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A Prefeitura de Santo André ante-
cipou a vacinação contra a covid-19 para 
munícipes com mais de 43 anos sem 
comorbidades. Para se vacinar é ne-
cessário realizar agendamento pelo site 
psa.santoandre.br/vacinacovid, que in-
dicará data, horário e local.

Ribeirão Pires ganhou uma unidade 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae-SP). O 
posto foi inaugurado nesta quarta-fei-
ra (23) e funcionará na sede do Atende 
Fácil (Avenida Capitão José Gallo, 55 
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Ribeirão Pires passa a contar 
com unidade do Sebrae-SP

Idosa de 107 anos deixa Hospital de 
Campanha curada do coronavírus

S.André amplia 
vacinação contra a 
para pessoas com 
mais de 43 anos
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A Prefeitura de Diadema recebeu 
4.905 sugestões para a construção 
do Plano Plurianual, a maioria 
(24%) relacionada à Saúde, seguida 
de Educação e Segurança Cidadã, 
ambas com 14%. Segundo a pre-
feitura, o processo trouxe algumas 
novidades, como a participação da 
juventude e dos moradores do Cen-
tro. Para o prefeito José de Filippi 
Júnior, o processo para construção 
do PPA foi a retomada da participa-
ção popular de Diadema. “Foi um 
trabalho gratificante. O resultado 
da consulta é uma indicação muito 
forte daquilo que devemos conduzir 
na cidade”, destacou

- Centro). Durante a fase de transição 
o horário de funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h. 
De acordo com o Sebrae, de cada 100 
pessoas em busca de emprego, apenas 
uma quer empreender.

Yumiko tanaka deixou o hospital após 16 dias de internação

Processo trouxe novidades, como a boa participação dos jovens de diadema
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Doria anuncia entrega de 6,5 mi de kits de intubação e prorroga fase de transição
são Paulo
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Maioria das sugestões ao Plano Plurianual foca em saúde
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diadema

Levantamento da empresa de 
consultoria IPC Mar keting mostra 
que os 2,8 mi   lhões de habitantes 
do ABC de verão consumir R$ 85,14 
bi  lhões neste ano, valor 15,1% su-
perior aos R$ 73,96 bilhões es  ti-
mados pa ra os sete muni cípios em 
2020. Em termos reais (descontada a 

Potencial de consumo 
do ABC cresce 10,1%, 

mas é o mesmo de 2017
Segundo estudo da consultoria IPC Marketing, população 

da região deverá gastar R$ 85,1 bilhões este ano

Peugeot apresenta no Brasil a linha 2022 do  utilitário 
esportivo 3008, que é produzido na França

in flação), a alta é de 10,1%. Após cair 
11,0% no ano passado, na esteira do 
impacto da pandemia de covid-19 
sobre a  atividade econômica, o po-
tencial de consumo da região deve 
recuperar parte das perdas neste ano. 
Mesmo assim, segundo o estudo, os 
morado res do ABC vão gastar, em 

termos reais, praticante o mesmo 
que desembolsaram em 2017. Ainda 
segundo o levanta men to, os gastos 
dos brasileiros de  verão somar R$ 5,07 
trilhões este ano, montante 13,7% 
acima do estimado para 2020 (R$ 4,7 
tri lhões). Descontada a inflação ofi-
cial, o avanço é de 8,8%.

elegância
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O governador João Doria anunciou, durante coletiva nesta quarta-feira (23), a distribuição 
de 6,5 milhões de kits de intubação, com oito medicamentos, para 400 hospitais públicos e 
filantrópicos do Estado. Durante a coletiva também foi anunciada a prorrogação da fase de 
transição até 15 de julho, devido aos índices elevados de casos, mortes e internações por co-

vid-19. A última atualização do Plano SP previa a manutenção dessa etapa até 30 de junho. 
As regras para funcionamento das atividades econômicas permanecem as mesmas: os esta-
belecimentos podem funcionar das 6h às 21 horas com no máximo de 40% de ocupação. O 
toque de recolher continua nas 645 cidades do Estado, das 21h às 5h.

Wikipedia

Divulgação/PMSCS

motor 1.6 turbo de 165 cv é o mesmo da linha anterior; 
modelo incorpora tecnologias de auxílio a condução e o 
i-cockpit 2.0; bancos são revestidos em couro na versão griffe

Posto do sebrae aqui funcionará na sede do atende Fácil
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Renato Moreni: ‘minha pré-candidatura a deputado 
estadual por Diadema está colocada desde 2019’

Segundo o petista, os diademenses olham para Assembleia Legislativa de São Paulo e não se sentem representados

n ENTRE ASPAS

Existem movimentos   que 
estão dialogando conosco 
e nos cobrando que 
mantenhamos a candidatura

Renato Moreni

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O petista de Diadema Re-
nato Moreni Aires da Silva, 
conhecido como Renato do 
GEB, afirmou ao Diário Re-
gional que sua pré-candida-
tura a deputado estadual pelo 
partido vem desde 2019. Se-
gundo Moreni, ao concorrer à 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo em 2018, fechou acor-
do com a legenda de que não 
sairia candidato a vereador 
nas eleições seguintes, para 
voltar no pleito de 2022. 

No começo deste mês, o 
Diário Regional anunciou 
que o presidente do Legisla-
tivo, Josa Queiroz, disputará 
vaga na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp) e o 

líder de governo na Casa, Or-
lando Vitoriano, na Câmara 
Federal. Ambos são do PT.

“A primeira pré-candida-
tura posta foi a nossa. Tive 
uma candidatura a deputado 
estadual em 2018 e cum-
primos um acordo: o grupo 
não lançaria candidato a 
vereador. Portanto, iríamos 
ajudar o partido e as demais 
candidaturas dentro do que 
fosse a nossa possibilidade, 
e  voltaríamos a ser candi-
dato em 2022.  Então, se tem 
uma pré-candidatura que 
estava posta desde que aca-
bou o processo eleitoral de 
2019, era a nossa. Quando se 
afirma que existem duas can-
didaturas na cidade, o Josa e 
o Orlando, e não considera 
a nossa candidatura, que já 
teve experiência de disputa 
eleitoral para deputado es-
tadual, achamos que faltou 
informação”, destacou.

Segundo Moreni, sua 
pré-candidatura a deputado 
foi colocada, novamente,  
quando foi discutida a chapa 
de composição do novo di-
retório. “Nos manifestamos 
naquele momento que man-

Isolado, Geraldo Alckmin prepara saída do PSDB
O ex-governador de São 

Paulo Geraldo Alckmin prepara 
o anúncio de sua saída do PSDB 
nas próximas semanas. Políti-
cos de diversos partidos dizem 
que ele já decidiu que será can-
didato ao governo de São Paulo 
mais uma vez, mas agora poten-
cialmente como um dos princi-
pais rivais dos tucanos, que ocu-
pam o Palácio dos Bandeirantes 
desde 1995. O desembarque 
da sigla não estava nos planos 
do ex-governador, mas acabou 
sendo considerada ao longo de 
2020 como a única opção para 
seu retorno à vida pública.

Alckmin perdeu espaço no 
PSDB desde que João Doria - 
de quem foi padrinho político 
ao estimular sua candidatura 
à Prefeitura de São Paulo, em 
2016 - passou a dominar todas 
instâncias partidárias. Segundo 
interlocutores, derrotar o grupo 

de Doria se tornou uma meta 
do ex-governador.

A desfiliação deve se dar 
sem a informação, por ora, de 
qual será seu novo partido. 
Oficializada a mudança, Alck-
min deixará a legenda da qual 
foi membro-fundador, ainda 

em 1988, a partir do MDB. Ex-
prefeito de Pindamonhangaba 
e ex-deputado estadual, teve a 
ficha de filiação número 7. 

O mal-estar dentro do parti-
do cresceu com desempenho na 
última eleição, em 2018, quan-
do concorreu à Presidência. 

Alckmin teria convites de pelo menos 10 legendas

Valter Campanato/ Arquivo/Agência Brasil

Com uma aliança de oito par-
tidos, incluindo os do Centrão, 
que lhe deram o maior tempo 
na TV, o tucano acabou com 
4,76% dos votos, em 4.º lugar.

Agora, Alckmin teria con-
vites de pelo menos 10 legen-
das, sendo DEM e PSD os que 
mais têm chances de levá-lo. O 
movimento é articulado com o 
ex-governador Márcio França 
(PSB), que tratou do tema com 
Alckmin em diversas reuniões 
na capital.  No DEM, Alckmin 
receberia a legenda “de porteira 
fechada”, como lhe prometeu 
o presidente da legenda, ACM 
Neto. Mas, segundo aliados, o 
ex-governador considera que 
essa migração pode trazer ruí-
dos, uma vez que o diretório 
estadual da sigla, controlado 
pelo presidente da Câmara de 
São Paulo, Milton Leite, resiste 
à mudança.  (AE)

teríamos a nossa indicação à 
pré-candidatura para 2022 e, 
posteriormente, quando teve 
a discussão da vice-prefeita, 
nosso nome foi colocado para 
vice, naquele momento foi re-
afirmado que em 2022 seria 
lançada a pré-candidatura, 
mantendo o projeto que esta-
mos construindo já há algum 
tempo”, afirmou o petista, ao 
destacar que a questão das 

candidaturas  para deputado 
federal e estadual são cons-
truídas na cidade, mas  são 
definidas e articuladas junto 
ao diretório estadual. 

n PALAVRA
Moreni ressaltou a im-

portância de cumprir o acor-
do, já que as pessoas que o 
apoiam ajudaram as candida-
turas do PT tanto para depu-
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tado, quando vereador no 
ano passado. “Existem movi-
mentos de várias áreas dife-
rentes  que estão dialogando 
conosco e nos cobrando que 
mantenhamos a candidatura. 
É muito importante para os 
movimentos sociais que exis-
tam candidaturas de pessoas 
que tenham  palavra. Que di-
zem ‘vou fazer e fazem’. Não 
fazem diferente depois.”

O petista afirmou que é 
importante para o ABC e, 
em especial, a Diadema, um 
depu tado estadual que não 
abandone o mandato no meio 
do caminho e que tenha o 
compromisso de fazer um 
embate muito sério no que diz 
respeito às políticas públicas.

“A ideia é ter um mandato 
que faça o diálogo, de forma 
muito direta, com as pessoas, 
para que ajudem a construir e 
implementar políticas públi-
cas sérias. Precisamos de pes-
soas na Assembleia Legisla-
tiva que ajudem  o Estado a 
se fortalecer e o município a 
ser representado por políti-
cas públicas, por emenda par-
lamentar, participando das 
ações centrais.” 

Para Moreni, os diade-
menses olham para Assem-
bleia Legislativa e não se sen-
tem representados, por isso, 
a construção de sua pré-can-
didatura é baseada no concei-
to de as pessoas se sentirem 
parte do mandato. 

“A ideia é ter um repre-
sentante que consiga fazer 
essa relação entre a socie-
dade, que é o verdadeiro 
dono do poder e a Alesp. É a 
sociedade quem financia (os 
poderes) pagando os impos-
tos. É quem paga salário de 
prefeito, vereador, deputado 
estadual e federal, gover-
nador, senador, presidente, 
além de toda a estrutura 
abaixo deles. Esse debate pre-
cisa ser feito pela sociedade. 
Você elege um deputado para 
quê? Qual o papel dele? O 
que a pessoa já fez que dá 
uma indicação de que che-
gando lá terá capacidade e 
competência para fazer algo 
pela cidade?”, afirmou, ao 
destacar que fará esse de-
bate com a sociedade duran-
te a campanha eleitoral. (Con-
fira a entrevista completa em 
www.diarioregional.com.br)

Salles pede demissão do Meio Ambiente; 
Joaquim Pereira Leite assume a pasta
O presidente Jair Bolso-

naro exonerou o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles. A informação foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União e informa que a exo-
neração foi a pedido de Salles. 
No mesmo decreto, Bolso-
naro nomeou Joaquim Al-
varo Pereira Leite como novo 
mi nistro do Meio Ambiente.

