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mercado de trabalho

Desemprego tem recorde de 14,6% no
terceiro trimestre, maior nível desde 2012
O mercado de trabalho fechou mais 883 mil vagas no
terceiro trimestre, ao mesmo tempo em que a flexibilização
das medidas de isolamento social para conter a covid19
incentivou mais pessoas a procurar trabalho. Com isso, a
taxa de desemprego subiu para 14,6% no período de julho a

setembro, o maior nível desde 2012, segundo a Pesquisa Na
cional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, iniciada
naquele ano. Os dados, divulgados ontem (27) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmaram,
como esperado, que a taxa de desemprego aumentou.
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Com alta em casos de covid-19, São Bernardo
endurece regras de flexibilização da quarentena
Prefeito Orlando Morando anunciou na noite desta sexta-feira novos horários de atendimento e redução da capacidade dos estabelecimentos
A Prefeitura de São Bernardo
anunciou endurecimento das regras
de flexibilização do município, em
meio ao aumento no número de ca
sos da covid19 nos últimos dias. As
modificações valerão a partir desta
segundafeira (30) e estão publicadas

no Diário Oficial do município de
hoje (28). O aumento no número de
ocupação nos leitos de UTI do mu
nicípio (quase o dobro de utilização,
no comparativo com o dia 1º deste mês,
que estava em 38%) foi determinante
na decisão. Dentre as novas regras,

estão a diminuição de atendimento
em bares e restaurantes de 60% para
50% e funcionamento, de 23h para
22h. Inclusivo neste setor, a proi
bição de exibição de música ao vivo.
Outros estabelecimentos, como buf
fets, shopping e comércio em geral,

também poderão receber dentro de
espaços 50% da capacidade e horário
máximo de funcionamento até às
22h. As academias poderão atender
40% do público e funcionar por seis
horas, em período determinado por
cada proprietário. Para salões de

beleza e estabelecimentos de estética
em geral houve redução para 50% de
capacidade e funcionamento limitado
até às 22h. Cinemas e teatros voltam
a ter suas atividades suspensas, assim
como as atividades de games, jogos
eletrônicos e infantis.
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e-commerce

Reclamações na Black Friday deste
ano já são 10,7% maior que as de 2019
A Black Friday deste ano pro
metia ser a mais digital da história.
Porém, o consumidor aumentou
o número de queixas em relação
a descontos oferecidos no ecom
merce e à entrega de produtos.
Desde as 12h de quartafeira (25),

o site Reclame Aqui monitora as re
clamações de consumidores em rela
ção à data. De acordo com o site, até
as 18h de ontem foram registradas
7.980 reclamações. O volume é 10,7%
maior que o do mesmo período da
edição anterior.
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geração de empregos

ABC cria 6,3 mil vagas em outubro,
melhor saldo para o mês desde 2004
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solidariedade

Cidades do ABC recebem cestas
básicas do Consulado Geral de Israel
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lojas físicas cederam espaço ao ecommerce na edição deste ano, que prometia ser a mais digital da história

Angelo Baima/PSA
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Eleitores de
Diadema e Mauá
voltam às urnas
neste domingo

18º
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Sol com algumas nuvens. Não chove.

natal

Prefeitura de Santo André
inicia Operação Fim de Ano
Até a véspera do Natal, a Pre
feitua de Santo André realiza a Ope
ração Fim de Ano, visando melho
rar as condições de circulação para
veículos e pedestres em toda a região

central nas semanas que antecedem o
data. A ação, que conta com o moni
toramento por agentes de trânsito e
câmeras, reprogramação semafórica e
reforço da sinalização.
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Diadema e Mauá voltam às urnas

José de Filippi (PT) enfrenta neste segundo turno Taka Yamauchi (PSD); já Atila Jacomussi (PSB) tem como adversário Marcelo Oliveira (PT)
Fotos: Reprodução Facebook

Neste domingo (29), moradores de Diadema e Mauá
voltam às urnas para decidir
quem serão os respectivos
prefeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Em Diadema,
o ex-prefeito José de Filippi
(PT) tenta conquistar o quarto
mandato, e enfrenta o empresário e ex-secretário de
Obras de Ribeirão Pires, Taka
Yamauchi (PSD). Já em Mauá,
o prefeito Atila Jacomussi
(PSB) busca a reeleição e tem
como adversário o vereador
Marcelo Oliveira (PT).
Filippi traz a experiência
dos outros mandatos para
embasar sua campanha. “Só
quem conhece a nossa cidade
vai saber resolver, de verdade,
os problemas que ela enfrenta
Filippi se apoia na experiência e Taka na renovação; Atila diz que é vítima de fake news e Oliveira destaca campanha propositiva
hoje, após oito anos de abandono agravados pela pan(PDT), que ficou em quinto
Entre as principais propos- ventor da roda, mas sim, fazer freu diversos ataques mentirodemia”, afirma.
no
pleito
do
dia
15.
tas
de Taka estão a humaniza- aquilo que temos funcionar”, sos de adversários. “Sabemos
Dentre as principais proque temos o melhor projeto para
Taka também conta para ção da saúde; a descentralização destaca Taka em live.
postas do petista estão a
resgatar Mauá da difícil situaimplementação de um Cen- o segundo turno com apoios dos atendimentos de emergênção em que está mergulhada
de
diversos
ex-prefeituráveis,

MAUÁ
cia;
a
integração
da
inteligência
tro de Referência da Saúde da
desde 2017. O atual prefeito
como
Denise
Ventrici
Pesquisa
divulgada
esta
sedas
forças
policiais,
somada
ao
Mulher, reativar os programas
Adolescente Aprendiz, Anjos (PRTB), Jhonny Rich (PSL), uso da tecnologia, para garantir mana mostra que Atila Jaco- teve a oportunidade de trabado Quarteirão e o Ronda Esco- Gesiel Duarte (Republicanos) atuação preventiva e ostensiva; mussi e Marcelo Oliveira estão lhar por Mauá e, infelizmente,
lar Municipal. Para fomenter e Arquiteto David (PSC), o reestruturar o videomonitora- empatados tecnicamente na não o fez. Pior, envolveu-se em
o desenvolvimento, Filippi qual, inclusive contrariou a mento integrado; a criação de intenção de voto estimulada. uma série de irregularidades,
projeta investimentos na in- decisão do partido, que optou Agência Anticorrupção; institu- O petista aparece quatro pon- foi preso por corrupção, sofreu
icionalizar a captação de recur- tos à frente do prefeito, mes- impeachment no Legislativo e
dústria local de Cosméticos, pela neutralidade.
Outro
nome
importante
sos; e ampliar as atividades de ma margem de erro do levan- lamentavelmente voltou à preMetalurgia, Borracha, Plástico
cooptado
por
Taka
é
o
do
tamento. No primeiro turno feitura por decisão da justiça
esporte e lazer.
e Tecnologia, além das micro e
deputado estadual Márcio da
“No segundo turno há o socialista recebeu 36,5% brasileira. Na primeira oporpequenas empresas.
Filippi, que contou no Farmácia (Podemos), antes maior clareza das opções para dos votos, enquanto Marcelo tunidade que teve de fazer algo
diferente, pelo bem da popuprimeiro turno com apoio apoiador da candidatura go- a cidade. Não tenho vício Oliveira obteve 19,8%.
lação, em plena pandemia do
vernista
de
Revelino
Almeida,
Ao
Diário
Regional,
Oliveipolítico.
Nunca
fui
prefeito,
do Solidariedade, PL, Avante
e Patriota, ganhou impor- o Pretinho (DEM). Vale desta- nem vereador ou deputado. ra afirmou nesta sexta-feira (27) coronavírus, mostrando que
tantes reforços para domin- car que Taka recusou apoio do Isso faz com que tenhamos que fez uma campanha proposi- tinha se arrependido dos erros
go, dentre os quais o ex-pre- prefeito Lauro Michels (PV) lisura de trazer propostas efe- tiva e de respeito ao morador de cometidos, mais uma vez foi intivas. Não queremos ser in- Mauá. Destacou, ainda, que so- capaz de tomar decisões e fazer
feiturável Ronaldo Lacerda neste segundo turno.

Seja nosso Franqueado!

franquias@vipmedocupacional.com.br
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www.vipmedocupacional.com.br

Saúde e Segurança para sua Empresa
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TÁ QUERENDO
VENDER MAIS?
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4057-9000

o correto. Tanto é verdade que
está sendo investigado por superfaturamento no hospital de
campanha”, destacou.
Já Atila divulgou nota afirmando que um vídeo falso foi
divulgado nas redes sociais
nesta sexta-feira (27), dando
conta que uma equipe sua teria invadido casas e agredido
moradores. Segundo a assessoria, o conteúdo é uma montagem do jornal Brasil Urgente (Band), com imitação da
voz do apresentador José Luiz
Datena e GC (gerador de caracteres para inserção de legendas e
créditos) falso.
O prefeito informou que já
fez boletim de ocorrência e informou a emissora sobre o caso.
“A cena no vídeo aconteceu exatamente de forma contrária ao
que foi divulgado. Uma equipe
de Atila foi abordada por cerca
de quatro homens, um deles
com adesivo do PT, e em seguida sofreu agressões com martelo, vassoura, socos e chutes.
As vítimas eram compostas,
em sua maioria, por mulheres”,
destaca a nota.
“Temos todos os indícios de que nossa equipe
foi atacada por divergência
política. Não é a primeira vez
que somos alvo de ataques,
de fake news e mentiras sobre nossa campanha, isso
tem sido recorrente. Não
vou permitir que o povo de
Mauá seja manipulado de
forma tão suja. Estou tomando todas as medidas
necessárias”, afirmou o prefeito. (Reportagem Local)
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Nos bastidores, general Pazzuelo
afirma que, se sair, ‘sairá feliz’
Ministro disse, nos bastidores, que via como “natural” uma possível saída da pasta
A polêmica sobre os tes
tes para diagnóstico prestes a
perder a validade, ampliou o
estremecimento das relações
entre o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, e o presi
dente Jair Bolsonaro. Antes da
nova crise no governo, Pazuel
lo já estava desgastado por ter
sido desautorizado pelo presi
dente, que chegou a cancelar
o acordo para a compra de 46
milhões de doses da vacina
chinesa. Em recente conversa
com amigos, Pazuello, que é
general da ativa, se queixou da
pancadaria e disse que, se sair,
sairá feliz. Depois, em tom de
piada, comentou que seria
bom “voltar ao quartel”.
Com o “fogo amigo” cada
vez mais alto dentro e fora do
Planalto, Pazuello afirmou,
nos bastidores, que via como
“natural” uma possível saída do
Ministério, mas foi demovido
por colegas, todos auxiliares do
presidente, de tomar qualquer
atitude nesse sentido. A cadei
ra na Saúde é cobiçada por par
tidos do Centrão, que apoiam
Bolsonaro em troca de cargos e
verbas públicas.
Sua volta para o quartel
traria uma situação no míni
mo curiosa. É que, como ge

neral de três estrelas, depois
de ter sido ministro, Pazuello
poderia enfrentar contratem
pos para encontrar um posto.
Se retornar para o trabalho nas
Forças Armadas, a tendência é
de que ocupe uma função na
burocracia do Exército, sem
qualquer notoriedade. Ainda
no domingo, quando a notícia
dos testes foi divulgada pelo
jornal O Estado de S. Paulo, Pa
zuello recebeu uma mensagem
do presidente com um pedido
de explicação.
O jornal apurou que o
ministro justificou que o ma
terial havia sido enviado a
Estados e municípios. Gover
nadores e prefeitos, portanto,
deveriam dar justificativas. A
informação não estava cor
reta e, ao reproduzila nas
suas redes sociais, Bolsonaro
acabou virando alvo. Na ver
dade, quase sete milhões de
testes estão encalhados em
um galpão do governo federal
em Guarulhos. Do total, 6,8
milhões perdem a validade
entre dezembro e janeiro.
Bolsonaro também ouviu
do ministro que a pasta es
tava pedindo prorrogação do
prazo de validade dos testes
aos laboratórios e também o

