
cação, saúde, mobilidade; segurança, 
saneamento e meio ambiente. As obras 
integram Programa de Recuperação e 
Ordenamento SocioAmbiental dos Bair-
ros de São Bernardo, que prevê a requali-
ficação de áreas vulneráveis.

Sábado a TERÇa-FEIRa www.diarioregional.com.br       
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Mesmo com retomada na produção em agosto, segmento demitiu mais de 700 trabalhadores;  mês teve o melhor desempenho des de o início da crise

Setor automotivo fecha 4 mil postos 
de trabalho durante a pandemia

Al
ex
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ha

/P
SA

O setor automotivo bra si leiro 
voltou a registrar, em agos to, recupe-
ração na pro du ção de veículos após o 
tombo provocado pe la pandemia de 
covid-19. Porém, a ociosidade recorde 
e o excesso de mão de obra nas fábri-
cas têm levado as montadoras a pro-
mover demissões, em um movimento 
de ajuste que deve ser aprofundado 
nos próximos meses. Desde março, 
quando a covid chegou ao Brasil, as 
montadoras fecharam quase 4 mil va-
gas, segundo ba lanço divulgado ontem 
(4) pela Anfavea. Somente em agosto, 
o setor perdeu mais de 700 pos tos de 
trabalho, apesar de a pro dução ter re-
gistrado, no mesmo mês, o melhor de-
sempenho des de o início da crise. Os 
cortes devem se intensi ficar no último 

quadrimestre des te ano, devido ao 
encerramento das medidas de flexibi-
lização trabalhista adotadas por meio 
da medida provisória (MP)  936, que 
permite a suspensão dos contratos de 
trabalho e a redução da jornada com 
corte nos salários e reposição de parte do 
valor paga pelo governo. A Volkswagen, 
por exemplo, iniciou negociações com os 
sindicatos de metalúrgicos para demitir 
5.250 de seus 15 mil funcionários das 
quatro fábricas instaladas no país, em 
São Bernardo, São Carlos (SP), Taubaté 
(SP) e São José dos Pinhais (PR). A Ge-
neral Motors, por sua vez, abriu PDV na 
fábrica de São Caetano que previa até 
mesmo a oferta de um Onix Joy zero-
quilômetro (R$ 56 mil) aos tra balhadores 
que aderissem. Página 5

Taxa de desemprego 
sobe a 13,6% na 2ª 
semana de agosto, 

mostra Pnad Covid

Alex Mognon reafirma 
que é a última vez que 

concorre a cadeira 
no Legislativo

são bernardo

mercado de trabalho

obras

santo andré

São Bernardo assina convênio de 
R$ 428 milhões para requalificação 

de áreas vulneráveis
O prefeito de São Bernardo, Orlan-

do Morando,  assinou convênio com a 
Corporação Andina de Fomento (CAF) 
no valor de R$ 428 milhões, que serão 
usados na execução de intervenções de 
infraestrutura urbana nas áreas de edu-

Prefeitura faz parceria de turismo industrial 
com empresa de materiais pedagógicos

Página 6

Página 6

Alex Silva/Estadão Conteúdo

motoristas enfrentaram trânsito na Imigrantes, sentido litoral, na saída do feriado prolongado

plano são paulo

pandemIa

Página 4
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Cinco regiões progridem e 95% da 
população está na fase amarela 

Prefeitura anuncia fechamento do 
hospital de campanha do Anhembi

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A taxa de desemprego no país au-
mentou de 13,3% na primeira sema-
na de agosto para 13,6% na segunda 
semana do mês, segundo os dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Covid (Pnad Covid-19), di-
vulgados pelo IBGE. Em apenas uma 
semana, cresceu o número de pessoas 
trabalhando, mas também houve au-
mento no total de brasileiros procu-
rando emprego. Página 4
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para evItar aglomeração no lItoral

Estado mobiliza 20 mil policiais para apoio 
a municípios e patrulhamento de estradas
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Palacio: ‘a eleição deve se polarizar entre a escolha pela 
corrupção ou pela mudança, com a nossa candidatura’
Pré-candidato ao Paço de São Caetano diz que chega a este pleito com mais “musculatura de conhecimento da cidade e do ABC”

n ENTRE ASPAS

Sei muito bem o que 
São Caetano precisa para 
sair desse mesmismo e 
realmente voltar a ser 
destaque no país

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O pré-candidato à Prefei-
tura de São Caetano pelo PSD, 
Fabio  Palacio, está otimista em 
relação às eleições deste ano, 
por acreditar que população está 
mais politizada e menos toleran-
te com a corrupção. Em entrevis-
ta exclusiva ao Diário Regional, 
Palacio fez análise de seu projeto 
ao Executivo, falou sobre a ex-
pectativa de São Caetano voltar 
a ser case de sucesso e exemplo 
para o país. Confira os principais 
trechos da entrevista.

A pré-candidatura
A expectativa sobre a can-

didatura é a melhor possível, 
porque a gente percebe que o 
país todo se politizou mais, prin-
cipalmente depois das últimas 
eleições presidenciais. As pes-
soas estão mais engajadas, que-
rendo entender e compreender 
a participação como importante.  
Teve um momento de desgosto 
com a política. Agora vemos essa 
política um pouco mais aflorada 
nos últimos anos.

Sinto também que as pessoas 
estão cada vez menos tolerantes 
com a corrupção. A Operação 
Lava Jato, toda essa corrupção 
que foi desmascarada no país in-
teiro, trouxe para as pessoas a re-
sponsabilidade de entender que 
se essas pessoas estão aí rouban-
do, e fazendo tudo o que estão fa-
zendo, se não é com nosso voto, 
é com nossa anuência, porque 
muita gente deixou de votar, 
votou branco o nulo. Chegamos 
no fundo do poço, politicamente, 
no Brasil. Porém, com tudo isso, 
sinto que as pessoas voltaram 
a ter aquela vontade de fazer a 
diferença. As pessoas querem 
realmente discutir o que é mel-
hor para o país, para sua cidade. 

Em São Caetano não é dife-
rente. Tudo o que vemos de cor-
rupção no país, São Caetano é 
o reflexo. Só que é uma cidade 
extremamente conservadora, 

tra dicionalista, que não conse gue 
aceitar esse tipo de coisa. Éramos 
referência em muitas coisas e, hoje, 
São Caetano é mais uma cidade, 
que ainda se segura em um IDH 
(Índice de Desenvolvimento Hu-
mano) de dez anos atrás, tentando 
falar que ainda é boa.

A Chapa
Vamos fazer nossas conven-

ções no dia 12 de setembro e, 
aí, vamos fechar todas as nossas 
chapas. Estamos hoje em sete 
partidos, a nossa tendência é 
que quase todos saiam com cha-
pa completa. O vice faremos o 
anúncio mais próximo à conven-
ção. Temos bons nomes sendo 
trabalhados, conversados. Tem 
todo um alinhamento interno 
com os partidos da composição 
(PSD, PTB, DEM, Solidariedade, 
Patriotas, Republicanos e PDT). 