“Para que isso (investigação) 
seja feita de forma mais serena 
possível, apresentei minha ex-
oneração”, disse Salles ao justi-
ficar o pedido em entrevista no 
Palácio do Planalto.

Salles é alvo de inquérito, 
autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) a pe-
dido da Procuradoria Geral 
da República (PGR), por su-
postamente ter atrapalhado 

investigações sobre apreensão 
de madeira. Ele nega ter co-
metido irregularidades.

A demissão ocorre um dia 
depois de Bolsonaro elogiar 
Salles em evento no Palácio do 
Planalto. “Parabéns, Ricardo 
Salles. Não é fácil ocupar seu 
ministério. Por vezes, a herança 
fica apenas uma penca de pro-
cessos. A gente lamenta como 
por vezes somos tratados por al-
guns poucos desse outro Po der, 
que é muito importante para 
todos nós”, disse o presidente 
durante evento de lançamento 
do Plano Safra 2021-2022.

O anúncio da troca no 
Ministério do Meio Ambiente 
também ocorre no momento 
em que o governo é acusado de 
corrupção na compra de vacinas 
para a covid-19. (AE)
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SP vai distribuir 6,5 mi de kits 
de intubação para 400 hospitais
Governador João Doria também anunciou a prorrogação da fase de transição até 15 de julho

Governo do Estado de SP

Governo atualizou dados da covid nesta quarta-feira

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(23) a distribuição, a partir de 
hoje, de 6,5 milhões de kits de 
intubação, com oito medica-
mentos, ao custo de R$ 136 
milhões em investimento do 
Estado, para 400  hospitais 
públicos e filantrópicos do Es-
tado. Durante a coletiva tam-
bém foi anunciada a prorroga-
ção da fase de transição até 15 
de julho, devido aos índices 
elevados de casos, mortes e 
internações por covid-19. A 
última atualização do Plano 
SP previa a manutenção dessa 
etapa até 30 de junho. 

Segundo o secretário es-
tadual da Saúde, Jean Go-
rinchteyn, para dar melhor 
assistência a quem ainda pre-
cisa de internação, o governo 
fez aquisição de 6,5 milhões 
de kits de intubação. “Até o 
final deste mês teremos 600 
mil kits já entregues para 
mais de 400 hospitais esta-
duais, municipais e filantrópi-
cos. Portanto, estamos aco-
lhendo inclusive os próprios 
municípios. Novas remessas 
desses medicamentos estarão 
chegando a partir de julho 
e no final do mês de agosto. 
Dessa forma, conseguiremos 

manter o suporte de assistên-
cia por um período de dois 
meses”, afirmou.

n FASE DE TRANSIÇÃO
A prorrogação da fase de 

transição é amparada em re-
comendação do Centro de 
Contingência.  “Devido aos 
índices ainda elevados de ca-
sos, internações e óbitos da 
pandemia em SP, o Governo 
do Estado vai seguir mais 
uma vez a recomendação do 
Centro de Contingência e 
prorrogará a fase de transição 
do Plano SP até o dia 15 de 
julho”, pontuou Doria.

A última atualização do 
Plano SP previa a manuten-
ção da fase de transição até 30 
de junho. Com a nova pror-
rogação, as normas passam a 
valer até a primeira quinzena 
de julho. As regras para fun-
cionamento das atividades 
econômicas permanecem as 
mesmas: os estabelecimentos 
podem funcionar das 6h às 21 
horas com no máximo de 40% 
de ocupação. O toque de reco-
lher continua nas 645 cidades 
do Estado, das 21h às 5h.

n VACINAÇÃO
Segundo a coordenadora 

do Programa Estadual de 
Imunização (PEI), Regiane de 
Paula, a cobertura vacinal é 
de 100% entre os idosos com 
idades entre 75 e 79 anos e ac-
ima de 85 anos. Na faixa etária 
de 80 a 84 anos, é de 94,5%.  
Doria pediu para que as pes-
soas não escolham qual vacina 
tomar e aceitem a que estiver 
disponível no momento. “To-
das as vacinas aprovadas pela 
Anvisa são boas”, afirmou.

Desde o início da pan-

demia, o Estado de São Paulo 
registrou 3,6 milhões de ca-
sos de covid-19 e 123,1 mil 
óbitos relacionados à doença. 
Até a noite desta terça-feira, 
22.345 pacientes estavam in-
ternados em todo o Estado, 
sendo 10.597 em unidades 
de terapia intensiva e 11.748 
em leitos de enfermaria. A 
taxa de ocupação dos leitos de 
UTI no estado é de 78,9% e na 
Grande São Paulo é de 74,7%. 
(Reportagem Local)

Municípios aplicaram 11,3 mi lhões de 
vacinas em moradores de outras cidades

Estudo da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) apon-
tou que pouco mais de 11,3 
milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19 foram apli-
cados pelos municípios do 
país em moradores de outras 
cidades. Os números preo-
cupam. De acordo com os 
pesquisadores da instituição 
científica, o planejamento 
das secretarias municipais 
de saúde e o cumprimento de 
metas acabam prejudicados 
com esse cenário. A situação 
também causa variações no 

percentual de imunizados 
nas diferentes cidades.

Os dados do estudo 
foram divulgados nesta 
quarta-feira (23) em uma 
nota técnica da Fiocruz. O 
levantamento revela que, a 
cada se doses aplicadas no 
Brasil, uma foi destinada a 
indivíduos que vieram de 
uma cidade diferente.

De acordo com os pes-
quisadores, a falta de doses 
que levou à interrupção da 
vacinação em São Paulo na 
última terça-feira (21) pode 

ter sido reflexo do problema. 
O levantamento constatou 
que a capital paulista aplicou 
257.159 doses de seis mu-
nicípios vizinhos: Guarulhos, 
Osasco, Santo André, Diade-
ma, Taboão da Serra e São 
Bernardo. Além disso, a Pre-
feitura de São Paulo também 
vacinou um número consid-
erável de moradores de out-
ras capitais. Foram aplicadas 
29.392 doses em moradores 
do Rio de Janeiro, Salvador, 
Belo Horizonte, Curitiba e 
Brasília. (Agência Brasil)

Contas de Doria são aprovadas pelo TCE, 
mas falta transparência com Coronavac

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE) 
aprovou nesta quarta-feira 
(23) as contas do governador 
João Doria (PSDB), referen-
tes a  2020. A decisão foi un-
ânime. Os conselheiros, no 
entanto, fizeram ressalvas 
aos gastos e fixaram determi-
nações para o exercício atual.

Entre os ajustes suge-
ridos estão a redução de 
despesas com pessoal e a 
adoção de medidas para con-
ter o déficit no sistema pre-
videnciário, que colocaram a 
Corte de Contas em ‘alerta’, 
além do cumprimento do 
investimento mínimo em 
Educação e da adequação dos 
benefícios fiscais concedidos 
aos moldes previstos na Lei 
de Recuperação Fiscal.

A decisão do TCE con-
traria o parecer do Minis-
tério Público de Contas 
de São Paulo, que pediu 
a reprovação dos gastos. 
O relatório aprovado foi 
elaborado pelo conse-
lheiro Dimas Rama lho. 
No documento, também 
questiona a importação 
de 6 milhões de doses da 
Coronavac - vacina contra 
o novo coronavírus produ-
zida pelo Instituto Butan-

tan em parceria com a em-
presa chinesa Sinovac. Na 
avaliação do conse lheiro, 
faltou transparência na 
divulgação das despesas 
envolvidas na aquisição do 
imunizante.

De um lado, o governo 
alegou ao TCE que o termo 
de confidencialidade as-
sinado com o laboratório 
chinês impede a prestação 
de informações solicitadas 
pelo tribunal. Na outra pon-
ta, Ramalho afirmou que o 
Instituto Butantan ‘possui 
o dever de prestar todas as 
informações solicitadas’.

n O GOVERNO
“A aprovação das con-

tas estaduais referentes ao 
exercício de 2020 pelo TCE 
confirma que o Governo de 
São Paulo atua com rigor e 
transparência na aplicação 
de recursos públicos e no 
estrito cumprimento de ob-
rigações constitucionais. As 
ressalvas apontadas pelos 
conselheiros serão analisa-
das e esclarecidas de forma 
técnica e nos prazos aponta-
dos pelos órgãos de controle 
tão logo haja a publicação do 
acórdão com a decisão desta 
quarta-feira (23).” (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA

Nova cepa do 
novo coronavírus é 

identificada no Estado 
do Rio de Janeiro

Ministro de Minas 
e Energia descarta 

racionamento 
de eletricidade

Covid-19: 40% da 
população adulta 

foi imunizada com 
a primeira dose

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) do Rio de Ja-
neiro identificou uma nova 
linhagem do coronavírus no 
município de Porto Real, na 
divisão com o Estado de São 
Paulo. A cepa P.5 é originária 
da B.1.1.28 e tem a mesma es-
trutura da original, mas com 
mutações no spike, a coroa do 
vírus que se liga à célula.

De acordo com a SES, a 
identificação ocorreu por 
meio de monitoramento 
genômico em meados de 
abril. A secretaria infor-
mou que 19 casos dessa 
variante já foram localiza-
dos no Estado de São Paulo 
e que, até o momento, não 
é possível afirmar que a 
mesma seja mais letal ou 
transmissível.  (AE)

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, des-
cartou, nesta quarta-feira (23), 
a necessidade de racionamento 
de eletricidade. Em audiência 
pública da Comissão de Minas 
e Energia da Câmara dos Depu-
tados, o ministro alertou para 
a importância de medidas que 
evitem o risco de interrupção no 
fornecimento em horários de 
pico e a dependência do próxi-
mo período úmido.

Atualmente, os reservatóri-
os das regiões Sudeste e Centro-
Oeste, responsáveis por 70% 
da geração de energia do país, 
estão com apenas 30,2% de sua 
capacidade. Entretanto, Bento 
Albuquerque ressaltou que não 
é possível comparar a crise atu-
al com as que aconteceram em 
2001 e 2014.  (ABR)

O Ministério da Saúde in-
formou, no início da noite desta 
quarta-feira (23), que o Brasil 
chegou à marca de 90 milhões 
de doses de vacina contra a co-
vid-19 aplicadas, com 65 mi-
lhões de adultos já imunizados 
com a primeira dose. O número 
representa 40% do público-alvo, 
composto por diversas faixas 
etárias acima de 18 anos. 

Em nota publicada em redes 
sociais, a pasta informou que “a 
vacinação segue em ritmo ace-
lerado e nas próximas 48 horas 
mais 7 milhões de doses serão 
distribuídas para todo o país.”

Segundo o ministro Marcelo 
Queiroga, a expectativa é que 
todos os brasileiros acima de 18 
anos tenham sido imunizados 
com a primeira dose  até setem-
bro. (Agência Brasil)

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
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CUIDADOS COM A COMIDA - VEGETAIS

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico- Sanitarista 
responsável pelo departamento de PCHS do Grupo 

Biomédic.