Brasil registra média móvel diária
de 477 mortes por coronavírus
A média móvel diária de
mortes causadas pelo novo
coronavírus no Brasil ficou
em 477 nesta sextafeira (27).
Esse tipo de média considera
os dados dos últimos sete dias
e evita distorções provocadas
pelas variações diárias dos
registros. No total, 6.238.076
pessoas já foram infectadas
pela doença e 171 998 mor
reram por causa da covid19.
Nas últimas 24 horas,
foram registrados mais
33.506 casos e 501 mortes,
segundo levantamento feito
por Estadão, G1, O Globo,
Extra, Folha e UOL junto
às secretarias estaduais de
saúde. Até as 20 horas desta
sextafeira, o Ministério da
Saúde ainda não havia divul
gado os dados sobre pessoas
recuperadas da doença e ca

sos em acompanhamento.
Até quintafeira 5.528.599
pessoas estavam recuperadas
da covid19.
O índice de isolamento
social da população brasileira
voltou a subir em novembro,
depois de registrar o nível
mais baixo de toda a série no
mês de outubro, apontam da
dos do Mapa de Calor, plata
forma digital criada pelas
operadoras de telecomuni
cações durante a pandemia
do covid19.
O Brasil é o segundo país
com mais mortos, atrás ape
nas dos Estados Unidos, que
registrou 264.684 mortes por
covid19.No total de infecta
dos, de acordo com a Univer
sidade Johns Hopkins (EUA),
o Brasil fica atrás dos Estados
Unidos e da Índia. (AE)

Ordem de vacinação contra covid-19
dependerá de disponibilidade de doses
A ordem de vacinação con
tra a covid19 dependerá da dis
ponibilidade de doses a partir
do tratamento que será adquiri
do e disponibilizado pelo gover
no no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS). A afirmação foi
feita nesta sextafeira (27) por
representantes do Ministério
da Saúde em entrevista coletiva
na sede do órgão.
“A sequência de vacinação
vai depender da disponibiliza
ção em escala da vacina para o
país”, declarou o secretário exe
cutivo da pasta, Élcio Franco. A
“escala” envolve a quantidade
de doses e o cronograma de
aquisição e consequente dis

ponibilização destas.
Franco acrescentou que a
definição dos públicos priori
tários será feita pelo governo
a partir de dois tipos de infor
mações. O primeiro envolve
aqueles segmentos com maio
res riscos de evoluir para um
quadro grave, os chamados
grupos de risco. Neste univer
so estão pessoas idosas e com
comorbidades.
O segundo tipo de informa
ção diz respeito à própria vaci
na que será utilizada. “Iremos
identificar os públicos para os
quais ela oferecerá segurança e
eficácia”, pontuou o secretário
executivo. (Agência Brasil)

Marcos Corrêa/PR

Cadeira de Pazzuelo é cobiçada por partidos do Centrão

aval da Agência de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
O presidente previu ali mais
problemas, segundo apurou O
Estado de S. Paulo, pelo novo
debate que isso poderia cau
sar, uma vez que a medida de
pende do órgão regulador. Não
bastasse isso, o Ministério da
Saúde ainda se viu envolvido
em outra polêmica.
Na quinta, o Estadão reve
lou que vazaram dados confi
denciais de 16 milhões de pa
cientes de covid19, incluindo
informações do próprio presi

dente e do ministro da Saúde.
Numa tentativa de blin
dar o presidente, a estratégia
traçada foi tirar Pazuello de
cena. Na prática, o Ministé
rio da Saúde se torna cada
vez mais tutelado pelo Palá
cio do Planalto. Um dos cota
dos para assumir a cadeira de
Pazuello é o líder do governo
na Câmara, Ricardo Barros
(ProgressistasPR), que foi
ministro da Saúde na gestão
de Michel Temer. Barros con
versou várias vezes com Pa
zuello, nos últimos dias. (AE)

Internacional

Morte de Maradona dispara
disputa por herança
Após a dor que pro
duziu em todo o mundo, a
morte de Diego Armando
Maradona vai disparar um
processo judicial complexo
pela herança entre sua nu
merosa família, tendo seus
oito filhos de diferentes
companheiras como her
deiros de um patrimônio
milionário e incalculável.
Maradona, que mor
reu na última quarta
feira (25) de um ataque
cardíaco aos 60 anos, teve
quatro filhos na Argen
tina, um na Itália durante
sua passagem pelo Napoli
e três em Cuba, quando se
instalou na ilha para um
tratamento contra seus ví
cios, de acordo com dados
divulgados por seu advo
gado, Matías Morla.
“No caso pontual de
Maradona, está divorcia
do e tem oito filhos, e por
isso o patrimônio se di
vide por oito em um juízo
sucessório”, explicou à
Reuters o advogado Mar
tín Apolo, vinculado ao
mundo do futebol. “Será
um processo complexo”,
acrescentou.
O processo pode du
rar 90 dias no caso de um
juízo sucessório normal,
por causa do prazo legal
necessário para que her

deiros e credores se apre
sentem, embora “em casos
deste tipo pode ser eterno”,
disse o advogado, em razão
de surgirem “oportunistas”
e “disputas internas”.
Segundo estimativas
de especialistas, o pa
trimônio do campeão do
mundo com a seleção ar
gentina em 1986 seria
composto por proprie
dades, veículos de luxo,
investimentos e joias
espalhadas pelos países
nos quais jogou e treinou
durante a carreira: Ar
gentina, Espanha, Itália,
Emirados Árabes Unidos,
Belarus e México.
Não há dados oficiais so
bre a fortuna de Maradona,
embora o site especializado
Celebrity Net Worth (Pa
trimônio Líquido de Cele
bridades, em português)
calcule que o astro teve uma
renda na carreira de deze
nas de milhões de dólares
entre contratos com as dife
rentes equipes e patrocínio
com marcas como Hublot,
Puma e CocaCola.
No entanto, no mo
mento de sua morte,
Maradona não teria mais
de US$ 500 mil após
vários problemas finan
ceiros, informa o site.
(Agência Brasil)
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Brasil tem taxa de desemprego recorde de
14,6% no terceiro trimestre, aponta IBGE

INDICADORES
DÓLAR MERCADO (R$)
5,433
5,388
5,335

Segundo a Pnad Contínua, 14,1 milhões de brasileiros estavam sem trabalho no trimestre encerrado em setembro

5,339

5,325

23/11 24/11 25/11 26/11 27/11

Apesar da recuperação da
economia no terceiro trimestre,
o mercado de trabalho fechou
mais 883 mil vagas, ao mesmo
tempo em que a flexibilização
das medidas de isolamento social para conter a covid-19 incentivou mais pessoas a procurar trabalho. Com isso, a taxa de
desemprego subiu para 14,6%
no período de julho a setembro,
o maior nível desde 2012, segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua, iniciada naquele ano.
Segundo economistas ouvidos pela reportagem, o quadro
é ligeiramente melhor na passagem de agosto para setembro,
mas o cenário do mercado de
trabalho ainda é de “fragilidade”.
Os dados, divulgados ontem
(27) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
confirmaram, como esperado,
que a taxa de desemprego aumentou. No trimestre de junho
a agosto estava em 14,4% – a
Pnad Contínua é divulgada
mensalmente, mas sempre se
referem a um trimestre móvel.
A alta no desemprego já era
esperada porque grande parte
dos trabalhadores demitidos,
fossem formais ou informais,
desistiu de procurar ocupação –
por causa das medidas de isolamento social, ficaram em casa e
evitaram procurar novas vagas.

Com a flexibilização gradual do
isolamento, desde junho, mais
trabalhadores voltaram, aos
poucos, a procurar trabalho.
Pela metodologia internacional das estatísticas de mercado
de trabalho, seguida pelo IBGE,
só é considerada desocupada a
pessoa que tomou alguma atitude para buscar ativamente um
trabalho. Donas de casa dedicadas só aos cuidados do lar e estudantes que optam apenas pelos
estudos não são considerados
desempregados, por exemplo.
Com o retorno dos trabalhadores ao mercado, o total
de desempregados, de 12,791
milhões no segundo trimestre,
saltou 10,2% no terceiro trimestre, para 14,092 milhões.
Em um trimestre, há 1,302 milhão de desempregados a mais.
O aumento deverá continuar, à
medida que mais trabalhadores
voltem a procurar vaga com a
reabertura da economia.
“Talvez o auxílio emergencial tenha permitido às pessoas
se manterem fora da força de
trabalho em setembro. Porém,
no trimestre móvel até outubro,
que captura mais ao menos a
perspectiva de redução da parcela (de R$ 600 para R$ 300), o
retorno deve ser maior e o desemprego deve subir com mais
força”, disse João Leal, economista da Rio Bravo Investimentos.

Arquivo/Agência Brasil

EURO (R$)
6,434

23/11 24/11 25/11 26/11 27/11

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,365 R$ 6,367
Turismo
R$ 6,40 R$ 6,56

Mais trabalhadores devem voltar a procurar vaga com a reabertura da economia

Ao garantir renda mínima
para os trabalhadores informais,
o auxílio emergencial permitiu,
pelo menos parcialmente, que
fizessem o isolamento social,
deixando de sair e de trabalhar
nas ruas. Um trabalhador com
carteira assinada que teve seu
salário reduzido, trabalhou em
home office ou teve a jornada reduzida continuou considerado
empregado pelo IBGE. O trabalhador informal que ficou em
casa deixou a força de trabalho.
Dada essa particularidade,
o estrago da pandemia no mer-

Lojas físicas cederam espaço ao ecommerce na edição deste ano

clamações é a B2W Companhia
Digital (que reúne americanas.
com, Submarino, Shoptime, Soubarato) com 27 queixas. Em seguida, aparece Via Varejo (Casas
Bahia, Pontofrio e Extra.com.br),
com 19 queixas; Kabum e Magazine Luiza, com 18 cada.
Segundo o diretor executivo do Procon-SP, Fernando
Capez, a defesa do consumidor
teve prioridade total na data.
“Estamos atentos e as empresas que tentarem transformar
essa data promocional em
uma dor de cabeça para o consumidor serão punidas exemplarmente”, avisou. (AE)

Dólar cai 0,18% e acumula queda de 7% em
novembro, maior baixa mensal em dois anos
O dólar teve a segunda
semana seguida de queda e
caminha para fechar novembro com baixa mensal de 7%,
a maior em dois anos. Fluxos
de capital do exterior foram o
principal fator a retirar pressão
do câmbio no Brasil e outros
emergentes. Cálculos prelimi-

nares do Instituto Internacional de Finanças (IIF) mostram
os maiores volumes este mês
desde o começo de 2012. Já
a situação fiscal no Brasil não
teve progresso este mês e profissionais das mesas de câmbio comentam que a partir de
segunda-feira, após o segundo