Cenário político
A eleição em São Caetano 

costuma se polarizar entre dois 
candidatos: o governo e mais um. 
É uma cidade que tem um único 
turno, com isso, a população vai 
pelo voto útil na reta final. Eu so-
fri com isso na última eleição. As 
pessoas falavam para mim: ‘gosto 
de você, gostei das suas propos-
tas, mas está faltando uma sema-
na e estou vendo que quem tem 
chance de ganhar é só o (José)
Auricchio ou o Paulo (Pinhei ro). 
Então, se não quero que o Auric-
chio ganhe a eleição, voto no Pau-
lo e vice-versa. Perdi uma quanti-
dade de votos na última semana e 
mesmo assim fiz 20 mil  e fiquei 
dentro do cenário. Um fez 32 mil, 
o outro 28 mil e eu 20 mil. 

O que a gente enxerga hoje 
são dois grandes grupos, o go-
vernista  - se terá Auricchio can-
didato a prefeito ou não, se terá 
juízo ou não, é uma questão que 
terão de resolver - , e a gente 
deste lado, com 150 candidatos 
(a vereador), depois vêm todas 
as candidaturas menores, com 
número menor de candidatos, 
com suas propostas. Então, vejo 
que neste cenário, naturalmente, 
a eleição se polarize entre uma 
escolha pela corrupção, que está 
implantada no governo Auric-
chio, ou pela mudança mais 
saudável, mais honesta, mais 
transparente de uma cidade mais 
justa com a nossa candidatura. 

Diferença da última 
candidatura 
É uma grande diferença. 

Tinha feito três mandatos como 
vereador, com três prefeitos dife-
rentes. Então, minha experiência 
se resumia a esses três mandatos 
legislativos e uma breve pas-
sagem pela Secretaria de De-
senvolvimento Econômico. A 
eleição para prefeito de 2016 foi 
uma oportunidade para rodar 
a cidade inteira, ter mais visi-
bilidade do nome. Uma coisa é  
fazer campanha para vereador, 
outra para prefeito. As pessoas 
te enxergam. Entrei nas eleições 
de 2016 com 20%  a 30% de taxa 
de conhecimento por parte da 
população, mesmo sendo o se-
gundo vereador mais votado, 
e saí com praticamente toda a 
população pelo menos sabendo 
quem sou, mesmo não estando 
comigo pessoalmente.

Fui para a administração do 
Consórcio (Intermunicipal ABC), 
onde fiquei quase um ano e meio 
como secretário-executivo. Tive 
a oportunidade de ter reuniões 
todos os meses com todos os 
secretários do ABC, de saúde, 
segurança, educação... Participei 
todos os meses das assembleias 
de prefeitos. Então, em um ano 
e meio tive uma avalanche de 
conteúdo. Hoje não me restrinjo 
a São Caetano. Tenho noção dos 
problemas do restante do ABC. 
Ali você ganha muita bagagem, 

muita experiência. 
Na eleição para deputado ro-

dei o ABC inteiro, com atenç ão 
especial a São Caetano. Mais da 
metade da votação que fiz foi em 
São Caetano. Passada a eleição 
para deputado, me dediquei 
exclusivamente a produzir um 
bom plano de governo. Resolvi 
não assumir nenhum cargo. 
Apesar dos convites de outras 
cidades e do go verno do Estado, 
mas decidi ficar em São Caetano. 
Sou advogado e engenheiro civil. 
Minha vida profissional é na 
advocacia. Fiz mestrado em ad-
ministração, pesquiso a eficiên-
cia do recurso público na educa-
ção. Então, também me dá uma 
bagagem muito grande. Com 
isso, chego agora com mais mus-
culatura de co nhecimento de São 
Caetano, do ABC, de bagagem. 
Rodei o país todo. Visitei outros 
países para conhecer iniciativas. 
Então, sei muito bem o que São 
Caetano precisa para sair desse 
mesmismo e realmente voltar a 
ser destaque no país.

A cidade
 Temos um orçamento que 

qualquer gestor do ABC queria 
ter. Temos R$ 1,7  bilhão  para 
150 mil habitantes. Santo An-
dré não tem nem o dobro disso 
para cinco vezes mais população. 
Mauá deve ter pouco mais da 

Divulgação

“Quero que São Caetano volte a ser case contado no mundo”

metade e três vezes mais pes-
soas. Diadema deve ser na mes-
ma linha. É lógico que quando 
se fala que o serviço público de 
São Caetano é melhor do que os 
dos vizinhos muito se dá pelo 
tamanho da cidade e pela quan-
tidade de recursos. 

O que a gente percebe na 
população de São Caetano é que 
como não tem essa informação, 
não entende essa riqueza da ci-
dade, ela faz uma comparação 
simples, de olhar o entorno e 
falar: ‘aqui está melhor, então 
para mim está tudo bem”. 
Então, não consegue enxergar 
o quão melhor poderia São 
Caetano se todo o recurso da 
cidade fosse bem aplicado e se 
não tivesse corrupção.

A gente tem um prefeito que 
toda eleição precisa discutir se 
pode ou não concorrer. Se está 
cassado, se não está. Se julgou 
o processo, se agora tem a limi-
nar. Não é a cara da população 
de São Caetano.  Então, por con-
ta disso, não temos uma cidade 
tão boa quanto poderia ser. 

A base do nosso debate, do 
que queremos levar para as pes-
soas durante a pré-campanha e 
na campanha é exatamente em 
relação a isso, a cidade que po-
deremos ter.  Dá para ser uma ci-
dade exemplo para o país. Quero 
que São Caetano volte a ser case 
contado no mundo. Uma cidade 
altamente tecnológica, onde 
tudo funcione muito mais rápi-
do, sem a burocracia que se tem 
hoje. Estamos muito atrasados. 

A cidade virou um imenso 
cabidão de empregos. São 10 
mil pessoas trabalhando em 
São Caetano, mais da metade 
sem concurso, por meio de ter-
ceirizados e de cargos comis-
sionados. Quer dizer, a política 
tomou conta do processo e, 
muitas vezes, o funcionário está 
muito mais preocupado em re-
solver os problemas de quem 
o indicou do que atender bem 
a população. Se desestruturou 
todo o sistema administra-
tivo da cidade,veio um sistema 
político pesado e tomou conta. 

Propostas
Temos uma equipe eco-

nômica, um plano de governo 
que está sendo construído há 
quase um ano. Um dos grupos 
de trabalho nosso é o de Finan-
ças e o último ano áureo da eco-

nomia de São Caetano foi 2008, 
quando o município estava forte 
economicamente. De lá para cá 
a cidade entrou em decadência. 
O ISS e o ICMS caíram. Aí você 
me pergunta: se a arrecadação 
caiu, como podemos falar que 
São Caetano tem um orçamento 
gigante? Para compensar essa 
queda do setor produtivo au-
mentou-se demais o IPTU (Im-
posto Predial e Territorial Urbano). 
A representação do IPTU hoje 
no orçamento da cidade é cinco, 
seis vezes maior do que era no 
passado. Aqui se paga uma for-
tuna de IPTU. 