Como estávamos abordando em outras edições, as Boas Práticas 
em manipulação de alimentos tem sempre foco exaustivo em vege-
tais como saladas com os cuidados de rastreabilidade, estocagem, 
higienização, pré processamento, processamento e outros cuidados 
na manipulação desses “vilões” das empresas de alimentação de-
vem ser muito bem abordados de forma clara.
A manipulação de qualquer vegetal precisa passar por todas as eta-
pas de checagem de alimento como verduras os legumes e frutas 
são detentores de possíveis contaminantes alimentares possíveis 
como abordamos em nossos treinamentos no Grupo Biomedic.
Contaminantes Alimentares são classificados em:
• Contaminantes Macroscópicos 
o Físicos
o Químicos
o Biológicos
o Mistos
Nos contaminantes macroscópicos os maiores cuidados nos vege-
tais são materiais agregados ao alimento, pedaços de embalagem, 
terra, tinta, pequenos insetos e roedores que podem estar presentes 
nos alimentos de forma detectável e pode provocar transtornos sé-
rios á saúde de que consumir alimentos.
Ex: Um adulto ingerindo um pedaço de cerâmica (lasca) de prato 
mesmo que pequeno potencialmente provoca cortes no tubo digesti-
vo iniciando hemorragia (perda de sangue) e abrindo o caminho para 
as bactérias presentes e desencadeando processo infeccioso que 
pode levar á morte. 
• Contaminantes Microscópicos
o Físicos
o Químicos
o Biológicos
o Mistos
Nos contaminantes microscópicos nos vegetais as coisas não me-
lhoram muito pois os materiais não são visualizados e apresentam 

outras características podem também ser agregados aos vegetais 
como metais pesados utilizados durante o cultivo, daí o cuidado com 
a rastreabilidade, com a presença de agrotóxicos, ressaltamos toda 
a série procedimentos da rastreabilidade, higienização dos produtos, 
cuidados com os procedimentos de enxágüe, estocagem com outros 
produtos que potencialmente podem alterar os alimentos com a pior 
condição de contaminação, isto é,  o alimento aparenta o aspecto 
externo e até interno de um produto em condições de ser ingerido 
mas com esses resíduos que provocam intoxicação alimentar e ver-
dadeiros envenenamentos, dermatites de contato.
As contaminações microscópicas biológicas são taxadas como fonte 
unicamente das bactérias, mas as pessoas esquecem dos fungos 
presentes e pouco monitorados que podem provocar intoxicações 
e toxinfecções sérias e que seguirem a estatística infeliz da nossa 
população partindo para a busca tardia de tratamento ou até pior, a 
automedicação.
O uso indiscriminado ou descontrolado de antibióticos inibe a evo-
lução de outras bactérias que deixam de competir com o microrga-
nismo responsável pela infecção o processo de torna muito mais 
agressivo.
 No inverno a tendência de procura de alimentos com temperatura 
mais alta é maior porem a atenção e o cuidado com a manipulação 
dos ingredientes vegetais tem enorme importância pelo risco avalia-
do de outros alimentos também mas o foco desta matéria para os 
vegetais. 
Muitos estabelecimentos abordam com os Festivais de Cremes e So-
pas que são encontrados de forma muito rica em número mas temos 
todos que tomar cuidado com a qualidade destes produtos senão 
podemos acabar experimentando o “festival de sopas” do Hospital 
mais próximo. 
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Coop vai investir R$ 12 mi em 
novas drogarias até o final do ano

A Coop espera aumentar das 
atuais 75 para 91 o número de 
drogarias da rede até o final deste 
ano. Para isso, a cooperativa pre-
tende investir R$ 12 milhões na 
inauguração de novas unidades.

Em janeiro do ano passado, 
o negócio drogaria da Coop es-
tava presente em 11 cidades, 
com 56 operações. Porém, em 
17 meses, a cooperativa mais 
que do dobrou sua presença 
no Estado. Neste mês, a coop-
erativa passa a atuar em 25 mu-
nicípios, com 75 unidades.

“Nossa previsão, até o final 
deste ano, é chegar a 91 lojas. 
Para alcançar essa marca serão 
investidos R$ 12 milhões e 
gerados cerca de 150 empregos 
diretos”, afirmou o diretor ex-
ecutivo do Negócio Drogaria 
da Coop, Eduardo Santos.

Parte das novas lojas é resul-
tado da aquisição da operação de 
drogarias do Grupo Big, que acel-
erou o crescimento da rede com 
foco na expansão para outras 

cidades importantes do Estado, 
como São José do Rio Preto e 
Presidente Prudente. São pon-
tos estratégicos que permitem 
não só atender novas regiões, 
como também fortalecer a mar-
ca e atuação da Coop Drogaria.

De acordo com a consulto-
ria IQVIA, a rede detém atu-
almente 14,5% de participa-
ção nos merca dos onde atua e 
possui amplo sortimento de 
produtos, com cerca de 12 mil 
itens. Em 2020, apresentou 
crescimento de 12% no fatura-
mento sobre o ano anterior 
e, para 2021, o objetivo é au-
mentar o ritmo e ultrapassar 
R$ 500 milhões em vendas.

Com mais de 950 colabora-
dores diretos, a Coop Drogaria 
oferece programa de formação 
especializada a sua equipe para 
suportar esse crescimento, in-
clusive com subsídio em cursos 
de graduação e pós-graduação 
para profissionais farmacêu-
ticos. (Reportagem Local)

Dólar tem dia volátil, mas 
fecha novamente abaixo de R$ 5

Pelo segundo dia seguido, 
o dólar fechou abaixo de R$ 5. 
Porém, no aguardo de novos ca-
talisadores, o câmbio teve pre-
gão volátil, em parte marcado 
por movimento de realização de 
ganhos, após a moeda acumular 
queda de 7% nos últimos 30 dias, 
a maior dos emergentes. 

No exterior, o dólar operou 
sem tendência única ontem (23), 
o que contribuiu para a falta de 
direção do real. Indicadores mis-
tos da economia americana e de-
clarações de dirigentes do Fe deral 
Reserve reforçaram o tom de cau-
tela nas mesas de operação.

No Brasil, o fluxo de capital 
externo tem sido forte este mês e 
mais recursos entram nos próxi-
mos dias, por conta de captações 
de empresas, o que ajuda a limitar 
eventual pressão de valorização 
do dólar. Ontem, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, dis se 
que o dólar, após ter rompido o 
piso dos R$ 5 na terça, ainda pode 
cair mais. Ao mesmo tempo, 
disse que o presidente Jair Bolso-
naro anunciará mais três meses 
de auxílio emergencial, o que pro-
vocou cautela nos investidores.

O dólar fechou o dia em  que-
da de 0,07%, a R$ 4,9628. (AE)

Sebrae inaugura unidade em Ribeirão Pires

O escritório paulista do 
Ser viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Se  brae-SP), em parceria com a 
Prefeitura de Ribeirão Pires, in-
auguraram, ontem (23), posto 
do Sebrae Aqui, que funciona-
rá na sede do Atende Fácil (lo
ca lizado à avenida Capitão José 
Gallo, 55 – Centro). Durante a 
fase de transição do Plano São 
Paulo, o horário de funciona-
mento do posto é de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 15h.

Dados do Sebrae mostram 
que, de cada 100 pessoas em 
busca de emprego, apenas uma 
quer empreender. “O Sebrae 
Aqui serve para ajudar a inver-
ter essa situação, socorrendo 
o pequeno e médio empreen-
dedor. Ribeirão Pires não pode 
se retrair, apesar da pandemia. 
Isso vale para a região. Quando 
o ABC cresce, a cidade cresce 
também”, explicou o coorde-
nador de políticas públicas do 

Sebrae-SP, Jocely Teixeira.
“É preciso reconhecer os 

serviços que esse espaço po derá 
proporcionar aos em pre  ende-
do res da cidade, prin ci pal mente 
no futuro pós-pan  demia. Um 
empreendedor sem conhe ci-
mento está fadado ao fracasso. 
O Sebrae ensina o caminho cor-

reto para lucrar e prosperar no 
mercado”, disse o prefeito de 
Ribeirão Pires, Clóvis Volpi.

Na ocasião, a secretária de 
Desenvolvimento Econômi co, 
Emprego e Renda de Ribei rão 
Pires, Marli Silva, agrade ceu 
aos funcionários do Aten de 
Fácil e do Posto de Atendi-

mento ao Trabalhador (PAT). 
“Todos os funcionários se em-
penharam para que o posto 
do Sebrae pu desse funcionar 
nesta data”, completou.

“O posto do Sebrae ajuda 
o desenvolvimento da cidade 
quando leva informações, cur-
sos e prepara o empreen dedor 
a enfrentar a concorrência 
de forma mais profissional e 
a gerir melhor sua empresa, 
gerando negócios mais sus-
tentáveis para o município e 
contribuindo com a geração 
de empregos e renda”, disse 
o gestor do Sebrae Aqui, José 
Roberto Rodriguez Silva.

Na unidade é possível en-
contrar vários serviços, entre 
os quais orientações sobre aber-
tura e melhoria de empresas, 
serviços para microempre en-
dedor individual (MEI), pa-
les tras, oficinas e cursos para 
quem já tem ou deseja ter uma 
empresa. (Reportagem Local)

Fruto de parceria, posto vai funcionar na sede do Atende Fácil, localizado no Centro da cidade

Volpi (dir.), durante cerimônia de inauguração do posto
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Potencial de consumo 
da região cresce 10,1% 

neste ano, mas é o 
mesmo de 2017

Segundo a consultoria IPC Marketing, população 
do ABC deverá gastar R$ 85,1 bilhões em 2021

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Estudo anual realizado pe-
la empresa de consultoria IPC 
Mar keting re vela que os 2,8 mi  -
lhões de habitantes do ABC 
de verão consumir R$ 85,14 bi -
lhões neste ano, valor 15,1% 
su perior aos R$ 73,96 bilhões 
es  ti mados pa ra os sete muni-
cípios em 2020. Em termos 
reais (descontada a in flação do 
período), a alta é de 10,1%.

Após cair 11,0% no ano 
passado, na esteira do impacto 
da pandemia de covid-19 sobre 
a  atividade econômica, o po-
tencial de consumo da região 
deve recuperar parte das per-
das neste ano. Mesmo assim, 
segundo o estudo, os morado-
res do ABC vão gastar, em ter-
mos reais, praticante o mesmo 
que desembolsaram em 2017. 

Ainda segundo o levanta-
men to, chamado IPC Maps 2021, 
os gastos dos brasileiros de  verão 
somar R$ 5,07 trilhões este ano, 

montante 13,7% acima do es-
timado para 2020 (R$ 4,7 tri
lhões). Descontada a inflação 
oficial, o avanço é de 8,8%.

Como seu potencial de con-
sumo cresceu mais do que o 
brasileiro, o ABC ampliou discre-
tamente a participação no “bolo 
nacional”. Avaliado como se fos-
se uma só cidade, o índice da 
região avançou de 1,65% no ano 
passado para 1,67% em 2021. 
Na prática signi fica que de cada 
R$ 100 gastos no país, R$ 1,67 
sai rão dos bolsos de consumi-
do res dos sete municípios.

O aumento de 0,02 pon-
to porcentual entre 2020 e 
2021 interrompe três anos 
consecutivos de queda na 
participação do ABC (veja grá
fico ao lado). Também ajudou 
a região a manter a quarta 
posição no ranking de con-
sumo do país, atrás de São 
Paulo (7,83%), Rio de Janeiro 
(4,27%) e Brasília (2,21%). 

Os sete municípios chega-
ram a perder a quarta posição 

em 2019, mas recuperaram o 
posto no ano passado. A ter-
cei ra foi perdida em 2002.

Segundo Marcos Pazzini, 
sócio da IPC Marketing Editora 
e responsável pela pesquisa, o 
crescimento no consumo es-
perado para este ano é satis-
fatório, já que as perdas regis-
tradas em 2020, em função do 
isolamento social imposto pela 
pandemia, vão demorar para 
ser esquecidas. “Aos poucos, os 

brasileiros tentam voltar à ro-
tina normal, e isso estimulará 
o consumo em 2021”, projetou.

O aumento do potencial de 
consumo do ABC expresso nos 
dados do IPC Maps 2021 ocorre 
em um ambiente de recupe-
ração da atividade econômica, 
de leve aumento no emprego 
formal e queda no informal.

Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre gados 
(Caged), do Ministério da Eco-

nomia, revelam que o ABC ge rou 
9.528 vagas com carteira assi-
nada no primeiro quadrimestre 
deste ano, após ter encerrado 
o ano passado com 11,7 mil 
postos de trabalho fechados.

O varejo faturou R$ 43,9 bi   -
lhões na re gião em 2020, mon-
tante 1,0% inferior em termos 
reais ao apurado no ano anteri-
or, se gundo pes quisa da Federa-
ção do Comércio do Estado de 
São Pau lo (Feco mer cioSP).

ABC POTENCIAL DE CONSUMO 2021

Fonte: IPC Maps/IPC Marketing Editora

SANTO
ANDRÉ
22,19

(0,437%)

SÃO
CAETANO

7,13
(0,141%)

DIADEMA
12,18

(0,240%)

SÃO BERNARDO
25,29

(0,499%)

MAUÁ
13,43

(0,265%)

RIBEIRÃO
PIRES
3,61

(0,071%)

RIO GRANDE
DA SERRA

1,30
(0,026)

São Paulo

Rio de Janeiro

Brasília

ABC

Ranking 2021                    R$ bi      Partic. (%) Por município (R$ bi/participação)

Em R$ bilhões, atualizados para 2021 pelo IPCA

População da região vai consumir R$ 85,1 bilhões neste ano

973

354

1.758

3.210

7,83

4,27

2,21

19,7

973

354

1.758

3.210

397,5

217,0

112,3

20,9 3.2101,673.21085,1

Belo Horizonte 3.21019,73.21020,9 3.2101,673.21085,0



Envolvimento dos moradores do Centro foi o maior, com 13%, seguido do Taboão, com 12%

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

Quinta-feira, 24 de junho de 2021   5

Wikipedia

Propostas para educação e segurança em Diadema somaram 14% em cada setor

O processo de ouvir a 
população para a construção 
do Plano Plurianual (PPA) de 
Diadema, além de resgatar os 
mecanismos utilizados pelas 
administrações petistas em 
relação ao orçamento partici-
pativo, mostrou algumas novi-
dades, como a participação da 
juventude e dos moradores 
do Centro, e confirmou que a 
maior preocupação dos mo-
radores continua voltada aos 
temas relacionados à saúde, 
educação e segurança. 

Para estimular a participa-
ção popular foram realizadas 
nove audiências virtuais com 
os setores organizados, den-
tre os quais usuários de equi-
pamentos públicos, setores 
religiosos, instituições de 
ensino, setores produtivos e 
moradores de condomínios e 
núcleos habitacionais.

Além disso, equipe da pre-
feitura percorreu duas vezes os 
centros comerciais dos 11 bair-
ros ouvindo as sugestões dos 
moradores. Ao final, o portal 
participa.diadema.sp.gov.br re-
colheu 4.905 propostas, a maio-
ria (24%) relacionada à Saúde, 
seguida de Educação e Segu-
rança Cidadã, ambas com 14%.

Segundo a prefeitura, os 
19% de participação dos jo-
vens (16 a 29 anos) foi uma boa 
novidade, já que é um público 
antes distante das questões 
políticas. Para comparação, os 
moradores com idade entre 40 
e 49 somaram 22% e, os de 50 
a 59 anos, 23%.

O envolvimento dos mo-
radores do Centro foi o maior, 
com 13%, seguido dos muníci-
pes do Taboão, com 12% e do 
Campanário, com 11%.

Para o prefeito José de 
Filippi Júnior, o processo para 
construção do PPA foi a reto-
mada da participação popular 
de Diadema. “Foi um trabalho 
gratificante. O resultado da 
consulta é uma indicação muito 
forte daquilo que devemos con-
duzir na cidade”, destacou. 

A secretária de Planejamen-
to e Gestão, Fatinha Queiroz, 
disse que as tendas instaladas 
nos bairros criaram um canal 
de escuta popular importante 

e que o método deverá ser 
aperfeiçoado. Afirmou, ainda, 
acreditar que no próximo ano o 
processo de participação ocorra 
de maneira presencial. “O Plano 
Plurianual é um instrumento 
transformador diante da neces-
sidade da população”, disse.

De posse das propos-
tas, após o detalhamento e a 
sistematização, o Plano Plu-
rianual será apresentado aos 
vereadores na forma de projeto 
de lei. (Reportagem Local)

S.André amplia vacinação contra a 
para pessoas com mais de 43 anos

A Prefeitura de Santo 
André antecipou a vacina-
ção contra a covid-19 para 
munícipes com mais de 43 
anos sem comorbidades. A 
cidade já vacinou mais da 
metade da população adulta 
com pelo menos uma dose, 
o que garante ao município 
um índice de imunização 
maior do que os alcançados 
pelo estado e país.

“Mais um grupo que 
antecipamos para garan-
tir proteção para toda a 
nossa gente. Continua-
mos com planejamento 
e gestão, para otimizar 
as doses e fazer o quanto 
antes a imunização das 
pessoas. Santo André já 
vacinou metade da popu-
lação adulta”, destacou o 
prefeito Paulo Serra.

Para se vacinar é ne-
cessário realizar agenda-
mento pelo site psa.san-
toandre.br/vacinacovid, 
que indicará data, horário 
e local disponíveis. Todos 
os munícipes deverão, 
obri gatoriamente, apre-
sentar comprovante de 
residência e documento 
de identidade.

Santo André segue 
monitorando a evolução 
da pandemia e se mantém 
estruturada, implantando 
novas estratégias para ga-

rantir a vacinação de toda 
a população.

Apesar do avanço da 
vacinação no município, 
a Secretaria de Saúde de 
Saúde alerta sobre a ne-
cessidade de manter os 
protocolos sanitários com 
a higienização das mãos, 
distanciamento social e 
utilização de máscara.

Para esclarecer dúvidas 
e obter outras informa-
ções sobre o cadastramen-
to, além do portal da Pre-
feitura de Santo André, há 
também o telefone 0800-
4848004.

 
n ALIMENTOS
As pessoas agendadas 

para receber a imuniza-
ção podem levar 1 kg de 
alimento não perecível 
para doar nos pontos de 
vacinação e drive-thru da 
cidade. Essa ação contri-
buirá com a iniciativa do 
Fundo Social de Solida
riedade, presidido volun-
tariamente pela primei-
ra-dama Ana Carolina 
Barreto Serra, que está 
recebendo doações.

Os itens arrecadados 
são destinados ao Banco 
de Alimentos, que faz a en-
trega para as famílias em 
situação de vulnerabili-
dade. (Reportagem Local)

Maioria das sugestões ao PPA 
de Diadema focou em saúde

Idosa de 107 anos deixa Hospital de Campanha de São Caetano curada da covid-19
“A batchan (avó) tem boa 

genética.” Foi assim que a 
neta Ana Carolina Tanaka 
comemorou a saída da avó, 
Yumiko Tanaka, de 107 anos, 
do Hospital de Campanha de 
São Caetano, onde esteve in-

ternada por 16 dias após con-
trair covid-19.

Yumiko passou por interna-
ção por conta de uma pneumo-
nia. Se recuperou, mas o chiado 
no peito indicava uma crise 
de bronquite. Precisou tomar 

Para incentivar as 
aulas online, escolas de 

Ribeirão Pires produzem 
jornais periódicos

As escolas municipais E.M. 
Tia Mariinha e E.M. Prof. Val-
berto Fusari criaram mais um 
meio para incentivar a partici-
pação de seus alunos nas ativi-
dades do ensino remoto. As 
devolutivas enviadas às profes-
soras estão sendo destacadas 
nos periódicos Jornal Mariinha 
e Gazeta Fusarinho, publicações 
digitais compartilhadas com as 
famílias dos estudantes.

De forma simples, as equi-
pes das unidades escolares orga-
nizam o conteúdo que valoriza o 
resultado das tarefas feitas pelas 
crianças em casa, com apoio dos 
familiares. “Essa foi uma forma 
que encontramos de estimular 
as devolutivas. Ao ver a foto dos 
alunos fazendo as atividades, 
os pais são incentivados seguir 
participando”, explicou a co-
ordenadora da E.M. Tia Mari-
inha, Cleide Sanches.

A coordenadora da E.M. 
Prof. Valberto Fusari, Fernan-
da Lima, também ressalta o 
incentivo às famílias. “É uma 
forma de agradecer e valorizar 
essa participação. Além das 
atividades, pretendemos inserir 
sempre assuntos informativos 
referentes à infância, temas que 
contribuam com o desenvolvi-
mento das crianças e que sejam 
de interesse dos pais”. (RL)

R.G.da Serra terá drive 
thru no sábado; pessoas 

entre 43 e 49 anos podem 
se vacinar nas UBSs
Rio Grande da Serra deu 

início, nesta terça-feira (22), 
à vacinação contra a covid-19 
para pessoas de 43 a 49 anos. 
A imunização ocorre em todas 
as Unidades Básicas de Saúde, 
das 8h às 16h. A partir de hoje 
(24), a unidade Sítio Maria 
Joana fará as aplicações so-
mente às quintas-feiras. 

Com o objetivo de acelerar 
o processo de vacinação con-
tra a covid-19 no município, 
e, consequentemente, evitar 
aglomerações, Rio Grande da 
Serra terá no próximo sábado 
(26) a vacinação por sistema 
de drive-thru para pessoas de 
43 a 49 anos. 

A imunização será rea-
lizada em moradores que 
comparecerem em carros ou 
motos, sem necessidade de 
sair dos veículos para receber 
a dose. A ação ocorrerá das 8h 
às 16h, na Rua Prefeito Cido 
Franco. 530, ao lado da UBS 
do Centro. Mesmo dentro 
do veículo, é necessário estar 
com máscara facial.

Serviço - Vacinação Cov-
id. UBSs: A partir de terça, 22, 
das 8h às 16h - Grupo 43 a 49 
anos e segunda dose

Drive-Thru: Sábado, 26, 
das 8h às 16h - Grupo 43 a 49 
anos e segunda dose. (RL)
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antibiótico e, mesmo assim, 
os sintomas não melhoravam. 
Sempre acompanhada pela 
filha, que é médica, e pela neta, 
perceberam pelo oxímetro que 
a saturação não estava boa. Pro-
curaram atendimento médico 

no convênio e, quando foi con-
firmada a covid, a família, que 
mora na cidade há mais de 40 
anos, optou em procurar o Hos-
pital Municipal de Emergências 
Albert Sabin pela referência em 
atendimento em Saúde. 

Yumiko Tanaka nasceu em 
4 de maio de 1914, em Okina-
wa, Japão. Chegou ao Brasil em 
1959, teve seis filhos, seis netos 
e um bisneto. “Ela tem uma 
saúde de ferro. Se movimenta 
bem e sempre foi agradecida 

por tudo que conquistou. Ser-
emos eternamente gratos por 
todo cuidado que ela recebeu 
em nossa cidade e pe la vacina, 
que certamente não deixou que 
seu estado se agravasse”, afir-
mou Ana Carolina. (RL)
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DANIEL DIAS
AutoMotrix

O novo Peugeot 3008 de
sembarcou no Brasil impor
tado da França, como era o 
modelo anterior, apresentado 
no mercado nacional em 2017. 
Na linha 2022, a inédita ver
são esportiva GT tem preço 
de lançamento de R$ 249.990, 
enquanto a configuração Grif  e 
é vendida por R$ 229.990. 

A marca francesa pertencen
te ao Grupo Stellantis – união da 
FCA (Fiat/Chrysler) com a PSA  
(Peugeot/Citroën) – estima que 
os preços promocionais de lan
çamento vigorem por pelo me
nos dois meses, mas não infor
ma qual será o preço definitivo. 

