
mentária própria avançou 15,6%, 
para R$ 5,8 bilhões. A Prefeitura de 
Ribeirão Pi res foi a única a reduzir 
a dívida ativa no período analisado, 
em 19,4%. No sentido contrário, 
Santo André teve seu estoque eleva-
do em mais de 100%.
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Divulgação João Damásio/PMETRP

A partir desta quarta-feira (28) 
moradores de Ribeirão Pires com 
mais de 50 anos e/ou doenças crôni-
cas, bem como profissionais da saúde 
da rede pública ou privada, poderão 
fazer o teste gratuito para detecção 
do coronavírus. A ação ocorre na 
Escola Municipal Engenheiro Car-
los Rohm I. A testagem é realizada 
todos os dias da semana, inclusive 
aos sábados, domingos e feriados, 
das 8h às 18 horas.  São distribuídas 
250 senhas por dia. Para a retirada 
da senha, é necessária a apresenta-
ção de documento com foto (RG ou 
CNH), Cartão SUS e comprovante de 
endereço no município.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta quarta-feira (28), a impor-
tação da matéria-prima necessária para fabricação das primeiras doses da vacina que está sendo 
desenvolvida pela parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantã. Em nota, a 
agência ressaltou que não existem ainda vacinas autorizadas no Brasil e que “os estudos ainda 
estão em andamento e não existe previsão de data para a vacinação”.

Com a economia ainda no início da recuperação por conta da covid-19, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, nesta quarta-feira (28), manter a taxa básica de ju-
ros, em 2% ao ano. É a segunda vez que a Selic não sofre alteração, após nove cortes consecutivos. 
A taxa está no piso da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996. Com a Selic a 2% ao 
ano, o Brasil segue com juro real (descontada a inflação) negativo. 

Ribeirão Pires 
amplia testagem 
para moradores 

com 50 anos

Anvisa autoriza importação de matéria-prima 
para vacina feita pelo Instituto Butantan

Com economia em recuperação, Banco Central 
decide manter taxa básica de juros em 2% ao ano

Semasa promove 
atividade virtual 

de conexão com o 
meio ambiente

Sebrae-SP abre 
140 vagas para 

programa de inovação 
nas empresas

Comerciantes do Taboão se queixam 
da falta de poda em árvores 

coronavírus

coronavírus selic

santo andré aBc

Os movimentos “erráticos” de Jair 
Bolsonaro têm sido classificados por 
partidos do centro como mais um sinal 
de que, passadas as eleições deste ano, 
será necessário construir uma frente 
política com musculatura para enfren-
tar o presidente em 2022. Personalismo 
e interesses partidários são até agora 
obstáculos às articulações em torno de 
um nome que possa representar o “cen-
tro democrático”.

Os comerciantes do Taboão, em 
Dia dema, estão preocupados com a 
falta de poda nas árvores, que dificul-
tam a visualização e têm provocado 

‘Guerra da Vacina 
para covid ’ pode 

unir centro contra 
Jair Bolsonaro

2022

Página 2

Página 5

Página 3 Página 4

Após críticas,
Bolsonaro revoga 

decreto que autoriza 
estudos para conceder 

UBSs à iniciativa privada

polêmica na saúde

diadema

Recuperação de dívida ativa municipal 
cobriria 7,3 anos de gastos com saúde no ABC
Contribuintes devem  R$ 13,2 bilhões em impostos às sete prefeituras, que gastaram R$ 1,8 bilhão como setor no ano passado

Estu do publi cado na 14ª carta 
de conjun tu ra do Observatório de 
Políticas Públicas e Empreen de  do-
ris  mo da Uni ver sidade Mu  ni ci  pal 
de São Cae tano (Conjuscs) revela 
que a recuperação de 100% da dí vi-
da ativa (impostos não pagos) dos 

sete municípios do ABC seria sufi-
ciente para cobrir os gastos locais 
com Saú  de pelo período de sete anos 
e trê s meses. Segundo o estudo, 
que utiliza dados do Sistema de In-
for mações Fiscais do Setor Pú  bli co 
Brasileiro (Siconfi), os con   tri bu intes 

teste é realizado na escola municipal engenheiro carlos rohm i, no centro
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deviam R$ 13,2 bi  lhões as sete pre-
feituras em 2019, va lor quase R$ 2 
bilhões supe rior à receita realizada 
pe las admi nistrações municipais 
no mes mo ano (R$ 13,1 bilhões). O 
mon tante também equivale a 7,28 
vezes as ações municipais na Saúde 

financiadas com re cur sos próprios 
(R$ 1,8 bilhão). Ain da segundo a 
nota técnica, o estoque da dívida 
ativa dos sete municípios cresceu 
37,2% em termos reais (descontada 
a infla ção) entre 2015 e 2019. Na 
mesma comparação, a receita orça-

Prefeitura afirmou que vai abrir ordem de serviço
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

Manhã  Tarde  NoiteNoite

acidentes. A Prefeitura de Diadema 
informou, por meio de nota, que “não 
tem registro de pedido de poda, mas vai 
abrir Ordem de Serviço”.
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‘Guerra da Vacina’ pode unir 
centro contra  Jair Bolsonaro
Apesar do estilo do presidente, pesquisa mostra que atuação do governo na pandemia é aprovada por 57%

Às vésperas das eleições 
municipais, os movimentos “er
ráticos” de Jair Bolsonaro têm 
sido classificados por partidos e 
personalidades do centro como 
mais um sinal de que, passadas 
as disputas de novembro, será 
necessário construir uma fr
ente política com musculatura 
para enfrentar o presidente, em 
2022, e encontrar um nome que 
personifique a oposição a ele. 
Enquanto Bolsonaro está em 
campanha pelo segundo man
dato, porém, os protagonistas 
do chamado “centro democráti
co” ainda batem cabeça.

Personalismo e interesses 
partidários são até agora obs
táculos às articulações em 
torno de um nome que possa 
representar o grupo. Em busca 
de adesões, há até tentativas de 
negociar uma frente eclética. 
As conversas incluem PSDB, 
DEM, MDB, PSD, Podemos, Ci
dadania, PCdoB, PV, Rede, PDT 
e PSB. Os quatro últimos já fa
zem oposição no Congresso.

Nada, porém, foi adiante. 
Segundo integrantes desses 
partidos, um dos motivos é 
que o PSDB tenta impor o 
nome do governador de São 
Paulo, João Doria, e o PDT, o 
do exministro Ciro Gomes. “O 
fortalecimento da demo cracia 
para permitir uma composição 
futura mais ampla de campos 
democráticos vai exigir capa

cidade de diálogo, de discerni
mento e humildade. Temos de 
administrar o contraditório, 
com menos radicalismo e mais 
entendimento”, disse Doria, 
ao negar ser um entrave para a 
construção de um nome.

O tucano se tornou o prin
cipal adversário de Bolsonaro. 
Sob pressão de seguidores nas 
redes sociais, o presidente 
afirmou que “a vacina chinesa 
do Doria” não seria comprada. 
“Deixe a eleição de 2022 para 
outro momento, presidente”, 
rebateu o governador. Na 
terçafeira, Bolsonaro acusou 
Doria de aumentar impostos; 
o governador o chamou de 
“desinformado”.

Apesar do estilo confli
tuoso do presidente, pesquisa 

da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) com o 
Instituto MDA  divulgada 
anteontem  mostrou que a 
atuação do governo na pan
demia de covid19 é aprovada 
por 57%. A concessão do auxí
lio emergencial alavancou a 
popularidade de Bolsonaro. O 
auxílio termina em dezembro 
e, na tentativa de garantir a 
continuidade dos repasses, o 
presidente busca tirar do papel 
o programa Renda Cidadã.

n PESQUISA
Em entrevista ao programa 

Roda Viva (TV Cultura), o mar
queteiro João Santana chamou 
a atenção para essa guinada de 
Bolsonaro, que, segundo ele, 
“quer deixar de ser o herói mor

al para ser o herói social”.
“Precisamos construir um 

projeto alternativo a essa quadra 
de desmantelo. Isso exige que os 
homens públicos deixem suas 
diferenças de lado”, afirmou 
Ciro Gomes, candidato der
rotado na disputa de 2018 ao 
Planalto e nome anunciado para 
2022. Para Ciro, essa construção 
“não é fácil, mas absolutamente 
necessária para o Brasil”.

Nenhuma das conversas 
para a formação dessa frente 
de centro inclui o exministro 
da Justiça Sérgio Moro, pos
sível candidato em 2022. 
Porém, na visão de políticos 
que procuram levar adiante o 
plano contra o presidente, o 
exjuiz quer “criminalizar” a 
política e faz voo solo.  (AE)
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João Doria se tornou o principal adversário de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022
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Ministro pede dados da apuração da PF 
sobre suposta intervenção de Bolsonaro

Novo relator do inquérito 
que mira o presidente Jair 
Bolsonaro, o ministro do Su
premo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes pediu à 
Polícia Federal que preste in
formações sobre o andamen
to das apurações, que têm por 
objetivo esclarecer se Bolso
naro interferiu indevidam
ente na Polícia Federal.