Se criou outras formas de ar-
recadação para compensar a que-
da na arrecadação do setor produ-
tivo. Só que é o setor produtivo 
que gera emprego, renda e tribu-
tos. Que faz a economia girar. 
Quando você começa depender 
só do morador, com o processo 
de transformação do município 
em cidade-dormitório, já começa 
a dar sinais de que está ficando 
insustentável. Mais alguns anos 
a gente não aguenta mais e a 
cidade entra em colapso e não 
consegue manter mais a quali-
dade do serviço público que se 
tinha há décadas atrás. 

A gente fala muito aqui que 
São Caetano é uma cidade muito 
de marketing, onde tudo é bo-
nitinho na propaganda. Quem 
mora fora de São Caetano quer 
viver aqui, porque é tudo lindo. 
Sempre falamos que a compara-
ção de São Caetano tem de ser 
feita com São Caetano mesmo 
e não com o município do lado. 
Porque a condição econômica 
dele é totalmente diferente da 
nossa. Sempre vamos estar me-
lhor que eles enquanto con-
seguirmos manter isso. Agora, 
já tivemos épocas áureas de São 
Caetano ser muito melhor do 
que é hoje. Essa é nossa indig-
nação. (Acompanhe a entrevista 
completa em nosso site: www.dia-
rioregional.com.br)

n ENTRE ASPAS

Éramos referência em 
muitas coisas e, hoje, São 
Caetano é mais uma cidade, 
que ainda se segura em um 
IDH  de dez anos atrás

Zema Zselics Ltda.
CNPJ/ME nº 57.490.906/0001-59 - NIRE 35.203.696.858

Edital de Convocação de Reunião dos Sóciosa ser Realizada em 16 de Setembro de 2020
Ficam convocados, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, do Contrato Social, os sócios da Zema Zselics Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião a  
realizar-se às 11:00 horas do dia 16 de setembro de 2020, na sede social da Sociedade, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
na Estrada Capivari, nº 741, subdistrito de Riacho Grande, CEP 09838-900, para deliberar e decidir sobre: (a) a destituição de membro da diretoria da Sociedade; 
(b) a consequente alteração do Contrato Social da Sociedade; e (c) o exercício de funções operacionais na Sociedade por parte de seus sócios.

São Bernardo do Campo, 4 de setembro de 2020
Dirk Michael Huber - Diretor de Vendas, Marketing e Serviços



Eleição vai exigir 9,7 mi de máscaras 
e 5,2 milhões de frascos de álcool gel

Esta eleição não vai ser 
igual àquela que passou. 
Em tempos de pandemia do 
novo coronavírus, o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
vai precisar de um total de 
9,7 milhões de máscaras 
para garantir a segurança de 
mesários e dos eleitores nos 
locais de votação.

A proteção facial não vai 
ser a única novidade da cam-
panha deste ano: os eleitores 
poderão comparecer às urnas 
das 7h às 17h (considerando os 
horários locais), uma faixa am-
pliada em uma hora (antes, 
era das 8h às 17h), para reduzir 
o risco de aglomerações. Além 
disso, o tribunal vai orien-
tar que os eleitores levem as 
próprias canetas para assinar 
o caderno de votação.

Em agosto, o TSE lançou 
edital em que solicita a doação 
de 9,7 milhões de máscaras - 
7,5 milhões para mesários 
(que precisam trocá-las ao longo 
do dia) e o restante para o 
público que eventualmente 
comparecer às seções eleito-
rais sem a proteção O TSE 
também quer 1,9 milhão de 

protetores faciais (conheci-
dos como “face shields” ou vi-
seiras plásticas), 5,2 milhões 
de frascos de álcool em gel 
(com capacidade de 100 ml a 
1L) e 1,9 milhão de canetas 
esferográficas de tinta azul. 
A Justiça Eleitoral pretende 
garantir canetas para cada 
eleitor, mas a ideia é que 
cada um leve a sua.

Desde que assumiu a 
presidência do tribunal, 
em maio, o ministro Luís 
Roberto Barroso tem se re-
unido com empresários e es-
pecialistas da área de saúde 
para garantir a segurança de 
mesários e do público nas 
eleições, que foram adiadas 
para 15 e 29 de novembro.

Em julho, representantes 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), da Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) e da 
Ambev se comprometeram a 
doar materiais e equipamen-
tos. Depois que o edital foi 
lançado, a lista de empresas 
e instituições que decidiram 
contribuir com a Justiça Elei-
toral chegou a 26. (AE)
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Alex Mognon: ‘esta será minha 
última eleição para vereador’

Ex-secretário diz que oito anos de Legislativo são suficientes para mostrar a que veio

O vereador e ex-secretário de 
Esportes de São Bernardo, Alex 
Mognon (PSDB),  confirmou ao 
Diário Regional que vai con-
correr pela última vez à eleição 
para vereador.  Segundo o tu-
cano, dois mandatos (oito anos) 
são suficientes para mostrar a 
que veio no Legislativo.

“O futuro pertence a Deus 
e à vontade popular, mas te-
nho plena convicção que posso 
contribuir com a cidade em 
outros postos em ou tros car-
gos”, destacou Mognon.

Embora o senhor tenha 
sido eleito vereador, logo de-
pois da aposse foi nomeado 
secretário de Esportes. 

Fui eleito por um grupo 
liderado pelo prefeito Or-
lando Morando (PSDB) e 
nunca esco lhi posição. Sem-
pre me coloco à disposição e, 
naquele momento, ele enten-
deu que eu seria mais útil no 
Executivo, como secretário 
de Esportes. Assim, aceitei o 
desafio e, na minha avaliação 
pessoal e de muita gente que 
pratica espor tes e  é ligada 
ao esporte, foi uma gestão 
inovadora. Voltei à Câmara 
para disputar a reeleição.

Quais foram suas priori-
dades na gestão do Esporte e 
Lazer na cidade?

Como sempre, priorizamos 
o povo. Priorizamos atender 
a população. O Esporte é uma 
política pública para a saúde, 

para a educação, ao respeito e 
formação do cidadão.

No Legislativo quais 
foram as prioridades?

Não são minhas priori-
dades. São as prioridades do 
cidadão de bem desta cidade. 
Nosso gabinete está aberto 
e a disposição. É muito im-
portante esse contato com 
a nossa gente. É assim que 
tenho apren dido e aperfeiçoa-
do nosso trabalho. Fora isso 
temos nos debruçado sobre 
os projetos do Executivo, que 
também vêm revolucionando 
a admi nistração pública em 

outras áreas. Vejam todas as 
obras deixadas inacabadas 
que foram entregues. O im-
portante é não deixar a cidade 
com a aparência de abandona-
da e isso o prefeito Orlando 
Morando  e o vice, Marcelo 
Lima, fizeram e, com con-
vicção, vão continuar a fazer. 
São Bernardo é a cidade do fu-
turo agora.