Não se trata de nova geração 
e sim de uma reestilização do 
utilitário esportivo produzido 
na fábrica francesa de Sochaux, 
incorporando a nova identidade 
visual da montadora, com os já 
famosos “dentes de sabre” nos 
dois lados da dianteira, mostra
dos pela primeira vez no 208. 

Com 4,44 metros de com
primento, 2,04 m de largura 
(com os retrovisores), 1,62 m de 
altura e 2,67 m de distância de 
entreeixos, o 3008 têm dimen
sões próximas às do Jeep Com
pass, que lidera as vendas na
cionais de SUVs médios. Entre 
as principais novidades, a linha 

2022 do 3008 incorpora tec
nologias inteligentes de auxílio 
à condução de última geração, 
o novo iCockpit 2.0 equi pado 
com painel de instrumentos co
locado quase à altura dos olhos 
do motorista e novos mutimí
dias touchscreen com dez pole
gadas na GT e oito na Grife. 

Sob o capô, a linha 2022 
do 3008 preserva o motor 1.6 
THP (turbo) a gasolina, de 165 
cavalos a 6 mil rotações por 
minuto e torque de 24,5 kgfm 
a apenas 1.400 rpm. Atua em 
conjunto com a transmissão 
automática de seis marchas. Se
gundo a Peugeot, o propulsor 
tem pressão de turbo controlada 
eletronicamente, oferece torque 
em ampla faixa de rotação e con
sumo contido, graças ao uso da 
eletrônica e ao baixo atrito in
terno das peças móveis. Com 
isso, as duas versões têm ca
pacidade de acelerar de zero a 
100 km/h em 8,9 segundos e 
che gar à máxima de 206 km/h. 

O câmbio automático traz  
o modo manual, possibilitando 
que as trocas de marchas sejam 
feitas pelo motorista por meio 
de abas localizados atrás do vo
lante, que tem base e topo acha
tados. O câmbio tem tecnolo
gia Quickshift, para mudanças 
mais rápidas e com flui dez acen
tuada. Com três modos de con
dução – Normal, Eco e Espor

tivo –, o novo 3008 se propõe a 
transitar entre a esportividade, 
a economia e o conforto.

O estilo é um destaque dos 
produtos recentes da Peugeot e 
o novo 3008 não fica para trás 
no quesito. A dianteira reflete 
os códigos atuais da fabricante 
francesa. Uma nova grade sem 
moldura impõe aspecto sun
tuoso, ao mesmo tempo em que 
mantém a fluidez das linhas. A 
versão GT oferece  acabamento 
batizado pela marca de Dark 
Pack. Com esse pacote, a grade, o 
logo do fabricante e do modelo, 
um detalhe sobre os faróis nas 
laterais, os frisos do rack e uma 
barra no parachoque traseiro 
têm acabamento escurecido. Na 
Grife, todos esses deta lhes são 
cromados, diferenciando as duas 
versões em termos de visual. 

Os faróis dianteiros foram 
re desenhados para acentuar a 
agressividade. Contam com tec
nologia de LED nos dois níveis 
de acabamento, com prolonga
mento das luzes de circulação 
diurna (DRL) na forma de presa 
e extremidade cromada. Na 
con figuração GT, os faróis Full
LED sugerem “pegada” mais 
hightech, devido à extensão da 
assinatura luminosa. Os auxili
ares de neblina foram substituí
dos pela função “Foggy Mode” 
integrada, acendendo os faróis 
baixos com intensidade redu

zida quando as luzes de neblina 
traseiras são acionadas.

Atrás, as novas lanternas 
adotam a tecnologia FullLED 
(inclusive para a luz de ré) e exi
bem desenho que a Peugeot cha
ma de “garras de leão” em 3D, 
em assinatura luminosa bem 
incisiva. As setas de direção são 
do tipo “scrolling” (se acendem 
de forma sequencial), enquanto 
as lanternas são recobertas com 
acabamento em black piano, 
prolongandose por toda a lar
gura da tampa do portamalas 
de ambos os lados do veículo. 
Os emblemas “GT” nos para
lamas dianteiros e na tampa 
do portamalas valorizam a 
configuração mais esportiva.

O sistema de auxílio à con
dução Peugeot Driver Assist 

Plus tem como maior destaque 
o piloto automático adaptativo e 
inteligente com função stop&go, 
que para o 3008 quando o carro 
à frente freia e o reacerela três 
segundos após o outro veículo 
voltar a andar. Também fazem 
parte do sistema a correção e o 
alerta de permanência em faixa,  
que orienta o condutor a per
manecer na faixa e a manter as 
mãos no volante; o Active Safety 
Brake, ou frenagem automática 
de emergência – que opera de 5 
km/h a 140 km/h, detectando 
carros e pedestres, com alerta 
de risco de colisão –, e o leitor de 
sinalização de velocidade com 
reconhecimento ampliado das 
placas de trânsito, adequan
dose automaticamente ao li
mite mostrado na estrada. 

O Peugeot Driver Assist Plus 
é complementado por câmeras 
dianteira e traseira em 360º, 
pelo Peugeot Park Assist – que 
procura vagas e estaciona o carro 
sozinho em espaços paralelos 
ou transversais –, pelo alerta de 
atenção do condutor, pela as
sistência de farol alto e pelo siste
ma de vigilância de ponto cego. 

A abertura do portamalas 
sem o uso das mãos – pode 
ser feita pelo simples toque da 
ponta do pé na parte de baixo 
do parachoque – e o teto so
lar panorâmico são itens de 
conforto de série em ambas as 
versões. O modelo traz quatro 
opções de cor na versão Grife 
e duas na GT – a confi guração 
mais esportiva é a grande apos
ta da marca para o modelo.
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Imprescindíveis no dia a dia, 
os smartphones se integram ao 
novo 3008. As informações são 
exibidas na central multimídia 
graças à compatibilidade com o 

sistema MirrorScreen, que in
clui espelhamento com Apple 
CarPlay e Android Auto. Para a 
recarga dos aparelhos, na parte 
dianteira do console central, há  

recarga sem fio, por indução, e 
entrada USB. Na traseira, duas 
novas portas USB complemen
tam as possi bilidades de recarga. 

Para o conforto sonoro dos 
ocupantes, o SUV da Peugeot po
de ser equipado com o sistema 
Hifi premium de 515 watts da 
Focal, marca francesa de alta 
fi delidade. As grades dos alto
falantes (tweeters e saída central) 
ganharam acabamento bronze. 

Há diferenças no interior das duas 
versões. Na Grife, os revestimen
tos são em couro, enquanto na 
GT são em Alcântara – na versão 
esportiva, o retrovisor interno é 
eletrocrômico e sem moldura.

O novo 3008 dará acesso à 
plataforma de compras Cart, que 
a Stellantis estreará no segundo 
semestre. Por meio de app para 
pagamentos online compatível 
com a central multimídia do carro 

será possível usufruir de produtos 
e serviços sem sair do veículo. 

Um dos exemplos de parceria 
do Cart é com a ConectCar, pela 
qual os usuários poderão pagar  
pedágios e estacionamentos. O 
motorista pode acompanhar no
tificações de pagamentos, tran
sações recentes e fazer a busca 
por estabelecimentos creden
ciados mais próximos pela cen
tral multimídia do carro. O Cart 

está instalado de forma experi
mental no novo 3008 e, por en
quanto,  habilitado apenas para 
esta be lecimentos nos Estados 
de São Paulo e Minas Gerais. 

A Peugeot não definiu qual 
será a taxa do serviço, mas con vi 
dará os 50 primeiros compra do  res 
do novo 3008 a experimen tar 
em primeira mão as fun ci o na li
dades do Cart e contribuir com 
a criação do produto. (DD)

Motor 1.6 turbo de 165 cv é o mesmo da linha anterior; modelo incorpora tecnologias de auxílio a condução e o i-Cockpit 2.0; bancos são revestidos em couro na versão Griffe

a força da 
ELEGÂNCIA

Peugeot apresenta no Brasil a linha 2022 do  
utilitário esportivo 3008, que é produzido na França

Dentes de sabre 
herdados do 208 
são destaque 
no desenho 
da dianteira, 
enquanto a 
traseira é 
marcada pela 
faixa em black 
piano que se 
prolonga por 
toda a largura 
da tampa do 
porta-malas
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

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

Anuncie: 4057-9000

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
‘‘ Você pode acreditar

/diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Você pode acreditar
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Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Publicidade Legal
Prefeitura do  MunicíPio  

de diadeMa

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS VISUAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS - ADAVIDA - CNPJ sob nº 02.273.306/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020 - VALORES EM REAIS

ATIVO                        31/12/2019              31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE         18.357,10                13.325,71
Caixa                            6.241,05                 4.581,26
Bancos c/Movimento                10,00                  1.363,24
Aplicações Financeiras         12.106,05                  7.381,21
Adiantamentos diversos   0,00                          0,00
IMOBILIZADO            1.728,74                     138,21
Moveis e Utensílios         10.936,76                10.936,76
Instalações            3.900,00                    3.900,00
Maquinas e equipamentos         26.214,95               26.214,95
Benfeitorias Imov Terc              133,77                        133,77
Computadores e Periféricos         33.162,30                 33.162,30
Aparelhos de Comunicação              699,60                       699,60
Licença de software           2.118,54                    2.118,54
(- ) Depreciação acumulada        -75.437,18                 -77.027,71
ATIVO TOTAL          20.085,84                 13.463,92
PASSIVO                       31/12/2019             31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE           7.167,49                 6.959,04
Fornecedores                                  0,00                           0,00
Tributos Retidos a Recolher              120,32                            0,00
Contas a Pagar                           3.047,17                     2.959,04
Mutuo Pessoa Fisica           4.000,00                    4.000,00
PATRIMONIO SOCIAL         11.931,88                12.918,37
Variação Patrimonial Acumulada    11.931,88                 12.918,37
Ajuste de Exercios Anteriores   0,00                            0,00
Superavit / Deficit do Período          986,49                    -6.413,49
PASSIVO TOTAL                         20.085,86                  13.463,92

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

                                                   Variação       Resultado      Total
                                                 Patrimonial   do Período 
SALDOS EM 31/12/2019       11.931,88  11.931,88
Transferência para:   
- Superavit / Deficit do Período         986,49      -6.413,49 -5.427,00
- Variação Patrimonial 
Acumulada                                0,00     0,00        0,00
- Ajuste Exercicio Anterior                0,00     0,00          0,00
SALDOS EM 31/12/2020       12.918,37      -6.413,49 6.504,88
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PELO 
MÉTODO DIRETO
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Doações                253.367,56
Recebimento Outras receitas                                               24.750,00
Pagamento de Compras à Vista                                                         -
Pagamento a Fornecedores                          -6,00
Pagamento de Impostos                      -481,28
Pagamento Diversos                                 -
Pagamento de Adiantamento de Despesas                                        -
 Pagamento de Despesas Administrativas                        -282.585,42
Acréscimo de Caixa originado das atividades 
operacionais                                                                        -4.955,14
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS                                                -
Recebimento de Aumento de Capital                                                  -
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                                                   -
Recebimento de Venda de Imobilizado                                               -
Pagamento de Aquisição de Imobilizado                                            -
Rendimento Aplicação de Liquidez Imediata                        5,66
Acrescimo de Caixa originado das Atividades 
de Investimentos                                                                         5,66 
ACRESCIMO/DECRESCIMO  DE CAIXA DO PERÍODO    -4.949,48
Saldo de Caixa, Banco e Aplic.Financ.Liquidez
Imediata 31/12/2019                 18.357,10
Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2020                          13.325,71
VARIAÇÃO DE CAIXA                 -5.031,39
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO    30/12/2019           30/12/2020
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE           431.163,30           282.191,48
Doações e Subvenções                          431.163,30          282.191,48
DESP. / REC. OPERACIONAL              -432.630,54         -288.604,97
(-) Despesas Operacionais                    -432.630,54         -288.612,12
Receitas Operacionais                                 2.453,73                      7,15
RESULTADO OPERACIONAL                      986,49             -6.413,49
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS        986,49             -6.413,49
(-) Provisão da CSLL e IRPJ                             0,00                     0,00
RESULTADO DO PERIODO                        986,49             -6.413,49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EXERCÍCIO FINDO  2020

