouxado, elas vão retornando 
ao mercado de trabalho em 
busca de atividades”, disse.

n ISOLAMENTO
A pesquisa também indica 

mudança no comportamento 
da população em relação às 
medidas de isolamento social. 
Segundo o IBGE, o número de 
pessoas que ficaram rigorosa-
mente isoladas diminuiu pela 
segunda semana seguida. En-
tre 23 e 29 de agosto, 38,9 mil-
hões de pessoas seguiram essa 

medida de isolamento, queda 
de 6,5% em relação aos 41,6 
milhões que estavam nessa 
situação na semana anterior.

Segundo Maria Lucia Vieira, 
há relação entre o aumento das 
pessoas em busca de trabalho e 
a flexibilização do isolamento. 
“A gente está vendo maior flexi-
bilidade das pessoas, pressio-
nando o mercado de tra balho, 
buscando emprego. Esses in-
dicadores ficam refletidos no 
modo como eles estão se com-
portando em relação ao distan-
ciamento social”. (ABr)

Primeira onda da covid deve acabar 
em outubro, diz estudo da UFF

A transmissão da co-
vid-19 segue a mesma sa-
zonalidade de outras doen-
ças respiratórias, como 
H1N1 e gripe Influenza. 
Com isso, o Brasil e o Hemis-
fério Sul devem passar por 
diminuição de casos a partir 
de outubro, com a aproxi-
mação do verão, enquanto 
o hemisfério norte vê o au-
mento nos registros, com a 
chegada do inverno.

A análise está no estudo 
Detecção Precoce da Sazon-
alidade e Predição de Segun-
das Ondas na Pandemia da 
Covid-19, coordenado pelo 
professor Márcio Wata-
nabe, do Departamento de 
Estatística da Universidade 
Federal Fluminense (UFF).

“A sazonalidade de doen-
ças significa que existe um 
padrão anual onde há um 
momento do ano em que 
a doença tem uma trans-
missão maior. No caso das 
doenças de transmissão 
respiratória, geralmente 
elas apresentam uma sazo-
nalidade típica do período 
de outono e inverno, ou 
seja, elas têm uma trans-
missão maior e, portanto, 
uma quantidade maior de 
pessoas infectadas nos me-
ses de outono e inverno”, 
explicou Watanabe.

Para o professor, geral-
mente a sazonalidade de 
uma doença só é detectada 

após alguns anos de in-
cidência, com o acúmulo 
das séries de dados ao longo 
de vários anos mostrando 
as taxas de contágio e in-
ternação, como no caso do 
Sistema InfoGripe do Brasil, 
que reúne dados sobre as in-
ternações e mortes por Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG).

Porém, com a covid-19 
foi possível verificar os picos 
em menos de um ano em 
razão da quantidade de in-
formação produzida por to-
dos os países durante a atual 
pandemia. Com isso, o pro-
fessor diz que se comprovou 
a repetição da sazonalidade 
verificada na pandemia de 
H1N1 em 2009.

Segundo Watanabe, 
os modelos matemáticos 
mostram que a segunda 
onda no Hemisfério Norte 
será muito mais forte do 
que a primeira. “Era para ser 
uma onda grande como no 
Brasil, mas foi interrompida 
logo no comecinho, com o 
efeito da sazonalidade, com 
um mês e meio. Aí a trans-
missão caiu muito e essa 
primeira onda ficou pela 
metade, por assim dizer.”

No Brasil e no hemisfério 
sul, por outro lado, o pesqui-
sador aponta que, se houver 
uma nova onda, será a partir 
da metade de março de 2021 e 
terá menor intensidade. (ABr)

Entenda o que muda com a Lei 
Geral de Proteção de Dados

Coronavírus responde por 97,5% dos 
casos de SRAG reportados no país

Bolsonaro visita cidades produtoras de 
soja no MT afetadas por queimadas

Entrou em vigor nesta sex-
ta-feira (10) Lei Geral de Pro-
teção de Dados. Aprovada em 
2018 depois de uma batalha de 
anos, a LGPD coloca o Brasil ao 
lado de mais de 100 países onde 
há normas específicas para 
definir limites e condições para 
coleta, guarda e tratamento de 
informações pessoais.

Segundo a norma, dados 
pessoais são informações que 
podem identificar alguém. 
Dentro do conceito, foi criada a 
categoria “dado sensível”, com 
informações sobre origem 
racial ou étnica, convicções 
religiosas, opiniões políticas, 
saúde ou vida sexual. 

Quem fica sujeito à lei? To-
das as atividades realizadas ou 
pessoas que estão no Brasil. 
Porém, há exceções. É o caso 
da obtenção de informações 
pelo Estado para segurança 
pública, defesa nacional e in-
vestigação e repressão de in-
frações penais. Essa temática 
deverá ser objeto de uma legis-

De acordo com o InfoGripe, 
boletim semanal divulgada pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), 97,5% das ocorrências de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) reportados no 
país em 2020 e com exame posi-
tivo para alguma infecção viral 
se deram em decorrência da co-
vid-19. Os dados atualizados, di-
vulgados nesta sexta-feira (18), 
indica manutenção da tendência 
de queda no número de novos 
casos semanais.

A SRAG é uma complicação 
respiratória associada muitas 
vezes ao agravamento de alguma 
infecção viral. O paciente pode 
apresentar desconforto respira-
tório e queda no nível de satura-
ção de oxigênio, entre outros sin-
tomas. As ocorrências de SRAG 
em 2020 aumentaram em decor-
rência da pandemia de covid-19, 
causada pelo novo coronavírus.

No ano passado foram re-
portados 39,4 mil casos. Neste 
ano, já são 447.840, dos quais 
54% tiveram resultado laborato-

O presidente Jair Bolsonaro 
visitou nesta sexta-feira (18) 
os municípios produtores de 
soja de Sinop e Sorriso no Mato 
Grosso, Estado que sofre com 
as queimadas tanto na região 
do Pantanal, no sul do Estado, 
quanto na região Amazônica, 
na divisa norte. Mesmo com o 
aumento expressivo das quei-
madas na região do Pantanal e 
na Amazônia e dos recordes de 
desmatamento, nesta quinta-
feira, o presidente afirmou que 
o Brasil está de “parabéns” na 
maneira como preserva o meio 
ambiente.

Bolsonaro participou da 
cerimônia de entrega de 1.665 
títulos de propriedade para 
produtores rurais. O evento 
aconteceu em Sorriso, mu-
nicípio do norte do estado. “O 
nosso trabalho é fazer o bem 
da população e trazer segu-
rança para o nosso povo”, disse 
o presidente sobre o reconheci-
mento das propriedades.

Em seu discurso, Bolso-

lação específica. A lei também 
não se aplica a coletas para fins 
exclusivamente particulares e 
não econômicos, jornalísticos, 
artísticos e acadêmicos.

O tratamento de dados é 
caracterizado na LGPD como 
“toda operação realizada com 
dados pessoais, como as que 
se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, uti-
lização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, pro-
cessamento, arquivamento, ar-
mazenamento”, entre outros. 

Esse só pode ocorrer em 
determinadas hipóteses. A 
principal é por meio da obten-
ção do consentimento do titu-
lar. A administração pública 
pode coletar e tratar dados 
para a consecução de políticas 
públicas previstas em leis e 
regulamentos ou respaldadas 
em convênios. Também fica 
desobrigado do consentimen-
to a prática de “proteção do 
crédito”, como o cadastro posi-
tivo. (ABr)

rial indicando presença de algum 
vírus respiratório.

Entre as ocorrências com 
exame positivo para infecção vi-
ral, foram identificados quadros 
de SRAG associados não apenas 
ao novo coronavírus (97,5%), 
como também ao vírus influenza 
A (0,5%), ao vírus sincicial respi-
ratório (0,4%) e ao vírus influen-
za b (0,2%). Quando analisados 
os casos que evoluíram à óbito, 
99,3% estão vinculados ao novo 
coronavírus. Até o momento, são 
111.575 mortes por SRAG em 
2020. Em 2019, foram 3.811.

A nova edição do Infogripe 
se baseia nos dados inseridos 
até a última terça-feira (15) no 
Sivep-gripe, sistema de infor-
mação mantido pelo Ministé-
rio de Saúde e alimentado por 
estados e municípios. Embora 
indique uma tendência de queda 
no número de novos casos se-
manais, a Fiocruz aponta que 
as ocorrências de SRAG encon-
tram-se ainda em um patamar 
muito alto. (Agência Brasil)

naro também destacou a 
importância do agronegócio 
para o país e da continui-
dade das atividades do setor, 
mesmo durante a pandemia 
da covid-19. “O agronegócio, 
em grande parte, evitou que o 
Brasil entrasse em um colapso 
econômico e nos deu seguran-
ça alimentar”, disse.

Pela manhã, Bolsonaro es-
teve em Sinop, também em 
Mato Grosso, a apenas 80 quilô-
metros de Sorriso, onde foi ho-
menageado por representantes 
do agronegócio. O presidente 
contou que, ao chegar em Sinop, 
por causa da fumaça das queima-
das que atingem a região, o avião 
precisou arremeter na primeira 
tentativa de pouso. “É a segunda 
vez que acontece isso na minha 
vida, uma vez foi no Rio de Janei-
ro, e, obviamente, sempre é algo 
anormal acontecendo. No caso, é 
que a visibilidade que não estava 
muito boa. Para nossa felicidade, 
na segunda vez conseguimos 
pousar”, disse. (Agências)
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Edital convoca peritos médicos 
para trabalho em agências do INSS
Chamado foi publicado no Diário Oficial da União e vale para lista de 150 locais de atendimento

n O NÚMERO

1 milhão
de brasileiros aguardam 
perícia para receber seus 
benefícios, segundo o INSS 

Diante das resistências de 
peritos em retornar ao traba
lho presencial nas agências 
do Instituto Nacional do Se
guro Social (INSS), o governo 
publicou ontem (18), em edi
ção extra do Diário Oficial da 
União (DOU)  edital de convo
cação para que os servidores 
retomem os atendimentos de 
forma imediata nas unidades 
listadas na publicação. O edi
tal é assinado pelo secretário 
especial de Previdência e Tra
balho, Bruno Bianco Leal, e 
pelo secretário de Previdência, 
Narlon Gutierre Nogueira.

Segundo apurou a reporta
gem, a publicação do edital 
é uma estratégia para dri
blar a ofensiva da Associação 
Nacional de Médicos Peritos 
(ANMP) – que, segundo rela
tos internos do governo, ori

entou peritos a não abrir os 
emails pelos quais os profis
sionais estavam sendo notifi
cados a retornar a seus postos 
de trabalho presencial. A pu
bli cação em Diário Oficial dá ca
ráter público à convocatória.

Na última quintafeira, o 
diretorpresidente da ANMP, 
Luiz Argolo, informou que os 
peritos não haviam sido con
vidados para as inspeções 
nas agências para verificar as 
medidas de segurança contra 
a covid19. A associação dis
corda dos protocolos adota
dos pelo INSS e, por isso, é 
con   tra o retorno ao trabalho. 

A reportagem, porém, teve 
acesso a comunicações inter
nas que mostram coordena
dorias regionais do INSS solici
tando a presença dos peritos 
médicos nessas inspeções. 
Em uma delas, um perito da 
Paraíba responde “ciente e já 
repassada a informação”.

O edital vale para 150 agên
cias já liberadas pelo governo 
e traz como justificativa para a 
convocatória “o princípio da su
premacia do interesse público 
sobre o particular”. Os órgãos 
haviam disparado 480 notifica

ções chamando os peritos des
sas unidades para o retorno.

n GUERRA
O impasse em torno da 

aber tura das agências deflagrou 
guerra entre órgãos de governo 
e a ANMP, com prejuízo para 
cerca de 1 milhão de brasileiros 
que aguardam perícia médica 
para receber seus benefícios.

A crise, que vinha se tra
duzindo na divergência em 

torno dos protocolos, ganhou 
outro patamar depois que a 
então subsecretária da Perícia 
Médica Federal, Vanessa Jus
tino, revogou unilateralmente 
um ofício que ela mesma havia 
assinado, em conjunto com o 
presidente do INSS, Leonardo 
Rolim, estabelecendo as orien
tações para as inspeções. O ato 
foi interpretado como quebra 
de hie rarquia dentro do Mi
nistério da Economia. (AE)

Arquivo

INSS e ANMP vivem impasse em torno de abertura de agências

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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Não há dúvidas de que o ato de gastar dinheiro e 
consumir, comprando as coisas que queremos, é muito 
bom e prazeroso, certo?

Porém, caro(a) leitor(a), este prazer material 
dura pouco tempo e pode se tornar um grande vilão em suas 
finanças pessoais e familiares, com poder para prejudicar seus 
relacionamentos familiares, sua saúde mental e até mesmo física.

Vamos entender melhor este assunto?
Estudos mostram que nosso cérebro possui um sistema 

chamado de “sistema de recompensa ou sistema límbico”, que 
processa informações relacionadas à sensação de prazer e de 
satisfação, o qual é ativado naturalmente por meio de estímulos 
ambientais agradáveis, sendo também verdade que faz parte de 
nossos comportamentos viciosos.

Portanto, já sabemos que nosso cérebro não quer nos ver tristes 
ou desanimados e faz de tudo para que isso não aconteça.

Partindo deste ponto e seguindo em direção às finanças e 
consumo, as coisas seguem o mesmo caminho. Quer ver?

Muitas vezes agimos, ou melhor, consumimos e gastamos  
seguindo aqueles velhos e antigos pensamentos: “Trabalhei muito, 
estou muito cansado e mereço comprar”, ou então “Estou me 
sentindo muito triste e, por isso, vou comprar”.

Aliás, existem inúmeros outros motivos que você pode 
encontrar para justificar sua compra ou seu gasto, visando a 
sensação de prazer e satisfação, sem culpa.

Percebeu como o cérebro encontra uma forma de agir, buscando 
sempre nosso bem estar, fundamentado em uma ocorrência 
externa que justifique a ação, neste caso, de compra?