O senhor está declarando 
que esta é sua última eleição 
ao Legislativo. Pretende se 
aposentar e voltar para seu 
cargo de carreira?

É  verdade e o grupo de 

pessoas que me apoia já sabe 
disso e da responsabilidade 
que todos temos. Não sou pré-
candidato de mim mesmo. É 
uma vontade. Se reeleito vamos 
ampliar nosso trabalho com 
foco no cidadão, como sempre 
temos feito. Quanto ao futuro, 
pertence a Deus e à vontade 
popular, mas tenho plena con-
vicção que posso contribuir 
com a cidade em outros postos 
em outros cargos

A saúde tem sido cal-
canhar de Aquiles da gestão. 
Como avalia?

É o calcanhar de Áquiles 
por conta de uma conjuntura 
econômica que independe da 
gestão municipal. As pessoas 
que saem dos empregos formais, 
perdem o convênio e acabam 
caindo no sistema público. Esse 
ciclo vem desde as grandes 
greves dos metalúrgicos que 
fizeram muitos trabalhadores 
perderem os empregos. Desafio 
que alguma outra cidade tenha 
uma infraestrutura tão grande e 
boa como a nossa, tanto que não 
precisamos investir dinheiro em 
hospitais de campanha no auge 
da pandemia e atravessamos 
a crise com responsabilidade 
e direção e pulso firme. Com a 
adoção sem medo de medidas 
que foram, no primeiro mo-
mento, consideradas impopu-
lares, mas que se mostraram 
acertivas salvando vidas. (Re-
portagem Local)

Arquivo/Oscar Jupiraci/Câmara de SBC

Antonio Cruz/Agência Brasil

Mognon: “posso contribuir com a cidade em outros postos”

Barroso tem se reunido com especialistas na área da saúde

Na Coop  
você enche  
o carrinho 
 sem esvaziar  
o bolso.

Confira nossas ofertas especiais.

Ofertas válidas de 4 a 6 de setembro de 2020 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

Contrafilé
peça a vácuo
Friboi, Frialto
ou Mataboi – kg
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preço exclusivo
para cooperados

Fralda Pampers  
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Municípios do litoral terão apoio 
de 20 mil policiais no feriado 

Prefeitos temem que turistas se desloquem para a baixada e promovam aglomerações

Governo do Estado de SP

Doria: “Cada município tem o direito de estabelecer os seus limites para praias e calçadões”

Para ajudar os municípios 
a evitar aglomerações de pes-
soas nas praias do litoral pau-
lista no feriado prolongado de 
7 de Setembro, a Secretaria de 
Segurança Pública de São Pau-
lo vai implantar a Operação In-
dependência. A ação teve início 
nesta sexta-feira (4) e vai até a 
próxima terça-feira (8), mobili-
zando 20 mil policiais.

Esses policiais foram requi-
sitados ao governo de São Pau-
lo por prefeitos do litoral e de 
estâncias turísticas do estado. 
Os prefeitos temem que, com o 
feriado prolongado, turistas se 
desloquem para essas regiões 
e promovam aglomerações, o 
que facilita a disseminação do 
novo coronavírus.

Os policiais, então, aju-
dariam a patrulhar estra-
das e também devem apoiar 
as ações de fiscalização de 
medidas sanitárias. “Cada 
município tem o direito de 
estabelecer os seus limites 
para parques, praças, praias e 
calçadões. O governo de São 
Paulo apoiará aqueles que 
solicitaram formalmente o 
apoio da Polícia Militar (PM) 
no sentido de proteger a vida 
de seus cidadãos”, disse o 
governador João Doria.

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública, as ações 
no feriado prolongado vão 
envolver também o uso de 
7,2 mil viaturas, 880 moto-
cicletas, 35 montarias, 11 he-
licópteros Águia da PM e oito 
drones para monitoramento 
de pontos estratégicos nas 
rodovias e também nas áreas 
urbanas, como praias.

A fiscalização de tráfego 
vai se concentrar em testes 
de bafômetro e verificação do 

uso obrigatório de cinto de 
segurança, assentos infantis 
e capacetes. A cada dia devem 
ser instalados 160 pontos de 
fiscalização nas estradas e 1,5 
mil em áreas urbanas.

No litoral, a PM fará patrul-
hamento ostensivo em áreas 
de orla ou que concentram 
quios ques, bares e restauran-
tes. Haverá uso de megafones 
para divulgação de mensagens 
de conscientização e prevenção 
ao novo coronavírus e também 

apoio a equipes locais de Vigilân-
cia Sanitária e Guarda Civil.

n SEM DESFILE
Por causa da pandemia do 

novo coronavírus e atendendo 
a uma recomendação das auto-
ridades sanitárias, não haverá 
desfiles ou paradas em hom-
enagem à Independência do 
Brasil, celebrada em 7 de setem-
bro. A informação foi dada tam-
bém nesta sexta-feira por  João 
Doria.  (Agência Brasil)

Cerca de 1 milhão de pessoas  voltaram a 
procurar emprego em agosto, diz IBGE

Cerca de 1 milhão de pes-
soas voltaram a buscar emprego 
na segunda semana de agosto 
(entre os dias 9 e 15), de acordo 
com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad 
Covid-19). De acordo com o 
Ins tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), respon-
sável pela pesquisa, esse é um 
reflexo das flexibilizações do 
isolamento social.

A população fora da força de 
trabalho, que não estava traba-
lhando nem procurava em-
prego, atingiu 75,5 milhões de 
pessoas – na primeira semana 
do mês eram 76,1 milhões.

Entre essas pessoas, cerca de 
27,1 milhões - 35,9% da popu-
lação fora da força de trabalho 
- relataram que gostariam de 
trabalhar, recuo ante a semana 
anterior quando o número era 
de 28,1 milhões (36,9%). O re-
sultado da segunda semana de 
agosto é estável na comparação 
à primeira semana da pesquisa, 
entre 3 a 9 de maio, quando 

27,1 milhões (35,5%) disseram 
que gostariam de trabalhar.

A população ocupada do país 
foi estimada em 82,1 milhões 
na segunda semana de agosto, 
o que mostra estabilidade em 
relação ao período anterior, 
quando eram 81,6 milhões de 
pessoas. O número, entretanto, 
é menor que o registrado na 
primeira semana da pesquisa, 

de 3 a 9 de maio, quando 83,9 
milhões de pessoas estavam 
ocupadas.