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL
A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS VISUAIS E DEFI-
CIENTES AUDITIVOS - ADAVIDA, foi constituída em 16/10/1997 e tem 
sua sede na Av. Andrade Neves, nº 299, Vila Helena, Santo André - SP 
É uma ASSOCIAÇÃO, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo 
como finalidades conforme o artigo 2º do seu estatuto,a defesa dos in-
teresses das pessoas com deficiência em todas as esferas da sua vida, 
buscando a ampliação da assistência, orientação,proteção,educação 
capacitação profissional e agenciamento de mão de-de-obra das 
pessoas deficientes, promovendo o bem estar dos deficientes, seus 
familiares bem como os demais cidadãos.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abran-
gem a legislação societária os Pronunciamentos as Orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as normas emitidas (CFC) e nas disposições aplicáveis às ins-
tituições sem fins lucrativos e as fundações, em especial a Resolução 
nº 1.409/12 da ITG 2002 e a Lei 12.101 de 27/09/2009 que dispõem 
sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social 
a Entidade adotou a Resolução Lei nº 11.941/09, que alteram artigos 
da Lei nº 6.404/76 Resolução CFC nº 877/2000.
NOTA 3 - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS
a) A Entidade adota o princípio da competência para registro das 
receitas e despesas, bem como para elaboração das demonstrações 
contábeis.  

b) A totalidade das doações recebidas são sem restrição e através de 
recibos e depósitos bancários, tendo recebido em 2020 as seguintes 
receitas : doações de Pessoas JurídicasR$ 17.252,28 , Físicas: R$ 
240.189,20 e receitas operacionais : R$ 7,15
c) Além das doações, esta entidade promoveu eventos com a finali-
dade de angariar fundos para complementar os custos com as suas 
atividades, no montante de R$ 24.750,00
d) Todos os recursos recebidos foram aplicados no fornecimento de 
serviços à comunidade, sem restrição, tais como: Interprete de libras, 
Fonoaudióloga,Terapia Ocupacional,Pedagogia,Psicologia,Psicopeda
gogia e Assistência Social. e Investimentos Patrimoniais.
e) Houve recebimento de subvenções no exercício.  
Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram 
contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim 
apresentados na Demonstração do Superávit/Deficit do Exercício.
Os critérios de avaliação dos ativos e passivos são os seguintes: 
f) Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos 
pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas 
contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
g) Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhe-
cidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores e tributos 
retidos à recolher.
h)  Ativo não Circulante – Imobilizado e Intangível:
Intangível – As contas do intangível estão representas por licenças de 
uso de softwares sendo avaliadas ao custo de aquisição.
Imobilizado – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao 
custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método line-
ar, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que 
levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas 
seguintes taxas anuais.
Tabela de Depreciação/Amortização    
Itens Vida Útil Taxa Anual     
Computadores e Periféricos 05 Anos                                         20,00%
Instalações 10 Anos                                                                   10,00%
Aparelhos de comunicação 10 Anos                                          10,00%
Máquinas e Equipamentos 10 Anos                                             10,00%
Móveis e Utensílios 10 Anos                                                         10,00%
Licença de Software 5 Anos                                                       20,00%
i) Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de reali-
zação.
3.1  as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos re-
cursos e as responsabilidades decorrentes dessas subvenções;
Houve recebimento de subvenções no decorrer do exercício, no valor 
de R$ 1.435,19 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente 
3.2  os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades 
decorrentes de tais recursos;    
Não houve entrada de recursos restritos e ou de aplicação restrita no 
decorrer do exercício.
3.3  os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do 
doador; 
Não houve entrada de recursos restritos e ou de aplicação restrita no 
decorrer do exercício.
3.4  eventos subsequentes à data do encerramento do exercício 
que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação 
financeira e os resultados futuros da entidade;
Não há registro de eventos subsequentes que possam ter efeitos 
relevantes na situação financeira e resultados.   
3.5  as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das 
obrigações em longo prazo;
Não há obrigações de longo prazo
3.6   informações sobre os seguros contratados;
Houve contratação de seguros no ano de 2020 ref.Seguro Predial  
3.7  os critérios e procedimentos do registro contábil de depre-
ciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, devendo ser 
observado a obrigatoriedade do reconhecimento com base em 
estimativa de sua vida útil;
Nota explicativa 3,item h.     
3.8  segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais 
atendimentos realizados pela entidade;
Não há atendimento sem recursos próprios
3.9  todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de 
forma segregada, destacando aquelas que devem ser utilizadas 
na prestação de contas nos órgãos governamentais, apresentando 
dados quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número de 
atendidos, número de atendimentos, número de bolsistas com 
valores e percentuais representativos; 
Os atendimentos são totalmente gratuitos
3.10  a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e 
o valor reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos 
serviços prestados.
Conforme demonstração acima na DRE, os custos foram maiores que 
as receitas no ano de 2020.   
 NOTA 4 - PATRIMÔNIO SOCIAL    
a) Resultado Acumulado: O resultado acumulado é de superávits de R$ 
6.504,88 ( seis mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e oito centavos 
), sendo que R$12.918,37 (doze mil, novecentos e dezoito reais e trinta 
e sete centavo, é de variação patrimonial acumulada  até 31/12/2020 
e  R$ 6.413,49 (seis mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e nove 
centavos) de resultado do período.

CONTINUAÇÃOä

CONTINUAÇÃOä

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado 
em 31 de Dezembro de 2020 cujo ATIVO  e  PASSIVO  estão uniformes 
na  mesma  importância de  R$ 13.463,92 ( treze mil, quatrocentos e 
sessenta e tres reais e noventa e dois centavos ). Ressalvando que 
a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao 
aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com 
elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa 
que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Santo André, 31 de Dezembro de 2020 
Aparecida de Fátima Guimarães 

Negresiolo
Presidente

CPF nº 001.743.328-23

Humberto Sérgio Batella
Contador

CRC   1SP 151697/O-0
CPF: 648.853.138-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pregão Eletrônico:79/2021 - PC:112/2021.Objeto: 
Registro de preços para o Fornecimento de Medica-
mentos Manipulados.Agendado para: 15/07/2021 às 
09h00. Pregão Eletrônico:77/21 - PC:23/21. Objeto: 
Contrato de Fornecimento de Água Mineral. Agen-
dado: 08/07/21 às 09h00. Pregão Eletrônico:78/21 - 
PC:14/21. Objeto: Registro de Preços Para o Forne-
cimento de Calçados e Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIS) para o Efetivo da Guarda Civil Mu-
nicipal de Diadema. Agendado: 15/07/21 às 09h00. 
Pregão Eletrônico:76/21 - PC:320/20. Objeto: Re-
gistro de Preços para o Fornecimento de Pneus 
de Motos e de Veículos Quatro Rodas. Agendado: 
08/07/21 às 09h00. Informações, e/ou retirada Edital 
completo, mediante pagamento das cópias, sito no 
Serv. Compras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 
- Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias úteis das 09:00 
às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. www.diadema.
sp.gov.br
Pregão Eletrônico: 005/2021 - PEC: 001/2021. Ob-
jeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-
MENTO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILO-
TADAS E BATERIAS SOBRESSALENTES PARA 
USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE DIADEMA.  
Resumo 1º Apostilamento a Ata RP: 089/2021 entre 
Município de Diadema e Powertop – Geo Tecnolo-
gias Ltda, p/fazer constar a participação da Secreta-
ria de Comunicação na Ata. 
Pregão Eletrônico:30/21 - PC:299/20. Objeto: Regis-
tro de Preços para o Fornecimento de Medicamen-
tos - Demanda Judicial. Homologado o pregão em 
epígrafe declarando a licitação fracassada de acor-
do c/Desp. Pregoeiro(a).
Pregão Eletrônico:45/21 - PC:51/21. Objeto: Regis-
tro de Preços para Material de Coleta de Exames 
de Detecção de Covid-19. Homologo o objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pregão Eletrônico:46/21 - PC:22/21. Objeto: FOR-
NECIMENTO DE SACOS PARA EXUMAÇÃO PARA 
USO DO SERVIÇO CEMITERIAL. Homologo o ob-
jeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pre-
goeiro.
Pregão Eletrônico:42/21 - PC:48/21. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA INSUMOS E KITS DE 
LABORATÓRIO. Homologo o objeto do pregão em 
epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro.
Pregão Eletrônico: 048/2021 - PC: 240/2020. Obje-
to: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DO SISTEMA À VÁCUO E AR COM-
PRIMIDO MEDICINAL. Homologado o pregão em 
epígrafe declarando a licitação deserta de acordo c/
Desp. Pregoeiro (a).
Pregão Eletrônico:31/21 - PC:311/20. Objeto: Re-
gistro de Preços Para o Fornecimento de Insumos 
Odontológicos. Homologo o objeto do pregão em 
epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pregão Eletrônico:54/21 - PC:92/21. Registro de 
Preços para o Fornecimento de Frascos Para Coleta 
e Testes de Gravidez. Homologo o objeto do pregão 
em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
PR.Eletrônico: 052/2021 - PC: 041/2021. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE COLETES BALÍSTICOS E CAPAS DE PLA-
CAS BALÍSTICAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICI-
PAL DE DIADEMA. Homologo e Adjudico objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
gão Eletrônico:30/21 - PC:299/20. Objeto: Registro 
de Preços para o Fornecimento de Medicamentos - 
Demanda Judicial. Tornamos público que a Licitação 
em epígrafe foi declarada “Fracassada”.
Pregão Eletrônico:45/21 - PC:51/21. Objeto: Regis-
tro de Preços para Material de Coleta de Exames 
de Detecção de Covid-19.Tornamos pública a clas-
sificação preços ref. pregão em epígrafe. JOSIL-
MED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI-EPP, Item: 01 TUBO CÔNICO GRADU-
ADO ESTÉRIL POLIPROPILE. Qtde: 80.000 uni. 
Vlr unit: R$0,7900. Marca: BRIT;Item: 02 SWAB 
ESTÉRIL C/PONTA DE FIBRA DE RAYON. Qtde: 
160.000  uni. Vlr unit: R$0,3900. Marca: SWAB CB 
BRASIL;MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, 
Item: 03 TUBO CÔNICO GRADUADO ESTÉRIL 
POLIPROPILE. Qtde: 20.000 uni. Vlr unit: R$0,7900. 
Marca: DESKARPLAS; Item: 04 SWAB ESTÉRIL C/
PONTA DE FIBRA DE RAYON. Qtde: 40.000  uni. 
Vlr unit: R$0,3900. Marca: NEOLAB.
Pregão Eletrônico:46/21 - PC:22/21. Objeto: FOR-
NECIMENTO DE SACOS PARA EXUMAÇÃO PARA 
USO DO SERVIÇO CEMITERIAL. Tornamos públi-
ca a classificação preços ref. pregão em epígrafe. 
Josilmed Comércio de Material Hospitalar Eireli 
- EPP, Item: 01 SACO P/EXUMAÇÃO C/ZIPER/LA-
CRE/CART.75X57. Qtde: 1.600 uni. Vlr unit: R$9,48. 
Marca: Brit.
Pregão Eletrônico:42/21 - PC:48/21. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA INSUMOS E KITS DE 
LABORATÓRIO. Tornamos pública a classificação 
preços ref. pregão em epígrafe. MASTER DIAG-
NOSTICA PRODS. LAB. E HOSP. LTDA, Itens: 
04 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8MM. Qtde: 
72.800 uni. Vlr unit: R$1,10. Marca: VACUPLAST; 
12 TUBO CÔNICO POLIPROPILENO GRADUA-
DO 12ML. Qtde: 2.400 uni. Vlr unit: R$0,26. Marca: 
CRALPLAST.SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, 
Item: 05 MEIO CROMOGÊNICO EM PLACA DE 90 
MM. Qtde: 41.400 uni. Vlr unit: R$5,90. Marca: BIO-
MERIUEX. MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, Itens: 01 
TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL. Qtde: 
20 uni. Vlr unit: R$149,50. Marca: INCOTERM; 03 
CEPA PADRÃO PSEUDOMONAS AERUGINOSAS. 
Qtde: 2 fra. Vlr unit: R$80,00. Marca: NEWPROV; 06 
FRASCO PLÁSTICO P/COLETA DE URINA 24 H. 
Qtde: 4.500 fra. Vlr unit: R$6,50. Marca: FIRSTLAB; 
07 KIT P/DETECÇÃO DE CÉLULAS DE LE Qtde: 16 
kit. Vlr unit: R$380,00. Marca: EBRAM; 08 LÂMPA-
DA HALÓGENA 6V-20W P/MICROSCOPIA. Qtde: 
6 cx. Vlr unit: R$14,50. Marca: XELUX; 09 PLACA 
DE KHAN KLINE ESCAVADA. Qtde: 9 pç. Vlr unit: 
R$46,50. Marca: PERFECTA; 10 ALÇA DE INOCU-
LAÇÃO DESCARTÁVEL 1,0 ΜL. Qtde: 384 pct. Vlr 
unit: R$20,99. Marca: CRALPLAST; 11 ALÇA DE 
INOCULAÇÃO DESCARTÁVEL 10,0 ΜL. Qtde: 36 
pct. Vlr unit: R$21,29. Marca: CRALPLAST; 13 LA-
MÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA. APRE. 
Qtde: 8.000 uni. Vlr unit: R$0,08. Marca: FIRSTLAB; 
14 TUBO CAPILAR SEM HEPARINA. APRESEN-
TACAO. Qtde: 375 tubo. Vlr unit: R$22,00. Marca: 
MICRON; 15 CONJUNTO P/COLORAÇÃO RÁPIDA 
HEMATOLOGIA. Qtde: 30 jg. Vlr unit: R$25,95. Mar-
ca: NEWPROV; 16 SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE. 
Qtde: 2 l. Vlr unit: R$74,90. Marca: NEWPROV; 17 
CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE. Qtde: 3 
fra. Vlr unit: R$20,95. Marca: NEWPROV; 18 LÂMI-
NA DE VIDRO LAPIDADA P/MICROSCOPIA. Qtde: 
76.800 uni. Vlr unit: R$0,11. Marca: FIRSTLAB; 19 
FUCSINA SEGUNDO ZIEHL P/COLORAÇÃO DE. 
Qtde: 36 fra. Vlr unit: R$35,95. Marca: NEWPROV; 
20 ÁLCOOL ÁCIDO P/COLORAÇÃO DE ESFRE-
GAÇOS. Qtde: 72 fra. Vlr unit: R$22,99. Marca:  
NEWPROV; 21 AZUL DE METILENO P/COLORA-
ÇÃO ESFREGAÇOS. Qtde: 36 fra. Vlr unit: R$21,95. 
Marca: NEWPROV; 22 VIOLETA GENCIANA SE-
GUNDO GRAM P/COLORAÇ. Qtde: 8 l. Vlr unit: 
R$24,99. Marca: NEWPROV; 23 LUGOL SEGUN-
DO GRAM P/COLORAÇÃO ESFREGAÇO. Qtde: 8 
fra. Vlr unit: R$42,95. Marca: NEWPROV; 24 ÁLCO-
OL ACETONA P/COLORAÇÃO DE GRAM. Qtde: 12 
fra. Vlr unit: R$27,95. Marca: NEWPROV; 25 FUCSI-
NA SEGUNDO GRAM 1000ML. Qtde: 8 fra. Vlr unit: 
R$16,99. Marca: NEWPROV; 26 CEPA PADRÃO 
ESCHERICHIA COLI. Qtde: 2 fra. Vlr unit: R$80,00. 
Marca: NEWPROV; 27 TERMÔMETRO MÁXIMA E 