Pois bem, a atitude de comprar, tendo como ponto inicial suprir 
desilusões, reduzir ansiedade ou mesmo como forma de descontar 
aqueles “sapos engolidos” no serviço, pode se tornar um vício 
perigoso as suas finanças e mesmo a sua saúde mental e física, pois 
sempre será encontrado um motivo para comprar.

O pior é que quase sempre compramos aquilo que não 
precisamos e que será deixado de lado em pouco tempo, mas a 
conta sempre vem para ser paga.

Porém, não acaba aqui, pois infelizmente, muitas vezes 
gastamos dinheiro apenas para impressionar os outros, indo 
muito além de nossas condições e possibilidades financeiras, 
comprometendo sobremaneira nossas finanças, simplesmente 
para mostrar que o carro que temos é melhor ou a roupa que 
compramos é de grife e o celular é de última geração.  

Então, se você se reconheceu ou já se pegou agindo em uma 
destas maneiras de gastar dinheiro, tome cuidado. Lembrese 
sempre e tenha consciência que as armadilhas de consumo podem 
provocar grande problema financeiro a você e  sua família.

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 PUCRS em 
Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  Profissionais 
Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

Suas formas de gasto e 
consumo podem lhe trazer 
problemas de caixa

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

MBigucci promove Semana de Sustentabilidade

Em 2005, quando pouco se 
falava em sustentabilidade na 
construção civil, a MBigucci 
iniciava mais um projeto ousa
do: o Big Vida, programa de re
sponsabilidade ambiental que 
envolve obras e escritórios.

“Na época, formamos um 
grupo de colaboradores com 
foco na conscientização ambien
tal e no melhor uso dos recursos 
naturais. Aos poucos, amplia
mos as ações, introduzimos no
vas tecnologias e equipamentos 
em obras e escritórios e trans
formamos o projeto em um pro

grama sistematizado de respon
sabilidade ambiental”, explicou 
o diretor técnico da construtora, 
Milton Bigucci Junior.

Para celebrar os 15 anos do 
Big Vida e compartilhar boas 
práticas, a construtora organi
zou a Semana MBigucci de Sus
tentabilidade. Serão realizadas 
lives diárias pelo youtube.com.
br/mbigucci de 21 a 25 deste 
mês, sempre às 19h, com a 
participação de colaboradores, 
clientes, síndicos, fornecedores 
e um time de especialistas. A 
coordenação será da diretora 

Roberta Bigucci. 
Entre os assuntos das lives 

estão: Obra Limpa, Energia Fo-
tovoltaica e Logística Reversa na 
Cons trução, com Milton Bigu
cci Junior, diretor da MBigucci 
e presidente da Associação de 
Construtores, Imobiliárias e Ad
ministradoras do ABC (ACIG
ABC); Hamilton Leite, exvice
presidente de Sustenta bilidade 
do Sindicato da Habi tação de 
São Paulo (Secovi) e membro 
do Conselho Brasileiro de Con
strução Sustentável; e Eduardo 
Lima, supervisor da Glasser tec

nologia em alvenaria.
Outro assunto da série 

de lives é Mobilidade Urba-
na, com o ciclista e triatleta 
Rodrigo Lobo e a motoci
clista Mônica Acêncio, cola
boradora da MBigucci. 

Para envolver ainda mais os 
condomínios e seus moradores, 
a construtora selecionou 15 pré
dios entregues recentemente 
que receberão uma muda de 
pitanga, jabuticaba ou vasos 
autoirrigáveis com sementes de 
manjericão e alecrim para plan
tio. (Reportagem Local)

Iniciativa marca os 15 anos do programa Big Vida de responsabilidade ambiental da construtora



Total de mortes é o menor para o período janeiro-agosto desde a criação do Infosiga, mas registro de acidentes vem crescendo desde maio
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A quarentena adotada des
de 24 de março no Es  tado de 
São Paulo para diminuir o con
tágio pelo no vo coronavírus 
reduziu o número de mortes 
no trânsito do ABC ao menor 
patamar desde 2015, mas a re
tomada gradual das ati vidades 
econômicas fez acelerar o nú
mero de acidentes na região, a 
ponto de o indicador ter recu
perado em agosto o pata mar 
anterior ao da pandemia.

Ocorrências nas ruas, ave
nidas e rodovias do ABC fize
ram 92 vítimas fatais entre 
março, mês de início das me
didas de isolamento social, 
e agosto. O total é 23,3% in
ferior ao apurado no mesmo 
período do ano passado (120), 

segundo dados divulgados on
tem (18) pelo Infosiga SP, sis
tema ge renciado pelo progra
ma Respeito à Vida que publica 
mensalmente estatísticas de aci 
den tes de trânsito no Estado.

Entre janeiro e agosto, o 
trân sito do ABC matou 123 
pessoas, número 19,1% infe
rior ao apurado nos mesmos 
meses do ano passado (153). 
Tra tase do menor pa tamar 
para o período desde a cria
ção do Infosiga SP, em 2015.

“O acumulado (de óbitos) 
no ano é decrescente e bastan
te positivo. Evidentemente, a 
pandemia teve influência na re
dução, uma vez que diminuiu o 
trânsito e o número de veículos 
e de pessoas nas ruas”, afirmou 
o diretorpresidente do Detran
SP, Ernesto Mascellani Neto, em 
entrevista ao Diário Regional.

Mascellani Neto destacou, 
porém, que a pandemia não 
explica sozinha a redução no 
nú mero de mortes e ressaltou 
a importância do Infosiga SP 
no desenvolvendo políticas 
pú  blicas mais consistentes pa
ra tornar o trânsito paulista 
me nos violento. “Os dados do 
Infosiga SP permitem a pro

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

posição de intervenções viá
rias de sinali zação, redução 
de velocidade e me lhoria do 
asfalto, entre outras, que têm 
se mos trado eficientes”, disse.

O Infosiga SP indica ain
da queda nas fatalidades em 
todos os modais durante a 
pandemia. Na comparação de 
março a agosto com o mesmo 
período de 2019, as ocor

rências envolvendo motos 
lideram as estatísticas, mas 
o número de mortes caiu  
25,9%, para 40. Óbitos de pe
destres recua ram 11,4%, pa ra 
31, e de moto ristas de auto mó
vel baixaram 45%, para 11.

n FLEXIBILIZAÇÃO
Os dados do Infosiga SP, po

rém, também apontam aumen

Quarentena derruba letalidade do trânsito no ABC, 
mas flexibilização acelera número de acidentes

RH 

Recursos Humanos 

VAGA: AUXILIAR DE SEPULTAMENTO (1 VAGA) 
 
Horário de Trabalho: escala 5 x 2 – Das 8h as 18h. 
Local: CEMITÉRIO VALE DA PAZ 
 
PRÉ REQUISITO: Ensino Médio Concluído; 
Pró Ativo, Comprometido, Pontual, Responsável, Boa Comunicação, Trabalho em Equipe. 
Diferencial: conhecimento como auxiliar ou ajudante de pedreiro. 
Benefícios: Assistência Médica, Seguro de Vida em Grupo, Seguro Funerário, Cartão Alimentação, 
Assistência Odontológica (adesão voluntária) e PLR. 
 
Os interessados, deverão encaminhar o currículo ao Departamento de Recursos Humanos, no e-mail: 
rh@grupomemorial.net, e no assunto do e-mail, colocar o nome da Vaga.  
 

ESTAMOS CONTRATANDO 

VAGA: AUXILIAR DE SEPULTAMENTO (1 VAGA)

Horário de Trabalho: Escala 5X2 –  08h-18h com intervalo de 
1:12h para refeição. 
Local: Cemitério Jardim Vale da Paz
Pré-Requisitos: 
Ensino Médio Concluído; Proativo; Comprometido;  Responsável; 
Trabalho em equipe e boa comunicação com os colegas; 
Experiência como auxiliar ou ajudante de pedreiro.
Benefícios: Assistência Médica, Seguro de Vida, Seguro 
Funerário, Cartão Alimentação, Vale Transporte,PLR.

Vaga: Auxiliar Administrativo Operacional 

Horário de Trabalho: Escala 12X36 –  06h-18h com intervalo 
de 1h para refeição. 
Local: Cemitério Jardim Vale da Paz
Pré-Requisitos: 
Ensino Superior Completo ou Cursando; Proativo; Comprometido; 
Responsável; Trabalho em equipe; Boa comunicação;
Experiência em atendimento ao cliente e rotinas administrativas. 
Benefícios: Assistência Médica, Seguro de Vida, Seguro 
Funerário, Cartão Alimentação, Vale Transporte,PLR
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Local: CEMITÉRIO VALE DA PAZ 
 
PRÉ REQUISITO: Ensino Médio Concluído; 
Pró Ativo, Comprometido, Pontual, Responsável, Boa Comunicação, Trabalho em Equipe. 
Diferencial: conhecimento como auxiliar ou ajudante de pedreiro. 
Benefícios: Assistência Médica, Seguro de Vida em Grupo, Seguro Funerário, Cartão Alimentação, 
Assistência Odontológica (adesão voluntária) e PLR. 
 
Os interessados, deverão encaminhar o currículo ao Departamento de Recursos Humanos, no e-mail: 
rh@grupomemorial.net, e no assunto do e-mail, colocar o nome da Vaga.  
 

ESTAMOS CONTRATANDO 

Se interessou pelas vagas? Envie seu CV para o e-mail: 
rh@grupomemorial.net e no assunto coloque o nome da vaga. 

Se preferir entregue o seu CV na administração do Cemitério: 
Avenida dos Pereiras, 600 – Eldorado – Diadema. 

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

Quarentena reduz letalidade de trânsito do ABC

Fonte: Infosiga/Detran-SP

NÚMERO DE ACIDENTES X NÚMERO DE ÓBITOS

TRÂNSITO Em agosto

20202019

Anderson Amaral/Especial para o DR

to gra dual do número de aciden
tes de trânsito no ABC à medi da 
que o governo do Estado afrou
xa as medidas de isolamen to 
social e permite a retoma da das 
atividades econômicas.

Prova disso é que o número 
de ocorrências nas ruas, aveni
das e rodovias do ABC subiu de 
428 em abril para 497 em maio, 
555 em junho, 622 em julho e 

667 em agosto, o que fez o in
dicador praticamente voltar ao 
patamar anterior ao da pan
demia, de 679 acidentes em fe
vereiro (veja gráfico ao lado).

“Tratase de um movimen
to esperado, uma vez que há 
mais veículos e gente nas ruas”, 
minimizou Mascellani Neto. O 
diretorpresidente do Detran
SP lembrou que, no acumulado 
do ano até agosto, a compara
ção ainda é positiva – queda de 
16,0% ante o mesmo período 
de 2019, para 4.777 acidentes.

n SEMANA DO TRÂNSITO
Começou ontem e vai até o 

próximo dia 25 a Semana Na
cional de Trânsito, principal 
ca lendário do país dedicado à 
promoção de atitudes respon
sáveis nessa área. O DetranSP 
realiza até a próxima sextafeira 
22 webinars envolvendo espe
cialistas em trânsito, que deba
terão em várias frentes, como 
educação, inovação, serviços pa 
ra o cidadão e legislação.

“O trânsito ainda mata  duas 
vezes mais do que os homi
cídios e são a principal causa 
externa de morte no Estado”, 
lembrou Mascellani Neto.

n O NÚMERO

4.777
acidentes de trânsito foram 
registrados no ABC de janeiro 
a agosto deste ano



Semasa inicia nova etapa de 
canalização do córrego Cassaquera

São Bernardo autoriza reabertura dos 
parques da Juventude e Cidade da Criança

As obras de canaliza
ção do córrego Cassaquera 
avançam em mais uma 
etapa. O Semasa (Serviço 
Municipal de Saneamento 
Ambiental de Santo André) 
deu início nesta semana à 
instalação de aduelas no 
curso d’água, estruturas de 
concreto armado que vão 
formar a base e o novo tra
çado do córrego.    

As intervenções de 
drenagem no Cassaquera 
começaram em junho e são 
fundamentais para me
lhorar o escoamento das 
águas de chuvas, o que con
sequentemente minimiza 
possíveis casos de enchen
tes nos bairros Centreville, 
Parque Marajoara, Jardim 
Marek e Vila Homero Thon. 
A estrutura canalizada terá 
1,7 quilômetro.   

Além da canalização, 
as intervenções no local 
envolvem a implantação 
de um novo sistema viário 
na avenida Luiz Ignácio 

Após autorização para re
abertura de parques temáti
cos anunciada pelo Governo 
do Estado na última quarta
feira (16), a Prefeitura de 
São Bernardo autorizou os 
parques Cidade da Criança 
e da Juventude (Città Di 
Maróstica) a retomarem as 
atividades a partir do dia 10 
de outubro. 

Para funcionar, os equi
pamentos deverão seguir 
uma série de protocolos 
sanitários, como limitação 
do acesso, obrigatoriedade 
do uso de máscaras, lim
peza dos equipamentos 
e espaços de uso comum, 
para evitar a proliferação 
do novo coronavírus.

A reabertura segue flexi
bilização proposta pelo Plano 
São Paulo e destinada a mu
nicípios que estão na fase 
amarela por 28 dias consecu
tivos. Os parques poderão 
operar ao longo de oito horas 
diárias com 40% da capacid
ade de público.  

Neste primeiro momento, 

de Anhaia Melo, o que vai 
melhorar a ligação da ave
nida Giovanni Batista Pire
lli com a avenida Valentim 
Magalhães, criando uma 
nova opção para os motor
istas que queiram acessar o 
Rodoanel. 