O inquérito era supervisio
nado pelo ministro Celso de 
Mello, mas passou para Ale
xandre de Moraes depois da 
aposentadoria do colega. O 
sorteio de um novo relator, na 
semana passada, foi uma ini
ciativa do presidente do tribu
nal, Luiz Fux, para evitar que o 
então indicado para a vaga, Kas
sio Nunes Marques, agora min
istro, assumisse o caso junto aos 
demais processos que estão no 
gabinete de Celso de Mello.

O primeiro despacho de 
Moraes no inquérito tem ape
nas quatro linhas e faz refe
rência a um despacho da PF do 
mês de agosto, que apontou 
medidas que ainda precisavam 
ser cumpridas para a conclusão 
da investigação.

Na ocasião, a delegada 
Christiane Correa Machado, 
chefe do grupo da PF respon
sável por atuar em inquéritos 
do Supremo Tribunal Federal, 
apontou que era ainda era 
preciso ouvir o presidente da 
República  medida que ainda 
não foi cumprida  e concluir 
a análise dos diversos docu
mentos obtidos.

Algumas das informações 
que foram solicitadas pelos 

investigadores fazem parte de 
outros inquéritos. Entre os 
outros casos que interessam 
para a investigação, está uma 
apuração sobre “eventuais 
crimes eleitorais por parte de 
familiar(es) do Presidente da 
República”, situada na Justiça 
Eleitoral do Rio de Janeiro, e 
também uma outra apura
ção sobre “suposta inclusão 
do Deputado Federal Hélio 
Lopes em investigação crimi
nal”. Há também um caso da 
Justiça Federal do Rio de Ja
neiro que é citado

n RACHADINHA
Outra investigação que 

in teressa à PF diz respeito ao 
vazamento de informações 
da Operação Furna da Onça, 
deflagrada em 2018, para in
vestigar esquema de “racha
dinhas” na Assembleia Legis
lativa do Rio (Alerj).

As informações agora so
licitadas à Polícia Federal são 
necessárias para que Moraes 
possa dar prosseguimento à 
investigação, que encontrase 
em um impasse, por causa da 
forma como o presidente da 
República deverá ser ouvido.

O antigo relator do caso, 
Celso de Mello, determinou 
em setembro o interrogatório 
presencial de Bolsonaro, pela 
Polícia Federal. No entanto, a 
AdvocaciaGeral da União, que 
defende o presidente, recorreu. 
A medida ainda não foi cum
prida. O plenário do Supremo 
começou a avaliar o recurso 
de Bolsonaro, mas até agora 
apenas Mello votou. (AE)
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Bolsonaro anuncia revogação de 
decreto para concessão das UBSs
Medida publicada nesta terça incluía a política de atenção primária à saúde no PPI

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Guimarães: “Inacreditável. Bolsonaro quer privatizar o SUS”

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou na noite desta quarta-
feira (28), por meio das redes 
sociais, que revogou o Decreto 
nº 10.530/2020, que previa 
rea lização de estudos e a aval-
iação de parcerias com a inicia-
tiva privada para a construção, 
a modernização e a operação 
de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. 

Em mensagem na rede so-
cial, Bolsonaro negou que a 
medida alterasse o caráter pú-
blico do Sistema Único de Saúde 
(SUS). “O espírito do Decreto 
10.530, já revogado, visava o té-
rmino dessas obras, bem como 
permitir aos usuários buscar a 
rede privada com despesas pa-
gas pela União. A simples leitura 
do decreto em momento algum 
sinalizava para a privatização do 
SUS”, escreveu o presidente.

Bolsonaro disse que “em 
havendo entendimento futuro 
dos benefícios propostos pelo 
decreto, o mesmo poderá ser 
reeditado.”

À tarde, o Ministério da 
Economia divulgou nota para 
reba ter as críticas ao decreto 
presidencial, na qual afirmava 
que os   serviços das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) “segui-

riam sendo 100% gratuitos 
para a população”. 

O decreto públicado nesta 
terça-feira e que  foi alvo de críti-
cas da oposição, incluiu a política 
de atenção primária à saúde no 
Programa de Parcerias de Inves-
timentos (PPI). Segundo a nota, 
a decisão foi tomada após pe-
dido do Ministério da Saúde com 
apoio da Economia.

“A avaliação conjunta é que é 
preciso incentivar a participação 
da iniciativa privada no sistema 
para elevar a qualidade do ser-
viço prestado ao cidadão, racio-
nalizar custos, introduzir me-
canismos de remuneração por 
desempenho, novos critérios de 
escala e redes integradas de aten-
ção à saúde em um novo modelo 
de atendimento”, diz a nota.

n ESTUDO
Mais cedo, também por 

meio de nota, a Secretar-
ia-Geral da Presidência da 
República esclareceu que o de-
creto apenas autoriza um es-
tudo para posterior avaliação e 
que “a medida não representa 
qualquer decisão prévia”.

Segundo a Economia, o 
Ministério da Saúde avalia que 
“a participação privada no setor é 
importante diante das restrições 

fiscais e das dificuldades de aper-
feiçoar o modelo de governança 
por meio de contratações tradi-
cionais”. A pasta destaca que, 
atualmente, “há mais de 4 mil 
UBS com obras inacabadas que, 
de acordo com o Ministério da 
Saúde, já consumiram R$ 1,7 
bilhão de recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS)”.

O ministério lembra ainda 
que a secretaria do PPI já cola-
bora com municípios e Estados 
com a modelagem de diversos 
projetos de parcerias, como Par-
cerias Público-Privadas (PPPs) de 

creches e iluminação pública.
Na manhã desta quarta-feira, 

o termo #DefendaOSUS ocupou 
as primeiras posições entre os 
assuntos mais comentados no 
Twitter, mobilizando parlamen-
tares da oposição. Na rede so-
cial, o deputado José Guimarães 
(CE), vice-presidente nacional 
do PT, afirmou: “Inaceitável! No 
meio de uma pandemia, Bolso-
naro quer privatizar o SUS.” O 
parlamentar defendeu que “o de-
creto abria espaço para entregar 
as Unidades Básicas de Saúde ao 
mercado financeiro”. (ABr/AE)

Coronavírus: São Paulo volta 
a patamar de óbitos de abril

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(28) que a média móvel se-
manal de mortes por coro-
navírus no Estado caiu a me-
nos de cem pelo segundo dia 
seguido. É o patamar mais 
baixo registrado em em São 
Paulo desde abril.

“O Estado registrou queda 
de mortes de 23% em relação 
aos últimos 15 dias e de 44% 
em comparação aos últimos 
30. Boas notícias que com-
provam o êxito do Plano São 
Paulo em nosso Estado, mas 
que exigem cuidado, atenção 
e prevenção por parte da pop-
ulação”, afirmou Doria.

De acordo com dados 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, a média móvel se-
manal de mortes por co vid-19 
chegou a 91 casos nesta quar-
ta-feira. Uma semana antes, 
o mesmo índice havia ficado 
em 119 óbitos em decorrên-
cia do coronavírus nos 645 
municípios paulistas.

As médias móveis se-
manais de mortes em São 
Paulo estão em queda desde a 
medição do dia 16 de setem-
bro. Naquela data, o índice foi 
de 205, e depois sofreu suces-
sivas reduções por seis sema-
nas até a média mais atuali-
zada e abaixo de cem mortes.

“Passamos um bom pe-
ríodo tendo média móvel de 
250 óbitos, conseguimos re-
duzir para em torno de 200, 

e hoje estamos com 91, mos-
trando redução constante, 
com segurança”, destacou 
João Gabbardo, Coordena-
dor executivo do Centro de 
Contingência do coronavírus 
em São Paulo.

n CASOS
Em relação ao número de 

casos, a média móvel semanal 
em São Paulo vinha registran-
do quedas expressivas desde 
16 de setembro, quando o ín-
dice chegou a 6.122. Depois, 
passou a 6.078 (23/9), 4.808 
(30/9), 4.447 (7/10), 4.044 
(14/10) e 4.029 (21/10). 
Nesta quarta, porém, a taxa 
voltou a subir para 4.332, mas 
ainda abaixo ao verificado no 
início de outubro.

“Temos que manter todas 
as normas e regras sanitárias 
para que a gente possa man-
ter o controle da pandemia 
no nosso estado” afirmou o 
secretário de Estado de Saúde 
Jean Gorinchteyn. “Esta-
mos olhando para a Europa e 
vendo o que está acontecendo 
nos países europeus. As medi-
das e recomendações devem 
ser mantidas e fortalecidas”, 
acrescentou Gabbardo.