MÍNIMA DIGITAL. Qtde: 5 uni. Vlr unit: R$149,50. 
Marca: INCOTERM; 28 FRASCO PLÁSTICO P/
COLETA DE URINA 24 H. Qtde: 1.500 fra. Vlr unit: 
R$6,50. Marca: FIRSTLAB; 29 LÂMPADA HALÓGE-
NA 6V-20W P/MICROSCOPIA. Qtde: 2 cx. Vlr unit: 
R$14,50. Marca: XELUX; 30 PLACA DE KHAN KLI-
NE ESCAVADA. Qtde: 3 pç. Vlr unit: R$46,50. Mar-
ca: PERFECTA; 31 ALÇA DE INOCULAÇÃO DES-
CARTÁVEL 1,0 ΜL. Qtde: 96 pcti. Vlr unit: R$20,99. 
Marca: CRALPLAST; 32 ALÇA DE INOCULAÇÃO 
DESCARTÁVEL 10,0 ΜL. Qtde: 12 pct. Vlr unit: 
R$21,29. Marca: CRALPLAST; 33 TUBO CÔNICO 
POLIPROPILENO GRADUADO 12ML. Qtde: 600 
uni. Vlr unit: R$0,42. Marca: CRALPLAST; 34 LA-
MÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA. APRE. 
Qtde: 2.000 uni. Vlr unit: R$0,08. Marca: FIRSTLAB; 
35 TUBO CAPILAR SEM HEPARINA. APRESEN-
TACAO. Qtde: 125 tubo. Vlr unit: R$22,00. Marca: 
MICRON; 36 LÂMINA DE VIDRO LAPIDADA P/
MICROSCOPIA. Qtde: 19.200 uni. Vlr unit: R$0,11. 
Marca: FIRSTLAB; 37 FUCSINA SEGUNDO ZIEHL 
P/COLORAÇÃO DE. Qtde: 12 fra. Vlr unit: R$35,95. 
Marca: NEWPROV; 38 ÁLCOOL ÁCIDO P/COLO-
RAÇÃO DE ESFREGAÇOS. Qtde: 24 fra. Vlr unit: 
R$22,99. Marca: NEWPROV; 39 AZUL DE METILE-
NO P/COLORAÇÃO ESFREGAÇOS. Qtde: 12 frai. 
Vlr unit: R$21,95. Marca: NEWPROV; 40 VIOLETA 
GENCIANA SEGUNDO GRAM P/COLORAÇ. Qtde: 
2 l Vlr unit: R$24,99. Marca: NEWPROV; 41 LUGOL 
SEGUNDO GRAM P/COLORAÇÃO ESFREGAÇO. 
Qtde: 2 fra. Vlr unit: R$42,95. Marca: NEWPROV; 
42 ÁLCOOL ACETONA P/COLORAÇÃO DE GRAM. 
Qtde: 3 fra. Vlr unit: R$27,95. Marca: NEWPROV; 
43 FUCSINA SEGUNDO GRAM 1000ML. Qtde: 2 
fra. Vlr unit: R$16,99. Marca: NEWPROV. O item 02 
restou fracassado.
Pregão Eletrônico: 048/2021 - PC: 240/2020. Obje-
to: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DO SISTEMA À VÁCUO E AR COM-
PRIMIDO MEDICINAL. Tornamos público que a Lici-
tação em epígrafe foi declarada “deserta”. 
Pregão Eletrônico:31/21 - PC:311/20. Objeto: Re-
gistro de Preços Para o Fornecimento de Insumos 
Odontológicos. Tornamos pública a classificação 
preços ref. pregão em epígrafe. AIRMED EIRE-
LI, Item: 01 BROCA ACABAMENTO FINO 1112 F. 
Qtde: 600 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 
3R; Item: 02 BROCA ACABAMENTO FINO 3118 F. 
Qtde: 600 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 
3R; Item: 03 BROCA ACABAMENTO FINO 3195 F. 
Qtde: 600 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 
3R; Item: 04 BROCA CILINDRICA DIAMANTADA 
N°1095. Qtde: 600 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: 
CHAMPION- 3R; Item: 05 BROCA DE ACABAMEN-
TO DIAMANTADA N°2135F. Qtde: 600 uni. Vlr unit: 
R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 06 BROCA 
DE ACABAMENTO DIAMANTADA N°3195F. Qtde: 
600 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 07 BROCA DE AR DIAMANTADA 1045. Qtde: 
750 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 08 BROCA DE AR DIAMANTADA 1047. Qtde: 
750 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 11 BROCA DIAMANTA FG CILÍNDR.PLANA 
Nº1093. Qtde: 750 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: 
CHAMPION- 3R; Item: 12 BROCA DIAMANTA FG 
CILÍNDR.PLANA Nº2094. Qtde: 750 uni. Vlr unit: 
R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 13 BROCA 
DIAMANTA FG CILÍNDR.PLANA Nº3097. Qtde: 
750 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 14 BROCA DIAMANTA FG CONICA ARRE-
DOND.Nº4138. Qtde: 750 uni. Vlr unit: R$1,98. Mar-
ca: CHAMPION- 3R; Item: 15 BROCA DIAMANTA 
FG CONICA ARREDOND.Nº4230. Qtde: 750 uni. 
Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 16 
BROCA DIAMANTA FG CONICA PLANA Nº3070. 
Qtde: 750 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 
3R; Item: 17 BROCA DIAMANTA FG EXTREM.OGI-
VAL Nº2214. Qtde: 450 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: 
CHAMPION- 3R; Item: 18 BROCA DIAMANTA FG 
EXTREM.OGIVAL Nº2215. Qtde: 450 uni. Vlr unit: 
R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 19 BROCA 
DIAMANTA FG EXTREM.OGIVAL Nº3215. Qtde: 
450 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 20 BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO 
N°1342. Qtde: 750 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: 
CHAMPION- 3R; Item: 21 BROCA ESFÉRICA DIA-
MANTADA N°1014. Qtde: 900 uni. Vlr unit: R$1,98. 
Marca: CHAMPION- 3R; Item: 22 BROCA FG ACA-
BAMENTO FINO N.1190 F. Qtde: 600 uni. Vlr unit: 
R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 23 BROCA 
P/ACABAMENTO TIPO SHOFU. Qtde: 600 uni. Vlr 
unit: R$9,67. Marca: DEDECO; Item: 24 GRAMPO 
PARA ENDODONTIA Nº201. Qtde: 150 pç. Vlr unit: 
R$18,30. Marca: GOLGRAN; Item: 25 GRAMPO 
PARA ENDODONTIA Nº209. Qtde: 150 pç. Vlr unit: 
R$18,30. Marca: GOLGRAN; Item: 26 GRAMPO 
PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NºW14 A. Qtde: 
150 uni. Vlr unit: R$18,30. Marca: GOLGRAN;Item: 
27 BROCA ACABAMENTO FINO 1112 F. Qtde: 200 
uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 
28 BROCA ACABAMENTO FINO 3118 F. Qtde: 200 
uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 
29 BROCA ACABAMENTO FINO 3195 F. Qtde: 200 
uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 
30 BROCA CILINDRICA DIAMANTADA N°1095. 
Qtde: 200 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAM-
PION- 3R; Item: 31 BROCA DE ACABAMENTO 
DIAMANTADA N°2135F. Qtde: 200 uni. Vlr unit: 
R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 32 BROCA 
DE ACABAMENTO DIAMANTADA N°3195F. Qtde: 
200 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 33 BROCA DE AR DIAMANTADA 1045. Qtde: 
250 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 34 BROCA DE AR DIAMANTADA 1047. Qtde: 
250 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 37 BROCA DIAMANTA FG CILÍNDR.PLANA 
Nº1093. Qtde: 250 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: 
CHAMPION- 3R; Item: 38 BROCA DIAMANTA FG 
CILÍNDR.PLANA Nº2094. Qtde: 250 uni. Vlr unit: 
R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 39 BROCA 
DIAMANTA FG CILÍNDR.PLANA Nº3097. Qtde: 
250 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 40 BROCA DIAMANTA FG CONICA ARRE-
DOND.Nº4138. Qtde: 250 uni. Vlr unit: R$1,98. Mar-
ca: CHAMPION- 3R; Item: 41 BROCA DIAMANTA 
FG CONICA ARREDOND.Nº4230. Qtde: 250 uni. 
Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 42 
BROCA DIAMANTA FG CONICA PLANA Nº3070. 
Qtde: 250 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 
3R; Item: 43 BROCA DIAMANTA FG EXTREM.OGI-
VAL Nº2214. Qtde: 150 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: 
CHAMPION- 3R; Item: 44 BROCA DIAMANTA FG 
EXTREM.OGIVAL Nº2215. Qtde: 150 uni. Vlr unit: 
R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 45 BROCA 
DIAMANTA FG EXTREM.OGIVAL Nº3215. Qtde: 
150 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; 
Item: 46 BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO 
N°1342. Qtde: 250 uni. Vlr unit: R$1,98. Marca: 
CHAMPION- 3R; Item: 47 BROCA ESFÉRICA DIA-
MANTADA N°1014. Qtde: 300 uni. Vlr unit: R$1,98. 
Marca: CHAMPION- 3R; Item: 48 BROCA FG ACA-
BAMENTO FINO N.1190 F. Qtde: 200 uni. Vlr unit: 
R$1,98. Marca: CHAMPION- 3R; Item: 49 BROCA 
P/ACABAMENTO TIPO SHOFU. Qtde: 200 uni. Vlr 
unit: R$9,67. Marca: DEDECO; Item: 50 GRAMPO 
PARA ENDODONTIA Nº201. Qtde: 50 pç. Vlr unit: 
R$18,30. Marca: GOLGRAN; Item: 51 GRAMPO 
PARA ENDODONTIA Nº209. Qtde: 50 pç. Vlr unit: 
R$18,30. Marca: GOLGRAN; Item: 52 GRAMPO 
PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NºW14 A. Qtde: 
50 uni. Vlr unit: R$18,30. Marca: GOLGRAN; Itens 
desertos: 09, 10, 35 e 36.
Pregão Eletrônico:54/21 - PC:92/21. Registro de 
Preços para o Fornecimento de Frascos Para Co-
leta e Testes de Gravidez. Tornamos pública a clas-
sificação preços ref. pregão em epígrafe. MEDICAL 
CHIZZOLINI LTDA, Item: 01 FRASCO ESTÉRIL 
PARA UROCULTURA. Qtde: 32.000 uni. Vlr unit: 
R$ 0,4300. Marca: FIRSTLAB; Item: 02 FRASCO 
DESCARTÁVEL P/URINA E FEZES. Qtde: 160.000 
uni. Vlr unit: R$ 0,3900. Marca: FIRSTLAB; Item: 
03 TIRA REAGENTE P/DIAGNÓSTICO DE GRA-
VIDEZ. Qtde: 9.600 uni. Vlr unit: R$ 0,9800. Mar-
ca: ACRO BIOTECH; Item: 04 FRASCO ESTÉRIL 
PARA UROCULTURA. Qtde: 8.000 uni. Vlr unit: 
R$ 0,4300. Marca: FIRSTLAB; Item: 05 FRASCO 
DESCARTÁVEL P/URINA E FEZES. Qtde: 40.000 
uni. Vlr unit: R$ 0,3900. Marca: FIRSTLAB; Item: 
06 TIRA REAGENTE P/DIAGNÓSTICO DE GRAVI-
DEZ. Qtde: 2.400 uni. Vlr unit: R$ 0,9800. Marca: 
ACRO BIOTECH.
PR.Eletrônico: 052/2021 - PC: 041/2021. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE COLETES BALÍSTICOS E CAPAS DE PLA-
CAS BALÍSTICAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICI-
PAL DE DIADEMA. Tornamos pública a classificação 
preços ref. pregão em epígrafe: R D DAVID PRO-
DUTOS PROMOCIONAIS, ITENS: 08 – CAPA EXT 
COLETE BALÍSTICO AZUL NOITE MASC. TAM. P. 
Qtde: 87 UN. Vlr. Unitário: R$ 115,00; 09 – CAPA 
EXT.COLETE BALÍSTICO AZUL NOITE MASC. 
TAM. M. Qtde: 267 UN. Vlr. Unitário: R$ 115,00; 
10 – CAPA EXT. COLETE BALÍSTICO AZUL NOI-
TE MASC. TAM. G. Qtde: 128 UN. Vlr. Unitário: R$ 
115,00; 11 – CAPA EXT. COLETE BALÍSTICO AZUL 
NOITE MASC. TAM. XG. Qtde: 24 UN. Vlr. Unitário: 
R$ 118,00; 12 – CAPA EXT. COLETE BALÍSTICO 
AZUL NOITE FEM. TAM. P. Qtde: 19 UN. Vlr. Uni-
tário: R$ 118,00; 13 – CAPA EXT. COLETE BALÍS-
TICO AZUL NOITE FEM. TAM. M. Qtde: 24 UN. Vlr. 
Unitário: R$ 118,00; 14 – CAPA EXT. COLETE BA-
LÍSTICO AZUL NOITE FEM. TAM. G. Qtde: 33 UN. 
Vlr. Unitário: R$ 118,00; 15 – CAPA EXT. COLETE 
BALÍSTICO AZUL NOITE FEM. TAM. XG. Qtde: 08 
UN. Vlr. Unitário: R$ 118,00; 16 – CAPA EXT COLE-
TE BALÍSTICO AZUL NOITE MASC. TAM. P. Qtde: 
30 UN. Vlr. Unitário: R$ 118,00; 17 – CAPA EXT.
COLETE BALÍSTICO AZUL NOITE MASC. TAM. M. 
Qtde: 90 UN. Vlr. Unitário: R$ 118,00; 18 – CAPA 
EXT. COLETE BALÍSTICO AZUL NOITE MASC. 
TAM. G. Qtde: 43 UN. Vlr. Unitário: R$ 118,00; 19 
– CAPA EXT. COLETE BALÍSTICO AZUL NOITE 
MASC. TAM. XG. Qtde: 24 UN. Vlr. Unitário: R$ 
118,00; 20 – CAPA EXT. COLETE BALÍSTICO AZUL 
NOITE FEM. TAM. P. Qtde: 20 UN. Vlr. Unitário: R$ 
118,00; 21 – CAPA EXT. COLETE BALÍSTICO AZUL 
NOITE FEM. TAM. M. Qtde: 24 UN. Vlr. Unitário: R$ 
163,00; 22 – CAPA EXT. COLETE BALÍSTICO AZUL 
NOITE FEM. TAM. G. Qtde: 33 UN. Vlr. Unitário: R$ 
163,00; 23 – CAPA EXT. COLETE BALÍSTICO AZUL 
NOITE FEM. TAM. XG. Qtde: 07 UN. Vlr. Unitário: 