A nova via terá duas 
pistas (de três faixas cada) 
e sete travessias sobre o 
córrego Cassaquera. As 
melhorias fazem parte 
de um pacote de obras fi
nanciado com recursos da 
CAF (Corporação Andina 
de Fomento).      

n COMPENSAÇÃO
Com as obras de ca

nalização está previsto o 
plantio de 600 árvores e 
a implantação de projeto 
paisagístico no local e no 
entorno das interven
ções, além de outros in
vestimentos públicos na 
bacia do Cassaquera e no 
Parque Guaraciaba. (Re
portagem Local

a tirolesa e a parede de esca
lada do Parque da Juventude 
(Avenida Armando Ítalo Setti, 
65, Baeta Neves) perman
ecerão fechadas. Na Cidade 
da Criança (Rua Tasman, 
301, Jardim do Mar), algu
mas atrações também não 
serão retomadas, como me
dida de segurança.

n ESTORIL
Para evitar aglomerações 

e novas contaminações da 
Covid19, a Vigilância Sani
tária da Prefeitura de São 
Bernardo optou por manter 
o Parque Estoril (Rua Por-
tugal, 1.100, Rio Grande), 
bem como a Prainha do Ria
cho, fechados. No caso da 
Prainha, equipes da Guar
da Civil Municipal (GCM) 
farão rondas ostensivas em 
toda área para evitar a en
trada de moradores.

Todas as regras para re
abertura dos parques serão 
publicadas no jornal Notícias 
do Município nos próximos 
dias. (Reportagem Local)
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Doria: aulas presenciais do ensino 
fundamental só em novembro

Retorno nas demais séries fica mantido para 7 de outubro; prefeitos têm autonomia sobre decisão

O governador João Doria 
anunciou nesta sextafeira 
(18) que as aulas presenciais 
do ensino fundamental do es
tado só deverão voltar a partir 
do dia 3 de novembro. An
tes disso, a partir do dia 7 de 
outubro, poderão retornar às 
aulas os estudantes do ensino 
médio, dos Centros de Educa
ção de Jovens e Adultos (CEE
JA) e da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). A medida vale 
para escolas municipais, es
taduais e particulares.

Segundo o governo pau
lista, os requisitos para a volta 
às aulas estão mantidos, como 
a exigência de que todas as 
regiões do estado estejam na 
fase 3amarela do Plano São 
Paulo. Hoje, todo o estado pau
lista se encontra nesta fase.

Cada um dos 645 prefeitos 
terão autonomia para decidir 
se seguirão esse cronograma 
elaborado pelo governo pau
lista. A prefeituras do ABC já 
informaram que vão deixar a 
reabertura das escolas apenas 
para 2021. A medida vale para 
as instituições municipais, es
taduais e particulares.

“Como governador, quero 
reforçar que a volta às aulas 
tano na rede estadual quanto 
nas redes municipais e particu
lares está condicionada à autor
ização dos prefeitos. Eles têm 
autonomia para tomar esta de

cisão”, disse Doria. “Para as es
colas se prepararem para a volta 
gradual e responsável às aulas, 
estamos disponibilizando mais 
R$ 50 milhões por meio do 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola”, acrescentou.

Segundo o governo, cada 
unidade de ensino deverá apre
sentar planos de retomada à 
Secretaria estadual da Educa
ção e às Diretorias Regionais 
de Ensino. Estudantes e profis
sionais com doenças crônicas 
ou fatores de risco devem per

manecer em casa, cumprindo 
atividades remotas.

Com isso, alunos do en
sino fundamental de São 
Paulo vão seguir tendo aulas 
online pelo menos até o dia 
3 de novembro, podendo ter 
aulas presenciais apenas de 
reforço neste período. Já os 
alunos do Ensino Médio, EJA 
ou CEEJA poderão retornar 
às aulas presenciais a partir 
de 7 de outubro, mas essa 
volta é opcional. A prioridade 
de volta é para alunos do ter

ceiro ano do Ensino Médio.
A retomada das aulas pres

enciais será gradual e com 
limite de capacidade. Nas re
des privadas e municipais, a 
educação infantil e os anos ini
ciais do ensino fundamental 
podem ter até 35% dos alunos 
por dia em atividades presen
ciais. Para os anos finais dos 
ensinos fundamental e médio, 
o limite máximo é de 20%. Na 
rede estadual, só é permitido 
o atendimento de até 20% em 
todas as etapas.

n CARTAS
O secretário estadual da 

Educação, Rossieli Soares, 
negou que a pasta esteja en
caminhando termos de com
promisso aos pais sobre a 
volta às aulas. Nestas cartas, 
os pais teriam que se respon
sabilizar pela volta às aulas 
e por uma provável infecção 
de seus filhos. “Qualquer co
municação sobre o tema deve 
partir da secretaria de Educa
ção. Estamos desautorizando 
toda e qualquer comunica
ção que parta da escola e que 
não seja a comunicação do 
modelo oficial. Portanto, se 
houver qualquer tipo de co
municação assim, ela não é 
autorizada pela secretaria e 
nem deve ser respondida”, 
destacou. (Agência Brasil e 
Reportagem Local)

Governo do  Estado de SP

Divulgação/Semasa
Doria:  “disponibilizamos R$ 50 milhões para as escolas se prepararem”

Intervenção vai minimizar a ocorrência de enchentes  
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Saúde e Segurança para sua Empresa

Em Diadema,
Biblioteca Santa 

Luzia ganha Espaço 
Kids após reforma

A Prefeitura de Diadema  
entregou esta semana a revi
talização da Biblioteca Santa 
Luzia, no bairro Taboão. Além 
de ganhar manutenção na 
parte elétrica, hidráulica e no 
telhado, letreiros na fachada e 
pintura geral, o equipamento 
passou a contar com espaço es
pecial para a criançada.

Com livros, pufes coloridos 
e tapetes em borracha EVA, 
a Biblioteca ganhou o Espaço 
Kids.  Preparado para realiza
ções de brincadeiras, jogos edu
cativos e leituras, o local será 
ponto de encontro para apre
sentações de teatro, contação 
de histórias e de acesso a obras 
do universo infantojuvenil. 

“Quando o funcionamento 
da biblioteca ficar normalizado, 
o que ainda não ocorreu por 
causa da pandemia, o Espaço 
Kids se tornará um lugar de 
estímulo à inventividade e de 
incentivo à leitura”, destacou a 
secretária de Cultura, Valquíria 
Pessoa. (Reportagem Local)



Arte e Lazer
jornalismo@diarioregional.com.br
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Cronologia do início das transmissões no Brasil
São 70 anos de televisão 

brasileira a contar da inauguração 
da TV Tupi em 18 de setembro 
de 1950. Porém, a história da TV 
no Brasil percorre muitos perío-
dos antes e depois da primeira 
transmissão oficial. Em 1939, já 
havia algum tipo de transmissão 
particular no país. Em 1948, As-
sis Chateaubriand decidia se in-
vestia no modelo a cores ou preto 
e branco. Venceu o mais barato. E 
assim vai. Na primeira década da 
televisão brasileira, há muito o 
que se contar.

De um jeito ou de outro, é 
difícil destacar todos os acontec-
imentos. A partir de levantamen-
tos do Centro de Cultura de São 
Paulo, mediado pelos pesquisa-
dores Edgard Ribeiro Amorim 
e Flávio Luiz Porto e Silva, apre-
sentamos uma cronologia da 
programação e de muitos dos 
principais acontecimentos que 
registraram os momentos pio-
neiros e experimentais da tele-
visão brasileira.

4 1939: Testes 
Apesar da TV ser inaugurada 

mundialmente em 1931, pas-
saram-se oito anos para a primei-

Os 70 anos da TV brasileira
Antes das luzes se acenderem e as câmeras ocu-

parem o estúdio, a ansiedade tomou conta. Será que 
aquilo iria dar certo? Experiência, os profissionais 
tinham de rádio. Agora, a novidade era outra. Não 
bastariam os sons. As imagens também seriam 
transmitidas ao vivo, um desafio que deixava artis-
tas, apresentadores, jornalistas e técnicos à beira de 
um ataque de nervos. Não daria, em tese, para cor-
tar. Mas, começar de novo (quantas vezes fossem ne-
cessárias). Tudo com a luz ligada e o coração à boca, 
como revelam os documentos e pesquisadores da 
história da televisão no Brasil.

O dia 18 de setembro, uma segunda-feira, entrou 
para a história brasileira como a data da primeira 
transmissão da TV Tupi, de iniciativa do empresário 
Assis Chateaubriand (Chatô), em São Paulo. Setenta 

anos depois, a primeira década, uma era de experimentação, improviso e muita paixão, deixou um legado 
que excede o pioneirismo. Uma época de valorização da efervescência cultural que o país experimentava. 
Era a maior emoção daquele ano quando as três câmeras acenderam as luzes para as palavras do ator Walter 
Forster: “Está no ar a PRF-3-Tv Tupi de São Paulo, a primeira estação de televisão da América Latina”.

Uma história diferente começaria ali naquela noite. “Quando chega, a televisão tem a seu favor 
toda a infraestrutura das rádios que já existiam. Os funcionários também tinham a experiência de 
produção”, afirma o professor Flávio Luiz Porto e Silva, pesquisador de história da televisão no Brasil. 
Ele explica que foi o amplo conhecimento dos profissionais de rádio que viabilizou a experiência da 
televisão no Brasil. Naquela noite e todos os outros dias que marcaram aquele início de experiência. 
“Eles vão aprender fazendo”, afirma o pesquisador.

A programação do dia da inauguração incluiu apresentações como da artista cubana Rayito de 
Sol, da orquestra de Georges Henri, um número do ator Amácio Mazzaropi, e outro de canto de 
Lia Marques, as notícias de política com o jornalista Maurício Loureiro e até uma celebração com 
a Canção da TV, cantada por Lolita Rodrigues e Vilma Bentivegna. Os versos da música eram do 
poeta Guilherme de Almeida (No teu chão, Piratininga/ A cruz que Anchieta plantou: Pois dir-se-á 
que ela hoje acena/ Por uma altissima antena/ Em que o Cruzeiro poisou/ E te dá, num amuleto, O 
vermelho, o branco o preto/ Das contas do teu colar/ E te mostra, num espelho/ O preto, o branco o 
vermelho/ Das penas do teu cocar). Hebe Camargo, originalmente escalada para cantar o hino, ficou 
afônica. Foi um sucesso, apesar de uma das três câmeras não funcionar na hora da inauguração.

UM  RÁDIO COM IMAGENS
Na prática, a experiência do rádio viabilizou as imagens em movimento. Um rádio com imagens, como 

salienta o professor e pesquisador Laurindo Leal Filho. “A respeito ao conteúdo a televisão, quase que deu 
continuidade ao que se fazia no rádio. Eu tenho escrito que a televisão no Brasil teve implementação dife-
rente. Foi o teatro que influenciou bastante o início na Europa. Nos EUA, a TV apoiou-se no cinema”, explica.

“A televisão brasileira, na década de 50, teve um caráter de aventura, com o pioneirismo de seus 
profissionais desbravando os mistérios do novo veículo”, afirmou o professor Edgard Ribeiro Amor-
im no livro História da TV Brasileira. Ele explica que os primeiros anos foram marcados por uma 
“fase de aprendizagem” de como funcionaria aquela nova caixa mágica. Responsáveis pela parte 
técnica precisaram adquirir maior formação profissional na prática diante da novidade. Um tempo, 
aliás, sem recursos de buscas imediatas a outras referências, como ocorre no século 21. No campo 
artístico, os profissionais tinham as práticas da época de rádio, cinema e teatro. “Os recursos técnic-
os eram poucos, com um equipamento mínimo para manter uma estação no ar”, pontua Amorim.

Uma característica dos trabalhadores brasileiros foi se multiplicar para dar conta do desafio que se apre-
sentava. Entre um programa e outro, os radialistas da Rádio Tupi ocupavam o estúdio da recém-lançada 
PRF-3 TV Difusora, interpretavam cenas ao vivo e voltavam à sua função no rádio. Essa era a rotina de mui-
tos pioneiros da televisão brasileira, que se iniciou em 1950. Xênia Bier, Alvaro de Moia, Vida Alves e tantos 
outros nomes dessa trajetória experimental da televisão brasileira já deixaram os palcos da vida.

Na rádio, os brasileiros já tinham os caminhos das ondas. Afinal, desde 1922, graças à iniciativa 
de Edgard Roquette-Pinto, artistas, jornalistas e outros profissionais conheciam o frio da barriga e 
a responsabilidade de entender o que era uma transmissão ao vivo. Até 1932, por exemplo, publici-
dade era proibida em rádio. Somente depois que o veículo se popularizou.

Vida Alves e Walter Forster em cena da novela “Sua Vida me Pertence”. 
Eles protagonizaram o primeiro beijo da televisão brasileira, mas o fotógrafo 

decidiu não registrar por não achar apropriado. Reprodução do livro História da TV 
Brasileira, de Edgard Ribeiro Amorim

Câmeras e equipamentos para instalação da TV Tupi 
desfilam em caminhões por São Paulo-1950. Reprodução 

autorizada do livro História da TV Brasileira.

Quando a TV foi ao ar, um novo caminho se iniciava para uma moçada arrojada, já acostumada, por 
exemplo, em apresentações, jornalismo e radionovelas que encantavam a audiência. Segundo os pesquisa-
dores entrevistados, havia empolgação, mas também dúvida do que a rádio se transformaria ou qual o tipo 
de impacto teria com a concorrente com imagens. O rádio já era realidade em 80% das casas brasileiras.

Quando a TV chegou ao país (depois da leva dos 200 primeiros aparelhos importados por Cha-
teaubriand), o aparelho estava longe do acesso à população, tanto pelo alcance dos transmissores não 
irem além de 50 quilômetros, como pelo preço, de cerca de US$ 700. Ainda mais quando foi a própria 
televisão ter alguma popularização, principalmente depois de 1955. Conforme registra o professor 
Flávio Luiz Porto e Silva, um aparelho, no começo, custava cerca o equivalente a 30 salários mínimos.