Segundo a pesquisa, a popu-
lação ocupada e não afastada do 
trabalho ficou em 75,1 milhões 
de pessoas, estabilidade se com-
parado à semana anterior (74,7 
milhões) e crescimento na com-
paração com a semana de 3 a 9 
de maio (63,9 milhões). (ABr)

População ocupada do país foi estimada em 82,1 milhões

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

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

Covas anuncia 
fechamento de 

hospital de campanha 
do Anhembi

Plano SP: 95% do 
estado está na fase 

amarela com 
menos restrições

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, anunciou nesta 
sexta-feira (4) o fechamento 
do hospital de campanha do 
Anhem bi, criado em 11 de abril 
para tratamento dos casos de 
baixa ou média complexidade 
do novo coronavírus.

Segundo o prefeito, há ainda 
38 pessoas internadas nesse 
hospital, que deixou de receber 
novos pacientes desde quinta-
feira  (3). Em quase cinco meses 
de funcionamento, o local aten-
deu 6.350 pessoas. A previsão 
da prefeitura é de que ele deixe 
de funcionar definitivamente 
em 10 de setembro.

A prefeitura tinha dois hos-
pitais de campanha. O primeiro 
deles a ser criado foi o do estádio 
do Pacaembu, fechado em 29 de 
junho. O hospital de campanha 
do Pacaembu tinha 200 leitos, 
sendo 16 deles para estabili-
zação. Por ele passaram 1.493 
pacientes. O do Anhembi tinha 
capacidade para até 1,8 mil lei-
tos de baixa complexidade, mas 
929 deles eram de contingência 
e não chegaram a ser utilizados.

Covas disse ainda que dance-
terias, buffets e casas de shows 
que quiserem abrir como bares 
ou restaurantes na cidade de 
São Paulo não precisarão so-
licitar novo alvará de funciona-
mento. O decreto foi publicado 
nesta sexta (4) no Diário Oficial 
do município e atende a um pe-
dido feito por esse setor. (ABr)

O governo paulista fez 
nesta sexta-feira (4) nova atu-
alização do Plano São Paulo 
de retomada econômica e con-
vivência com a pandemia do 
novo coronavírus. Na atuali-
zação, 95% do território ficou 
classificado na fase 3 – amarela, 
com exceção de duas regiões: 
Franca, que se manteve na fase 
2 – laranja, e Ribeirão Preto, 
que regrediu da fase amarela 
para a laranja.

Na fase amarela, as regiões 
podem reabrir bares, restau-
rantes e salões de beleza com 
40% da capacidade, além de 
academias com 30% de vagas 
mediante agendamento. Bares 
e restaurantes podem reabrir 
por oito horas por dia, mas sem 
ultrapassar o horário das 22h.

Já na fase laranja, o funcio-
namento é permitido para es-
critórios em geral, imobiliárias, 
comércio de rua, shoppings e 
concessionárias com 20% de 
sua capacidade. A abertura 
pode ser feita pelo período de 
quatro horas diárias, todos os 
dias, ou por seis horas, desde 
que abram apenas por quatro 
dias na semana.

O governo estadual atualiza 
o Plano São Paulo a cada 15 dias, 
observando os dados obtidos 
em uma semana na comparação 
com a semana anterior. Caso 
seja observada piora nos dados, 
o plano pode ser atualizado a 
qualquer momento. (ABr)
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Montadoras fecham 4 mil postos 
de trabalho durante a pandemia
Em agosto, mesmo com retomada na produção, setor demitiu mais de 700 trabalhadores

O setor automotivo bra
si leiro voltou a registrar, em 
agos to, recuperação na pro du
ção de veículos após o tombo 
provocado pe la pandemia de 
covid19. Porém, a ociosidade 
recorde e o excesso de mão de 
obra nas fábricas têm levado 
as montadoras a promover de
missões, em um movimento 
de ajuste que deve ser aprofun
dado nos próximos meses.

Desde março, quando a 
pan demia chegou ao Brasil, as 
montadoras fecharam quase 
4 mil vagas, segundo ba lanço 
divulgado ontem (4) pela Asso
ciação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (An
favea). Somente em agosto, o 
setor perdeu mais de 700 pos
tos de trabalho, apesar de a pro
dução ter registrado, no mesmo 
mês, o melhor desempenho des
de o início da crise sanitária.

“As demissões verificadas 
até agora decorrem do término 
de contratos temporários de 
trabalho e de programas de de
missão voluntária abertos neste 
período. Todas as montadoras 
estão tentando proteger os em
pregos em função da qualidade 
da mão de obra do setor, mas é 
inevitável haver novas demis
sões. É visível o excesso de pes
soal”, afirmou o presiden te da 
Anfavea, Luiz Carlos Mo raes, 
durante entrevista coleti va con
cedida para divulgar os resulta
dos do setor em agosto. 

No mês passado, as monta
doras empregavam 103,3 mil 
pes soas, total 4,8% me nor que 
o do mesmo mês de 2019.

Os cortes devem se intensi
ficar no último quadrimestre 
des te ano, devido ao encerra
mento das medidas de flexibi
lização trabalhista adotadas por 
meio da medida provisória (MP)  
936, que permite a suspensão 
dos contratos de trabalho e a 
redução da jornada com corte 
nos salários e reposição de par
te do valor paga pelo governo.

A Volkswagen, por exem
plo, iniciou negociações com os 
sindicatos de metalúrgicos para 
demitir 5.250 de seus 15 mil 
funcionários das quatro fábricas 

instaladas no país, em São Ber
nardo, São Carlos (SP), Taubaté 
(SP) e São José dos Pinhais (PR).

A General Motors, por sua 
vez, abriu PDV na fábrica de São 
Caetano que previa até mesmo 
a oferta de um Onix Joy zero
quilômetro (R$ 56 mil) aos tra
balhadores que aderissem.

n PRODUÇÃO CRESCE
Ainda segundo a Anfavea, a 

produção de carros, comerciais 
leves, caminhões e ônibus cres
ceu 24,6% em agosto em relação 
a julho, para 210 mil unidades. 
Na mesma comparação, os licen
ciamentos (183,4 mil) aumenta
ram 5,1%, enquanto as expor
tações (28,1 mil) caíram 3,4%. 

Porém, quando confronta
dos com os volumes de agosto 
do ano passado, produção, ven
das e exportações tiveram que
das superiores a 20%, indicando 
longo caminho de recuperação 
até os níveis prépandemia.

No acumulado dos primeiros 
oito meses, a comparação é ain
da mais desfavorável. Os licenci
amentos (1,17 milhão)  recuaram 
35%, as exportações (176,7 mil) 
encolheram 41,3% e a produção 
(1,11 milhão) des pencou 44,8%, 
repetindo vo lu mes similares aos 
de quase 20 anos atrás. “É como 
se perdêssemos três meses de 
vendas internas e quase quatro 
meses de produção”, relatou 
Mo raes. (Reportagem Local)

Plataforma de compra e venda exclusiva para 
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça 
o comércio local, desenvolvendo a sua região. 
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Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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Hoje vamos abordar finanças, mas sob viés diferente do que 
estamos acostumados a fazer. Vamos analisar as novas 
direções financeiras e profissionais que estamos recebendo e, 
principalmente, como as estamos repassando aos nossos filhos.