No balanço apresentado 
nesta quarta-feira pela Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
São Paulo registra 1.103.582 
casos e 39.007 mortes decor-
rentes do coronavírus. (Re-
portagem Local)

Covid-19: Anvisa autoriza importação 
de matéria-prima para vacina

Brasil registra 4.934.548 de 
pessoas recuperadas da covid

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou nesta quarta-feira 
(28) a importação, em caráter 
excepcional, da vacina Coro-
naVac na forma de produto 
intermediário, ou seja, não 
envasado. O insumo é fabri-
cado pela farmacêutica chinesa 
Sinovac em parceria com o In-
stituto Butantan.

Por meio de nota, a agência 
informou que a solicitação de 
importação da matéria-prima 
para fabricação da vacina foi 
feita pelo próprio Butantan. A 
CoronaVac ainda não tem regis-

O Brasil registra mais de 4,9 
milhões de pessoas curadas da 
Covid-19. No mundo, estima-se 
que pelo menos 26,5 milhões 
de pessoas diagnosticadas com 
covid-19 já se recuperaram. O 
número de pessoas curadas no 
Brasil é superior à quantidade 
de casos ativos (375.266), que 
são os pacientes em acompan-
hamento médico.

 O registro de pessoas cura-
das já representa a grande maio-
ria do total de casos acumula-
dos (90,2%). As informações 
foram atualizadas às 18h30 
desta quarta-feira (28) e envia-

tro no Brasil. “Os estudos ainda 
estão em andamento e não exis-
te previsão de data para a vaci-
nação”, ressaltou a Anvisa.

A CoronaVac está na terceira 
fase de testes clínicos. Como a 
Anvisa já havia aprovado a am-
pliação do estudo para 13 mil 
voluntários, o governo paulista 
decidiu aumentar o número de 
centros de pesquisa. 

Caso a última etapa de tes-
tes comprove a eficácia da vaci-
na, o acordo entre a Sinovac e o 
Butantan prevê a transferência 
de tecnologia para produção do 
imunizante no Brasil. (ABr)

das pelas secretarias estaduais e 
municipais de Saúde. 

A doença está presente 
em 99,9% dos municípios 
brasileiros. Contudo, mais da 
metade das cidades (3.487) 
possuem entre 2 e 100 casos. 
Em relação aos óbitos, 4.612 
municípios tiveram registros 
(82,8%), sendo que 743 deles 
apresentaram apenas um óbito 
confirmado. 

O Brasil registrou, entre 
terça e quarta-feira, 510 mortes 
pela covid-19, elevando o total 
de óbitos pela doença no país a 
158.456. (Agências)

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 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES
EXPEDIDO NOS TERMOS DO ART. 36 DA LEI Nº 11.101/2005.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa AFA PLÁSTICOS EIRELI, nos autos do PROCESSO nº 1008171- 53.2018.8.26.0565. 
A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP, Dra. Érika Ricci, na forma da Lei ... 
FAZ SABER pelo presente edital que fi cam convocados todos os credores de AFA PLÁSTICOS EIRELI, para comparecerem 
e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, na Igreja Evangélica 
Luterana Escandinava, situada na Rua Job Lane, 1030, São Paulo/SP, CEP: 04639-001, no dia 24 DE NOVEMBRO DE 
2020, às 10h00min (com início de credenciamento às 9h30min), ocasião em que a assembleia será instalada com a 
presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja 
quórum nesta ocasião, fi cam desde já convocados os credores para a Assembleia, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, a ser 
realizada no mesmo local, no dia 1º DE DEZEMBRO DE 2020, às 10h00min (com início de credenciamento às 9h30min), 
a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores, para o mesmo fi m a seguir previsto. A Assembleia 
ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição 
ou modifi cação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela devedora; b) a constituição do Comitê de Credores, 
a escolha de seus membros e sua substituição; e c) outros assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. 
Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial, a ser submetido à deliberação da assembleia, 
diretamente nos autos do processo digital da Recuperação Judicial em referência por meio de acesso ao endereço 
eletrônico http://www.tjsp.com.br. Para os credores se fazerem representar na referida Assembleia Geral de Credores, 
por mandatário ou representante legal, é indispensável o cumprimento do disposto no art. 37, § 4º, § 5º e § 6º, da Lei nº 
11.101/2005, no prazo legal determinado. O endereço da Administradora Judicial F. Rezende Consultoria & Administração 
Judicial é Praça Franklin Delano Roosevelt, 200, 6º andar, São Paulo/SP, CEP 01303-020, com e-mail: frederico@fraj.
com.br. Estão legitimados para cômputo de quórum e voto na assembleia todos os credores sujeitos aos efeitos da 
recuperação judicial, que não estejam impedidos na forma do art. 43 da Lei nº 11.101/2005 e já reconhecidos na lista 
do administrador judicial ou em decisão judicial proferida em habilitação/impugnação de crédito. O presente edital de 
convocação será publicado e afi xado na forma da lei, fi cando estabelecido ainda que a Assembleia Geral de Credores será 
procedida conforme determina a Lei nº 11.101/2005. São Caetano do Sul, 02 de outubro de 2020.
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Recuperar dívida ativa municipal cobriria 
mais de 7 anos de gastos com saúde no ABC
Contribuintes devem  R$ 13,2 bilhões em impostos às sete prefeituras, que gastaram R$ 1,8 bilhão com a Saúde em 2019

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A recuperação de 100% da 
dí vi da ativa (impostos não pagos) 
dos sete municípios do ABC 
seria suficiente para cobrir os 
gastos locais com Saú  de pelo 
período de sete anos e trê s me
ses. É o que revela estu do publi
cado na 14ª carta de conjun tu
ra do Observatório de Políticas 
Públicas e Empreen de  do ris  mo 
da Uni ver sidade Mu  ni ci  pal de 
São Cae tano (Conjuscs), lança
da na última terçafeira (27).

Segundo o estudo, que uti
liza dados do Sistema de In for
mações Fiscais do Setor Pú  bli co 
Brasileiro (Siconfi), os con   tri
bu intes deviam R$ 13,2 bi  lhões 
às sete prefeituras em 2019, 
va lor quase R$ 2 bilhões supe
rior à receita realizada pe las 
ad mi nistrações municipais no 
mes mo ano (R$ 13,1 bilhões). O 
mon tante também equivale a 
7,28 vezes os gastos municipais 
na Saúde bancados com re cur
sos próprios (R$ 1,8 bilhão).

“A gestão da dívida ativa 
é colocada em segundo pla no 
quando se discute a capacid
ade de fi nan ciamento do se tor 

público. Também é maltratada 
na medida em que, na maio
ria das vezes, são empregados 
programas de recuperação de 
crédito com anistia de multa e 
juros altamente benéficos aos 
devedores”, comentou o econo
mista e coordenadoradjunto 
do observatório, Francisco Fun
cia, um dos autores do estudo.

Ainda segundo a nota téc
nica, o estoque da dívida ativa 
dos sete municípios cresceu 
37,2% em termos reais (descon-
tada a infla ção) entre 2015 e 
2019 (veja quadro ao lado). Na 
mesma comparação, a receita 
orçamentária própria avançou 
15,6%, para R$ 5,8 bilhões. 

A Prefeitura de Ribeirão Pi
res foi a única a reduzir a dívida 
ativa no período analisado, em 
19,4%. No sentido contrário, 
Santo André teve seu estoque 
ampliado em mais de 100%.

Funcia atribui o elevado es
toque de dívida ativa na região 
à falta de eficiência e inteligên
cia fiscal  que se expressa, por 
exem plo, em bases de dados 
de contribuintes desatualizadas. 
“Além disso, a maioria dos mu
nicípios, e não me refiro só ao 
ABC, possui quadro técnico na 

área tributária em quantidade 
in su ficiente para dar conta da 
ges tão da dívida ativa”, explicou.

Um exemplo de ineficiên
cia tributária é o de Mauá, que 
tem estoque de dívida ativa (de 
mais de R$ 3 bilhões) sete vezes 
superior à receita orçamen tá
ria própria obtida no ano pas
sado (R$ 412 milhões).

O economista ressaltou a 
necessidade de priorizar a re
cuperação da dí vida ativa com 
o objetivo de minimizar a crise 
fiscal decorrente da pandemia 
do novo coronavírus. Funcia 

lem brou que o governo fede
ral já sinalizou, no projeto de 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
da União para 2021, corte 
de R$ 35 bi lhões nos gastos 
com Saúde, o que deve levar 
à redução das transfe rências 
para Estados e municípios.

Para reduzir o estoque, 
Funcia defende a realização de 
campanhas de concientização 
para mostrar aos contribuintes 
a importância dos tri butos e 
em quais áreas os re cursos são 
empregados. Além disso, en
tende que a anistia de multa e 

juros não pode ser adotada em 
“hipótese nenhuma”, porque 
estimula a inadimplência. 