“Com o crescimento nas vendas e a possibilidade de crediário, o número de aparelhos foi crescen-
do. O próprio processo de popularização aumenta à medida que a década de 1950 avança. Quando 
chega 1959, o número de aparelhos já é muito grande. E esse número de aparelho significa tam-
bém audiência. Uma maior popularização vai ocorrer mesmo nos anos 60”, afirma o professor. No 
começo da década seguinte, já eram 700 mil aparelhos nas casas das pessoas. Era um tempo em que 
o vizinho ou familiar com televisão chamava a turma para dividir os cantinhos da sala.

QUERIDINHAS DE AUDIÊNCIA
As novelas nessa década já eram queridinhas da audiência. Entre o final de 1951 e início do ano 

seguinte, Sua Vida me Pertence, com a galã Wálter Forster e a estrela Vida Alves, deixou o público 
curioso em frente ao novo aparelho. “A telenovela, apesar de constante no ar desde 1951, não tinha 
a duração nem a importância popular das atuais”, explica Edgard Amorim.

Nas artes, atores e cantores experimentaram a partir de 1952 um momento singular de pro-
fusão cultural. O programa TV de Vanguarda, na Tupi, estreou no dia 17 de agosto (um domingo), 
como aponta o professor Flávio Porto. “Era o maior de todos os programas de teatro, que ia ao ar 
às 21h sempre com atraso e se estendia por duas três horas e às vezes até avançava madrugada 
adentro. Este programa foi o grande laboratório da televisão”, afirma o pesquisador. Ele explica 
que produções dos principais nomes da dramaturgia mundial eram encenadas ao vivo pelos atores 
brasileiros, o que exigia uma performance e estudo inesgotável.

Os diretores inspiravam-se na estética cinematográfica para adequar o conteúdo. O diretor Cas-
siano Gabus Mendes foi um dos criadores junto com Dermeval Costa Lima. Dionísio Azevedo fazia 
também parte da direção de espetáculos de autores como Shakeaspeare e Dostoiévski. Em cena, o tal-
ento de atores como Bibi Ferreira, Vida Alves Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Lima Duarte e 
Laura Cardoso. As imagens, claro, ainda em preto e branco carregaram novas cores ao público e à arte 
brasileira há 70 anos. A década deu um novo sentido ao “está no ar”. (Agência Brasil)

Fotos: Acervo da AMM.CCSP/Reprodução Agência Brasil

Dia 18 de setembro 
marca a primeira 
transmissão aberta 
da televisão;  década 
foi de aventura, 
improviso e paixão

ra transmissão experimental de 
televisão no Brasil, utilizando 
equipamento alemão em um cir-
cuito fechado.

4 1948: Made in USA
Dono da cadeia de rádios 

Emissoras Associadas, Assis 
Chateaubriand decide implantar 
uma emissora de TV no Brasil. 
Para isso, visita os estúdios da 
RCA e NBC em Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, para conhecer 
os equipamentos que seriam im-
portados.

4 1949: Imagem
A imprensa de São Paulo 

anuncia que um grupo de acioni-
stas pretende instalar a TV Pau-
lista. No livro TV Brasil, de Ed-
gard Ribeiro Amorim, registra-se 
informações que não puderam 
ser confirmadas de que Chatô te-
ria criado empecilhos ao projeto 
concorrente para que a TV Tupi 
fosse a primeira a ser inaugurada.

De acordo com a Revista O 
Cruzeiro, do grupo Diários Asso-
ciados, Chateaubriand volta aos 
Estados Unidos, acompanhado 
por embaixadores brasileiros, 
para conhecer novos equipa-
mentos de transmissão em 

cores nos estúdios da RCA. Dev-
ido ao alto custo e falta de capac-
idade técnica, optou por manter 
o modelo em preto e branco. Os 
funcionários da futura televisão 
seria a própria equipe das rádios 
dos Diários Associados que se 
desdobrariam entre as ondas 
sonoras e televisivas.

4 1950: Ao vivo 
O ano da inauguração da 

televisão é marcado por vários 
episódios. Em março, profission-
ais da rádio Tupi e Difusora vão 
ao porto de Santos recepcionar 

a chegada do equipamento com-
prado dos EUA. A comitiva che-
gou a desfilar por São Paulo.

No dia 4 de junho, realiza-se 
a primeira transmissão da TV 
Tupi com apresentação musical 
de Frei José Mojica, famoso ex-
ator de cinema. A transmissão 
foi feita no auditório do Museu 
de Arte de São Paulo, na Rua 7 de 
Abril. Diversos televisores foram 
expostos em lugares estratégicos 
e no saguão do edifício dos Diári-
os Associados, mesmo prédio do 
museu, para exibir o evento.

Entre 20 e 26 de julho ocor-
reram transmissões do auditório 
da Faculdade de Medicina de 
São Paulo com o show chamado 
Vídeo Educativo. No dia 10 de 
setembro, ocorreu mais uma 
transmissão experimental com o 
ex-presidente Getúlio Vargas.

18/09: Inauguração
No canto inferior do jornal, 

letras grandes e miúdas interca-
lavam um texto de divulgação: 
“Sonho que se faz realidade. Hoje 
em S. Paulo. A Televisão.  Inaugu-
ra-se à noite a P.R.F 3 - T. TV”.

Pode parecer estranho, mas 
a transmissão inaugural foi da 
Difusora PRF 3-TV. A emissora 
viria a ser chamada posterior-
mente de TV Tupi em associa-
ção à Rádio Tupi. As imagens 
da transmissão foram geradas 
nos novos estúdios construídos 
às pressas ao lado das instala-
ções da Rádio Tupi no bairro do 
Sumaré. A retransmissão para 
o centro de São Paulo ficou por 
conta de uma antena instalada 
no topo do prédio do Banco do 
Estado de São Paulo.

Houve diversos problemas 
técnicos e a TV veio ao ar so-

mente às 21h com o espetáculo 
Show na Taba, que tinha música, 
humorismo, danças e quadros 
apresentados por Homero Sil-
va. Estima-se que haviam 300 
aparelhos espalhados em pon-
tos estratégicos de São Paulo, 
já contando com aqueles que 
Chatô distribuiu nas vitrines de 
lojas do centro. 

19/09: Estreia o primeiro 
telejornal da TV Brasileira: Ima-
gens do Dia. Possuía texto e re-
portagens de Rui Rezende e cine-
grafia de Paulo Salomão.

20/09: No jornal do dia, 
anunciava-se a programação que 
iria ao ar a partir das 20h. Dife-
rente de hoje, o final da noite era 
recheado de desenhos animados.

15/10: É realizada a primeira 
transmissão esportiva direta-
mente do Pacaembu, com o jogo 
São Paulo x Palmeiras. Por de-
feito técnico, somente o segundo 
tempo foi transmitido.

27/10: Vai ao ar o primeiro 
teleteatro da TV: A Vida por um 
Fio, com adaptação de texto e di-
reção de Cassiano Gabus Mendes 
e estrelado por Lia de Aguiar. 
(Agência Brasil)
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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

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

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“ ”
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Serviços Gerais

continuaÇÃo ä

Indicador de Saúde

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

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

Dr. Paulo Eduardo Romeiro Biomédico Sanitarista
Coordenador do Programa de Controle Higienico
 Sanitário – PCHS

Boas Práticas e Crise combinam?
Nos tempos de crise politica, social ou financeira, seja ela qual for, vemos 
no dia-a-dia as instiuições e empresas adotando medidas de contenção de 
gastos a todo custo tirando coelhos de cartola a tofo momento para contornar 
as dificuldades e incertezas que se apresentam no mundo.
Já enfrentamos situações em que o comprometimento financeiro era o 
verdadeiro pesadelo com a inflação galopante roendo nossos recursos e tendo 
como icone um dragão representando sua fúria e perda de valores sensatos. 
Bem, mas aquela época passou e temos mais uma fase dificil para enfrentar, 
seguir regras de “Boas Práticas ” quando estas estão envolvidas em aumentar 
os resursos das empresas envolvidas em qualidade é até certa forma, um 
trabalho que exige criatividade mas o seu insucesso não requer a sobrevivencia 
da empresa, porém em época de crise como a que nos deparamos envolve e 
compromete a propria subexistencia das empresas.
A responsabilidade de manter serviços de alimentação sem quebrar as regras 
sanitárias comprometidas com as determinações dos órgãos reguladores 
tem outros pesos e medidas. Como reduzir a equipe e manter os padrões de 
higiene básicos?
Será que é tão inatingível conseguir gerir as empresas de manipulação de 
alimentos sem transgredir os preceitos das Boas Práticas?
A resposta vem naturalmente quando as empresas se reunem em torno de 
um conceito de esforço mútuo entre os profissionais e seus gestores para 
que os gastos não se tornem um impecilio, que as rotinas sejam adotadas 
sem exageros e a postura dos funcionários frente a esses ajustes precisa ter 
condições compatíveis nos quesitos mais básicos da questão de Segurança 
alimentar.
Como no auge da crise de falta de água e segundo me lembro ainda não 
acabou, a utilização dos recursos disponíveis precisam ser avaliados ponto a 
ponto, suas aplicações e impactos diretos e indiretos. 
Todo tipo de decisão envolvendo a segurança alimentar precisa ser avaliada 
na condição de poder gerar contaminação pela má aplicação ou por ser 
insuficiente no numero de aplicações.
A higienização de qualquer equipamento precisa ser considerada pelo tipo de 
sujidade envolvida e pelo número de utilizações ao dia se a empresa consegue 
utilizar o procedimeto de corte de frios uma vez ao dia e tiver como garantir 
a sua utilização voce conseguirá economizar no número de vezes que vai 
precisar higienizar o equipamento caso seja o mesmo tipo de produto, mas se 
for utilizado para varios produtos no caso do cortador de frios a cada mudança 

será necessaria a limpeza, portanto quando se tem dominio dos recursos 
disponíveis, aliados ao conhecimento e experiência se consegue alcançar 
procedimentos viáveis dentro de condições sanitárias adequadas sem prejuizo 
da segurança alimentar.
Outro caso em que a solução já não funciona é a de desligar equipamentos 
de conservação durante a noite, ao contrário do exemplo anterior apesar 
das condições específicas de aplicação não se pode executar pois a 
economia de energia elétrica é real porém a prática envolve em quebra das 
condições adequadas de conservação dos alimentos promovendo exposição 
a temperaturas que não mantém o número de bactérias sob controle e o 
alimento passa a perder em qualidade nos quesitos microbiológicos e de suas 
características sensoriais podendo assim apresentar perdas consideráveis o 
que inviabiliza a sua utilização nas rotinas de preparo.
Outro fator que também me preocupa é a higienização de mãos do manipuladores 
na rotina das cozinhas, lavar as mãos sem os agentes desengordurantes e 
assépticos são inúteis na rotina de qualquer estabelecimento pois não elimina 
a condiçao de contaminação cruzada entre as atividades exercidas dentro dos 
setores de manipulação.
O que se pode tentar mas vai depender de análise criteriosa é coordenar as 
atividades nos setores para que não tenhamos dentro da rotina do manipulador 
as condições de contaminação cruzada.
Na minha opinião as dificuldades sempre estarão presentes em quaquer 
época o Dragão pode ser grande ou pequeno, feio ou até bonito mas o desafio 
profissional sempre estará lá para os que realmente enxergam em cada 
problema um desafio a ser vencido e não empurrado para o fundo de uma 
gaveta. 
Afinal os problemas sempre existirão mas as soluções vão exigir seu preço aos 
que respeitam sua condição profissional e ética.
Nós do Grupo Biomedic acreditamos que sempre podemos contar com 
parceiros e colaboradores comprometidos e dedicados solucionar os 
problemas de forma correta e que venham as dificuldades, enfrentaremos com 
o profissionalismo de costume nos vários anos de existencia.

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: 0132/2020 - PC: 0155/2020. Objeto: 
R. de P. p/Forn. de Medicamentos. Agendado para: 
02/10/2020 às 09h00. Pr. Eletrônico: 0129/2020 - PC: 
0210/2020. Objeto: R. de P. p/o Forn. de Uniformes 
p/uso das Equipes de Fiscalização e Sinalização de 
Trânsito. Agendado para: 02/10/2020 às 09h00. Pr. 
Eletrônico: 0133/2020 – PC: 0180/2020. Objeto: R. de 
P. p/o Forn. de Insumos Odontológicos. Agendado: 
05/10/2020 as 09h00. Pr. Eletrônico: 0134/2020 – 
PC: 0216/2019. Objeto: Aquisição de Ferramentas. 
Agendado: 06/10/2020 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: 0105/2020 - PC: 0162/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. Odontológico. Resumo Ata RP 187/20 
entre Município Diadema e EC dos Santos Com. 
Eireli. Itens homologados na publicação Diário 
Regional dia 03/09/20. Resumo Ata RP 188/20  
entre Município Diadema e Airmed Eireli. Itens 
homologados na publicação Diário Regional dia 
03/09/20. Pzo entrega: 05 dias uteis. Vigência: 12 
meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 0103/2020 - PC: 0185/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Resumo Ata RP: 189/2020 
entre Município de Diadema e Comercial Cirurgica 
Rioclarense Ltda. Resumo Ata RP: 190/2020 entre 
Município de Diadema e Quality Medical Com. E 
Distrib. De Med. Ltda. Resumo Ata RP: 191/2020 
entre Município de Diadema e Dupatri Hospitalar 
Com. Imp. E Exp. Ltda. Resumo Ata RP: 192/2020 
entre Município de Diadema e Inovamed Comércio 
de Medicamentos Ltda. Resumo Ata RP: 193/2020 
entre Município de Diadema e Portal Ltda. Resumo 
Ata RP: 194/2020 entre Município de Diadema e 
Soma/SP Produtoss Hospitalares Ltda. Resumo 
Ata RP: 195/2020 entre Município de Diadema e 
Crismed Comercial Hospitalar Ltda. Resumo Ata 
RP: 196/2020 entre Município de Diadema e Aglon 
Comércio e Representações Ltda. Resumo Ata RP: 
197/2020 entre Município de Diadema e Josiane 
Cristina Fusco Carraro. Itens homologaddos na 
publicação do Diário Regional dia 05/09/20. Prazo 
de Entrega: 05 dias úteis. Vigência: 12 meses a 
partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 0110/2020 - PC: 067/2020. Objeto: 
Forn. Armário Tipo Roupeiro. Resumo Ata RP: 
200/2020 entre Município de Diadema e Nilko 
Tecnologia Ltda. Resumo Ata RP: 201/2020 entre 
Município de Diadema e Loesch Comércio de Eletro 
Eletrônicos Ltda. Itens homologados na publicação 
do Diário Regional dia 10/09/20. Prazo de Entrega: 
30 dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a 
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 07/2020 - PC: 297/19. Objeto: Forn. de 
Mat. de Enfermagem. Ata RP 082/20 entre Município 
Diadema e Medimport Com. de Prod. Hosp. Eireli. 
Ata RP 084/20 entre Município Diadema e Force 
Medical Distribuidora Eireli. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valores 
registrados e publicados no Diário Regional de 
19/03/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 023/2020 - PC: 166/19. Objeto: Forn. 
de Cesta Básica. Ata RP 095/20 entre Município 
Diadema e Golden Food Com. e Exp. de Alimentos 
- Eireli. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 19/03/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 182/19 - PC: 241/19. Objeto: Forn. 
de Urnas Mortuárias e Paramentos. Ata RP 396/19 
entre Município Diadema e THB Distrib. de Urnas 
Funerárias Eireli – EPP. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valores 
registrados e publicados no Diário Regional de 
19/12/19 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 141/19 - PC: 203/19. Objeto: Forn. 
de Medicamentos.  Ata RP 397/19 entre Município 