ERRATA DE RESOLUÇÃO N° 01/2021 
DE18/06/2021 – COMPEDE - ONDE SE LÊ: “Arti-
go 1º - Ficam nomeados os seguintes conselheiros 
do COMPEDE – Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência  para a composição da comissão 
responsável pelo processo eleitoral de representan-
tes da Sociedade Civil para o Biênio 2021-2023: I 
- Representante da Secretaria de Assistência Social 
e Cidadania...;II – Representante da Secretaria De 
Assistência Social e Cidadania:...; III – Representan-
te da Secretaria De Cultura...; Artigo 2º - Esta Reso-
lução entrará em vigor na data de sua publicação.” 
LEIA-SE: “Artigo 1º - Ficam nomeados os seguintes 
conselheiros do COMPEDE – Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência para a composição da 
comissão responsável pelo processo eleitoral de 
representantes da Sociedade Civil para o Biênio 
2021-2023: I - Representante da Secretaria de As-
sistência Social e Cidadania...; II – Representante 
da Secretaria De Assistência Social e Cidadania:...; 
III – Representante da Secretaria De Cultura...; IV-
Representante da OAB Gildete Belo Ramos Ferrei-
ra, OAB/SP 83.901, brasileira, casada, portadora do 
RG nº 6.771.989, devidamente inscrito no CPF nº 
318.321.058-49, com escritório sito Rua Topázio, 
250, centro, Diadema/SP - CEP 09920-600. Artigo 
2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.” Diadema, 24 de junho de 2021. Valqui-
ria Batista Rocha Longo - Presidente do COMPEDE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS - SSO
Acha-se aberta a seguinte licitação: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/21 – PEC 
074/2021 – OBJETO: Prestação dos serviços de 
coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, 
assemelhados e outros serviços de limpeza. A pasta 
contendo o edital e seus anexos estarão disponíveis 
pela INTERNET, mediante o preenchimento de re-
cibo, no site www.diadema.sp.gov.br. (licitações / 
consulta de editais e atas).  Abertura: 27 de julho de 
2.021, às 10:00 horas na Secretaria de Serviços e 
Obras, sita à Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3249 – Vila 
Nogueira – Diadema. Informações de 2ª a 6ª feira, 
das 9 às 13 e das 14 às 17 horas, no endereço aci-
ma ou pelos tels.: 4072-9227 e 9226. 

R$ 163,00; ITENS 08 a 23, Marca: RD; KALESI 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ITENS: 
01 – COLETE BALÍSTICO NÍVEL II MASC. AZUL 
MARINHO NOTURNO - TAM. P. Qtde: 05 UN. Vlr. 
Unitário: R$ 1.406,00; 02 – COLETE BALÍSTICO NÍ-
VEL II MASC. AZUL MARINHO NOTURNO - TAM. 
M. Qtde: 20 UN. Vlr. Unitário: R$ 1.150,00; 03 – CO-

inStituto de PreVidÊncia 
do SerVidor MuniciPaL de diadeMa

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 117, de 21/06/2021: concede 
Pensão por Morte à menor LAURA VITÓRIA 
SILVA DOS REIS, CPF nº 525.250.118-13, 
sendo habilitada por MARIA DA GRAÇA DA 
SILVA RG Nº 7.836,072-9, em razão do fale-
cimento do Sr(a). SIMONE DE FATIMA SIL-
VA, que à época de seu falecimento ocupava 
cargo efetivo de Agente de Serviço I, junto a 
Municipalidade.

LETE BALÍSTICO NÍVEL II MASC. AZUL MARINHO 
NOTURNO - TAM. G. Qtde: 11 UN. Vlr. Unitário: 
R$ 1.280,00; 04 – COLETE BALÍSTICO NÍVEL II 
MASC. AZUL MARINHO NOTURNO - TAM. GG. 
Qtde: 05 UN. Vlr. Unitário: R$ 1.480,00; 05 – CO-
LETE BALÍSTICO NÍVEL II FEM. AZUL MARINHO 
NOTURNO - TAM. P. Qtde: 05 UN. Vlr. Unitário: R$ 

889,00; 06 – COLETE BALÍSTICO NÍVEL II FEM. 
AZUL MARINHO NOTURNO TAM. M. Qtde: 05 UN. 
Vlr. Unitário: R$ 970,00; 07 – COLETE BALÍSTICO 
NÍVEL II FEM. AZUL MARINHO NOTURNO - TA-
MANHO G. Qtde: 05 UN. Vlr. Unitário: R$ 1.065,00; 
ITENS 01 a 07, Marca: BLINTEC.
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