“Se o contribuinte não pa
gou, partese do pressuposto de 
que teve dificuldade financeira 
pontual. Do que precisa, en
tão? De prazo compatível com 
sua ca pa cida de de desembolso. 
Porém, é preciso cobrar o encar
go moratório, porque funciona 
como reparação à sociedade 
por não ter recebido o tributo 
no momento adequado para 
financiar as políticas públicas”, 
argumentou o economista.

Mesmo com alta de 
preços dos alimentos, 
Copom mantém taxa 

Selic em 2% ao ano

Com a economia brasileira 
ainda no início da recupera
ção, em meio à pandemia de 
covid19, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central decidiu ontem (28), 
por unanimidade, manter a 
taxa básica de juros em 2% 
ao ano. É a segunda vez que 
a Selic não é alterada. A taxa 
está no piso da série histórica  
iniciada em junho de 1996.

A decisão era largamente 
aguardada pelo mercado fi
nanceiro. Todas as 51 insti
tuições consultadas pelo Pro
jeções Broadcast esperavam a 
manutenção da Selic em 2%  e 
projetaram que a taxa encer
rará 2020 no atual patamar.

A alta nos preços dos ali
mentos em setembro fez a in
flação oficial, medida pelo Ín
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), disparar.

Em setembro, o IPCA al
cançou 0,64%, maior pata
mar para o mês desde 2003. 
Embora a inflação esteja cres
cendo nos últimos meses, 
a previsão mais recente dos 
economistas é de que o índice 
fechará o ano em 2,99%. Com 
isso, a previsão é de que a in
flação ficará abaixo da meta 
central de 4% fixada pelo BC. 
Para alcançála, o Copom ele
va ou reduz a taxa básica. (AE)

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

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA NO ABC
Total dos sete municípios cresceu 37,2% entre 2015 e 2019

Município Estoque (EDA), em R$ milhões   Receita própria (RP)** Despesa Saúde (DS) 
 2019 2015*  Variação (%) 2019 (R$ mi) EDA/RP 2019 (R$ mi) EDA/DS
Santo André 2.493 1.241 +100,9  1.750 1,4 428 5,8
São Bernardo 4.800 4.112 +16,7  2.076 2,3 517 9,3
São Caetano 973 538 +80,9  898 1,1 323 3,0
Diadema 1.735 1.440 +20,5  511 3,4 303 5,7
Mauá 3.025 2.122 +42,6  412 7,3 165 18,3
Ribeirão Pires 83 103 -19,4  111 0,7 62 1,3
R.G. da Serra 65 45 +44,4  20 3,3 11 5,9
Total 13.174 9.600 +37,2  5.778 2,3 1.810 7,3

Fonte: Universidade Municipal de São Caetano (USCS)

Sebrae-SP abre 140 vagas no ABC para programa de inovação nas empresas

O escritório paulista do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(SebraeSP) abriu inscrições no 
ABC para o programa Agentes 
Locais de Inovação (ALI), des
tinado a empresários interes
sados em melhorar o desempe
nho da sua empresa por meio 
da implementação de soluções 
inovadoras para o negócio. 

Para participar, é impor
tante que o empresário pos
sua CNPJ e registro como 
microempresa (ME) ou em

presa de pequeno porte (EPP) 
e tenha interesse em receber 
gratuitamente o acompanha
mento de um agente durante 
três meses. Ao todo, são ofe
recidas 240 vagas para os 
empreen dedores do ABC.

Para participar os inte
ressados devem acessar o en
dereço www.bit.ly/ali2020 e 
preencher o autodiagnósti
co da sua empresa. A partir 
disso, um Agente Local de 
Inovação entrará em conta
to com o empresário e dará 

início à aplicação da metodo
logia do programa ALI. 

O objetivo do programa é 
promover a inovação nas em
presas para reduzir os custos 
e aumentar seu faturamento, 
por meio da instrumentaliza
ção e experimentação de fer
ramentas ágeis e do compar
tilhamento de experiências 
entre os empresários.

n DOIS MOMENTOS
A metodologia do pro

grama pode ser aplicada pela 

empresa em dois momentos: 
no desenvolvimento de no
vas soluções para o mercado,  
quando o empreendedor 
identifica a necessidade de 
desenvolver novos produ
tos e serviços para atender 
à necessidade dos clientes; 
e quando cons tata a neces
sidade de aperfeiçoar proces
sos internos para aumentar a 
produtividade do negócio.

“Esperamos que, com este 
programa, muitos empreen
dedores possam desenvolver 

soluções inovadoras para 
me lhorar a gestão e produ
tividade de suas empresas e, 
assim, consigam atravessar 
este momento desafiador 
que estamos vivendo. Tudo 
isso será realizado ao longo 
de dez encontros entre o 
agente local de inovação e os 
empresários participantes”, 
explicou Ana Léa Martin, 
gestora Regional do ALI.

Do total de dez encontros 
entre empresário e agentes 
locais, cinco são individuais 

os demais, coletivos.
Os agentes de inovação 

são bolsistas do Conselho 
Nacional de Desenvolvi men
to Científico e Tecnológico 
(CNPq), selecionados e capa
citados pelo SebraeSP pa ra 
realizar a implementação e 
o acompa nhamento das ino
vações nas empresas. 

Mais informações sobre o 
programa podem ser obtidas 
pelo telefone (11) 993556615 
ou email analmp@sebraesp.
com.br. (Reportagem Local) 

A partir de novembro, especialistas em inovação acompanharão gratuitamente as empresas participantes por até três meses com o objetivo de melhorar seu desempenho
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Divulgação

João Damásio/PMETRP

Divulgação/Semasa

n ENTRE ASPAS

O caminhoneiro sai para
 o lado e vai para a rota 
dos motociclistas, que 
acabam no chão direto

Joeder Souza

Segundo os munícipes, as árvores encobrem as placas de sinalização e prejudicam o trânsito

Os comerciantes da região 
do Taboão, em Diadema, estão 
preocupados com a falta de 
poda nas árvores, que dificul
tam a visualização das lojas e 
tem provocado acidentes. Além 
disso, segundo os munícipes, 
o trânsito está sendo prejudi
cado, porque as árvores enco
brem as placas de sinalização. 

Segundo um dos co
merciantes, que se apresen
tou como Josué, na Avenida 
Almiro Sena Ramos, em fren
te mercado Extra Taboão, as 
árvores estão mal cuidadas, 
com tamanhos irregulares e, 
inclusive, há algumas cujos 
galhos chegam ao chão. Segun
do informado à reportagem, 
o pedido de poda foi feito ao 
departamento da prefeitura 
responsável pelo serviço em 

dezembro do ano passado.
Questionada, a Prefeitura 

de Diadema informou, por 
meio de nota, que “não tem 
registro de tal pedido, mas vai 
abrir uma Ordem de Serviço 
para vistoria técnica e poste
rior execução”.

n ACIDENTES
Segundo Joeder Souza, 

os comerciantes estão nervo
sos por conta dos acidentes 
causados pelo tamanho das 
árvores. “Elas já estão arras

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

tando sobre os caminhões 
que passam na avenida. Como 
são altos, quando veem as ár
vores, desviam. Já caiu até 
motoboy por conta disso.” 

Souza afirmou que as ár
vores ficam na pista da es
querda, fazendo com que os 
veículos mais altos automatica
mente passem para a direita. “É 
instintivo. O caminhoneiro sai 
para o lado e vai para a rota dos 
motociclistas, que acabam no 
chão direto. Além disso, geral
mente acontece de ‘ralar’ o car

ro ao lado e vira uma confusão. 
Fica um joga culpa no outro. O 
caminhoneiro diz que desviou 
da árvore, mas o outro não quer 
nem saber.  Graças a Deus não 
houve nenhum acidente mais 
grave”, complementou.  

Segundo consta em crono
grama disponível no site da 
prefeitura, o programa Mãos 
à Obra,  que realiza serviços 
de manutenção e melhorias  
nos bairros, esteve no Taboão 
entre 22 de abril e 27 de maio 
deste ano. 

Ribeirão Pires inicia testagem em 
moradores com mais de 50 anos

S.André realiza atividade virtual 
de conexão com a natureza

Com o Tempestade, GCM de 
Diadema dispersa 12 pancadões

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires amplia a testagem 
para covid19 entre mora
dores da cidade. A partir 
desta quartafeira (28) pes
soas com mais de 50 anos 
e com doenças crônicas, 
bem como profissionais da 
saúde da rede pública ou 
privada, podemfazer o tes
te gratuito na Escola Mu
nicipal Engenheiro Carlos 
Rohm I. São distribuídas 
250 senhas por dia – quan
tidade limitada à capaci
dade de coleta e processa
mento dos exames.