Diadema e Medicall Farma Distrib. Prod. e Serv. 
p/ Saúde Eireli. Ata RP 398/19 entre Município 
Diadema e Portal Ltda.  Ata RP 399/19 entre 
Município Diadema e Vital Hospitalar Comercial Ltda. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados no 
Diário Regional de 19/12/19 ref. as atas dos pregões 
em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 164/19 - PC: 224/19. Objeto: Forn. 
de Pneus. Ata RP 414/19 entre Município Diadema 
e Na Ativa Comercial Eireli. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valores 
registrados e publicados no Diário Regional de 
19/12/19 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico:  054/2020 - PC: 271/19. Objeto: 
Forn. de Papéis Diversos. Ata RP 132/2020 
entre Município Diadema e Maxitec – Serviços 
de Informática Ltda - EPP. Ata RP 133/2020 entre 
Município Diadema e Orla Distribuidora de Produtos 
Eireli. Ata RP 134/2020 entre Município Diadema 
e Procomp Produtos e Serviços de Informática 
Ltda. Ata RP 135/2020 entre Município Diadema 
e Locamais Serviços Eireli. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valores 
registrados e publicados no Diário Regional de 
20/06/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 091/2020 - PC: 0159/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de Mat. de Enfermagem. 
Pr. Eletrônico: 0107/2020 - PC: 0161/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Uniformes Destinados Ao 
Efetivo Da Guarda Civil Municipal E Patrimonial De 
Diadema. Homologo os objetos dos pregões em 
epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a)
Pr. Eletrônico: 0112/2020 - PC: 0202/2020. Objeto: 
Aquisição De Uniformes E Equipamentos De 
Proteção Individual. Homologado o pregão em 
epígrafe declarando a licitação fracassada de 
acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 091/2020 - PC: 0159/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de Mat. de Enfermagem. Tornamos 
pública a classificação preços ref. pregão em 
epígrafe. MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA, Item: 01 FIO PARA SUTURA ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO 3-0. Qtde: 432 uni. Vlr unit: 
R$5,90. Marca: QUALTRUS; Item: 02 FIO PARA 
SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0. Qtde: 360 
uni. Vlr unit: R$5,90. Marca: QUALTRUS; Item: 03 
FIO PARA SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1. 
Qtde: 1800 uni. Vlr unit: R$6,55. Marca: QUALTRUS; 
Item: 08 FIO P/SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 
1/2X2,5. Qtde: 840 uni. Vlr unit: R$ 3,97. Marca: 
ETHICON; Item: 10 FIO P/SUTURA CATGUT 
CROMADO 1.Qtde: 1200 uni. Vlr unit: R$ 3,50. 
Marca: QUALTRUS; Item: 16 FIO P/ SUTURA 
MONOF.DE POLIPROPILENO 2.Qtde: 384 uni. Vlr 
unit: R$ 14,35. Marca: QUALTRUS; Item: 19 FITA 
DE ALGODÃO BRANCO CIRÚRGICO. Qtde: 48 uni. 
Vlr unit: R$ 4,50. Marca: ETHICON; Item: 21 CERA 
PARA OSSO EM ENVELOPE COM 2,5G.Qtde: 48 
uni. Vlr unit: R$ 8,50. Marca: ETHICON; VITAL 
HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, Item: 04 FIO P/ 
SUTURA CUTICULAR 6-0. Qtde: 408uni. Vlr unit: 
R$2,00. Marca: SHALON; Item: 09 FIO P/SUTURA 
CATGUT SIMPLES 4-0. Qtde: 456uni. Vlr unit: 
R$3,12. Marca: SHALON; Item: 11 FIO P/ SUTURA 
CUTICULAR 5-0. Qtde: 2160uni. Vlr unit: R$1,37. 
Marca: SHALON; Item: 12 FIO P/ SUTURA 
CUTICULAR 4-0 (1/2X2,5CM). Qtde: 2304uni. Vlr 
unit: R$1,30. Marca: SHALON; Item: 13 FIO 
SUTURA VASCULAR 4-0 1 AGULHA 2,0 CM . Qtde: 
360uni. Vlr unit: R$2,50. Marca: SHALON; Item: 14 
FIO P/ SUTURA CUTICULAR 3-0. Qtde: 12.453uni. 
Vlr unit: R$1,30. Marca: SHALON; Item: 15 FIO P/ 
SUTURA CUTICULAR 2-0. Qtde: 3.816uni. Vlr unit: 
R$1,30. Marca: SHALON; Item: 17 FIO P/ SUTURA 
ALGODÃO CIRÚRGICO 2-0. Qtde: 648uni. Vlr unit: 
R$1,43. Marca: SHALON; Item: 18 FIO P/ SUTURA 
ALGODÃO CIRÚRGICO 0. Qtde: 1.008 uni. Vlr unit: 
R$1,43. Marca: SHALON; Item: 22 FIO P/SUTURA 
CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA. Qtde: 
2.304uni. Vlr unit: R$3,12. Marca: SHALON; Item: 23 
FIO P/SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 1/2X3,5. 
Qtde: 552uni. Vlr unit: R$3,12. Marca: SHALON; 
Item: 24 FIO SUTURA VASCULAR 4-0 2 AGULHAS 
1,5CM. Qtde: 120 uni. Vlr unit: R$5,90. Marca: 
SHALON; Item: 26 FIO P/ SUTURA MONOF.DE 
POLIPROPILENO 6-0. Qtde: 48 uni. Vlr unit: 
R$10,87. Marca: SHALON; Item: 27 CATETER 
NASAL DE O2 PEDIÁTRICO Nº08. Qtde: 450 uni. 
Vlr unit: R$1,56. Marca: MARK MED; Item: 28 
SONDA GASTRICA Nº 04. Qtde: 120 uni. Vlr unit: 
R$0,96. Marca: MARK MED; Item: 29 SONDA 
GASTRICA Nº 06 C/ APROX. 40CM. Qtde: 200 uni. 

Vlr unit: R$0,70. Marca: MARK MED; Item: 30 
SONDA GASTRICA Nº 08 C/ COMPR.MÍN. 100CM. 
Qtde: 300 uni. Vlr unit: R$1,05. Marca: MARK MED; 
Item: 31 SONDA GASTRICA Nº 10 C/ COMPR.MÍN. 
100CM. Qtde: 300 uni. Vlr unit: R$1,14. Marca: 
MARK MED; Item: 36 SONDA GASTRICA Nº 20 C/ 
COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 1.200 uni. Vlr unit: 
R$1,73. Marca: MARK MED; Item: 37 SONDA 
GASTRICA Nº 22 C/ COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 
750 uni. Vlr unit: R$1,81. Marca: MARK MED; Item: 
38 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 06. Qtde: 
6.000 uni. Vlr unit: R$0,59. Marca: MARK MED; 
Item: 39 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08. 
Qtde: 8.500 uni. Vlr unit: R$0,63. Marca: MARK 
MED; Item: 40 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
N.º 14. Qtde: 21.500 uni. Vlr unit: R$0,73. Marca: 
MARK MED; Item: 41 SONDA ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL N.º 16. Qtde: 8.500 uni. Vlr unit: R$0,81. 
Marca: MARK MED; Item: 42 SONDA ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL N.º 12. Qtde: 23.000uni. Vlr unit: 
R$0,73. Marca: MARK MED; Item: 59 CONJUNTO 
DE MACRONEBULIZADOR INFANTIL. Qtde: 400 
cj. Vlr unit: R$ 110,28. Marca: PROTEC; Item: 62 
ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL. Qtde: 
4.600 pct. Vlr unit: R$ 4,56. Marca: ESTILO; Item: 63 
GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA 300ML. Qtde: 1.000 
uni. Vlr unit: R$ 3,80. Marca: ULTRA GEL; Item: 65 
PAPEL TÉRMICO P/ECG PHILIPS PAGEWRITER 
TC10 R. Qtde: 530 rol. Vlr unit: R$ 16,69. Marca: 
LIBEMA; Item: 66 PAPEL P/CARDIOTOCÓGRAFO 
BISTOS BT350. Qtde: 60 pct. Vlr unit: R$ 25,86. 
Marca: LIBEMA; Item: 67 PAPEL P/
ULTRASSONOGRAFIA SONY UP895-MD. Qtde: 
400 rol. Vlr unit: R$ 59,75. Marca: LIBEMA; Item: 68 
PAPEL P/CARDIOTOCÓGRAFO BISTOS BT300. 
Qtde: 120 uni. Vlr unit: R$ 30,56. Marca: LIBEMA; 
Item: 69 PAPEL P/ECG APARELHO DIXTAL EP3. 
Qtde: 19.000 fol. Vlr unit: R$ 0,15. Marca: LIBEMA; 
Item: 73 ALMOTOLIA 200ML APROXIMADAMENTE. 
Qtde: 750 uni. Vlr unit: R$ 2,28. Marca: J.PROLAB; 
Item: 74 ALMOTOLIA 500ML APROX. COR 
NATURAL. Qtde: 700 uni. Vlr unit: R$ 4,10. Marca: 
J.PROLAB; Item: 77 FITA ADESIVA 
TERMOSENSÍVEL 19MM X 30M. Qtde: 4.000 rol. 
Vlr unit: R$ 2,76. Marca: CIEX; FORCE MEDICAL 
DISTRIBUIDORA EIRELI, Item: 103 FIO PARA 
SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0. Qtde: 144 
uni. Vlr unit: R$10,12. Marca: SHALON; Item: 104 
FIO PARA SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0. 
Qtde: 120 uni. Vlr unit: R$8,10. Marca: SHALON; 
Item: 105 FIO PARA SUTURA ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO 1. Qtde: 480 uni. Vlr unit: R$11,12. 
Marca: SHALON; Item: 107 FIO PARA SUTURA 
ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0. Qtde: 480 uni. Vlr unit: 
R$10,19. Marca: SHALON; Item: 108 FIO P/
SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 1/2X2,5. Qtde: 240 
uni. Vlr unit: R$6,86. Marca: SHALON; Item: 109 FIO 
P/SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0. Qtde: 144 uni. 
Vlr unit: R$6,53. Marca: SHALON; Item: 110 FIO P/
SUTURA CATGUT CROMADO 1. Qtde: 400 uni. Vlr 
unit: R$7,51. Marca: SHALON; Item: 111 FIO P/ 
SUTURA CUTICULAR 5-0. Qtde: 720 uni. Vlr unit: 
R$2,42. Marca: SHALON; Item: 112 FIO P/ SUTURA 
CUTICULAR 4-0 (1/2X2,5CM). Qtde: 768 uni. Vlr 
unit: R$2,42. Marca: SHALON; item: 114 FIO P/ 
SUTURA CUTICULAR 3-0. Qtde: 4.152 uni. Vlr unit: 
R$2,47. Marca: SHALON; Item: 115 FIO P/ SUTURA 
CUTICULAR 2-0. Qtde: 1.272 uni. Vlr unit: R$3,07. 
Marca: SHALON; Item: 116 FIO P/ SUTURA 
ALGODÃO CIRÚRGICO 2-0. Qtde: 216 uni. Vlr unit: 
R$5,24. Marca: SHALON; Item: 117 FIO P/ SUTURA 
ALGODÃO CIRÚRGICO 0. Qtde: 312 uni. Vlr unit: 
R$4,93. Marca: SHALON; Item: 118 FIO P/ SUTURA 
CUTICULAR 4-0 (3/8X3,0CM). Qtde: 1.752uni. Vlr 
unit: R$3,01. Marca: SHALON; Item: 119 FIO P/
SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA. 
Qtde: 768 uni. Vlr unit: R$6,68. Marca: SHALON; 
Item: 120 FIO P/SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 
1/2X3,5. Qtde: 168 uni. Vlr unit: R$6,58. Marca: 
SHALON; Item: 121 CATETER NASAL DE O2 
PEDIÁTRICO Nº08. Qtde: 150 uni. Vlr unit: R$1,76. 
Marca: MARKMED; Item: 122 SONDA GASTRICA 
Nº 08 C/ COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 100 uni. Vlr 
unit: R$1,20. Marca: MARKMED; Item: 123 SONDA 
GASTRICA Nº 10 C/ COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 
100 uni. Vlr unit: R$1,27. Marca: MARKMED; Item: 
124 SONDA GASTRICA Nº 14 C/ COMPR.MÍN. 
100CM. Qtde: 150 uni. Vlr unit: R$1,57. Marca: 
MARKMED; Item: 125 SONDA GASTRICA Nº 16 C/ 
COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 250 uni. Vlr unit: 
R$1,52. Marca: MARKMED; Item: 126 SONDA 
GASTRICA Nº 18 C/ COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 
300 uni. Vlr unit: R$1,92. Marca: MARKMED; Item: 
127 SONDA GASTRICA Nº 20 C/ COMPR.MÍN. 