6,367

6,339

ABr

problemas durante a data comercial. Das 280 queixas registradas até as 17h pelo site e pelo
aplicativo do órgão de defesa do
consumidor, 77 se referiam à
maquiagem de desconto, ou seja,
às ofertas irreais oferecidas sobre
o preço do produto ou serviço.
Em seguida, aparecem 52
reclamações sobre produtos ou
serviços indisponíveis. Os consumidores também se queixaram sobre mudança de preço ao
finalizar a compra, pedido cancelado após a finalização da compra e a demora ou não entrega.
Ainda de acordo com o órgão,
a empresa que mais recebeu re-

6,357

6,388

Número de reclamações na Black Friday
deste ano já é 10,7% maior que o de 2019
Em uma Black Friday que
prometia ser a mais digital da
história, o consumidor aumentou o número de queixas
em relação a descontos oferecidos no e-commerce e à
entrega de produtos.
Desde as 12h de quarta-feira
(25), o site Reclame Aqui monitora as reclamações de consumidores em relação à data. De
acordo com o site, até as 18h
de ontem foram registradas
7.980 reclamações. O volume é
10,7% maior que o do mesmo
período da edição anterior.
Entre os problemas apontados pelos consumidores, a propaganda enganosa lidera o ranking, com 27,1% do total, seguido
de queixas contra problemas na
finalização da compra (9,5%).
Divergência de valores (8,8%),
produto não recebido (8,8%)
e produto indisponível (5,0%)
também aparecem na lista.
Segundo o site, até as 6h
de ontem, as lojas virtuais com
maior número de reclamações
são Americanas Marketplace
(249), Kabum (164), Magazine
Luiza (138), Casas Bahia (127) e
Submarino Marketplace (117).
O Procon-SP tem em seu site
espaço específico para quem tem

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,324 R$ 5,325
Turismo
R$ 5,34 R$ 5,48

turno das eleições municipais, a
expectativa é de algum avanço.
O dólar terminou a sextafeira (27) em queda de 0,18%,
aos R$ 5,3256, novamente
reflexo do fluxo de entrada. O
Ibovespa teve a quinta alta consecutiva, de 0,32%, o fechou
aos 110.575 pontos. (AE)

cado de trabalho é mais bem
captado na taxa composta de
subutilização da força de trabalho, espécie de taxa ampliada
de desemprego, que considera
também os trabalhadores que
não procuraram vaga, mas gostariam de trabalhar, e aqueles
que trabalham menos horas do
que gostariam. No terceiro trimestre, esse indicador ficou em
30,3%, muito próximo dos
30,6% do trimestre móvel terminado em agosto, se mantendo em níveis recordes.
Na prática, são 33,179 mi-

lhões de brasileiros sem trabalho, contingente equivalente
à população de Angola.
A migração de trabalhadores
da situação em que gostariam
de trabalhar, mas não estão
procurando vaga, para o desemprego, à medida que comecem a
sair de casa atrás de vaga, não
mudará o indicador como um
todo. Por isso, os economistas
dizem que o desemprego já
existe, na prática. O crescimento da taxa nos próximos
meses se dará apenas por uma
questão metodológica. (AE)

IBOVESPA

+0,32%
110.575 pontos

Volume: R$ 27,67 bilhões
Maiores altas: Suzano S.A. ON
(+3,99%), Klabin S/A (+3,67%),
Bradespar PN (+3,60%)
Maiores baixas: Cogna ON
ON (-3,93%),ViaVarejo ON (-3,75%),
IRBBrasil ON (-3,54%),
Variação em 2020: -4,38%
Variação no mês: 17,69%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo
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ABC cria 6,3 mil vagas em outubro,
melhor saldo para o mês desde 2004

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Com o resultado do mês passado, região já recompôs 37% dos empregos perdidos para a pandemia
Depois de ser atingido fortemente nos cinco primeiros meses da pandemia de covid-19, o
mercado de trabalho com carteira assinada do ABC registrou
em outubro a abertura de 6.296
vagas, como resultado de 27.147
admissões e 20.851 desligamentos, segundo dados divulgados
na última quinta-feira (26) pelo Ministério da Economia.
Trata-se do melhor resultado
para o mês desde 2004, quando
começou a série histórica do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged).
Entre agosto e outubro,
o Caged registrou a abertura
de 13.821 vagas nos sete municípios, o que recompõe 37,1%
dos 37.248 empregos perdidos
para a pandemia de março,
quando o novo coronavírus começou a se espalhar pelo Brasil,
a julho (veja gráfico ao lado).
No acumulado do ano até
outubro, o saldo é negativo em
20.007 postos de trabalho extintos, pior resultado para o período
desde 2015 (-27.112). Com o resultado positivo do mês passado,
agora está em 689.572 empregos
o estoque existente no ABC, com
queda de 3,3% ante o apurado
em 1º de março (712.999).
n SETORES

No corte por atividades econômicas, o saldo de outubro refletiu o desempenho favorável
nos quatro principais setores,
com destaque para os serviços,
que geraram 3.210 postos de
trabalho. O resultado foi puxado
pelo segmento de locação de mão
de obra temporária, com a abertura de 1.510 vagas, seguido pelo

n

O NÚMERO

20.007 vagas
é o saldo negativo de
empregos no acumulado de
janeiro a outubro deste ano

EMPREGO FORMAL

Qual é a melhor opção entre
os planos de previdência
privada: PGBL ou VGBL?

Em outubro

ABC criou 6.296 postos de trabalho com carteira assinada
SALDO*

C

aro(a) leitor(a), é importante que você saiba que PGBL
e VGBL são opções de planos de previdência privada,
normalmente oferecidos pelas instituições financeiras.
Assim como na previdência pública oficial (INSS), há
contribuições mensais por um determinado período de tempo,
chamado de período de diferimento, para então, obter o direito a
receber esses valores em forma de aposentadoria, optando por
um dos seis tipos de recebimento de renda disponíveis.
Sem dúvida, o planejamento da aposentadoria é extremamente
importante enquanto estamos no chamado período ativo, ou
seja, enquanto recebemos alguma forma de remuneração. Como é
sabido, isso não dura para sempre.
Por isso, temos de nos planejar para conseguir ter recebimentos
e manter certa qualidade de vida quando entrarmos na chamada
fase inativa. Essa é a grande ideia.
Os planos de previdência privada, resumidamente, são fundos
de investimento que captam recursos dos participantes e aplicam
em ativos do mercado financeiro, sempre respeitando a política de
investimento de cada fundo.
Entre os fundos de previdência abertos, temos o PGBL e o VGBL,
com características diferentes.
O Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é um fundo que
gera despesa dedutível de Imposto de Renda, limitado a 12% da
renda bruta anual, o que reduz a base de cálculo do tributo, sendo
interessante para o contribuinte faz a declaração anual completa.
É importante saber que, no resgate do PGBL, a tributação será
incidente sobre o valor total aplicado, mais o rendimento auferido.
O Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) é um fundo de
previdência normalmente indicado para o contribuinte que faz a
declaração simplificada, pois não permite a dedução de Imposto
de Renda sobre o valor investido. Em contrapartida, a tributação
no resgate do VGBL incide sobre a rentabilidade auferida no
período em que o recurso ficou aplicado.
Porém, ambos possuem características gerais que são a
possibilidade de realizar aportes únicos, aportes mensais
e com valores mensais diferentes, sempre em linha com o
planejamento realizado antes do início do investimento.
A tributação dos planos de previdência privada,
independentemente de ser PGBL ou VGBL, seguem duas opções,
escolhidas pelo investidor no momento de contratação do plano.
São elas tabela progressiva e tabela regressiva.
Portanto, planeje-se e conheça a fundo as regras de cada plano
antes de iniciar seus investimentos.
Boa sorte!
Ficou com alguma dúvida? Envie uma mensagem que eu
esclareço. Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com.

2020
POR SETORES

Outubro

2020

Indústria de transformação

973

-8.770

Construção civil

354

150

Comércio

1.758

-6.849

Serviços

3.210

-8.825

(*) Resultado do total de admissões menos total de desligamentos

POR MUNICÍPIO (Outubro)
SÃO
MAUÁ
CAETANO
RIBEIRÃO
801
734
SANTO
PIRES
ANDRÉ
127
DIADEMA
1.398
876
RIO GRANDE
DA SERRA
0

SÃO BERNARDO
2.360

Fonte: Caged/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

de teleatendimento (293).
O comércio criou 1.758 empregos, dos quais 1.347 no varejo, 315 no atacado e 96 no comércio e reparação de veículos.
A indústria gerou 1.095 ocupações em outubro. O saldo refletiu o desempenho favorável
nos segmentos de produtos de
metal (234), produtos de borracha e plástico (172) e máquinas e
equipamentos (139), enquanto
o de veículos automotores e autopeças fechou 113 vagas.
Entre as indústrias que reforçaram a mão de obra está a
Mazurky, fabricante de embalagens localizada em São Bernardo, que contratou 15 trabalhadores temporários para a
produção, a fim de responder ao
aumento da demanda, que a empresa atribuiu às encomendas do

varejo para Black Friday e Natal.
“Passamos por um período
delicado na produção, com a
interrupção de diversas atividades industriais devido à pandemia. Agora, o crescimento
vem a passos largos desde agosto”, revelou o diretor da empresa, Eduardo Mazurkyewistz.
Por fim, a construção criou
354 vagas em outubro. O presidente do Sindicato da Construção Civil do Estado de São
Paulo (Sinduscon-SP), Odair Senra, afirmou em nota que, embora
a economia esteja dando sinais
de recuperação, a manutenção
sustentável do crescimento depende da adoção de medidas que
sinalizem caminho para o equilíbrio fiscal. “Essa agenda precisa
incluir redução de gastos do governo, reforma administrativa e

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

novas privatizações, o que atrairá
novos investimentos.”
O setor, aliás, é o único entre
os quatro principais que registra
saldo positivo entre contratações e demissões no acumulado
do ano (150) no ABC – indústria, comércio e serviços somam
8.770, 6.849 e 8.825 vagas fechadas, respectivamente.
No corte geográfico, seis dos
sete municípios geraram empregos em outubro, com destaque
para São Bernardo (2.360). “Tivemos saldo positivo pelo terceiro mês seguido. Ainda temos
longo caminho pela frente para
recuperar o período da pandemia, mas o indicador mostra que
voltamos a ser um polo gerador
de oportunidades”, comentou
o prefeito Orlando Morando
(PSDB). (Reportagem Local)

Loja Ju Andrade

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
Sobre a loja

Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a
economia local
Plataforma de compra e venda exclusiva para
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça
o comércio local, desenvolvendo a sua região.

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

À venda
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Com aumento de internações por coronavírus,
Prefeitura de São Bernardo reduz flexibilização
Orlando Morando pediu apoio da população para evitar aglomerações e utilizar a máscara corretamente, a fim de evitar aumento das restrições
Arquivo

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando (PSDB),
anunciou na noite desta sextafeira (27) a redução da flexibilização da quarentena devido
ao aumento de casos de coronavírus nos últimos dias. As
novas regras passarão a valer
a partir de segunda-feira (30),
sem prazo determinado para
suspensão, e preveem redução
no horário de atendimento e
capacidade, além de proibição
de apresentações de música
ao vivo, medida semelhante à
anunciada por Santo André no
último dia 25. Os novos protocolos constam no Diário Oficial
do município de hoje (28).
Segundo a prefeitura, o aumento no número de ocupação
nos leitos de UTI do município
-quase o dobro de utilização no
comparativo com o dia 1º deste
mês, que estava em 38% - foi o
fator que levou ao endurecimento das regras de flexibilização na
cidade, que está na Fase Verde
do Plano SP desde 9 de outubro.
“A população não está
colaborando. Estava indo bem,
mas todo mundo relaxou. O
vírus continua entre a gente.
Estava estabilizado? Estava.