A ação é realizada to
dos os dias da semana, 
inclusive aos sábados, 
domingos e feriados, das 
8h às 18h. Para a retirada 
da senha é necessária a 
apresentação de docu

Plantas cultivadas em 
casa, no local de trabalho ou 
em quaisquer outros ambien
tes estão muito além de ser
em objetos de decoração. Elas 
promovem diversos bene
fícios e ainda possibilitam a 
conexão com a natureza. Para 
abordar este tema, o Serviço 
Municipal de Saneamento 
Ambiental de Santo André 
(Semasa) oferece em novem
bro atividade especial.

A partir da próxima quinta
feira (5), ocorre a edição do 
pocket curso ‘Um jardim no 
apartamento: reconecte-se com a 
terra e a alquimia do cuidar das 
plantas’, realizado de forma 
gratuita e online, para todos os 
interessados acima de 16 anos. 

As inscrições podem ser fei
tas até a próxima terçafeira 

Para garantir o sossego 
público, a Operação Casa em 
Ordem, da Guarda Civil Mu
nicipal (GCM) de Diadema, re
alizou, entre sextafeira (23) e 
a madrugada de segunda, uma 
série de ações de combate a fes
tas não autorizadas de rua, em 
diversos bairros da cidade. As 
12 ocorrências resultaram na 
dispersão de quase 5 mil pes
soas e na apreensão de um au
tomóvel e uma motocicleta.

No trabalho contra os 
pancadões, a GCM tem feito 
uso do veículo Tempestade, 
caminhão equipado com jato 
d’água. “Nessas ações, a nossa 
equipe está orientada para 
o uso progressivo da força. 
Por vezes, basta a chegada do 
Tempestade para que ocorra 
a dispersão da aglomeração, 
sem necessidade de utilizar 
água”, explicou o secretário mu
nicipal de Defesa Social, Paulo 
Fagundes. Em algumas ocor
rências deste final de semana, 
a GCM precisou usar balas de 
borracha e granada.

Atuando preventivamente, 
a Guarda tem inibido o início de 
festas em diversas localidades, 
o que permite concentração de 

mento com foto (RG ou 
CNH), Cartão SUS e com
provante de endereço no 
município. 

Para pacientes com 
doenças crônicas que não 
passam na rede municipal 
de saúde (e usam Cartão 
SUS) será necessária apre
sentação de receita de me
dicamento de uso contí
nuo. Profissionais da saúde 
da cidade deverão apre
sentar identificação de tra
balho (crachá).

Serviço  A testagem 
na Escola Municipal Eng. 
Carlos Rohm I segue até 
dia 12 de novembro. A ins
tituição de ensino fica na 
Rua Ana Maria Rodriguez 
Fernandez de Lima 170 – 
Centro (antiga Rua 1º de 
Maio). (Reportagem Local)

São distribuídas 250 senhas por dia

Comerciantes se queixam de 
árvores sem poda no Taboão 

(3), pelo site www.semasa.
sp.gov.br/minicursos. As va
gas são limitadas. Ao final da 
atividade, os participantes 
receberão certificado.

Além disso, a plataforma 
infantil de educação ambiental 
do Semasa, o Hendu, traz nesta 
semana uma história nova da 
personagem Tuca, que conta a 
obra ‘O Canto de Gil, o macaco 
bugio’, da autora Cintia Garcia.

O livro fala sobre um animal 
que está na lista de espécies da 
fauna brasileira ameaçadas de 
extinção. O personagem Gil é 
um macaco muito divertido que 
vive na mata cercado de pas
sarinhos. O maior desejo dele é 
cantar tão bem quanto as aves. 
A narração em vídeo da história 
pode ser conferida em www.
semasa.sp.gov.br/hendu. (RL)

Inscrições 
vão até terça

esforços nos locais onde che
gam a ocorrer.

Nos últimos anos, de cerca 
de 30 pontos da cidade onde 
aconteciam pancadões, rotin
eiramente, a atuação da GCM 
reduziu para apenas seis locais. 
Para isso, a Prefeitura investiu 
na contratação de novos guar
das civis, além da aquisição de 
veículos, armamentos e uni
formes para a corporação.

n ROUBO
Durante a operação, quan

do passavam pela avenida 
Casa Grande, as equipes da 
GCM flagraram quatro indi
víduos em duas motocicletas 
tentando roubar uma outra 
motocicleta. Os guardas evita
ram o crime e perseguiram os 
assaltantes, mas os perderam 
de vista quando os mesmos 
se embrenharam em um 
pancadão, um  dos dispersa
das no final de semana.

Além de acabar com pan
cadões, a Operação também 
notificou e fechou bares e simil
ares que foram encontrados ab
ertos sem licença especial para 
funcionar após, às 23 horas. 
(Reportagem Local)
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Mostra traz “Morto Não Fala”, de Dennison Ramalho

Centro Cultural Banco do Brasil 
realiza mostra online macaBRo

Com homenagem a José Mojica Marins, 
o Zé do Caixão, mostra terá a exibição 

de 44 produções nacionais, entre curtas 
e longa-metragens

Com o Dia das Bruxas chegando, a pe-
dida é conferir a mostra macaBRo - Horror 
Brasileiro Contemporâneo, promovida pelo 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) até 
o dia 23 de novembro, e terá a exibição de 44 
produções nacionais, entre curtas e longas-
metragens. Claro que o homenageado será 
José Mojica Marins, o Zé do Caixão.

As exibições são gratuitas e os filmes 
podem ser vistos de forma online na plata-
forma darkflix.com.br/macabro, serviço de 
streaming do gênero Cinema Fantástico. 
Porém, atenção: os longas ficarão disponíveis 
24 horas e com limite de visualizações, e 
por uma semana, para os curtas. Também 
haverá palestras e debates.

Entre os títulos escalados, com curador-
ia de Breno Lira Gomes, o público poderá 
conferir filmes de novos nomes do terror, 
como A Lasanha Assassina, animação que 
conta com a voz de Zé do Caixão, e direção 
de Ale McHado.

A lista é ampla, mas dá para destacar 
Morto Não Fala, de Dennison Ramalho, com 
Daniel de Oliveira, Fabíula Nascimento e 
Bianca Comparato; O Animal Cordial, de Ga-
briela Amaral Almeida, com Luciana Paes, 
Murilo Benício e Irandhir Santos; Sem Seu 
Sangue, de Alice Furtado; O Cemitério das Al-
mas Perdidas, de Rodrigo Aragão; e Quando 
Eu Era Vivo, de Marco Dutra. (AE)

O acervo Sesc de Arte Brasileira repre-
senta parte significativa do patrimônio ins-
titucional e configura-se como importante 
suporte para o trabalho de ação cultural e 
educativa na área de artes visuais. Organiza-
da segundo critérios estéticos, históricos e 
institucionais, tal coleção - que abrange arte 
moderna, contemporânea e popular - se en-
contra exposta permanentemente nas uni-
dades do Sesc em todo o Estado.

Buscando democratizar o acesso a 
produções de arte brasileiras, o Sesc São 
Caetano apresenta o projeto “Sala de Estar 
- artistas do Acervo Sesc de Arte Brasileira”, 
que retomou a visitação em 21 deste mês, 
e convida o público a estabelecer conta-
tos por meio da convivência com obras de 
arte, estimulando a criticidade e o respeito 
às diversidades.

Com curadoria de Valquiria Prates, a ex-
posição foi pensada e norteada por uma 
ambien tação que inspira intimidade, como 
em uma Sala de Estar, e pela experiência de 
curadoria compartilhada, a qual foi realizada 
a partir de cursos formativos realizados an-
tes da pandemia, em que o público partici-
pante escolheu as obras que fazem parte da 
exposição a partir de três módulos temáti-
cos sequenciais: Pessoas/Corpo; Paisagens/
Lugares; Paisagens/Objetos.

Serviço: A exposição é aberta para todos 
os públicos e os ingressos estão disponíveis 
no portal do Sesc sescsp.org.br. 

Sesc São Caetano, Rua Piauí - 554 – Santa 
Paula – São Caetano

De segunda a sexta, das 15h às 19h
Recomendação etária: Livre
Ingressos: Grátis, visitação de 30 minu-

tos com até cinco pessoas por horário
Horário de atendimento/bilheteria do 

Sesc São Caetano : de segunda a sexta, 14h 
às 20h. (Reportagem Local)
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ANO 2

Ministério do Turismo e Visa apresentam

realizaçãopatrocínio

#compredopequeno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 de novembro  |  quarta-feira, às 20h  |  http://bit.ly/QPSA-DIADEMA-0411
5 de novembro  |  quinta-feira, às 20h  |  http://bit.ly/QPSA-SBC-0511
6 de novembro  |  sexta-feira, às 20h  |  http://bit.ly/QPSA-SA-0611

Transmissões pelo 

grátis e
online

@quemprosperaCOM INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS

anuncio146x260.indd   2 10/22/20   3:16 PM

Travessuras ou
 gostosuras? 