100CM. Qtde: 300 uni. Vlr unit: R$2,00. Marca: 
MARKMED; Item: 128 SONDA GASTRICA Nº 22 C/ 
COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 250 uni. Vlr unit: 
R$2,00. Marca: MARKMED; Item: 129 SONDA 
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 06. Qtde: 2.000 uni. 
Vlr unit: R$1,01. Marca: MARKMED; Item: 130 
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08. Qtde: 
2.500 uni. Vlr unit: R$1,12. Marca: MARKMED; Item: 
131 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 14. Qtde: 
6.000 uni. Vlr unit: R$1,10. Marca: MARKMED; Item: 
132 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 16. Qtde: 
2.500 uni. Vlr unit: R$1,22. Marca: MARKMED; Item: 
133 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 12. Qtde: 
7.000 uni. Vlr unit: R$1,15. Marca: MARKMED; Item: 
134 SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 16. Qtde: 15 uni. 
Vlr unit: R$15,26. Marca: ADVANTIVE; Item: 135 
SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 18. Qtde: 30 uni. Vlr 
unit: R$12,36. Marca: ADVANTIVE; Item: 136 
SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 20. Qtde: 60 uni. Vlr 
unit: R$12,26. Marca: ADVANTIVE; Item: 137 
SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 22. Qtde: 85 uni. Vlr 
unit: R$ 15,02. Marca: ADVANTIVE; Item: 138 
SONDA FOLLEY 2 VIAS N.º 08. Qtde: 15 uni. Vlr 
unit: R$ 7,33. Marca: ADVANTIVE; Item: 139 
SONDA FOLLEY 2 VIAS N.º 10. Qtde: 15 uni. Vlr 
unit: R$ 6,90. Marca: ADVANTIVE; Item: 140 
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL N°08. 
Qtde: 10.000 uni. Vlr unit: R$0,99. Marca: 
MARKMED; Item: 141 SONDA URETRAL 
DESCARTÁVEL ESTÉRIL N°10. Qtde: 28.000 uni. 
Vlr unit: R$0,98. Marca: MARKMED; Item: 142 
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL N°12. 
Qtde: 19.000 uni. Vlr unit: R$1,00. Marca: 
MARKMED; Item: 143 EQUIPO C/CÂMARA 
GRADUADA SOL.PARENTERAIS. Qtde: 2.500 uni. 
Vlr unit: R$7,84. Marca: BIOSANI; Item: 145 GEL P/ 
ULTRASSONOGRAFIA 300ML. Qtde: 300 uni. Vlr 
unit: R$6,21. Marca: MULTIGEL; Item: 149 
ALMOTOLIA 200ML APROXIMADAMENTE. Qtde: 
250 uni. Vlr unit: R$4,29. Marca: JPROLAB; Item: 
150 ALMOTOLIA 500ML APROX. COR NATURAL. 
Qtde: 200 uni. Vlr unit: R$5,00. Marca: JPROLAB; 
Item: 154 HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE 
ALGODÃO. Qtde: 15.000 uni. Vlr unit: R$0,04. 
Marca: ESTILO; Item: 155 TERMÔMETRO CLÍNICO 
DIGITAL RÍGIDO. Qtde: 250uni. Vlr unit: R$19,02. 
Marca: INCOTERM; Item: 157 PRESERVATIVO 
CONDON. Qtde: 400.000 uni. Vlr unit: R$0,41. 
Marca: INOVATEX; Item: 159 DISPOSITIVO INTRA 
UTERINO. Qtde: 750uni. Vlr unit: R$193,00. Marca: 
OPTMA; Item: 160 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 
DE R.N. Qtde: 2.000uni. Vlr unit: R$0,50. Marca: 
HEALTHMED; MEDIMPORT COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Item: 05 FIO 
P/SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 4-0. Qtde: 144 
uni. Vlr unit: R$6,44. Marca: SHALON; Item: 07 FIO 
P/SUTURA POLIESTER VERDE 5. Qtde: 72 uni. Vlr 
unit: R$ 16,71. Marca: SHALON; Item: 32 SONDA 
GASTRICA Nº 12 C/ COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 
300 uni. Vlr unit: R$ 0,90. Marca: MARKMED; Item: 
33 SONDA GASTRICA Nº 14 C/ COMPR.MÍN. 
100CM. Qtde: 450 uni. Vlr unit: R$ 0,95. Marca: 
MARKMED; Item: 34 SONDA GASTRICA Nº 16 C/ 
COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 750 uni. Vlr unit: R$ 
1,05. Marca: MARKMED; Item: 35 SONDA 
GASTRICA Nº 18 C/ COMPR.MÍN. 100CM. Qtde: 
1.200 uni. Vlr unit: R$ 1,15. Marca: MARKMED; 
Item: 43 SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 16. Qtde: 55 
uni. Vlr unit: R$ 15,26. Marca: ADVANTIVE; Item: 44 
SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 18. Qtde: 100 uni. Vlr 
unit: R$ 12,36. Marca: ADVANTIVE; Item: 45 
SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 20. Qtde: 190 uni. Vlr 
unit: R$ 15,26. Marca: ADVANTIVE; Item: 46 
SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 22. Qtde: 265 uni. Vlr 
unit: R$ 15,02. Marca: ADVANTIVE; Item: 47 
SONDA FOLLEY 3 VIAS N.º 08. Qtde: 45 uni. Vlr 
unit: R$ 7,33. Marca: ADVANTIVE; Item: 48 SONDA 
FOLLEY 3 VIAS N.º 10. Qtde: 55 uni. Vlr unit: R$ 
6,90. Marca: ADVANTIVE; Item: 52 CANULA DE 
GUEDEL N.º 04 - 100MM. Qtde: 400 uni. Vlr unit: R$ 
4,90. Marca: PROTEC; Item: 53 CANULA DE 
GUEDEL N.º 05 - 110MM. Qtde: 200 uni. Vlr unit: R$ 
4,90. Marca: PROTEC; Item: 57 EQUIPO C/
CÂMARA GRADUADA SOL.PARENTERAIS. Qtde: 
7.500 uni. Vlr unit: R$ 7,84. Marca: BIOSANI; Item: 
60 DRENO DE SUCÇÃO 4,8MM. Qtde: 40 uni. Vlr 
unit: R$ 37,31. Marca: MEDSHARP; Item: 61 
DRENO DE SUCÇÃO 3,2MM. Qtde: 40 uni. Vlr unit: 
R$ 36,96. Marca: MEDSHARP; Item: 70 PAPEL 
TERMOSSENSÍVEL P/ECG 90MMX25M . Qtde: 
300 blo. Vlr unit: R$ 12,37. Marca: TECNOPRINT; 
Item: 71 PAPEL P/ECG CARDIOTOUCH 3000. 
Qtde: 150 rol. Vlr unit: R$ 23,75. Marca: 
TECNOPRINT; Item: 79 TERMÔMETRO CLÍNICO 
DIGITAL RÍGIDO. Qtde: 750 uni. Vlr unit: R$ 19,02. 
Marca: INCOTERM; Item: 81 PRESERVATIVO 
CONDON. Qtde: 1.200.000 uni. Vlr unit: R$ 0,27. 
Marca: INOVATEX; Item: 85 PULSEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE R.N. Qtde: 6.000,uni. Vlr unit: 
R$ 0,50. Marca: HEALTHMED; CEMED COMERCIO 
IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 
LTDA, Item: 06 FIO PARA SUTURA ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO 0. Qtde: 1.560 uni. Vlr unit: 
R$6,54. Marca: TECHNOFIO; Item: 20 FIO P/ 
SUTURA CUTICULAR 4-0 (3/8X3,0CM). Qtde: 
5.256 uni. Vlr unit: R$1,47. Marca: TECHNOFIO; 
Item: 25 FIO P/SUTURA CATGUT CROMADO 1 C/
AGULHA. Qtde: 96 uni. Vlr unit: R$7,09. Marca: 
TECHNOFIO; BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, Item: 54 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL 
ESTÉRIL N°08. Qtde: 30.000 uni. Vlr unit: R$0,57. 
Marca: BIOBASE; Item: 55 SONDA URETRAL 
DESCARTÁVEL ESTÉRIL N°10. Qtde: 85.000 uni. 
Vlr unit: R$0,48. Marca: BIOBASE; Item: 56 SONDA 
URETRAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL N°12. Qtde: 
57.000 uni. Vlr unit: R$0,49. Marca: BIOBASE; 
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 
EIRELI, Item: 58 CONJUNTO DE 
MACRONEBULIZADOR ADULTO. Qtde: 400 jogo. 
Vlr unit: R$102,00. Marca: VENTCARE; Item: 64 
PAPEL P/ CARDIOTOCÓGRAFO COMPATÍVEL C/ 
APARE. Qtde: 42 blo. Vlr unit: R$46,30. Marca: 
TECNOPRINT; Item: 72 CANETA 
ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP-3. Qtde: 100 
uni. Vlr unit: R$23,00. Marca: PILOT; Item: 87 
SONDA ESOFAGICA N° 16 3 VIAS C/BALÃO. Qtde: 
10 uni. Vlr unit: R$466,10. Marca: CREATE; Item: 88 
SONDA ESOFAGICA N° 18 3 VIAS C/BALÃO. Qtde: 
25 uni. Vlr unit: R$ 450,62. Marca: CREATE; Item: 
89 SONDA ESOFAGICA N° 21 3 VIAS C/BALÃO. 
Qtde: 10 uni. Vlr unit: R$ 466,10. Marca: CREATE; 
Item: 90 CATETER PARA EMBOLECTOMIA 
ARTERIAL N.º 3. Qtde: 10 uni. Vlr unit: R$ 208,34. 
Marca: RAWAMED; Item: 91 CATETER PARA 
EMBOLECTOMIA ARTERIAL N.º 4. Qtde: 10 uni. Vlr 
unit: R$ 208,34. Marca: RAWAMED; Item: 92 
CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL N.º 
5. Qtde: 10 uni. Vlr unit: R$ 208,34. Marca: 
RAWAMED; Item: 93 KIT CPAP COM VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL ABERTA COM. Qtde: 50 uni. Vlr 
unit: R$ 342,35. Marca: VENTCARE; Item: 94 KIT 
CPAP COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL ABERTA 
COM. Qtde: 50 uni. Vlr unit: R$ 342,35. Marca: 
VENTCARE; Item: 95 KIT CPAP COM VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL ABERTA COM. Qtde: 25 uni. Vlr 
unit: R$ 342,35. Marca: VENTCARE; Item: 146 
PAPEL TÉRMICO P/ECG PHILIPS PAGEWRITER 
TC10 R. Qtde: 170 rol. Vlr unit: R$ 16,69 Marca: 
TECNOPRINT; Item: 147 PAPEL P/ECG APARELHO 
DIXTAL EP3. Qtde: 6.000 fol. Vlr unit: R$ 0,15 
Marca: TECNOPRINT; Item: 148 PAPEL 
TERMOSSENSÍVEL P/ECG 90MMX25M. Qtde: 100 
blo. Vlr unit: R$ 12,38. Marca: TECNOPRINT; Item: 
161 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA 
ADULTOS. Qtde: 7.500 uni. Vlr unit: R$ 0,42. Marca: 
WILTEX; DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E 
EXP. LTDA, Item: 83 DISPOSITIVO INTRA 
UTERINO. Qtde: 2.250 uni. Vlr unit: R$74,00. Marca: 
DKT; INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, 
Item: 75 EMBALAGEM CIRÚRGICA 25 CM X 100 
M. Qtde: 550 rol. Vlr unit: R$79,90. Marca: INJEX; 
Item: 76 EMBALAGEM CIRÚRGICA 12 CM X 100 
M. Qtde: 600 rol. Vlr unit: R$ 38,50. Marca: INJEX; 
INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL 
LTDA, Item: 151 EMBALAGEM CIRÚRGICA 25 CM 
X 100 M. Qtde: 150 rol. Vlr unit: R$ 93,78. Marca: 