Porém, as pessoas não estão
mais usando a máscara e há
aglomerações, com isso houve
aumento das internações. As
notícias não são boas, ontem
(quinta-feira) batemos em 69%
de ocupação de UTIs (unidade
de terapia intensiva), mesmo
índice que tivemos no pico da
pandemia”, destacou Morando.
Nesta sexta-feira, segundo
o prefeito, a ocupação de leitos
da UTI estava em 56% e de
enfermaria, em 52%. O município conta com 387 leitos
para tratamento de pacientes
de coronavírus, sendo 111 de
UTI e 276 de enfermaria.
O prefeito informou que
a cidade registrava, até esta
sexta-feira, 33.790 casos de
coronavírus e 1.036 mortes,
sendo que cinco nas últimas
24 horas. “Chegamos a ficar
três dias sem ter mortes em
São Bernardo”, pontuou.
n MUDANÇAS
Dentre as novas regras
estão a diminuição de atendimento em bares e restaurantes
de 60% para 50% e funcionamento, de 23h para 22h. Nesse
setor também está proibida a

mento limitado até às 22h.

Morando: “a população não está colaborando”

exibição de música ao vivo.
Outros estabelecimentos, como buffets, shopping
e comércio em geral, também
poderão receber dentro de espaços 50% da capacidade e
horário máximo de funcionamento até às 22h.
As academias terão o atendimento reduzido para 40% do
público e a seis horas de funcio-

na-mento, em período determinado por cada proprietário.
Estão proibidas as práticas esportivas de contato e aulas de
dança em pares, e vedado o uso
de vestiário e chuveiros, além
da utilização de piscinas.
Com salões de beleza e
estabelecimentos de estética
em geral, redução para 50%
de capacidade e funciona-

n PROIBIÇÃO
Cinemas e teatros voltam
a ter suas atividades suspensas, devendo ficar fechadas
neste período, assim como as
atividades de games, jogos eletrônicos e infantis de qualquer
natureza nes-te período, devendo referidos locais permanecerem fechados.
Demais atividades que vão
ficar fechadas são as pistas de
boliche, os serviços de manobrista (valet) neste período em
qualquer espécie de estabelecimento, público e/ou privado,
além da execução de música ao
vivo de qualquer espécie neste
período, inclusive DJs, estando
vedado a utilização de pistas de
dança para tal fim.
O prefeito fez apelo para
que a população volte a respeitar o isolamento. “Vamos seguir
com trabalho prioritário no cuidado de todos. Esse aumento
no número de casos é preocupante. Intensificamos essas
ações de fiscalização e restrição
aa fim de impedirmos mais
avanço, para proteger as pessoas, sem impactos para ativi-

dade comercial. Quero muito
pedir a ajuda. Contamos com
a colaboração de todos para
que não ocorra relaxamento e
seguiremos monitorando de
perto, caso necessite de mais
restrições”, destacou Morando.
n ESTADO
O Centro Estadual de Contingência Covid-19 já analisa
retomar restrições ao lazer em
algumas regiões de São Paulo,
diante da alta de casos da covid-19. Conforme a Secretaria
Municipal de Saúde, a última
vez que a capital ultrapassou a
média mensal de 60% na ocupação dos leitos de enfermaria foi
em maio, quando atingiu 65%.
Na semana passada, o Estado
recomendou o adiamento de
cirurgias eletivas (não urgentes)
para desafogar os hospitais.
O Centro de Contingência
não detalhou quais segmentos do lazer - como parques,
bares ou cinemas - podem ser
incluídos em eventuais novas
restrições. A reclassificação
oficial do Plano São Paulo será
anunciada na segunda-feira
pelo governador João Doria
(PSDB). (Reportagem Local)

São Bernardo e Santo André recebem cestas básicas do Consulado Geral de Israel
As prefeituras de São Bernardo e Santo André receberam nesta sexta-feira (27)
cestas básicas doadas pelo
Consulado Geral de Israel. São
Bernardo recebeu 200 kits e a
entrega dos alimentos foi feita
na Central de Recebimento de
Doações, localizada no Banco
de Alimentos da cidade. Coordenada pelo Fundo Social de

Solidariedade (FSS), a Central
realizou a doação de 44 mil cestas básicas desde março, início
da pandemia de coronavírus.
Segundo o secretário de
Assistência Social, Carlos
Romero, que esteve ao lado
da presidente do FSS, Greici
Picolo Morseli, durante o recebimento dos mantimentos,
a doação veio em boa hora.

“Com a pandemia de coronavírus, surgiu um novo perfil de pessoas que precisam
de doações. A contribuição da
sociedade civil tem sido fundamental para conseguirmos suprir essa demanda”, afirmou.
O cônsul Alon Lavi fez
questão de acompanhar a entrega das cestas básicas. “O
Consulado Geral de Israel tem

expandido suas relações para
além da capital paulista. O intuito é apoiar diferentes cidades
deste Estado de acordo com sua
agenda local e com a pandemia
de coronavírus, sabemos que
essas comunidades precisam
de apoio e ajuda”, disse.
n SANTO ANDRÉ
O Banco de Alimentos de

Santo André recebeu a doação
de 200 cestas básicas do Consulado Geral de Israel. Lavi
fez a entrega pessoalmente à
primeira-dama e presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto
Serra, ao prefeito Paulo Serra
e ao vice, Luiz Zacarias.
“Mais uma importante doação que coroa a participação

da sociedade civil, do Poder
Público e da iniciativa privada
para ajudar quem mais precisa.
Uma mobilização que iniciamos em 2017 e que resultou
no resgate de símbolos históricos, como a Feira da Fraternidade, que tanto auxiliou as
famílias que mais precisam na
nossa cidade”, destacou Ana
Carolina. (Reportagem Local)

R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

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

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio

Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br
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S. André inicia Operação Fim de
Ano para garantir fluidez no tráfego
Iniciativa será realizada até a véspera do Natal para facilitar a circulação de veículos e pedestres
Santo André iniciou nesta
sextafeira (27) a Operação
Fim de Ano, visando melhorar
as condições de circulação para
veículos e pedestres em toda a
região central nas semanas que
antecedem o Natal. A ação,
que contará com o monito
ramento por agentes de trân
sito e câmeras, reprograma
ção semafórica e reforço
da sinalização horizontal e
vertical, seguirá até o dia 24
de dezembro, de segunda a
sábado, das 7h às 20h.
A Central de Monitora
mento de Tráfego (CMT) do
DET, localizada no Centro de
Operações Integradas (COI),
da prefeitura, gera as ima
gens dos principais pontos
da região central e conta com
a atuação de agentes de trân
sito que realizam ação espe
cial de orientação e organiza
ção do tráfego nos trechos de
maior movimento.
A área de abrangência da
Operação Fim de Ano inclui
as avenidas Queirós dos San

n

NATAL

Ação será realizada
até 24 de dezembro,
de segunda a sábado,
das 7h às 20 horas

Angelo Baima/PSA

Agentes realizam orientação e organização do tráfego nos trechos de maior movimento

tos e Quinze de Novembro,
Santos Dumont, José Cabal
lero e as ruas Itambé, General
Glicério, Figueiras e Cel. Al
fredo Flaquer.
Os agentes do DET são des
tacados para atuar ainda em
pontos fixos, no cruzamento
da avenida Bernardino de
Campos com General Glicério
e com as ruas Dr. Carlos de
Campos e Campos Sales. A
avenida Quinze de Novembro
é monitorada também no cru
zamento com a rua General
Glicério e na baia de embarque
e desembarque da rua Itambé,
em frente à estação da CPTM
Prefeito Celso Daniel.

Cartórios já podem autenticar
documentos por meio digital
Os cartórios brasileiros
já podem autenticar docu
mentos por meio eletrôni
co. O novo serviço possibili
tará a certificação de cópias
de forma online pelo site.
A novidade vem para
complementar a digitaliza
ção de outros serviços que
já estavam sendo prestados
na plataforma de atos noto
riais eletrônicos chamada
eNotoriado. Entre eles,
assinaturas digitais de es
crituras, procurações por
videoconferência, atas no
tariais e testamentos, bem
como separações e divór
cios extrajudiciais.
Segundo o Colégio
Notarial do Brasil (CNB),
órgão responsável por gerir
o módulo da Central No
tarial de Autenticação Digi
tal (Cenad), o novo recurso
permite “a materialização
e a desmaterialização” de
autenticações em diferen
tes cartórios. Dessa forma,
torna mais rápido o envio
do documento certificado
para pessoas ou órgãos,
além de verificar de forma
segura a autenticidade do
arquivo digital.
A Cenad foi é o único
meio nacional válido para a
autenticação digital de doc
umentos. Para tanto, será
necessária a apresentação
de um documento original
mente físico, junto a algum
cartório de notas, para que
ele seja digitalizado para,
então, ser enviado para
autenticação.
Segundo a presidente
do CNB, Giselle Oliveira
de Barros, o novo procedi

mento permite ao usuário
trabalhar com o documento
eletrônico, mas com segu
rança jurídica.
“Após o documento ser
autenticado pela Cenad, ele
pode ser enviado eletronica
mente (email, whatsapp ou
qualquer outra ferramenta)
a órgãos públicos ou pes
soas físicas e jurídicas para
a concretização de negócios,
tendo o mesmo valor que o
documento original, físico
ou digital, apresentado pelo
cidadão”, informou.
n COMO ACESSAR
Para acessar esse serviço,
“o usuário deve solicitar a
autenticação digital a um
tabelionato de notas de sua
preferência e enviar o docu
mento por email, caso o
original seja digital. Se o doc
umento a ser autenticado
for físico, é necessário levar
o impresso ao cartório para
digitalização e autenticação.
Ao receber o documento por
meio da plataforma, que segue
as normas de territorialidade
para distribuição dos serviços, o
tabelião verifica a autenticidade
e a integridade do documento”,
informa o CNB.
A autenticação notarial
gera um registro na plata
forma, com dados do notário
ou responsável que a tenha
assinado, a data e hora da as
sinatura, e código de verifica
ção. “O usuário receberá um
arquivo em PDF assinado
digitalmente pelo cartório. O
envio do arquivo poderá ser
feito por email, WhatsApp
ou outro meio eletrônico”,
finaliza. (Agência Brasil)

n RONDA COM MOTOS
Os agentes também fazem
monitoramento de rotas fixas
com motos percorrendo as
áreas de abrangência da região
central e que compreende ain
da as ruas Itambé, Cel. Olivei
ra Lima, General Glicério,
Bernardino de Campos, Mon
te Casseros, Álvares de Aze
vedo, e as avenidas Queirós
dos Santos e Ramiro Colleoni.
Outras regiões comerciais
com demanda de vistoria são
contempladas, como as áreas
comercias da Vila Luzita, do
bairro Santa Terezinha, na
rua Carijós, avenida Martim
Francisco, no entorno dos

shoppings, no Parque das Na
ções e na Vila Pires.
Além do destacamento dos
agentes de trânsito do DET,
bem como o monitoramento
por câmeras da CMT, foram
feitas adequações na sina
lização horizontal e vertical,
reprogramação semafórica
para otimização dos tempos
de verde, de acordo com o au
mento de demanda.
O Departamento de En
genharia de Tráfego dis
ponibiliza um telefone para
que os motoristas solicitem e
informem sobre a necessidade
de apoio pelo 08007703194.
(Reportagem Local)