Afinal, esta também é uma forma de se planejar e construir um futuro 
melhor e mais sólido.

Vamos juntos?
Pois bem, vamos ver como as coisas eram.  Isso mesmo, eu disse “eram”.
Na década de 1980 e anteriores, as pessoas tinham padrões de 

desenvolvimento de carreira e planejamento financeiro fixos. Muitas pessoas 
trabalhavam sua vida inteira na mesma empresa e, naquela época, quanto 
mais tempo de empresa a pessoa tivesse, mais competente e experiente era 
considerada, maior reconhecimento financeiro e profissional lhe era concedido.

A lógica era mais ou menos assim: sabiase que um curso superior 
garantiria um bom emprego. Um bom emprego credenciaria o profissional à 
provável estabilidade financeira e, além disto, havia a certeza de que o Estado, 
por meio da aposentadoria, garantiria a complementação desta estabilidade.

Buscavase uma profissão e tinhase, via de regra, a certeza de se ter 
emprego e sustento para o resto da vida, certo?

Pois bem, foi assim mesmo por muito tempo...
Porém, essa realidade sofreu drástica mudança, principalmente nos 

últimos dez anos, fazendo com que as pessoas que hoje estão com 20, 30 e 40 
anos sejam obrigadas a parar para pensar, estudar, planejar suas carreiras e seu 
futuro financeiro. Caso contrário, ficarão de fora desta nova realidade.

Não temos mais segurança de que as profissões existentes hoje  continuarão 
existindo no futuro. Aliás, leiase o futuro como os próximos três anos apenas. 

Aquele único e simples curso superior, que era o credenciamento para 
a tranquilidade profissional e financeira, passou a ser apenas e tão somente 
uma pequena e tímida porta de entrada para 99% das oportunidades de 
trabalho disponíveis, ou seja, os cursos de pósgraduação e MBA deixaram de 
ser um diferencial competitivo no currículo das pessoas. 

A experiência prática adquirida em várias empresas, até então considerada 
“patinho feio” nas exigências para preenchimento de vagas, passou a abrir 
portas profissionais em vários segmentos importantes da economia. 

Veja que esta geração está sendo cobrada por algo para o qual não foi 
preparada. Porém, caro leitor(a), isso não vai servir de desculpa para não 
acompanhar essas mudanças. Elas chegaram e pronto. Agora, é assim.

Situação semelhante verificamos no mercado financeiro e na forma de  
investir, mas com o agravante de que aumentou ainda mais a velocidade das 
mudanças neste setor, especialmente na pandemia de covid19.

Após março deste ano, observamos as taxas de juros das aplicações 
desabarem. A poupança – que sempre foi a “queridinha” dos brasileiros e 
deteve recordes de captação em função de sua rentabilidade e segurança 
financeira – passou a render menos do que a inflação mensal.

Logo, se quisermos preservar a capacidade econômica e não perder 
dinheiro, temos de migrar nossos investimentos para a renda variável. Esta 
foi a primeira informação que recebemos dos analistas de investimentos. 

Porém, aqui também precisamos parar para pensar e, assim como em 
nossa carreira profissional, buscar planejamento e, quando necessário, ajuda de  
especialistas em investimento e que, de verdade, estejam dispostos em ajudar.

Pois, caso contrário, estaremos entrando em uma forma de investimento 
completamente desconhecida pela maioria dos brasileiros.

É preciso cuidado nos dias atuais. Quem promete segurança, com ganhos 
fixos atraentes e previsibilidade de rentabilidade, está prometendo ilusões. 

Portanto, finalizo o assunto dizendo que a educação financeira deve ser 
iniciada o quanto antes, mesmo dentro de casa, para que as futuras gerações 
se adaptem com menor dificuldade às novas realidades mercadológicas.

Boa sorte!

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com 

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

Estamos em uma nova 
realidade. Você está pronto?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Contas públicas devem fechar ano com déficit de R$ 866,4 bi
As contas públicas do go

verno federal devem fechar 
este ano com déficit estimado 
de R$ 866,4 bi lhões. O valor 
corresponde a 12,1% do Produ
to Interno Bruto (PIB). A pre
visão foi divulgada ontem (4) 
pelo Ministério da Economia 
e supera a estimativa feita em 
julho (R$ 787,45 bilhões).

A meta de déficit primário 
para este ano era R$ 124,1 bi

lhões (1,7% do PIB), mas o de
creto de calamidade pública 
publicado por causa da covid 19 
dispensou o governo federal de 
cumprir esse objetivo.

O impacto fiscal decorrente 
das medidas de enfrentamento 
à crise gerada pela pandemia 
de covid19 já soma R$ 605 bi
lhões. Desse total, R$ 584,3 bi
lhões são aumento de despesas 
e R$ 20,6 bilhões correspon

dem a perdas de receita gera
das por redução de tributos. A 
maior perda de receitas é com 
a redução a zero do Imposto 
sobre Operações Financeiras 
(IOF) em empréstimos, no 
valor de R$ 14,1 bilhões.

Do total das despesas do 
governo, R$ 569,6 bilhões es
tão em exe cução orçamentária. 
A maior parte é de despesas 
com o auxílio emergencial, 

no valor de R$ 321,8 bilhões. 
Desse valor, R$ 67 bilhões re
feremse ao pagamento adi
cional de até quatro parcelas 
no valor de R$ 300, anunciado 
pelo governo nesta semana. 
Inicialmente, o auxílio teria três 
parcelas de R$ 600, mas depois 
foram incluídas duas de R$ 600. 

O programa de auxílio eme
r gencial tem vigência até 31 de 
dezembro deste ano. (ABr)

FONTE: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)
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Anderson Amaral/Especial para o DR

SETOR AUTOMOTIVO

De janeiro a agosto 
deixaram as linhas de 

montagem 1,1 milhão de 
 autoveículos, queda de 

44,8% ante o mesmo 
período de 2019

Foram exportados 
176,7 mil veículos de 
janeiro a agosto, com 

queda de 41,3%

Nível de emprego caiu 
0,7% contra julho, 

para 103,3 mil pessoas,
e diminuiu 4,9% contra 

agosto de 2019

Estoques somam 
140,2 mil unidades, 
suficientes para 23 

dias de vendas

Produção cresceu 23,6%*
* em relação a julho. Em mil unidades

*Inclui automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus 
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Alex Cavanha/PSA

Morando assinou convênio com CAF em Brasília

MMP desenvolve produtos 
para ensino de matemática

O prefeito de São Bernar-
do, Orlando Morando (PSDB),  
assinou esta semana convênio 
com a Corporação Andina de 
Fomento (CAF) para garan-
tir recursos para o município 
no valor de US$ 80 milhões 
(R$ 428 milhões), que serão 
utilizados na execução de in-
tervenções de infraestrutura 
urbana nas áreas de educação, 
saúde, mobilidade, segurança, 
saneamento e meio ambiente. 
A contrapartida da prefeitura 
será de mais US$ 20 milhões  
(R$ 107 milhões).