MEDSTERIL; Item: 152 EMBALAGEM CIRÚRGICA 
12 CM X 100 M. Qtde: 200 rol. Vlr unit: R$ 47,58. 
Marca: MEDSTERIL; Item: 153 FITA ADESIVA 
TERMOSENSÍVEL 19MM X 30M. Qtde: 1.000 rol. 
Vlr unit: R$ 3,81. Marca: MASTERFIX/POLITAPE; 
Itens fracassados: 49, 50, 51, 78, 82, 84, 86, 96, 97, 
98, 106, 144 e 158. Itens desertos: 80, 99, 100, 101, 
102, 113 e 156.
Pr. Eletrônico: 0107/2020 - PC: 0161/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Uniformes Destinados Ao 
Efetivo Da Guarda Civil Municipal E Patrimonial De 
Diadema. Tornamos pública a classificação preços 
ref. pregão em epígrafe. GALEGOS IMPORTADORA 
LTDA, Item: 01 GANDOLA GUARDA AMBIENTAL 
TAM. 1. Qtde: 4 uni. Vlr unit: R$ 279,00. Marca: 
TREVO; Item: 02 GANDOLA GUARDA AMBIENTAL 
TAM. 2. Qtde: 4 uni. Vlr unit: R$ 279,00. Marca: 
TREVO; Item: 03 GANDOLA GUARDA AMBIENTAL 
TAM. 3. Qtde: 4 uni. Vlr unit: R$ 279,00. Marca: 
TREVO; Item: 04 GANDOLA GUARDA AMBIENTAL 
TAM. 4. Qtde: 8 uni. Vlr unit: R$ 279,00. Marca: 
TREVO; Item: 05 GANDOLA GUARDA AMBIENTAL 
TAM. 5. Qtde: 12 uni. Vlr unit: R$ 279,00. Marca: 
TREVO; Item: 06 GANDOLA SOCIAL CINZA 
CHUMBO MASC. 02. Qtde: 5 uni. Vlr unit: R$ 
187,00. Marca: TREVO; Item: 07 GANDOLA SOCIAL 
CINZA CHUMBO MASC. 03. Qtde: 48 uni. Vlr unit: 
R$ 187,00. Marca: TREVO; Item: 08 GANDOLA 
SOCIAL CINZA CHUMBO MASC. 04. Qtde: 3 
uni. Vlr unit: R$ 187,00. Marca: TREVO; Item: 09 
GANDOLA SOCIAL CINZA CHUMBO MASC. 08. 
Qtde: 5 uni. Vlr unit: R$ 187,00. Marca: TREVO; 
Item: 10 GANDOLA SOCIAL GCP CINZA CHUMBO 
FEM 02. Qtde: 1 uni. Vlr unit: R$ 187,00. Marca: 
TREVO; Item: 11 GANDOLA SOCIAL GCP CINZA 
CHUMBO FEM 04. Qtde: 2 uni. Vlr unit: R$ 187,00. 
Marca: TREVO; Item: 12 GANDOLA SOCIAL GCP 
CINZA CHUMBO FEM 05. Qtde: 2 uni. Vlr unit: R$ 
187,00. Marca: TREVO; Item: 13 JAPONA GCP 
TECIDO CINZA CHUMBO Nº01. Qtde: 8 uni. Vlr 
unit: R$ 286,10. Marca: TREVO; Item: 14 JAPONA 
GCP TECIDO CINZA CHUMBO Nº02. Qtde: 32 
uni. Vlr unit: R$ 286,10. Marca: TREVO; Item: 15 
JAPONA GCP TECIDO CINZA CHUMBO Nº03. 
Qtde: 46 uni. Vlr unit: R$ 286,10. Marca: TREVO; 
Item: 16 JAPONA GCP TECIDO CINZA CHUMBO 
Nº04. Qtde: 36 uni. Vlr unit: R$ 286,10. Marca: 
TREVO; Item: 17 JAPONA GCP TECIDO CINZA 
CHUMBO Nº05. Qtde: 21 uni. Vlr unit: R$ 286,10. 
Marca: TREVO; Item: 18 JAPONA GCP TECIDO 
CINZA CHUMBO Nº06. Qtde: 3 uni. Vlr unit: R$ 
286,10. Marca: TREVO; Item: 19 JAPONA GCP 
TECIDO CINZA CHUMBO Nº07. Qtde: 4 uni. Vlr 
unit: R$ 286,10. Marca: TREVO; Item: 20 JAPONA 
GCP TECIDO CINZA CHUMBO Nº08. Qtde: 4 uni. 
Vlr unit: R$ 286,10. Marca: TREVO; Item: 21 CALÇA 
UNISSEX GUARDA AMBIENTAL TAM. 40. Qtde: 4 
uni. Vlr unit: R$ 189,00. Marca: TREVO; Item: 22 
CALÇA UNISSEX GUARDA AMBIENTAL TAM. 42. 
Qtde: 4 uni. Vlr unit: R$ 189,00. Marca: TREVO; 
Item: 23 CALÇA UNISSEX GUARDA AMBIENTAL 
TAM. 44. Qtde: 4 uni. Vlr unit: R$ 189,00. Marca: 
TREVO; Item: 24 CALÇA UNISSEX GUARDA 
AMBIENTAL TAM. 46. Qtde: 16 uni. Vlr unit: R$ 
189,00. Marca: TREVO; Item: 25 CALÇA UNISSEX 
GUARDA AMBIENTAL TAM. 50. Qtde: 4 uni. Vlr 
unit: R$ 189,00. Marca: TREVO; Item: 26 CALÇA 
SOCIAL GCM/GCP MASCULINA AZUL Nº42. Qtde: 
20 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; Item: 
27 CALÇA SOCIAL GCM/GCP MASCULINA AZUL 
Nº44. Qtde: 33 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: 
TREVO; Item: 28 CALÇA SOCIAL GCM/GCP 
MASCULINA AZUL Nº46. Qtde: 18 uni. Vlr unit: R$ 
157,00. Marca: TREVO; Item: 29 CALÇA SOCIAL 
GCM/GCP MASCULINA AZUL Nº48. Qtde: 8 uni. 
Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; Item: 30 CALÇA 
SOCIAL GCM/GCP MASCULINA AZUL Nº54. Qtde: 
4 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; Item: 31 
CALÇA SOCIAL GCM FEMININA AZUL Nº36. Qtde: 
1 pça. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; Item: 32 
CALÇA SOCIAL GCM FEMININA AZUL Nº42. Qtde: 
8 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; Item: 33 
CALÇA SOCIAL GCM FEMININA AZUL Nº44. Qtde: 
5 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; Item: 34 
CALÇA SOCIAL GCM FEMININA AZUL Nº46. Qtde: 
3 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; Item: 35 
CALÇA SOCIAL GCM FEMININA AZUL Nº48. Qtde: 
3 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; Item: 
36 CALÇA SOCIAL GCM FEMININA AZUL Nº50. 
Qtde: 1 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: TREVO; 
Item: 37 CALÇA SOCIAL GCM/GCP FEMININA 
AZUL 58. Qtde: 1 uni. Vlr unit: R$ 157,00. Marca: 
TREVO; Item: 38 BOINA GUARDA AMBIENTAL 
FELTRO FRANCESA 58CM. Qtde: 6 uni. Vlr 
unit: R$ 131,00. Marca: TREVO; Item: 39 BOINA 
GUARDA AMBIENTAL FELTRO FRANCESA 59CM. 
Qtde: 6 uni. Vlr unit: R$ 131,00. Marca: TREVO; 
Item: 40 BOINA GUARDA AMBIENTAL FELTRO 
FRANCESA 60CM. Qtde: 6 uni. Vlr unit: R$ 131,00. 
Marca: TREVO; Item: 41 GORRO GCP COM PALA 
TAMANHO PEQUENO. Qtde: 30 uni. Vlr unit: R$ 
55,80. Marca: TREVO; Item: 42 GORRO GCP COM 
PALA TAMANHO MÉDIO. Qtde: 58 uni. Vlr unit: R$ 
55,80. Marca: TREVO; Item: 43 GORRO GCP COM 
PALA TAMANHO GRANDE. Qtde: 51 uni. Vlr unit: 
R$ 58,80. Marca: TREVO; 
Item: 58 MEIA SOCIAL PRETA TAM.ÚNICO. Qtde: 
155 par. Vlr unit: R$ 16,20. Marca: TREVO; Item: 
59 MEIA PRETA CANO LONGO. Qtde: 300 uni. Vlr 
unit: R$ 19,00. Marca: TREVO; Item: 60 CINTO DE 
NYLON GCM AZUL TAM.ÚNICO. Qtde: 453 pça. 
Vlr unit: R$ 41,00. Marca: TREVO; Item: 61 CINTO 
DE NYLON GUARDA AMBIENTAL VERDE OLIVA. 
Qtde: 10 uni. Vlr unit: R$ 41,00. Marca: TREVO; 
Item: 62 JAQUETA P/ MOTOCICLISTA GCM N42. 
Qtde: 1 uni. Vlr unit: R$ 1.475,00. Marca: TREVO; 
Item: 63 JAQUETA P/ MOTOCICLISTA GCM N50. 
Qtde: 5 uni. Vlr unit: R$ 1.475,00. Marca: TREVO; 
Item: 64 JAQUETA P/ MOTOCICLISTA GCM N52. 
Qtde: 2 uni. Vlr unit: R$ 1.475,00. Marca: TREVO; 
Item: 65 JAQUETA P/ MOTOCICLISTA GCM N54. 
Qtde: 4 uni. Vlr unit: R$ 1.475,00. Marca: TREVO; 
Item: 66 JAQUETA P/ MOTOCICLISTA GCM N56. 
Qtde: 1 uni. Vlr unit: R$ 1.475,00. Marca: TREVO; 
Item: 67 DIVISA COMANDANTE EM TECIDO. Qtde: 
2 par. Vlr unit: R$ 13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 68 
DIVISA SUB-COMANDANTE EM TECIDO. Qtde: 2 
par. Vlr unit: R$ 13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 69 
DIVISA INSPETOR CHEFE EM TECIDO. Qtde: 6 
par. Vlr unit: R$ 13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 70 
DIVISA INSPETOR EM TECIDO. Qtde: 4 par. Vlr 
unit: R$ 13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 71 DIVISA 
SUPERVISOR EM TECIDO. Qtde: 6 par. Vlr unit: R$ 
13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 72 DIVISA CLASSE 
DISTINTA EM TECIDO. Qtde: 30 par. Vlr unit: R$ 
13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 73 DIVISA GCM 1ª 
CLASSE EM TECIDO. Qtde: 150 par. Vlr unit: R$ 
13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 74 DIVISA GCM 2ª 
CLASSE EM TECIDO. Qtde: 66 par. Vlr unit: R$ 
13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 75 DIVISA GCM 3ª 
CLASSE EM TECIDO. Qtde: 250 par. Vlr unit: R$ 
13,00. Marca: LIRAMAX; Item: 76 DIVISA DE GOLA 
INSPETOR EMBORRACHADA. Qtde: 4 par. Vlr 
unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; Item: 77 DIVISA 
DE GOLA SUPERVISOR EMBORRACHADA. Qtde: 
6 par. Vlr unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; Item: 
78 DIVISA DE GOLA GCM CLASSE DISTINTA 
EMBORRACH. Qtde: 8 par. Vlr unit: R$ 28,75. 
Marca: LIRAMAX; Item: 79 DIVISA DE GOLA GCM 
1ª CLASSE EMBORRACHADA. Qtde: 20 par. Vlr 
unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; Item: 80 DIVISA 
DE GOLA GCM 2ª CLASSE EMBORRACHADA. 
Qtde: 12 par. Vlr unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; 
Item: 81 DIVISA DE GOLA GCM 3ª CLASSE 
EMBORRACHADA. Qtde: 50 par. Vlr unit: R$ 
28,75. Marca: LIRAMAX; Item: 82 DIVISA DE GOLA 
INSPETOR EMBORRACHADA GUARDA. Qtde: 4 
par. Vlr unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; Item: 83 
DIVISA DE GOLA SUPERVISOR EMBORRACHADA 
GUAR. Qtde: 6 par. Vlr unit: R$ 28,75. Marca: 
LIRAMAX; Item: 84 DIVISA DE GOLA GCM 
CLASSE DISTINTA EMBORRACH. Qtde: 8 par. Vlr 
unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; Item: 85 DIVISA 
DE GOLA GCM 1ª CLASSE EMBORRACHADA GU. 
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Despacho da Secretaria de Saúde- Coordenação de 
Vigilância à Saúde.
LOTE ESPECIAL/2020
VIGILÂNCIA À SAÚDE/CEREST – 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
TRM = Termo
CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO, 
ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO: PE 6619/2019 
EDUARDO ALMEIDA LEITE CPF 29401723826, 
localizado a Avenida Rotary, 113 – 09980-600 - 
DIADEMA, AIF-001-B-0357, por incorrer em infração 
sanitária considerada de risco à saúde, contrariando 
o disposto nos artigo 122 incisos I e XIX da Lei 
10083/98 (código sanitário do Estado de São Paulo) 
combinado com a lei municipal 1510/96.
CIÊNCIA DE LAVRATURA DE NOTIFICAÇÃO 
DE RECOLHIMENTO DE MULTA, ATRAVÉS DE 
PUBLICAÇÃO:  PE 31662/2019 ROBSON SOARES 
SIQUEIRA CPF 25298547850, localizado a Avenida 
São Jose, 286 – 09910-380 - DIADEMA, AIF-
001-B-0447, AIP-001-A-B-0037, NRM-001-A-0411 
por incorrer em infração sanitária considerada de 
risco à saúde, contrariando o disposto nos artigo 
122 incisos I e II da Lei 10083/98 combinado com 
artigo 12,13,16,43,44,45,48,50 e 63 da Resolução 
5515/99, infração prevista no artigo 122 incisos XIX 
e XX da Lei 10083/98.Tania da Costa- Assistente de 
Coordenação de Vigilância à Saúde.
DECRETO Nº 7.795 DE 16 DE SETEMBRO DE 
2020 DISPÕE sobre medidas de enfrentamento 
da pandemia por Covid-19, especificamente em 
relação ao serviço de Transporte Coletivo Escolar, 
nos termos do contido no art. 7º-A da Lei Municipal 
nº 3.451, de 24 de julho de 2014, alterada pela Lei 
Municipal nº 3.982, de 31 de julho de 2020, que 
versa sobre os serviços de Transporte Coletivo 
Escolar e dá outras providências correlatas. LAURO 
MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a 
emergência declarada no Município de Diadema e, 
em consequência, a efetiva suspensão das aulas 
desde o dia 23 de março de 2020, motivada pelo 
risco de contágio por Covid-19, em relação aos 
estudantes e profissionais da rede de ensino e de 
seu entorno; CONSIDERANDO que tal suspensão 
foi estabelecida pelo Executivo Municipal, em 
instrumento próprio, gerando a necessidade de dispor 
sobre procedimentos administrativos adicionais aos 
permissionários do serviço de Transporte Coletivo 
Escolar; CONSIDERANDO a alteração da Lei 
Municipal 3.451/2014 através da Lei Municipal nº 
3.982/2.020, levada a efeito em razão do surgimento 
da pandemia por Coronavirus; CONSIDERANDO o 
que consta nos autos do Processo Administrativo 
Interno nº. 33.358/01. DECRETA Art. 1º - Fica a 
Secretaria de Transportes, nos termos do art. 7°-A 
da Lei Municipal 3.451, de 24 de julho de 2014, 
alterada pela Lei Municipal nº 3.982, de 31 de julho 
de 2020, autorizada a promover o aditamento do 
Certificado Autorizativo de Transporte Escolar – 
CATE, com o objetivo de permitir a suspensão 
do mesmo até o fim do exercício fiscal de 2020 
(dezembro), exclusivamente. Parágrafo único - A 
suspensão de que trata o presente artigo, aplica-
se às obrigações assumidas pelos permissionários 
relativas à operação e organização do serviço 
de transporte escolar, que perderem a condição 
de operar seu respectivo CATE por ocasião da 
pandemia por Coronavírus. Art. 2º - A suspensão de 
que trata o art.1º é facultativa, e deverá ser solicitada 
pelo permissionário mediante requerimento de 
próprio punho. §1º - Nos casos em que a solicitação 
for encaminhada por terceiros, adicionalmente 
será necessária a apresentação de procuração 
outorgada pelo permissionário com este fim e com 
firma reconhecida em cartório, nos termos da Lei 
Municipal n° 3.451/2014 alterada pela Lei Municipal 
nº 3.982/20. §2º - Nos casos em que a solicitação 
for realizada pelo próprio permissionário, mediante 
a apresentação de documento de identidade válido 
e sem rasuras, o requerimento será autenticado por 
agente administrativo, confrontando a assinatura 
com aquela constante do documento de identidade 
do signatário, nos termos da Lei Federal 13.726 
de 08 de outubro de 2018; ou estando este 
presente, assinando o documento diante do 
agente administrativo. §3º - A suspensão do CATE 
dispensará os autorizatários de suas obrigações 
junto à municipalidade, enquanto perdurar a 
suspensão. Art. 3° - Após formalizada a suspensão 
do CATE, a Secretaria de Transportes comunicará 
a Secretaria de Finanças, mediante instauração 
de processo administrativo, que dará as demais 
providencias cabíveis. Art. 4º. Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Diadema, 16 de setembro 
de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito 
FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário 
de Assuntos Jurídicos FRANCISCO JOSÉ 
ROCHA Secretário de Finanças JOSÉ CARLOS 
GONÇALVES Secretário de Transportes
DESPACHO DO PREFEITO DE 18 DE SETEMBRO 
DE 2020: Portarias: 3858, EXONERA a pedido 
a contar de 14.09.2020 ANDREIA DE CONTO 
GARBIN, Prontuário nº. 117994 do cargo de Diretor 
de Departamento, SS. 3859, EXONERA a contar de 
15.09.2020 RAFAELA SANTOS LEME DOURADO, 
Prontuário nº. 118131, do cargo de Chefe de 
Serviço, SS. 3860, COMISSIONA a contar de 
14.09.2020 ERICA BELASCO DE AQUINO LOPES,  
Prontuário nº 116716 no cargo de Coordenador de 
Unidade, SS. 3861, CESSA a contar de 01.09.2020 
a Portaria GP. Nº 3176 que colocou à disposição 
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de 
São Paulo, MARLINDA BATISTA DE OLIVEIRA, 
Prontuário nº.108.700.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO 
DE PESSOAS, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020: 
PORTARIAS: 173, EXONERA a pedido a contar 
de 04.09.2020 JULIANA APARECIDA DE SOUZA 
BRITO, Prontuário 118.143, R.G. nº 36.155.945-8, 
do cargo de Agente de Serviços de Cozinha I, SE. 
174, EXONERA a pedido a contar de 08.09.2020 
GISELE LACERDA LEME MENEZES, Prontuário 
111.453, R.G. nº 25.051.778-4, do cargo de Agente 
Administrativo II, SS, 175, EXONERA a pedido a 
contar de 15.09.2020 ELAINE DO CARMO BRITO, 
Prontuário 117.896, R.G. nº 34.101.337-7, do 
cargo de Assistente de Enfermagem – Nível II, SS, 
176, EXONERA a pedido a contar de 17.09.2020 
DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, Prontuário 
118.683, R.G. nº 34.488.417-X, do cargo de Agente 
Administrativo II, SS.