Exposição “Sala de Estar” 
no Sesc São Caetano 

retoma visitação

Amanhã (30) e sábado (31), as cri-
anças que passarem pelo Atrium Shop-
ping, em Santo André, podem participar 
da tradicional brincadeira conhecida 
como “Gostosuras e Travessuras” e sair 
com muitos doces na sacola. 

A brincadeira, originária nos Esta-
dos Unidos e relativa ao Dia das Bruxas, 
traz a diversão de ir de casa em casa na 
vizinhança para ganhar doces ou fazer 
traquinagens junto dos amigos. O em-
preendimento, com apoio da Wise-up, 
convida as crianças para participar de 
uma versão adaptada dessa caçada in-
terativa recheada de gostosuras.

Na recepção da Escola de Inglês, lo-
calizada no piso térreo, a criança retira 
um baldinho em formato de abóbora de 
Dia das Bruxas e o mapa das lojas par-
ticipantes. Depois é só seguir as pistas 
para ganhar muitos doces. 

“Convidamos os pequenos para vi-
rem fantasiados no tema e se diver-
tirem na caça com suas famílias”, de-
staca Eduardo Valderano, gerente de 
marketing do Atrium Shopping.

A brincadeira acontece das 12h às 
20h gratuitamente. É obrigatório o uso 
de máscara durante toda a atividade e a 
entrada está limitada a apenas uma cri-
ança por vez em cada loja participante. 
Toda a atividade está seguindo as medi-
das de prevenção contra a Covid-19.

Serviço - Caça aos Doces no Atrium 
Shopping. Data: 30 e 31 de outubro, 
das 12h às 20h. Início no Piso Térreo, 
na Wise-Up

Endereço: Rua Giovanni Battista 
Pirelli, 155 - Vila Homero Thon, Santo 
André. Telefone: (11) 3135-4500. (Re-
portagem Local)

Divulgação

Divulgação

AGENDA

ATRIUM SHOPPING

Garotada ganha baldinho para pegar os doces



Quinta-feira, 29 de outubro de 2020

6

classificados 7

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 GeraisPROMOÇÃO 
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 4075-2248/11 4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

DE DIADEMA
Tradição em negócios 

imobiliários desde 1969

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

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 
Centro - Diadema

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

Terreno – Centro 
Diadema

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

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

R$ 425.000,00 
Ref.: AP000205

Casa 
Taboão -Diadema

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

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

R$ 470.000,00 - Ref.: AP000851

Apartamento 
Jd. Arcoiris -Diadema

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

R$ 195.000,00 - Ref.: AP000780

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

C
R

EC
I: 

02
06

1-
J

Casa 
Centro -Diadema 

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

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

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

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

Indicador de Saúde

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

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

Saúde e Segurança para sua Empresa
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Publicidade Legal

Indicador de Saúde

Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa

ä

avisos

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

GRUPO BIOMÉDIC
INFORME

GRUPO  
BIOMÉDIC

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

Medicina Ocupacional e Engenharia de 
Segurança do Trabalho

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

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico-
Sanitarista responsável pelo departamento 

de PCHS do Grupo Biomédic.

ESTOCAGEM DE ALIMENTOS
As áreas de inspeção, pesagem, higienização e estocagem de mercadorias é um 

local que deve constituir-se num prolongamento da plataforma de descarga evitando-

se as áreas de circulação. Deve dispor de espaço suficiente para acomodar a 

mercadoria no momento do controle e ser aparelhada com balança tipo plataforma, 

carros para transporte, tanques ou calhas para pré-higienização de verduras e frutas 

antes de seu armazenamento.

A existência de um esguicho de pressão é importante para auxiliar nestes 

procedimentos. O esguicho deve ser dotado de suporte adequado para guardar a 

mangueira longe do piso quando não for usar.

Armazenamento a temperatura ambiente

Para esta área, são importantes as seguintes condições e características:

· Porta única, com molas, larga e alta, simples ou em secções;

· Borracha de vedação na parte inferior das portas (protetores contra insetos e 

roedores);

· Piso em material lavável e resistente;

· Ausência de ralos para o escoamento da água;

· Boa iluminação;

· Ventilação, cruzada ou mecânica, que permita ampla circulação de ar entre as 

mercadorias;

· Janelas e aberturas teladas;

· Temperatura não superior a 26ºC;

· Umidade relativa do ar em torno de 50 a 60%;

· Inexistência de tubulação de água e de vapor;

· Prateleiras localizadas a 25 cm do piso, com profundidade não superior a 45 cm,

preferencialmente moduladas para permitir flexibilidade de novos arranjos;

· Estrados fenestrados para sacarias, com pés protegidos com canoplas, elevados do 

piso no mínimo 25 cm para os fixos e 10 cm para os moveis;

· Locais distintos para armazenagem de produtos de limpeza descartáveis.

Nesta área não deve existir equipamentos (refrigeradores, frízeres, aquecedores, 

tabulação de água e vapor, etc.) que possam alterar as condições térmicas 

ambientais ou umidade relativa do ar.

A mesa para o estoquista pode permanecer nesta área desde que interfira no controle 

de qualidade dos alimentos, nem no fluxo de armazenamento.

Armazenamento a temperatura controlada

Esta área destina-se à estocagem de gêneros perecíveis ou rapidamente 

deterioráveis em temperatura ambiente.

Devido à diversificação das características dos alimentos utilizados, recomenda-se 

a instalação de câmaras frigoríficas ou refrigeradores em número suficiente para 

atender a conservação de:

· Carnes: ate 4ºC

· Sobremesas, massas, produtos prontos: ate 4ºC.

· Frios e laticínios: ate 8ºC.

· Hortifrutigranjeiros: ate 10ºC

É importante ressaltar que o ideal é que estes gêneros sejam armazenados 

separadamente. 

Entretanto, no caso de possuir apenas 1 câmara ou refrigerador, a temperatura deve 

ser regulada para o alimento que requeira menor temperatura.

A necessidade da instalação de frízeres e câmaras de congelamento (-18ºC) variam 

em função das facilidades de abastecimento, freqüência de utilização e quantidade 

do produto adquirido.

É importante que as câmaras apresentem as seguintes características:

· Antecâmara para proteção térmica;

· Revestimento de material lavável e resistente;

· Nível do piso igual a área externa, para facilitar o transporte de mercadorias por 

carrinhos;

· Inexistência de ralos internos, mesmo quando sifonados;

· Termômetro tipo mostrador, permitindo a leitura pelo lado externo;

· Interruptor de segurança localizado na parte externa da unidade refrigerada, com 

Lâmpada-piloto indicadora de condição "ligado-desligado";

· Prateleiras em aço inox, ou outro material apropriado, moduladas, para permitir 

flexibilidade de novos arranjos;

· Porta hermética, revestida em aço inox ou outro material adequado, com ferragens 

cromadas e dispositivos de segurança que permitam abertura por dentro.

Lembramos que a estocagem é tão importante quanto a própria manipulação!

e d i ta L  d e  c o n v o c a Ç Ã o  d e 
asseMBLeia GeraL eXtraordinÁria 

assembleia Geral extraordinária 
convocação

Convidam-se os senhores quotista da 
construtora PaMPas Ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita na RFB 
CNPJ nº 47.157.235/0001-55, com sede 
social à Rua Bafim nº 32 / 60, Jardim Maria 
Adelaide, Município de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, CEP: 09750-
620, a se reunirem em assembleia geral 
extraordinária, a realizar-se na sede social 
da empresa, no dia 18 de Novembro de 
2020, às 9:00h em primeira convocação e 
às 9h30mint em segunda convocação, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1) Arquivamento do inventário 
de Zelinda Luiza Dall’Igna Morés, para a 
inclusão dos herdeiros: João Luiz Morés e 
João Francisco Dall’Igna Morés, como sócios 
da empresa; 2) Oferecimento de venda aos 
demais sócios das quotas sociais dos sócios: 
João Luiz Morés; João Francisco Dall’Igna 
Morés e Maria Eliza Dall’Igna Coimbra; e 3) 
Consolidação e nova redação do contrato 
social. Ficam os quotistas advertidos que, 
estando presente 75% do Capital votante 
e em segunda convocação pelos números 
dos presentes, conforme preconiza o artigo 
1.074 do CCB. Caso esteja impossibilitado 
de comparecer, poderá fazer-se representar 
por outro sócio ou por advogado legalmente 
constituído para este fim, caso vossa senhoria 
seja ausente concordará tacitamente com as 
alterações aprovadas pelos presentes.

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 301, de 28/10/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo especial, a 
contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). ELENA DA 
SILVA, prontuário nº  105.898, Assistente de 
Enfermagem Nível II, do quadro de pessoal 
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 302, de 28/10/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo especial, a 
contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). GABRIELE 
CERQUEIRA MARANHAO, prontuário nº 
106.450, Atendente de Consultório Dentário, 
do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura 
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 303, de 28/10/2020: aposenta 
voluntariamente por idade, a contar de 
01/07/2020, o(a) Sr(a). TERESINHA DE 
JESUS DAS GRAÇAS SIMIAO, prontuário 
nº 113.252, Assistente de Enfermagem Nível 
II, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura 
Municipal de Diadema.