O recurso será utilizado no 
Programa de Recuperação e Or-
denamento Sócio-Ambiental 
dos Bairros de São Bernardo 
(Prosabs), que prevê a requali-
ficação completa de áreas vul-
neráveis do município. Entre as 
melhorias programadas estão 
obras de micro e macrodrena-
gem, mobilidade urbana, aces-
sibilidade, sinalização viária, 
eficiência energética e arbori-
zação até construção de termi-
nais de acesso, recuperação de 
áreas degradadas e construção 
de equi pamentos públicos de 
saúde, educação e segurança.

“Acredito que a nossa 
primeira parceria com a CAF 
tenha dado credibilidade para 
que o município pudesse con-

tinuar avançando nestes proces-
sos. Trata-se de um programa 
de requalificação completo de 
áreas vulneráveis do município. 
São Bernardo tem um território 
de mais de 400 quilômetros 
quadrados, sendo que metade 
dele em área de proteção de 
mananciais. A Represa Billings 
foi castigada por décadas, com 
ocupações irregulares, falta de 
saneamento básico. Hoje te-
mos grande processo em anda-
mento, que vai nos permitir até 
2023 universalizar o saneamen-
to em parceria com a Sabesp”,  
destacou Morando.

Em 2017, a prefeitura assi-
nou com a CAF recursos no 
valor de US$ 125 milhões, que 
garantiram o desenvolvimento 
e conclusão de importantes ob-
ras, como o Piscinão do Paço e 
os quatro viadutos Tereza Del-
ta, Mamãe Clory, Castelo Bran-
co e Praça dos Bombeiros, en-
tregues nos últimos dois anos.

“Agora, essa tomada vai 
nos permitir uma recuperação 
socioambiental, porque quan-
do você muda a qualidade de 
vida de um bairro na educa-
ção, saúde, segurança, trans-
porte você dá autoestima. É o 
mais completo programa para 
mexer com a vida das pessoas. 
A cidade de São Bernardo vira 

uma nova página antes do 
Prosabs e depois do Prosabs”, 
complementou o prefeito.

n SETORES 
Na Educação, estão previs-

tas obras em 13 unidades esco-
lares, entre novas construções 
e melhorias em prédios já 
existentes para ampliação da 
demanda na Educação Infan-
til e Ensino Fundamental dos 
bairros Montanhão, Pauli-
ceia, Taboão, Botujuru, Inde-
pendência e Alvarenga.

Na área da Saúde, entre 

os projetos contemplados 
estão a construção das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
Vila São Pedro e Vila União, 
um Centro de Atendimento 
Psicossocial (Caps) Álcool e 
Drogas (AD) e um Caps AD 
Infanto Juvenil, além de duas 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs).

O pacote de melhorias es-
truturais na cidade também 
inclui intervenções nos canais 
Galileia, São Pedro, Taboão e 
Alvarenga Pós Imigrantes. (Re-
portagem Local)

S.André fecha parceria de turismo com 
empresa de materiais pedagógicos
A Prefeitura de Santo An-

dré, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Geração 
de Emprego, assinou nesta 
sexta-feira (4) mais uma par-
ceria de turismo industrial. A 
MMP - Materiais Pedagógi-
cos, empresa do ramo edu-
cacional localizada no bairro 
Casa Branca, também pas-
sará a partir do próximo mês 
a receber visitas guiadas.

A empresa realiza tra-
balho de ensino de matemáti-
ca com materiais avançados 
de tecnologia, proporcionan-
do desenvolvimento dos alu-
nos de maneira superior ao 
aprendizado comum nas es-
colas. Alguns dos produtos 
passam por blocos lógicos, 
frações circulares, prancha 
trigonométrica, laborató-
rios, entre muitos outros.

A parceria de turismo in-
dustrial vai permitir que alu-
nos, professores e demais pro-
fissionais da área da educação 
tenham contato com este 
vasto material. A empresa, 
que tem clientes em diferen-
tes estados brasileiros e tam-
bém participa de tra balhos 
internacionais, assinou ain-
da outra parceria, desta vez 
com o Parque Tecnológico de 
Santo André, e também au-
xiliará no desenvolvimento 
de novos projetos.

“Celebramos mais uma 
empresa conveniada neste 
programa. A MMP traz uma 
ampla competência e terá 

uma expertise para compar-
tilhar com os que participa-
rem das visitas. Além disso, 
sempre foi parceira da ad-
ministração, participando e 
se destacando como no prê-
mio Excelência em Gestão e 
na Missão Colômbia”, disse 
o secretário de Desenvolvi-
mento e Geração de Em-
prego, Evandro Banzato.

n PROGRAMA
O programa de turismo 

industrial da Prefeitura de 
Santo André oferece aos seus 
visitantes uma opção diferen-
ciada de atrativos turísticos, 
onde o foco é conhecer pro-
cessos produtivos, de gestão 
e bens industriais. A proposta 
é ampliar as possibilidades de 
interlocução entre as institu-
ições de ensino e as empre-
sas instaladas na cidade. Para 
acompanhar as novidades 
do programa, basta acessar o 
site: http://www3.santoan-
dre.sp.gov.br/turismosan-
toandre/index.php/turismo-
industrial/. (RL)

São Bernardo conquista R$ 428 mi 
em investimento de infraestrutura  

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

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

  99364-6380

Almoço com
qualidade e

saudável só aqui!

SELF SERVICE À VONTADE
HORÁRIO ALMOÇO 

De segunda a sábado, 
das 11h30 às 15h

ALMOÇO & PIZZA

SIRVA-SE À VONTADE

Peça Também Pelo:

Experimente!
Temos também Pratos Executivos a partir de R$ 12,90
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Polo Petroquímico registra aumento 
de 7% na queda de balões em 2020

De janeiro a julho foram registradas 79 ocorrências nos arredores do Polo, segundo levantamento do Cofip ABC

A região do Polo Petroquí
mico do  ABC registrou 79 que
das de balões de janeiro a julho 
deste ano, segundo levanta
mento divulgado pelo Comitê 
de Fomento Industrial do Polo 
(Cofip ABC). O volume repre
senta crescimento de 6,9% em 
relação ao acumulado no mes
mo período de 2019, quando 
73 quedas foram registradas. 

“Os balões representam o 
principal risco externo para 
o Polo Petroquímico do ABC, 
que registrou, em média, 11 
balões abatidos por mês entre 
janeiro e julho deste ano”, afir
mou em nota Valdemar Con
ti, coordenador do Plano de 
Auxílio Mútuo  (PAM) Capua
va, compromisso formal entre 
empresas e órgãos públicos 
para a atuação integrada no 
atendimento a emergências.