São Caetano divulga classificados a
vagas de ensino médio do município
A Secretaria de Educa
ção de São Caetano do Sul
(Seeduc) já publicou a lista
geral de classificados a vagas
de Ensino Médio nas esco
las da rede municipal para
o ano letivo de 2021. A lista
pode ser vista no Diário Ofi
cial Eletrônico desta sexta
feira (27) e no link: http://
inscricoes.saocaetanodosul.
sp.gov.br/apoiomedio.php
Os alunos classificados
para as escolas EME Profes
sora Alcina Dantas Feijão
e EMEFM Arquiteto Oscar
Niemeyer deverão efetuar
as matrículas entre os dias
1º e 4 de dezembro. Já os
classificados para o Colé
gio USCS deverão efetuar a
matrícula entre os dias 8 e
11 de dezembro.
DOCUMENTOS
No ato da matrícula, o
candidato deverá apresen
tar originais e cópias dos

seguintes documentos:
* RG (Carteira de Iden
tidade), CPF (Cadastro de
Pessoa Física e uma foto 3x4
atualizada;
* Declaração de Con
clusão do Ensino Funda
mental ou Histórico Escolar
(não serão aceitos declaração
ou Histórico Escolar com re
gime de progressão parcial
(dependência) em qualquer
componente curricular) ou
Declaração que está cursan
do o 9º ano na Rede Munici
pal de Educação.
* Comprovante de ende
reço: Conta de água ou con
domínio ou conta luz e IPTU
de 2020. Se locatário (inqui
lino): cópia do contrato de
locação do imóvel com firma
reconhecida e recibo de alu
guel (dos últimos 2 meses).
Mais informações em
http://inscricoes.saocaeta
nodosul.sp.gov.br/apoiome
dio.php (Reportagem Local)
Angelo Baima/PSA

Alcina receberá matrículas entre os dias 1º e 4 de dezembro

Inscrições de editais para fomento à cultura seguem em R.Pires

A Prefeitura de Ribeirão
Pires disponibiliza editais
referentes à Lei Aldir Blanc
(Nº 14.017/2020) para apoiar
e fomentar espaços culturais,
artistas e fazedores de cultura
do município. Por meio do go
verno federal, a cidade recebeu
R$ 843.097,44 para as ações de
auxílio ao setor neste período
de enfrentamento à pandemia
do coronavírus
Há quatro editais dis
poníveis com informações so
bre formas de apoio, a quem
se destina, período e formas de
inscrição/cadastro, entre outros
dados. Para participar das ações,
é necessário estar cadastrado no

Cultura SIM (Sistema de Indica
dores e Mapeamento Cultura
de Ribeirão Pires (https://bit.ly/
CadastroArtistasRP).
Edital Nº 04/2020 – Espa
ços culturais e artísticos que
tiveram suas atividades inter
rompidas ou afetadas neste
período de combate ao coro
navírus, geridos por CNPJ ou
CPF, podem se inscrever no edi
tal, que estabelece medidas de
auxílio à manutenção dos locais
(apoio financeiro para pagamento
de despesas como funcionários, Internet, consumo de água e energia
elétrica, telefone e aluguel).
Até o dia 1 de dezembro
deste ano, as inscrições devem

ser realizadas via plataforma
do Governo Estadual (https://
dadosculturais.sp.gov.br/)
Edital Nº 05/2020 – A pre
feitura abriu inscrições para se
lecionar pessoas físicas que vão
compor o Comitê de Pareceris
tas  LAB, para assessoramento
técnico do Núcleo de Atendi
mento e Fiscalização da Lei Al
dir Blanc. Inscrições até dia 2 de
dezembro. Link para inscrição
https://forms.gle/K86ix4Z
1rU5SfEoy5
Edital Nº 06/2020 – Serão
selecionados até 45 agentes
culturais (pessoas físicas ou
jurídicas) que tenham presta
do relevante contribuição ao

desenvolvimento artístico ou
cultural da cidade para premi
ação, de acordo com o tipo de
categoria selecionada pelo can
didato. Até o dia 16 de dezem
bro, os candidatos deverão
se inscrever online (https://
bit.ly/CadastroEdital
Premia%C3%A7%C3%A3o
LABRP).
O Edital Nº 07/2020 se
destina a ações culturais com
prazos definidos que expres
sem conjunto de atividades
temporárias e interrelaciona
das. Inscrições até o dia 16 de
dezembro. Mais informações:
www.ribeiraopires.sp.gov.br
(Reportagem Local)
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

CRECI: 02061-J

IMOBILIÁRIA

NOVA SÃO PAULO
DE DIADEMA

Tradição em negócios
imobiliários desde 1969

Temos outras opções. Assessoria gratuita para S.F.H. Visite-nos!

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

Sr. Proprietário: temos
cadastro de clientes para
locação e venda imediata.

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 02 banheiros, 60m²
R$ 250.000,00
Ref.: AP001136

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 46.53m²
R$ 244.000,00
Ref.: AP001048

Apartamento
Serraria - Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 45m²
R$ 150.000,00
Ref.: AP000925

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 46m²
R$ 270.000,00
Ref.: AP001052

Casa
Centro de Diadema
02 vaga, 03 banheiro, 166.15m²
R$ 450.000,00
Ref.: CA001121

Terreno
Eldorado - Diadema
628m²
R$ 125.000,00
Ref.: TE000527

Terreno
Alvarenga - São Bernardo
500m²
R$ 240.000,00
Ref.: TE000041

Kitnet
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 51m²
R$ 178.000,00
Ref.: KI000786

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA
04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA
R$ 1.800,00
REF.: CA000614

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA
03 DORMS , 54 MTS
C/ 01 VAGA
R$ 1.100,00
REF.: AP000700

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS,
01 VAGA
R$ 1.400,00
REF.: AP000665

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL 140M²,
COM WC
R$ 5.000,00
REF.: SL-000258

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

LOCAÇÃO

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS
280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00
REF.: CA000449

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA
ÁREA ÚTIL 25M²,
C/ WC, GARAGEM
R$ 1.500,00
REF.: SA000221

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365
Centro - Diadema

Fone: 4056 -5677

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

JOÃO MODESTO Av. Antonio Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
“Orgulho de ser de Diadema”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Aluga-se
Casa de 2 dormitórios
sem garagem e são
3 casas local.
Aluguel R$ 750,00
Com deposito ou
fiador
Centro de
Diadema- SP

www.joaomodestoimoveis.com.br / E-mail: jmodestoimoveis@yahoo.com.br

“Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões”

Aluga -se
São 3 casas no local
de 2 comôdos
Aluguel R$ 260,00
cada uma
Alugo com um
mês de depósito
Av. Rotary
VL.Sta. Maria
Diadema - SP

Aluga-se
casa de 4 comôdos
sem garagem
Aluguel 600,00
Com um mês de
deposito ou fiador.
Jardim Eldorado
Diadema -SP

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.
( Não Estamos Fazendo Entrega)

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Venda

Um sobrado de 3 andares c/ 3
Aluga-se
casas duas possui 2
Apto de um dormitório s/
garagem
dormitórios com suites e uma
e s/condomínio, possui 2
de 1 dorm. c/ garagem
vasio no local
p/ 2 carros área ultil 280,00m2
sendo um no 1º andar e outro
Valor R$ 490.000,00
no 2º andar
aceita contra oferta ou troca por
Aluguel R$ 750,00
apto em São Paulo quitado ou
com depósito ou fiador
carro com pouco uso.
Av. Alda
Centro - Diadema- SP.
Diadema - SP.

ALUGO SALÃO COM 5 SALAS AMPLAS, NO CENTRO DE DIADEMA

Roteiro do Bom Apetite

TEMOS OUTROS IMÓVEIS PARA
LOCAÇÕES E VENDAS. CONSULTE-NOS!

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: 11 4075-2248/11 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

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

‘‘

Um bom
anuncio faz
você vender
mais

’’

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial
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Indicador de Saúde
INFORME

GRUPO BIOMÉDIC
FIBROMIALGIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER.
Fibromialgia: o que você precisa saber.

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

nada de errado. O diagnóstico de fibromialgia é baseado em exames laboratoriais normais,

O que é fibromialgia ?

que excluem outras doenças que possam imitar a fibromialgia, e no quadro clínico típico.

Fibromialgia não chega a ser uma doença. Se você fizer uma biopsia das partes que doem,

Os famosos “pontos em gatilho” da fibromialgia (pontos bastante dolorosos à palpação)

enviar para análise, fazer cultura, olhar no microscópio (…), nada vai surgir. O tecido não

são indicativos mas com maior valor para trabalhos clínicos do que para o diagnóstico em

está doente. Não há nenhum vírus ou bactéria. e a boa notícia, ninguém morre disso. No

indivíduos.
O que causa fibromialgia?

entanto, quem sofre de fibromialgia não tem a menor dúvida de que alguma coisa está
errada.

Para ir direto ao ponto, o que causa a fibromialgia é o sono ruim. Quem não descansa
Que nome dar ?

por um período contínuo e duradouro fica com dores no corpo todo. É o que acontece

Diz-se “síndrome”, “distúrbio”, “patologia”. Seja lá qual for o nome, existe, e causa imensa

na fibromialgia e em outras patologias do sono. Em outra doença, a apnéia do sono, por

morbidade para os acometidos.

exemplo, o indivíduo não dorme por uma razão bem diferente: se ele aprofunda no sono
Quem tem fibromialgia ?

engasga e sufoca. Mas o resultado é o mesmo: dores no corpo, dores de cabeça, cansaço

Fibromialgia pode acometer homens e até crianças, mas isso é bastante raro. Mais de 95%

e sonolência. Uma mãe que não consegue dormir porque o bebê acorda a noite toda

das pessoas que sofrem deste mal são mulheres, geralmente com idade superior a 20 anos.

também sente dores semelhantes. Mas, na fibromialgia, o que causa o sono ruim? Como

Quais os sintomas de fibromialgia?

já mencionado, a fibromiálgica não dorme porque “a cabeça não desliga”. Porque então “a

Dor no corpo todo. Dor “na carne”, não nas juntas. Dói o dia inteiro, mas a dor é

cabeça não desliga”? Aí entra o próximo tópico.

particularmente maior ao acordar (parece que se “levou uma surra” na noite anterior”),

A personalidade fibromiálgica

sente-se uma discreta melhora ao longo do dia, mas no final da tarde a dor volta com toda

Fibromiálgicas carregam o mundo nas costas. Preocupam-se com tudo e com todos. Porque

sua intensidade. Dorme-se mal nesta síndrome. A cabeça “não para”. Todos os problemas

o filho vai mal na escola, porque a filha perdeu o emprego, porque o genro não dá bola para

da humanidade passam na cabeça da fibromiálgica, mas em especial os dos parentes

os problemas, porque o marido não se envolve… Trabalha e preocupa-se com e para todos.

próximos. O sono é descrito como “não reparador”, ou seja, a pessoa não descansa. Tem-

E freqüentemente aflige-a o fato de que ninguém se preocupa com estes problemas como

se a sensação de cansaço e sonolência por todo o dia. Em muitas pessoas as mãos estão

ela. Bem, se uma pessoa toma conta do mundo sozinha, como é que ela vai conseguir

inchadas, principalmente pela manhã, algumas vezes formigam, ou ficam dormentes. Para

dormir? Quem vai tomar conta do mundo enquanto ela estiver “desligada”? Os problemas

outras, por momentos, a respiração pode ficar difícil, como se houvesse um grande peso

são enormes, e após um vem logo outro. E a fibromiálgica passa a vida esperando as coisas

sobre o peito. Essa sensação passa sozinha após minutos ou horas mas tende a voltar ao

melhorarem para ela começar a se cuidar, para começar a ser feliz. Mas as coisas nunca

longo do dia. Dores de cabeça são comuns. Causa ou conseqüência, a depressão é muito

melhoram o bastante.

freqüentemente associada à fibromialgia.
Como ter certeza de que eu tenho fibromialgia ?
Não há exame diagnóstico específico. É muito comum a pessoa passar de médico em
médico, realizar milhões de exames, de sangue à ressonância magnética, sem encontrar

Dra Maristela Duarte Gomes, é gerente
comercial do Grupo Biomédic, graduada em
fisioterapia e pos graduada em Ergonomia e Marketing.