PORTARIA Nº 304, de 28/10/2020: Re-
ratifica a Portaria nº 221, de 25/07/2017, 
que aposentou o(a) Sr(a) REINALDO DEL 
POZZO, prontuário nº 112.342, para fazer 
constar o percentual dos proventos mensais 
proporcionais, como sendo de 49,4716%, 
incidentes sobre a média calculada.
PORTARIA Nº 305, de 28/10/2020: Re-
ratifica a Portaria nº 175, de 02/08/2019, 
que aposentou o(a) Sr(a) LAERCIO JOAO 
DE LIMA, prontuário nº 101.311, para fazer 
constar o percentual dos proventos mensais 
proporcionais, como sendo de 100,00%, 
incidentes sobre a última remuneração do 
cargo efetivo.
PORTARIA Nº 306, de 28/10/2020: concede 
Pensão por Morte ao Sr. REGINALDO 
MANOEL DA SILVA, RG nº 27.435.676, e 
aos menores CAROLINA ANDRADE SILVA, 
MATHEUS LUCAS ANDRADE SILVA e 
MARIANA ANDRADE SILVA, representados 
legalmente pelo Sr. REGINALDO MANOEL 
DA SILVA, em razão do falecimento da Sra. 
KATIA REGINA DE SOUSA ANDRADE, que 
à época de seu falecimento ocupava o cargo 
de Atendente de Consultório Dentário junto à 
Municipalidade.
PORTARIA Nº 307, de 28/10/2020: concede 
Pensão por Morte ao Sr. MICHEL TOUTAIN 
SILVEIRA MARTINS, RG nº 27.881.782-8, 
em razão do falecimento da Sra. MARIANA 
DOS SANTOS POLIZELI, que à época de seu 
falecimento ocupava o cargo de Enfermeira 
junto à Municipalidade.
PORTARIA Nº 308, de 28/10/2020: concede 
Pensão por Morte ao Sr. JOAO BATISTA 
GREGORIO DOS SANTOS, RG nº 
12.872.820-6, em razão do falecimento da Sra. 
MARIA DA CONCEIÇAO LOURENÇO DOS 
SANTOS, que à época de seu falecimento 
recebia proventos de aposentadoria deste 
Instituto.
PORTARIA Nº 309, de 28/10/2020: concede 
Pensão por Morte à Sra. MARIA BARBOSA 
DA SILVA DE BARROS, RG nº 14.619.494-
9, em razão do falecimento do Sr. ARLINDO 
VITORINO DE BARROS, que à época 
de seu falecimento recebia proventos de 
aposentadoria deste Instituto.
PORTARIA Nº 310, de 28/10/2020: concede 
Pensão por Morte ao Sr. SERGIO SUIZU, RG 
nº 5.372.361-2, em razão do falecimento da 
Sra. LUIZA CANTELE SUIZU, que à época 
de seu falecimento recebia proventos de 
aposentadoria deste Instituto.
PORTARIA Nº 311, de 28/10/2020: concede 
Pensão por Morte ao Sr. JOSE SOARES 
DA SILVA, RG nº 10.133.907-0, em razão 
do falecimento da Sra. MARIA APARECIDA 
LUCIANO DA SILVA, que à época de seu 
falecimento ocupava o cargo de Agente de 
Serviços I junto à Municipalidade.
PORTARIA Nº 312, de 28/10/2020: concede 
Pensão por Morte à Sra. MARISE DE 
OLIVEIRA SILVA, RG nº 14.458.366-5, em 
razão do falecimento do Sr. SERGIO LUIZ 
NASCIMENTO DA SILVA, que à época de 
seu falecimento ocupava o cargo de Agente 
Administrativo II junto à Municipalidade.

DESPACHO DO PREFEITO: DE 27 DE OUTUBRO 
DE 2020: PORTARIAS: 3909, Conceder 30 dias 
de férias, 03.11.2020 a 02.12.2020, Laercio 
Pereira Soares, pront. 200346, Secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho; 3910, 
Designar, Thayane Leticia Pires Carvalho, 
pront. 118921, para responder interinamente, 
pelas atribuições de do cargo de Secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, do dia 
03.11.2020 a 02.12.2020, enquanto perdurar as 
férias do titular.
DECRETO Nº 7821 DE 28 DE OUTUBRO DE 2020  
DISPÕE sobre denominação de via pública. LAU-
RO MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o dis-
posto na Lei Municipal nº 3.924, de 18 de novembro 
de 2019, alterada pela Lei Municipal nº 3.998, de 15 
de setembro de 2020; CONSIDERANDO, ainda, o 
que consta dos autos do processo administrativo nº 
25.029/19, DECRETA Art. 1º – Passa a denominar-
se Passagem Epitácio Belo Ramos, a atual Viela do 
Loteamento Sítio dos Correias, Bairro Centro, que 
interliga a Rua José Magnani, altura do nº. 247, em 
frente ao nº. 242, com a Rua João de Almeida, altura 
do nº. 504, Código de Logradouro 1368. Art. 2º - As 
despesas com a execução deste Decreto correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, con-
signadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.  Diadema, 28 de outubro de 
2020. LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito do 
Município de Diadema FERNANDO MOREIRA MA-
CHADO Secretário de Assuntos Jurídicos MARCIA 
DA SILVA CARVALHO Secretária de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano
Prefeitura do Município de Diadema. PORTARIA N.º 
224 de 28.10.2020 
Nomeia a pessoa abaixo relacionada para ocupação 
de cargo.
CARGO DE GUARDA ALUNO - MASCULINO – 39º 
CONCURSO PÚBLICO
138º,VANDERLIN DIAS DA ROCHA,357190506 – 
SP. Diadema, 28.10.2020 SÉRGIO LUIZ LUCCHINI 
- SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS.
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: 0164/2020 – PC: 0259/2020. 
Objeto: R. de P. P/A Prest. de Serv. P/Exames 
Anatomopatológico de Pçs de Necropsia P/
Verificação de Óbito. Agendado: 12/11/2020 as 
09h00. Pr. Eletrônico: 0166/2020 - PC: 0112/2020. 
Objeto: R. de P. p/Forn. de Insumos Odontológicos. 
Agendado para: 13/11/2020 às 09h00. Pr. 
Eletrônico: 0170/2020 - PC: 023/2020. Objeto: 
Contr. de Emp. p/Prest. de Serv. de Confecção de 
Próteses Dentárias Totais, Parciais Removíveis E 
Unitárias, Destinadas Ao Centro De Especialidades. 
Agendado: 17/11/2020 as 09h00. Pr. Eletrônico: 
0169/2020 – PC: 0260/2020. Objeto: R. de P. P/o 
Forn. De Mat. P/Resgate - Samu. Agendado: 
17/11/2020 as 09h00. Pr. Eletrônico: 0114/2020 
– PC: 0179/2020. Objeto: Contr. De Prest. De 
Serv. Continuado Aos Pacientes Assistidos Pelo 
Programa De Oxigenoterapia Domiciliar – Pod 
Da Rede De Saúde Do Município De Diadema. 
Agendado: 16/11/2020 as 09h00. Informações, e/ou 
retirada Edital completo, mediante pagamento das 
cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante 
Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias úteis 
das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. 
www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0109/2020 – PC: 0200/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. de Enfermagem. Resumo das Atas 
RP entre Município Diadema e as empresas: 
Ata RP 224/2020 MEDIMPORT COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; Ata RP 
225/2020 BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS 
E REPRESENTACOES – EIRELI; Ata RP 226/2020 
HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI; Ata RP 227/2020 FORCE MEDICAL 
DISTRIBUIDORA EIRELI; Ata RP 228/2020: 
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
Itens homologados na publicação DOM dia 03 e 
04/10/2020.  Pzo entrega: 10 dias úteis. Vigência: 
12 meses a partir desta publicação.
PC: 0185/2020 – Pr. Eletrônico: 0103/2020. Resumo 
Rerratificação da Ata RP 195/2020 entre Município 
Diadema e Crismed Comercial Hospitalar Ltda p/
Fornecimento de Medicamentos. Fica retificada 
a cláusula 1ª a Ata inicial, p/ constar a marca do 
produto constante do item 64 - marca: Oxacilil/
Novafarma, a partir de 19/09/2020.
Pr. Eletrônico: 0135/2020 – PC: 0234/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Resumo Ata RP 
241/2020 entre Município Diadema e AIRMED 
EIRELI EPP; Itens homologados na publicação 
DOM dia 15/10/2020.  Pzo entrega: 05 dias úteis. 
Vigência: 12 meses a partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 0129/2020 - PC: 0210/2020. Objeto: 
Forn. Uniformes p/uso das equipes de Fiscalização 
e Sinalização. Resumo Ata RP 249/2020 entre 
Município Diadema e M.A.S - Materiais e Roupas 
Profissionais Ltda. Itens homologados na publicação 
do Diário Regional dia 15/10/2020. Prazo entrega: 
45 dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação.
Pr. Eletrônico: 0106/2020 - PC: 0172/2020. Objeto: 
Forn. de Envelopes para Prontuários. Resumo Ata 
RP 232/2020 entre Município Diadema e UA Gráfica 
- Comércio e Prestação de Serviços Gráficos Eireli 
- EPP. Resumo Ata RP 233/2020 entre Município 
Diadema e Indústria Gráfica Brasileira Ltda. Resumo 
Ata RP 234/2020 entre Município Diadema e Gráfica 
Abreu Ltda. Itens homologados na publicação do 
Diário Regional dia 29/09/2020. Prazo entrega: 10 
dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação.
Pr. Eletrônico: 0118/2020 - PC: 0145/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. P/Higiene Pessoal. Pr. Eletrônico: 
0133/2020 - PC: 0180/2020. Objeto: Forn. De 
Insumos Odontológicos.  Homologo e Adjudico 