CLAUdIO rOBerTO CAsALe – Me 
torna público que requereu, à Secretaria 
de Meio Ambiente de Mauá, a Licença 
de Operação para o CNAE 1629-3/01 
– Fabricação de artefatos diversos de 
madeira, exceto móveis, situado(a) à 
R. Everaldo Brito Costa Junior 260, 
Sertãozinho, Mauá - SP conforme consta no 
Processo Administrativo nº 12655/2019

Qtde: 8 par. Vlr unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; 
Item: 86 DIVISA DE GOLA GCM 2ª CLASSE 
EMBORRACHADA GU. Qtde: 6 par. Vlr unit: R$ 
28,75. Marca: LIRAMAX; Item: 87 DIVISA DE GOLA 
GCM 3ª CLASSE EMBORRACHADA GU. Qtde: 28 
par. Vlr unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; Item: 88 
PATCH EMBORRACHADO - BRASÃO DA GCMD. 
Qtde: 40 par. Vlr unit: R$ 28,75. Marca: LIRAMAX; 
Item: 89 PATCH EMBORRACHADO - BRASÃO DA 
GCMD GUARDA. Qtde: 40 par. Vlr unit: R$ 28,75. 
Marca: LIRAMAX; Item: 90 JOGO DE BORDADO 
P/ FARDAMENTO PADRÃO ROMU. Qtde: 30 jogo. 
Vlr unit: R$ 35,00. Marca: LIRAMAX; Item: 91 JOGO 
DE BORDADO P/ FARDAMENTO PADRÃO CANIL. 
Qtde: 12 jogo. Vlr unit: R$ 35,00. Marca: LIRAMAX; 
Item: 92 JOGO DE BORDADO P/ GANDOLA 
GUARDA AMBIENTAL. Qtde: 30 jogo. Vlr unit: R$ 
28,00. Marca: LIRAMAX; Item: 93 TARJETA DE 
IDENTIFICAÇÃO GCM. Qtde: 273 uni. Vlr unit: 
R$ 7,00. Marca: LIRAMAX; Item: 94 TARJETA DE 
IDENTIFICAÇÃO GCP. Qtde: 153 pça. Vlr unit: R$ 
7,00. Marca: LIRAMAX; R D DAVID PRODUTOS 
PROMOCIONAIS, Item: 44 CAMISETA GUARDA 
AMBIENTAL M/C TAM. P. Qtde: 4 uni. Vlr unit: R$ 
45,00. Marca: RD; Item: 45 CAMISETA GUARDA 
AMBIENTAL M/C TAM. M. Qtde: 8 uni. Vlr unit: R$ 
45,00. Marca: RD; Item: 46 CAMISETA GUARDA 
AMBIENTAL M/C TAM. G. Qtde: 12 uni. Vlr unit: R$ 
45,00. Marca: RD; Item: 47 CAMISETA GUARDA 
AMBIENTAL M/C TAM. GG. Qtde: 12 uni. Vlr unit: 
R$ 45,00. Marca: RD; Item: 48 CAMISA TÉRMICA 
MANGA LONGA VERDE OLIVA P. Qtde: 4 uni. 
Vlr unit: R$ 95,00. Marca: RD; Item: 49 CAMISA 
TÉRMICA MANGA LONGA VERDE OLIVA M. 
Qtde: 8 uni. Vlr unit: R$ 95,00. Marca: RD; Item: 48 
CAMISA TÉRMICA MANGA LONGA VERDE OLIVA 
G. Qtde: 12 uni. Vlr unit: R$ 95,00. Marca: RD; Item: 
49 CAMISA TÉRMICA MANGA LONGA VERDE 
OLIVA GG. Qtde: 12 uni. Vlr unit: R$ 95,00. Marca: 
RD; Item: 52 CAMISETA GCP BRANCA TAMANHO 
PEQUENO. Qtde: 18 uni. Vlr unit: R$ 30,00. Marca: 
RD; Item: 53 CAMISETA GCP BRANCA TAMANHO 
MÉDIO. Qtde: 37 uni. Vlr unit: R$ 30,00. Marca: 
RD; Item: 54 CAMISETA GCP BRANCA TAMANHO 
GRANDE. Qtde: 59 uni. Vlr unit: R$ 30,00. Marca: 
RD; Item: 55 CAMISETA GCP BRANCA TAMANHO 
GG. Qtde: 32 uni. Vlr unit: R$ 33,00. Marca: RD; 
Item: 56 CAMISETA GCP BRANCA TAMANHO 
EXTRA GRANDE. Qtde: 4 uni. Vlr unit: R$ 33,00. 
Marca: RD; Item: 57 CAMISETA GCP BRANCA 
TAMANHO EXTRA GG. Qtde: 3 uni. Vlr unit: R$ 
34,00. Marca: RD.
Pr. Eletrônico: 0112/2020 - PC: 0202/2020. 
Objeto: Aquisição De Uniformes E Equipamentos 
De Proteção Individual. Tornamos publico que a 
Licitação em epígrafe foi declarada “Fracassada”.

serrALHerIA LUBrUfer LTdA; 
Lucas de Pontes, torna público que requereu 
ao SEMASA, Licença Ambiental Prévia,  de 
Instalação e de Operação Nº 202000055, 
para serralheria fabricação de esquadrias 
de metal, Avenida Dom Pedro I, 1896, Vila 
Pires, Santo André, conforme Processo 
Ambiental nº 367/2015. E declara aberto o 
prazo de 30 dias para manifestação escrita, 
endereçada ao SEMASA.

DECRETO Nº 7.796 DE 18 DE SETEMBRO 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, no Decreto Municipal 
nº 7.772, de 31 de julho de 2020, no Decreto Muni-
cipal nº 7.774, de 07 de agosto de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, e no 
Decreto Municipal nº 7.790, de 04 de setembro de 
2020 e dá outras providências, para a continuida-
de do enfrentamento da emergência e calamidade 
públicas decorrentes da pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19). LAURO MICHELS 
SOBRINHO, Prefeito do Município de Diadema, Es-
tado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribui-
ções 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 aces-
so universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do 
artigo 196 da Constituição da República; CONSIDE-
RANDO a classificação pela Organização Mundial 
de Saúde, no dia de 11 de março, como pandemia 
do novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERAN-
DO 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 transmis-
são 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 pan-
demia 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 pan-
demia 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 pú-
blica 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, asseguran-
do a competência municipal a respeito da matéria 
ora versada; CONSIDERANDO a prorrogação da 
quarentena no Estado de São Paulo, definida no 
Decreto Estadual nº 64.881 de 22 de março de 
2020, conforme anunciado pelo Governo do Estado 
de São Paulo em coletiva nesta data, veiculada pela 
grande mídia, por força do novel Decreto Estadual 
a ser publicado; CONSIDERANDO, ainda, o que 
consta dos autos do Processo Administrativo Eletrô-
nico 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 De-
creto 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, no Decreto Municipal nº 
7.772, de 31 de julho de 2020, no Decreto Munici-
pal nº 7.774, de 07 de agosto de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, e no 
Decreto Municipal nº 7.790, de 04 de setembro de 
2020, ficam estendidas até 03 de outubro de 2020, 
quando serão reavaliadas, ou a qualquer tempo, 
caso necessário. § 1º. Os servidores em regime de 
teletrabalho na forma do Decreto Municipal nº 7.708, 
de 16 de março de 2020, deverão ser convocados, 
pelo Titular de cada Secretaria Municipal, ao traba-
lho presencial antes do prazo estabelecido no ca-
put deste artigo, de forma gradativa, em razão da 
necessidade do serviço público, recomendando-se 
a adoção de escalas de revezamento e de diretrizes 
para possibilitar a observância ao distanciamento 
social e às demais medidas de proteção.  § 2º. Será 
mantido o regime de teletrabalho, quando possível e 
se assim a função o permitir, aos servidores enqua-
drados em grupo de risco em relação à COVID-19, 
assim reconhecidos e confirmados pelo Serviço de 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
– SESMT, da Secretaria Municipal de Gestão de 
Pessoas. § 3º. Com base nos fundamentos e na for-
ma do § 1º, deste artigo, deverá ser determinada a 
reabertura de equipamentos e órgãos públicos mu-
nicipais para o devido atendimento ao público. § 4º. 
Ficam convalidados e ratificados os atos anteriores 
praticados na forma e nos fundamentos dos §§ 1º 
e 3º, deste artigo, desde 16 de março de 2020. Art. 
2º Os servidores que estão impossibilitados de exe-
cutar o teletrabalho, e que não forem convocados 
ao trabalho presencial, deverão entrar em fruição 
compulsória de férias, conforme definição pela Che-
fia 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 su-
ficiente para abarcar todo o período de afastamento, 
o tempo que sobejar será abatido de banco de ho-
ras, 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 expedi-
das pelo Titular da Secretaria Municipal da Saúde, 
por meio de portaria, no tocante aos critérios e parâ-
metros para afastamentos em razão de licença mé-
dica por COVID-19. Parágrafo único. Para efeito do 
caput, fica adotada a Portaria S. S. nº 02/2020, ex-
pedida 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 de-
mais servidores municipais devem ser observadas 
as regras expedidas pelo Titular da Secretaria Mu-
nicipal 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 tra-
balhos, 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, corre-
rão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento, suplementadas se ne-
cessário. Art. 7º Ficam revogadas as disposições em 
contrário, em especial os §§ 7º e 8º, e suas alíne-
as, do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de março 
de 2020. Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação Diadema, 18 de setembro 
de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito 
FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de 
Assuntos Jurídicos

DESPACHO DO PREFEITO DE 18 DE SETEMBRO 
DE 2020: 3862, EXONERA a contar de 21.09.2020 
THAIS AMORA DE MORAES MARQUEZINI, Pron-
tuário nº. 118814 do cargo de Assessor de Gabinete, 
GP.