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

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

Veículos

Serviços Gerais

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.

Automatização de portões
Câmeras de monitoramaneto
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

Anuncie: 4057-9000
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DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO
DE PESSOAS, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020:
PORTARIA: 253, EXONERA, a pedido a contar de
11.11.2020 ROBSON SANTIAGO DE OLIVEIRA,
Prontuário 114.681, R.G. nº 22.825.217-9, do
cargo de Assistente de Enfermagem – Nível II, SS.
254, EXONERA a pedido a contar de 16.11.2020
CLAYTON FERNANDO BUENO, Prontuário
119.238, R.G. nº 15.581.483, do cargo de Técnico
de Transporte, ST. 255, EXONERA a pedido a
contar de 17.11.2020 VERA LUCIA NONATO,
Prontuário 119.079, R.G. nº 21.557.176-9, do cargo
de Assistente de Enfermagem – Nível II, SS.
DESPACHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
E OBRAS – SSO - Acha-se aberta a seguinte
licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº10/2020 – PEC
0273/2020 – OBJETO: Obras de Reforma do Ginásio
de Esportes João do Pulo. Os recursos financeiros
para cobrir as despesas são Transferências
Especiais, conforme Portaria Interministerial nº252,
de 19/06/2020. A pasta contendo o edital e seus
anexos estará disponível pela internet, mediante
o preenchimento de recibo no site www.diadema.
sp.gov.br ou poderá ser retirada pessoalmente
de segunda a sexta-feira, das 10hs às 16hs, na
Secretaria de Serviços e Obras, sito à Av. Dr. Ulysses
Guimarães, 3269 – Vl. Nogueira, Diadema, mediante
recolhimento de uma taxa no valor de R$20,00 (vinte
reais), referente às cópias não restituíveis. Abertura
09 de dezembro de 2020, às 10:00 horas no local
supracitado. As empresas não Cadastradas deverão
entregar o envelope nº01 Habilitação até às 17horas
do dia 02/12/2020. Informações de 2ª a 6ª feira, das
9hs às 13hs e das 14hs às 17hs, no endereço acima
ou pelos tels: 4072-9227 e 9226 ou pelo e-mail:
licitacao.obras@diadema.sp.gov.br.
DECRETO Nº 7840 DE 25 DE NOVEMBRO DE
2020 DISPÕE sobre a denominação de logradouro
público. LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito do
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e
gozo de suas atribuições legais; e CONSIDERANDO
o disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 3.176, de
02 de dezembro de 2011; CONSIDERANDO o que
consta nos autos do Processo Administrativo Interno
nº 11.914/11. DECRETA Art. 1º. Passa a denominarse PASSAGEM GUERINO FRANCHI a Viela “B”,
localizada entre as quadras “7” (sete) e “8” (oito) do
loteamento denominado Jardim do Parque, Viela
que liga a Rua Ari Barroso, altura do número 380,
à Rua Manoel da Nóbrega, altura do número 1122,
no Bairro Centro. Código de logradouro 1358. Art.
2º. As despesas com a execução deste Decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário. Art. 4º. Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Diadema,
25 de novembro de 2020 LAURO MICHELS
SOBRINHO Prefeito do Município de Diadema
GENEVIEVE ALINE ZAFFANI GRABLAUSKAS
GOMES Secretária de Assuntos Jurídicos – Interina
MARIA REGINA GONÇALVES Secretária de
Habitação e Desenvolvimento Urbano
DECRETO Nº 7841 DE 25 DE NOVEMBRO
DE 2020 DESIGNA os servidores que deverão
exercer funções próprias de vigilância sanitária e
epidemiológica em nome do Município. LAURO
MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município
de Diadema, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no parágrafo §3º, do artigo
96, da Lei Estadual nº 10.083/98 e o contido na
Lei Municipal nº 1.510/2009; Considerando o que
consta do Processo Administrativo nº 22.045/96;
DECRETA: Art. 1º. Ficam designados para exercer
a funções de vigilância sanitária e epidemiológica
em nome do Município de Diadema, dentro de
seus limites territoriais, passando a compor a lista
de autoridades sanitárias municipais, os seguintes
servidores: I. ADRIANA LIMA CRUZ DA SILVA,
prontuário nº 116.915; II. ARLINDO ANTONIO
ALMEIDA SILVEIRA, prontuário nº 108.668; III.
ARTUR FERREIRA MODENA, prontuário nº
110.559; IV. CAMILA DIAS DA CRUZ, prontuário nº
110.026; V. CARLA MARQUES CRUZ, prontuário
nº 116.205; VI. CARLOS EVERARDO ALVES
FILHO, prontuário nº 106.415; VII. CLAUDIA
LEONE, prontuário nº 115.195; VIII. DÁCIO DE
LIRA RABELLO NETO, prontuário nº 101.976;
IX. DÉBORA ARRUDA DE AQUINO RIBEIRO,
prontuário nº 117.796; X. DEISE DE ARAÚJO,
prontuário nº 114.801; XI. DEJANIRA BENEDITA
MOYSES, prontuário nº 111.055; XII. ENÉIAS
CARDOSO DE SOUZA, prontuário nº 119.081; XIII.
EPAMINONDAS RODRIGUES E OLIVEIRA FILHO,
prontuário nº 105.047; XIV. ÉRICA BELASCO DE
AQUINO LOPES, prontuário nº 116,716; XV. FÁBIO
DIAS FERNANDES, prontuário nº 118.827; XVI.
FLÁVIA PRADO CORRALLO, prontuário nº 108.065;
XVII. IRIANE MARIA SAMMARONE HENRIQUES,
prontuário nº 107.554; XVIII. JANAÍNA LESLÃO
GARCIA, prontuário nº 109.908; XIX. KELLY
TERUMI YUKI, prontuário nº 119.185; XX. LEILA EL
KAK, prontuário nº 119.463; XXI. LUCIANA CUNHA
AMARAL, prontuário nº 118.734; XXII. MARCELO
DIAS DA SILVA, prontuário nº 119.303; XXIII.
MARIA CLAUDETE DA SILVA PERES BORREGO,
prontuário nº 109.571; XXIV. MARIA LUZIA
CAETANO FERNANDES, prontuário nº 109.539;
XXV. MARILDA DE OLIVEIRA DE PONTES LEÇA,
prontuário nº 6.929.813-01 (RSPV – Estado); XXVI.
MARLI DAS SILVA, prontuário nº 119.309; XXVII.
MARY ANNE SILVA QUAIATO PEREZ, prontuário
nº 109.423; XXVIII. MICHELLE MACEDO SOARES,
prontuário nº 110.162;
XXIX. MILENA CAMARA, prontuário nº 101.342;
XXX. NANCY YASSUDA, prontuário nº 118.295;
XXXI. NEIVA RIBEIRO DOS SANTOS, prontuário
nº 118.837; XXXII. PATRICIA DE OLIVEIRA
COSTA, prontuário nº 111.137; XXXIII. REINALDO
DONIZETI DE OLIVEIRA, prontuário nº 109.747;
XXXIV. RENATA MARQUES ASSIS, prontuário
nº 114.274; XXXV. SILVANA DUARTE PESSOA
ARAÚJO, prontuário nº 111.777; XXXVI. SÔNIA
BENVINDO DE MEDEIROS, prontuário nº 109.568;
XXXVII. TAIZ APARECIDA MARTINS BENTO,
prontuário nº 109.494; XXXVIII. TÂNIA DA COSTA,
prontuário nº 108.060; XXXIX. TATIANA DE
ALMEIDA MENNUCCI, prontuário nº 109.926; XL.
VERA LUCIA HOOPER LINGIARDI, prontuário
nº 1109.985; XLI. VIVIANE KIUTI, prontuário nº
118.514; XLII. WILSON FERNANDES BARBOSA,
prontuário nº 111.946.Art. 2º. As despesas com
a execução deste Decreto correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário. Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto nº 7.698/2020.
Diadema, 25 de novembro de 2020. LAURO
MICHELS SOBRINHO Prefeito GENEVIEVE ALINE
ZAFFANI GRABLAUSKAS GOMES Secretária
de Assuntos Jurídicos – Interina LUÍS CLÁUDIO
SARTORI Secretário de Saúde
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: 0196/2020 - PC: 0256/2020. Objeto:
R. De P. P/O Forn de Água Desmineralizada p/
Radiadores e Baterias. Agendado para: 16/12/2020
às 09h00. Pr. Eletrônico: 0195/2020 - PC:
0222/2020. Objeto: Cont. de Emp. Especializada
em Serv. de Preparo e Forn. de Nutrição Parenteral.
Agendado para: 15/12/2020 às 09h00. Pr. Eletrônico:
0197/2020 - PC: 0294/2020. Objeto: R. De P. P/
Avaliação Psicológica para Porte de Arma de Fogo
Institucional – Guarda Civil Municipal de Diadema.
Agendado para: 16/12/2020 às 09h00. Informações,
e/ou retirada Edital completo, mediante pagamento
das cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R.
Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em
dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no
site. www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0153/2020 - PC: 0196/2020. Objeto:
Forn. de Cimento. Resumo Ata RP 266/2020 entre
Município Diadema e Comercial Ecomix Eireli. Itens
homologados na publicação do Diário Regional
dia 10/11/2020. Prazo entrega: 10 dias corridos.
Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 038/2020 - PC: 039/19. Objeto:
Forn. De Medicamentos - Ação Judicial. Ata RP
120/2020 entre Município Diadema e Biohosp
Prod. Hospitalares SA. Tornamos público que
permanecem inalterados os itens, preços e valores
registrados e publicados no Diário Regional de
28/05/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 047/2020 - PC: 079/2020. Objeto:
Forn. de Ácido Paracético. Ata RP 121/20 entre
Município Diadema e LDM Equipamentos Ltda.
Tornamos público que permanecem inalterados os
itens, preços e valores registrados e publicados
no Diário Regional de 28/05/2020 ref. as atas dos
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 011/2020 – PC 006/20. Objeto: Forn.
de Corantes e Vidrarias p/Realização de Exames.
Ata RP 052/2020 entre Município Diadema e Master
Diagnóstica Prod. Lab. e Hosp. Ltda. Tornamos
público que permanecem inalterados os itens,
preços e valores registrados e publicados no Diário
Regional de 29/02/2020 ref. as atas dos pregões em
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 011/2020 – PC 006/20. Objeto: Forn.
de Corantes e Vidrarias p/Realização de Exames.
Ata RP 053/2020 entre Município Diadema e Medical
Chizzolini Ltda. Ata RP 054/2020 entre Município
Diadema e Advagen Biotech Ltda. Tornamos público
que permanecem inalterados os itens, preços e
valores registrados e publicados no Diário Regional
de 29/02/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0166/2020 - PC: 0112/2020. Objeto:
R. De P. P/O Forn. De Insumos Odontológicos.
Homologo o objeto do pregão em epígrafe de acordo
c/Desp. Pregoeiro(a).