objetos dos pregões em epígrafe de acordo c/
Desp. Pregoeiro(a).Pr. Eletrônico: 0144/2020 
- PC: 0183/2020. Objeto: Aq. de Aparelho de 
Ultrassonografia. Pr. Eletrônico: 0143/2020 - PC: 
0245/2020. Objeto: Aq. De Insumos P/Serv. De 
Endoscopia. Homologado os pregões em epígrafe 
declarando as licitações fracassadas de acordo c/
Desp. Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 0118/2020 - PC: 0145/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. P/Higiene Pessoal. Tornamos pública 
a classificação preços ref. pregão em epígrafe: 
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, ITENS: 01 – PAPEL 
HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLO 30M. Qtde: 
552.808 ROLOS. Vlr. Unitario: R$ 0,99. MARCA: LC; 
02 – PAPEL HIGIÊNICO P/DISPENSER 10CM X 
300 M. Qtde: 10.664 ROLOS. Vlr. Unitario: R$ 4,12. 
MARCA: LUX PAPER; 11 – PAPEL TOALHA ROLO 
25CM X 100M BRANCO. Qtde: 1.800 ROLOS. Vlr. 
Unitario: R$ 9,22. MARCA: LUX PAPER; 13 – PAPEL 
TOALHA INTERFOLHAS 3 DOBRAS 2500FL. Qtde: 
6.000 CX. Vlr. Unitario: R$ 52,50. MARCA: LUX 
PAPER; 15 – PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 
ROLO 40M. Qtde: 1.200 ROLOS. Vlr. Unitario: R$ 
1,04. MARCA: LC PLUS; 19 – PAPEL TOALHA 
INTERFOLHAS PCTE 1250 FLS. Qtde: 84 PCT. 
Vlr. Unitario: R$ 19,15. MARCA: LUX PAPER; 20 
– PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO 1250 
FOLHAS. Qtde: 50 FARDOS. Vlr. Unitario: R$ 19,50. 
MARCA: LUX PAPER; 25 – PAPEL HIGIÊNICO P/
DISPENSER 10CM X 300 M. Qtde: 96 ROLOS. Vlr. 
Unitario: R$ 7,86. MARCA: LUX PAPER; MS DE 
ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA, ITENS: 07 – KIT HIGIÊNICO PARA BANHO. 
Qtde: 15.000 KITS. Vlr. Unitario: R$ 4,30. MARCA: 
NATURALLYS; 08 – ABSORVENTE HIGIÊNICO 
FEMININO PCT C/8. Qtde: 1.500 PCT. Vlr. Unitario: 
R$ 2,30. MARCA: DEFINITY; 12 – SABONETE 
LÍQUIDO GEL REFIL 800 ML. Qtde: 4.650 PCT. Vlr. 
Unitario: R$ 6,40. MARCA: TRILHA; 14 – LENÇO 
UMEDECIDO 21X12,5CM C/450 (REFIL). Qtde: 
5.184 FR. Vlr. Unitario: R$ 20,40. MARCA: BABY 
POPPY; 17 – SABONETE ANTIBACTERIANO 90 
GRAMAS. Qtde: 120 UN. Vlr. Unitario: R$ 2,90. 
MARCA: BABY SENSUS; 21 – GEL ANTISSÉPTICO 
HIDRADANTE 55ML. Qtde: 1.000 UN. Vlr. Unitario: 
R$ 3,44. MARCA: START; 23 – SABONETE 
CREMOSO PERFUMADO 1000ML APROX.. 
Qtde: 1.460 UN. Vlr. Unitario: R$ 9,80. MARCA: 
EDUMAX; 29 – SABONETE LÍQUIDO GEL REFIL 
800 ML. Qtde: 1.150 PCT. Vlr. Unitario: R$ 7,48. 
MARCA: TRILHA; 30 – SABONETE GLICERINADO 
90 GRAMAS. Qtde: 1.380 UN. Vlr. Unitario: R$ 
3,45. MARCA: ANA FONT; 31 – SABONETE 
PERFUMADO 90 GRAMAS. Qtde: 1.380 UN. Vlr. 
Unitario: R$ 1,38. MARCA: LE BOUTANIQ; 32 – 
SUPORTE SABONETE LÍQ.ABS P/REFIL 800ML. 
Qtde: 250 UN. Vlr. Unitario: R$ 24,94. MARCA: 
JSN; 33 – SABONETE CREMOSO PERFUMADO 
1000ML APROX. Qtde: 460 UN. Vlr. Unitario: R$ 
12,36. MARCA: EDUMAX; ORLA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS EIRELI, ITENS: 03 – DISPENSER 
P/SABONETE LÍQ.RESERV. 500ML. Qtde: 500 
UN. Vlr. Unitario: R$ 30,53. MARCA: BELLS; 05 – 
SUPORTE ABS P/PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 
M. Qtde: 209 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 30,00. MARCA: 
BELLS; 09 – SABONETE LÍQUIDO BOMBONA 05 
LITROS. Qtde: 4.611 BOMBONAS. Vlr. Unitario: 
R$ 19,00. MARCA: KLYNE; 16 – SABONETE 
GLICERINADO 90 GRAMAS. Qtde: 4.500 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 2,80. MARCA: ANAFONT; 18 – 
SABONETE PERFUMADO 90 GRAMAS. Qtde: 
4.440 UN. Vlr. Unitario: R$ 1,16. MARCA: YPÊ; 22 
– SUPORTE SABONETE LÍQ.ABS P/REFIL 800ML. 
Qtde: 750 UN. Vlr. Unitario: R$ 27,23. MARCA: 
BELLS; BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI, ITENS: 24 – PAPEL HIGIÊNICO FOLHA 
DUPLA ROLO 30M. Qtde: 24.480 ROLOS. Vlr. 
Unitario: R$ 1,25. MARCA: NESS; 26 – SUPORTE 
ABS P/PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M. Qtde: 01 
PÇ. Vlr. Unitario: R$ 33,50. MARCA: BELLS; ITENS 
FRACASSADOS: 04, 06, 10, 28; ITEM DESERTO: 
27. 
Pr. Eletrônico: 0133/2020 - PC: 0180/2020. Objeto: 
Forn. De Insumos Odontológicos. Tornamos pública 
a classificação preços ref. pregão em epígrafe: LM 
MONTAJE CONFECCOES EIRELI, ITEM: 21 – KIT 
CIRÚRGICO ESTÉRIL ODONTO. Qtde: 4.500 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 37,00. MARCA: PROTCLEAR; 
ITEM FRACASSADO: 02; ITENS DESERTOS: 01, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47 e 48.
Pr. Eletrônico: 0144/2020 - PC: 0183/2020. Objeto: 
Aq. de Aparelho de Ultrassonografia. Pr. Eletrônico: 
0143/2020 - PC: 0245/2020. Objeto: Aq. De Insumos 
P/Serv. De Endoscopia. Tornamos publico que a 
Licitação em epígrafe foi declarada “Fracassada”. 
Tornamos publico que as Licitações em epígrafe 
foram declaradas “Fracassadas”.

a empresa d&r representação 
comercial  Ltda, situada a Rua Sete de 
Setembro  292 Rudge Ramos SBCAMPO 
SP.  Insc. Municipal 106.157-7  CNPJ 
02.844.064/0001-02 .
Comunica o extravio de 02 talões de Nota 
fiscal de serviços série A do n° 001 ao n° 
100.

acibecorte Produtos Metalúrgicos 
eireLi torna público que recebeu, da 
Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a 
Licença Licença de Operação nº 2020059 
para corte e conformação de chapas de aço 
situado(a) à Rua Antonio Luiz Ferreira, 138, 
Vila Carlina, Mauá, SP, conforme consta no 
Processo Administrativo nº 6708/2015.