Pr. Eletrônico: 0170/2020 - PC: 023/2020. Objeto:
Com. De Emp. P/Prest. De Serv. De Confecção De
Próteses Dentárias Totais, Parciais Removíveis E
Unitárias, Destinadas Ao Centro De Especialidades
Odontológicas (Ceo) Do Município De Diadema.
Homologo e Adjudico objeto do pregão em epígrafe
de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 0148/2020 - PC: 0182/2020. Objeto:
R. De P. P/O Forn. Sementes p/Hortas Municipais.
Homologado o pregão em epígrafe declarando a
licitação deserta de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 0168/2020 - PC: 0254/2020.
Objeto: Aq. De Eletrodo E Pás Para Desfibrilador.
Homologado o pregão em epígrafe declarando a
licitação deserta de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 0166/2020 - PC: 0112/2020. Objeto:
R. De P. P/O Forn. De Insumos Odontológicos.
Tornamos pública a classificação preços ref. pregão
em epígrafe. INTERJET COMERCIAL EIRELI, Item:
01 ALVEOLÓTOMO CURVO TIPO LUER. Qtde:
30 pça. Vlr unit: R$127,15. Marca: BSZ; Item: 05
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY N°11-12.
Qtde: 75 uni. Vlr unit: R$49,23. Marca: MILLENNIUM
GOLGRAN; Item: 06 CURETA PERIODONTAL DE
GRACEY N°13-14. Qtde: 75 uni. Vlr unit: R$49,23.
Marca: MILLENNIUM GOLGRAN; Item: 07 CURETA
PERIODONTAL DE GRACEY N°5-6. Qtde: 75 uni.
Vlr unit: R$47,72. Marca: MILLENNIUM GOLGRAN;
Item: 08 CURETA PERIODONTAL DE GRACEY
N°7-8. Qtde: 75 uni. Vlr unit: R$49,23. Marca:
MILLENNIUM GOLGRAN; Item: 12 ESPÁTULA
PARA CERA Nº7. Qtde: 45 uni. Vlr unit: R$26,07.
Marca: ABC; Item: 13 ESPÁTULA PARA CIMENTO
Nº36. Qtde: 45 uni. Vlr unit: R$35,30. Marca: ABC;
Item: 27 CURETA PERIODONTAL DE GRACEY
N°5-6 MINI. Qtde: 75 uni. Vlr unit: R$195. Marca:
MILLENNIUM GOLGRAN; Item: 30 PINÇA
ANATÔMICA RETA DE 14 CM. Qtde: 155 uni. Vlr
unit: R$17,02. Marca: BSZ; Item: 36 CURETA
PERIODONTAL DE GRACEY N°11-12. Qtde: 25 uni.
Vlr unit: R$49,23. Marca: MILLENNIUM GOLGRAN;
Item: 38 CURETA PERIODONTAL DE GRACEY
N°5-6. Qtde: 25 uni. Vlr unit: R$47,72. Marca:
GOLGRAN; Item: 39 CURETA PERIODONTAL DE
GRACEY N°7-8. Qtde: 25 uni. Vlr unit: R$49,23.
Marca: MILLENNIUM GOLGRAN; Item: 45
ESPELHO PLANO N.º 5 P/ USO ODONTOLÓGICO.
Qtde: 500 uni. Vlr unit: R$42,14. Marca: GOLGRAN;
Item: 53 TESOURA PARA OURO RETA. Qtde: 100
uni. Vlr unit: R$25,91. Marca: GOLGRAN; Item:
58 TESOURA PARA OURO RETA. Qtde: 25 uni.
Vlr unit: R$195,00. Marca: BSZ; Item: 61 PINÇA
ANATÔMICA RETA DE 14 CM. Qtde: 45 uni. Vlr unit:
R$17,02. Marca: ABC; Os itens 15,16,17,18,19,21,
23,28,29,31,32,37,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,5
2,54,59,60 e 62 restaram desertos. Os itens 2,3,4
,9,10,11,14,20,22,24,25,26,33,34,35,40,55,56 e 57
restaram fracassados.
Pr. Eletrônico: 0170/2020 - PC: 023/2020. Objeto:
Com. De Emp. P/Prest. De Serv. De Confecção De
Próteses Dentárias Totais, Parciais Removíveis E
Unitárias, Destinadas Ao Centro De Especialidades
Odontológicas (Ceo) Do Município De Diadema.
Tornamos pública a classificação preços ref. pregão
em epígrafe. LABORATÓRIO DE PRÓTESE VIEIRA
LTDA, Item: 01 SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE
DENTÁRIA TOTAL. Qtde: 80 uni. Vlr unit: R$
298,07;Item: 02 SERV.CONFECÇÃO PRÓTESE
DENTÁRIA PARCIAL. Qtde: 114 uni. Vlr unit: R$
386,88;Item: 03 SERV.CONFEC.PRÓTESE UNIT.
CORONÁRIA METÁL. Qtde: 16 uni. Vlr unit: R$
178,93;Item: 04 SERV.CONF.PRÓTESE UNIT.
CORONÁRIA METALO. Qtde: 16 uni. Vlr unit: R$
212,78;Item: 05 SERV.CONFECÇÃO NÚCLEO
METÁLICO FUNDIDO. Qtde: 16 uni. Vlr unit:
R$ 135,22;Item: 06 SERVIÇO CONFECÇÃO
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL. Qtde: 20 uni. Vlr
unit: R$ 298,07;Item: 07 SERV.CONFECÇÃO
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL. Qtde: 36 uni. Vlr
unit: R$ 386,88;Item: 08 SERV.CONFEC.PRÓTESE
UNIT.CORONÁRIA METÁL. Qtde: 04 uni. Vlr unit:
R$ 178,93;Item: 09 SERV.CONF.PRÓTESE UNIT.
CORONÁRIA METALO. Qtde: 04 uni. Vlr unit: R$
212,78;Item: 10 SERV.CONFECÇÃO NÚCLEO
METÁLICO FUNDIDO. Qtde: 04 uni. Vlr unit: R$
135,22.
Pr. Eletrônico: 0148/2020 - PC: 0182/2020. Objeto:
R. De P. P/O Forn. Sementes p/Hortas Municipais.
Tornamos publico que a Licitação em epígrafe foi
declarada “deserta”.
Pr. Eletrônico: 0168/2020 - PC: 0254/2020. Objeto:
Aq. De Eletrodo E Pás Para Desfibrilador. Tornamos
publico que a Licitação em epígrafe foi declarada
“deserta”.
DECRETO Nº 7842 DE 27 DE NOVEMBRO DE
2020 DISPÕE sobre a continuidade da suspensão
das atividades presenciais em escolas na forma
do Decreto Municipal nº 7.786, de 31 de agosto
de 2020, na forma que especifica, e dá outras
providências, para a continuidade do enfrentamento
da emergência e calamidade públicas decorrentes
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus
(COVID-19). LAURO MICHELS SOBRINHO,
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da
Constituição da República; CONSIDERANDO a
classificação pela Organização Mundial de Saúde,
no dia de 11 de março, como pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020, com as alterações advindas da Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e no
Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020,
bem como na Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde; CONSIDERANDO
que o Congresso Nacional, por meio do Decreto
Legislativo nº 06, de 2020, reconhece a existência
de calamidade pública para fins do artigo 65
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2000; CONSIDERANDO a Portaria nº
454, de 20 de março de 2020, do Ministério da
Saúde, que declara, em todo o território nacional,
o estado de transmissão comunitária do novo
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o
disposto no Decreto Estadual n° 64.879, de 20
de março de 2020, que reconhece o estado de
calamidade pública, decorrente da pandemia do
novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de
São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Municipal n° 7.715, de 24 de março de 2020,
que declara o estado de calamidade pública no
Município, diante da crise provocada pela pandemia
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa, por
meio do Decreto Legislativo nº 2.495, 31 de março
de 2020, reconhece a existência de calamidade
pública nos Municípios do Estado de São Paulo,
para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO
os termos da Decisão oriunda do julgamento da
ADI 6341, no dia 15 de abril de 2020, bem como
da R. Decisão Monocrática na Medida Cautelar
na ADPF 672, no dia 08 de abril de 2020, ambas
proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,
assegurando a competência municipal a respeito
da matéria ora versada; CONSIDERANDO que, nos
termos do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de
maio de 2020, que institui o plano de reabertura das
atividades econômicas, no Estado de São Paulo,
a Região da Grande São Paulo, a que pertence
Diadema, foi classificada na fase 4, “Verde”, a partir
de 10 de outubro de 2020, tendo em conta, ainda,
que já estava na fase 3, “Amarela”, desde 26 de
junho de 2020; CONSIDERANDO o disposto no
Decreto Estadual nº 65.061, de 13 de julho de 2020,
que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades
presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19,
e dá providências correlatas, com as alterações
promovidas pelo Decreto Estadual nº 65.140, de 19
de agosto de 2020; CONSIDERANDO a prorrogação
da quarentena no Estado de São Paulo, definida no
Decreto Estadual nº 64.881 de 22 de março de 2020,
até a data de 16 de dezembro de 2020, por força
de Decreto Estadual nº 65.295, de 16 de novembro
de 2020; CONSIDERANDO, ainda, o que consta
dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº
7849/2020; DECRETA: Art. 1º Na forma do artigo 3º,
do Decreto Municipal nº 7.786, de 31 de agosto de
2020, as atividades presenciais com os alunos, nas
instituições de ensino, permanecem suspensas até
o dia 23 de dezembro de 2020, quando a questão
será reavaliada, ou antes em caso de decisão do
Poder Executivo do Município em sentido diverso.
Art. 2º As despesas com a execução deste Decreto,
correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento, suplementadas
se necessárias. Art. 3º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. Diadema, 27 de novembro
de 2020 LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito
do Município de Diadema GENEVIEVE ALINE
ZAFFANI GRABLAUSKAS GOMES Secretária de
Assuntos Jurídicos – Interina CARLOS AUGUSTO
MANOEL VIANNA Secretário de Educação
DECRETO Nº 7843 DE 27 DE NOVEMBRO 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 Municipal nº 7.774, de 07 de
agosto de 2020, no Decreto Municipal nº 7.780,
de 21 de agosto de 2020, no Decreto Municipal
nº 7.790, de 04 de setembro de 2020, no Decreto
Municipal nº 7.796, de 18 de setembro de 2020,
no Decreto Municipal nº 7.803, de 02 de outubro

de 2020, no Decreto Municipal nº 7.807, de 09 de
outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.818,
de 23 de outubro de 2020, e no Decreto Municipal
nº 7.834, de 13 de novembro de 2020, e dá outras
providências, para a continuidade do enfrentamento
da emergência e calamidade públicas decorrentes
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus
(COVID-19). LAURO MICHELS SOBRINHO,
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da
Constituição da República; CONSIDERANDO a
classificação pela Organização Mundial de Saúde,
no dia de 11 de março, como pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020, com as alterações advindas da Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e no
Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020,
bem como na Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde; CONSIDERANDO
que o Congresso Nacional, por meio do Decreto
Legislativo nº 06, de 2020, reconhece a existência
de calamidade pública para fins do artigo 65 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000; CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de
março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara,
em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual
n° 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece
o estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), em
todo o Estado de São Paulo; CONSIDERANDO o
disposto no Decreto Municipal n° 7.715, de 24 de
março de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município, diante da crise provocada
pela pandemia decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19); CONSIDERANDO que a Assembleia
Legislativa, por meio do Decreto Legislativo
nº 2.495, 31 de março de 2020, reconhece a
existência de calamidade pública nos Municípios
do Estado de São Paulo, para fins do artigo 65 da
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio
de 2000; CONSIDERANDO os termos da Decisão
oriunda do julgamento da ADI 6341, no dia 15 de
abril de 2020, bem como da R. Decisão Monocrática
na Medida Cautelar na ADPF 672, no dia 08 de abril
de 2020, ambas proferidas pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal, assegurando a competência
municipal a respeito da matéria ora versada;
CONSIDERANDO a prorrogação da quarentena
no Estado de São Paulo, definida no Decreto
Estadual nº 64.881 de 22 de março de 2020, até
a data de 16 de dezembro de 2020, por força de
Decreto Estadual nº 65.295, de 16 de novembro
de 2020; CONSIDERANDO, ainda, o que consta
dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº
7849/2020; DECRETA: Art. 1º As medidas, regras
e prazos previstos no Decreto Municipal nº 7.705,
de 16 de março de 2020, bem como no Decreto
Municipal nº 7.708, de 18 de março de 2020, no
Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de abril de 2020,
no Decreto Municipal nº 7.732, de 08 de maio de
2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de 29 de maio
de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751, de 15 de
junho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.762, de 13
de julho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.772, de
31 de julho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.774,
de 07 de agosto de 2020, no Decreto Municipal
nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, no Decreto
Municipal nº 7.790, de 04 de setembro de 2020,
no Decreto Municipal nº 7.796, de 18 de setembro
de 2020, no Decreto Municipal nº 7.803, de 02 de
outubro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.807,
de 09 de outubro de 2020, no Decreto Municipal
nº 7.818, de 23 de outubro de 2020, e no Decreto
Municipal nº 7.834, de 13 de novembro de 2020,
ficam estendidas até 16 de dezembro 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
trabalho presencial antes do prazo estabelecido no
caput 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
enquadrados 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 forma do § 1º, deste artigo, deverá
ser determinada a reabertura de equipamentos
e órgãos públicos municipais 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 executar o teletrabalho, e
que não forem convocados ao trabalho presencial,
deverão entrar em fruição compulsória de férias,
conforme definição pela Chefia imediata, ou poderão
requerer licença prêmio, excetuados os servidores
lotados na Secretaria de Saúde e na Secretaria de
Defesa Social. §1º Se não houver férias vencidas
em quantidade de tempo suficiente para abarcar
todo o período de afastamento, o tempo que sobejar
será abatido de banco de horas, a ser compensado
posteriormente. §2º. Caberá à Chefia imediata do
servidor: I - gerir as escalas de fruição das férias de
seus subordinados, bem como comunicá-los;
II - informar nome, prontuário, cargo e período de
descanso à Secretaria de Gestão de Pessoas por
meio de Memorando Interno, com o respectivo
encaminhamento via e-mail. Art. 3º Em relação aos
servidores municipais e colaboradores da Saúde
devem ser observadas as regras expedidas pelo
Titular da Secretaria Municipal da Saúde, por meio
de portaria, no tocante aos critérios e parâmetros
para afastamentos em razão de licença médica por
COVID-19. Parágrafo único. Para efeito do caput,
fica adotada a Portaria S. S. nº 02/2020, expedida
pelo Secretário de Saúde, bem como, desde já, as
eventuais portarias que venham modificá-la, revogála ou prorrogá-la. Art. 4º Em relação aos demais
servidores municipais devem ser observadas as
regras expedidas pelo Titular da Secretaria Municipal
de Gestão de Pessoas por meio da Portaria SEGEP
nº 001, de 31 de julho de 2020, no tocante aos
critérios e parâmetros para afastamentos em razão
de licença médica por COVID-19. Art. 5º Da regra do
artigo 8º, do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de
março de 2020, ficam excetuados os trabalhos, atos
e diligências necessárias no âmbito da Comissão
Processante Permanente e nas demais áreas
da Secretaria de Gestão de Pessoas. Art. 6º As
despesas com a execução deste Decreto, correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas no orçamento, suplementadas se
necessário. Art. 7º Ficam revogadas as disposições
em contrário. Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação. Diadema, 27 de novembro
de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito
do Município de Diadema GENEVIEVE ALINE
ZAFFANI GRABLAUSKAS GOMES Secretária de
Assuntos Jurídicos - Interina

edital convocatório de eleição da
associação dos funcionários Públicos
de diadema.
A Associação dos Funcionários Públicos
de Diadema, por seu Presidente , ao final
assinado, no uso das plenas atribuições que
lhes foram conferidas pelo Estatuto Social
e pela Reunião com a Comissão Eleitoral,
realizada em 21 de novembro de 2020 de
forma virtual face à pandemia covid-19
, faz saber a todos associados quites com
suas obrigações estatutárias, que para
prosseguimento do Processo Eleitoral do
Conselho Administrativo, será realizada a
eleição no dia 10 de deZeMBro de 2020,
por meio de votação VIRTUAL, garantindo
uma forma democrática, face a Pandemia
COVID-19 , que impôs a necessidade de
evitar aglomerações e considerando que
muitos associados são do grupo de risco ou
estão em teletrabalho. A votação será por
meio da plataforma VOTA BEM , tendo início
às 08 horas do dia 10 de deZeMBro até
as 21 horas, através do link: https://afpd.
votabem.com.br, que ficará disponível no site
da Associação e será amplamente divulgado
através da mídia digital. Aos associados sem
acesso à internet, serão disponibilizados no
dia da votação, terminais de computadores
ou totens para votação ( terminais fixos),
instalados na sede da Associação , no
horário das 09h as 21h e na Secretaria
de Obras, das 08h às 18h. Para garantir
a segurança de todos, serão observadas
medidas de distanciamento e higiene
evitando a disseminação da COVID-19
durante a votação. Em conformidade ao
Edital publicado em 19 de fevereiro de 2020
, foi homologada a cHaPa 1 (avante
associaÇÃo) e chapa 2 ( unidos
PeLa associaÇÃo) que irão concorrer
ao pleito para gestão 2021/2023. Fica
permitida a campanha eleitoral a partir de
21 de novembro de 2020 à 09 de dezembro
de 2020.
diadema, 26 de novembro de 2020.
Wilson alcântara de souza
Presidente

ä

Prefeitura do
MunicíPio de diadeMa

Sábado e Domingo , 28 e 29 de novembro de 2020

o cruzeiro do aBc comercio de Mármore
e Granitos Ltda – Me, torna público
que requereu junto a Secretaria de Meio
Ambiente de Mauá, a Licença Prévia e de
Instalação, para atividade de aparelhamento
de placas e execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras pedras
- situado à Av. Barão de Mauá, 3478 – Vila
Fausto Neves Morelli - CEP: 09340-440 Mauá - SP, conforme consta no Processo
Administrativo nº 5958/2020.

avisos

edital de convocação
O Presidente da Diretoria do Recanto
Somasquinho, Sr. Wilson Barian, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
15, parágrafo IV de seus Estatutos Sociais,
convoca todos os seus membros para a
Assembleia Geral, a realizar-se no dia 04
de dezembro de 2020, em sua sede social,
sito a Rua Francisco Manoel da Silva, 130
– Jardim Renata – Santo André – SP, para
primeira convocação às 17h30 e às 18h00 em
segunda convocação com qualquer número
de presentes, deliberar a seguinte pauta:
a) Apreciação e aprovação da peça
orçamentária para o exercício de 2021;
b) Apreciação e aprovação do plano de
atividades para o exercício de 2021.
santo andré, 20 de novembro de 2020.
WiLson roBerto Barian
Presidente da diretoria
d.L.a indústria e comércio de Luminária
e eletroeletrônicos Ltda torna público que
requereu da Secretaria de Meio Ambiente
de Mauá, a Renovação da Licença de
Operação,
para atividade Industria,
Comercio e Montagem de Luminárias em
geral e Eletroeletrônico - situado à Rua do
Jasmim, 241 - Bairro Jardim Camila - CEP:
09361-220 - Mauá - SP, conforme consta no
Processo Administrativo nº 12185/2015.
coPLan industria e comércio de coifas
Ltda – Me, torna público que requereu
junto a Secretaria de Meio Ambiente de
Mauá, a renovação da Licença Operação,
para atividade de fabricação de coifas situado à Av. José Moreira, 208 – Jardim IV
Centenário - CEP: 09341-120 - Mauá - SP,
conforme consta no Processo Administrativo
nº 3865/2016.

s i n d i c at o d o s f u n c i o n Á r i o s
P Ú B L i c o s d e d i a d e M a e d i ta L
convocatÓrio de asseMBLÉia
GeraL eXtraordinaria
O Sindicato dos Funcionários Públicos
de Diadema, por seu presidente, ao final
assinado, com base nos Artigos 20ª, §1º
e § 2º, 21ª, V . 26ª, I, e 27ª, §1º e §2º, de
seu estatuto social, faz saber a todos os
servidores estatutários e celetistas que este
edital virem ou dele tomarem conhecimento,
que será realizada de forma remota, em
razão do cenário de PANDEMIA global
do Coronavírus (COVID-19) em que é
necessário manter o isolamento social
e evitar a aglomeração de pessoas, a
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
no próximo dia 01 (primeiro) do mês de
dezembro do corrente ano, às 19:30 horas,
com quórum mínimo de 2% (dois por cento)
dos associados em primeira chamada e
com qualquer número de associados em
segunda chamada às 20:00 horas, para
deliberação da seguinte pauta: Filiação do
Sindicato dos Funcionários Públicos de
Diadema à CONFETAM (Confederação
Dos/as Trabalhadores/as no Serviço Publico
Municipal. A participação dos associados será
por meio do LINK https://us02web.zoom.
us/j/82383198592 , que neste dia estará
disponível também no site do Sindicato http://
sindema.org.br. Diadema, 28 de novembro
de 2020. ritchie soares Barbosa Martins Presidente do sindicato dos funcionários
de diadema
sindicato dos funcionÁrios
PÚBLicos de diadeMa editaL
convocatÓrio de asseMBLÉia
GeraL eXtraordinaria de
associados
O Sindicato dos Funcionários Públicos
de Diadema, por seu presidente, ao final
assinado, com base nos Artigos 22ª, §1º e
§ 2º, 23ª, II, III e IV , 26ª, 1º, 27º 1º e 2º,
de seu estatuto social, faz saber a todos
os associados quites com suas obrigações
estatutárias que este edital virem ou dele
tomarem conhecimento, que será realizada
de forma remota, em razão do cenário
de PANDEMIA global do Coronavírus
(COVID-19) em que é necessário manter
o isolamento social e evitar a aglomeração
de pessoas, a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ASSOCIADOS
no próximo dia 01 (primeiro) do mês de
dezembro do corrente ano, às 17:30 horas,
com quórum mínimo de 2% (dois por cento)
dos associados em primeira chamada e com
qualquer número de associados em segunda
chamada às 18:00 horas, para deliberação
da seguinte pauta: PrestaÇÃo de
contas de 2019 e PLano financeiro
do eXercício de 2021. A participação
dos associados será por meio do LINK
https://us02web.zoom.us/j/81422110440,
que neste dia estará disponível também
no site do Sindicato http://sindema.org.br.
diadema, 28 de novembro de 2020.
ritchie soares Barbosa Martins Presidente do sindicato dos funcionários
de diadema
eXeLtainer indÚstria coMÉrcio
iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo de
eMBaLaGens Ltda torna público que
recebeu, da Secretaria de Meio Ambiente de
Mauá, a Licença de Operação nº 2020069
para o CNAE 1731-1/00 – Fabricação de
embalagens de papel situada à RUA ROSA
KASINSKI, 1109 – GALPÃO 13, conforme
consta no Processo Administrativo nº
1954/2016.
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