Dos 79 balões, 61 foram 
contabilizados apenas entre 
maio e julho, quando ocorrem 
as festas juninas e se tornam 

n O NÚMERO

207 ocorrências
de balões foram 
registradas em 2014, 
recorde histórico

mais comuns as ações de gru
pos que soltam balões e ex
põem a população a perigos. 

“Os balões podem cair ain
da em chamas sobre locais 
aleatórios, como o telhado de 
uma casa, e colocar em risco a 
segurança de uma família, ao 
provocar incêndio de grandes 
proporções”, apontou Conti. O 
fa to de as pessoas esta rem mais 
em casa, por con ta da pan de
mia de covid19, e o clima mais 
se co desta época do ano tor
nam os riscos ainda maiores.

No Polo Petroquímico, o 
monitoramento do céu é per
manente, com foco na captura 

de balões que ofereçam riscos 
às instalações. Quando um 
balão é avistado, os brigadistas 
acionam um sistema interno 
de comunicação para fazer o 
alerta e atuam por vias inter
nas que interligam as indús
trias. Em viaturas equi padas 
com canhões, eles consegue m 
abater o balão ainda no ar.

O recorde foi registrado em 
2014, quando 207 ocorrências 
foram registradas, se guido de 
2018, com 123. Nos dois anos 
houve Copa do Mundo de fu
tebol, o que tende a aumentar 
o número de ocorrências.

Segundo Valdemar Conti, 

a população tem importante 
papel na prevenção de pro
blemas causados pelos ba
loeiros: fazer denúncias anôni
mas ao Disque Denúncia (181) 
ou à Polícia Militar (190). “Não 
só soltar balões é crime, como 
também fabricálos, vendêlos 
e transportálos, de acordo 
com a Lei de Crimes Ambien
tais (lei federal 9.605/98), que 
prevê detenção de um a três 
anos e/ou multa”, afirmou.

O Polo Petroquímico con
ta com grupo responsável 
por esse tipo de monitora
mento  desde 2011. A preo
cupação se deve ao uso de 

Divulgação

Preocupação do Polo Petroquímico com os balões se deve à possibilidade de incêndios de grandes proporções em suas empresas

Sehal ingressa com mandado de segurança 
para liberar abertura de bufês no ABC

O Sindicato das Empresas 
de Hospedagem e Alimen
tação do ABC (Sehal) proto
colou ontem (4) ação judicial 
contra o governo do Estado  
para permitir a aber tura de 
bufês na região. O setor tem 
as atividades suspensas desde 
março devi do à pandemia de 
covid19, mas foi excluído do 
Plano São Paulo de retoma
da da atividade econômica.

A medida liminar foi ne
cessária para dar continui
dade à luta apoiada pelo 
sindicato patronal que visa 
permitir a abertura de em
presas do setor. A entidade 
tem participado de reuniões 
com empresários, donos de 
bufês, e autoridades.

“As promessas não foram 
cumpridas, e não é mais pos
sível esperar de braços cruza
dos que alguma autoridade 
compreenda que a situação 
dos bufês é crítica. Muitos 
não conseguirão esperar  um 
dia a mais pela abertura. A 
quebradeira será generaliza
da se não fizermos alguma 
coisa. Lutaremos com todas 
as armas que temos, mas não 
vamos aceitar passivamente 
a injustiça que tem sido feita 
com o segmento”, explicou 
Wilson Bianchi, presidente 
em exercício do Sehal.

Segundo a advogada do 
Sehal, Denize Tonelotto, a 
esperança é a de que o pleito 
seja acatado e seja possível, 
com a ação, ajudar as em
presas de eventos do ABC. 
“Havia a expectativa de que 
o governo recuaria. Porém, 
diante de tantas promessas 
não cumpridas, resolvemos 
ingressar hoje (ontem) com 
o mandado de segurança pe
dindo ao Judiciário que so

produtos inflamáveis pelas 
empresas do complexo. O 
contato desses materiais com 
os balões – que têm pa  pel e 
combustível – pode ocasio
nar incêndios e até explosões 
de grandes proporções.

n ACIDENTE
Em junho do ano pas

sado, o incêndio causado 
por um balão destruiu a In
tercolor Indústria e Comér
cio de Plásticos, situada em 
São Bernardo. a empresa 
operava há 27 anos e tinha 
77 funcionários. Não houve 
vítimas. (Reportagem Local)

corra as empresas de festas 
e eventos por meio de uma 
liminar”, explicou.

O Sehal já havia organizado 
encontros com proprie tários 
de bufês e  criou  pro tocolo 
de abertura que con templa 
os procedimentos sanitários, 
de segurança e higiene como 
distanciamento, redução da 
capacidade de atendimento, 
máscara e protetor facial de 
acrílico para funcionários e 
disponibilização de álcool gel, 
entre ou tros. Recentemente, 
realizou durante três dias 
workshop em parceria com  
o Grupo Betel Segurança de 
Alimentos e Treinamentos,  
a fim de  preparar os em
presários para a reabertura. 
O evento teve grande adesão 

e contou com a participação 
de cerca de 120 pessoas.

“Precisamos proteger as 
empresas e empregos, espe
cialmente porque temos no 
ABC cerca de 700 empresas 
do segmento que geram cerca 
de 13 mil empregos diretos e 
indiretos. Portanto, a sobre
vivência dessas empresas tor
nouse vital para a região, e 
seguiremos lutando por elas”, 
acrescentou Bianchi.

n CAPITAL
Ontem, o prefeito da Ca

pital, Bruno Covas (PSDB), 
anun ciou que bufês e casas 
noturnas poderão atuar como 
bares e restaurantes, sem neces
sidade de novo alvará de funcio
namento. (Reportagem Local)

Bianchi: “Precisamos proteger empresas e empregos”

Divulgação

Rede de supermercados 
inaugura 3ª unidade 

em Santo André e gera 
300 empregos

A rede de supermerca
dos Nagumo inaugurou on
tem (4) sua terceira unidade 
em Santo André, no bairro 
Camilópolis. A empresa in
vestiu cerca de R$ 50 mi lhões 
e gerou aproximadamente 
300 empregos diretos.

A nova loja foi instalada 
no antigo prédio da conces
sionária de veículos Utivesa. 
Ao todo, a rede Nagumo pos
sui 51 unidades espalhadas 
pelo país, sendo três no ABC, 
todas em Santo André.

A unidade de 4 mil me
tros quadrados está localiza
da na rua Olímpia, e promete 
oferecer aos clientes série de 
promoções válidas durante o 
feriado de 7 de Setembro.

Segundo o secretário 
municipal de Desenvolvim
ento e Geração de Emprego, 
Evandro Banzato, a inaugu
ração durante o processo de 
flexibilização das medidas 
de isolamento social é mo
tivo de celebração por sinali
zar a retomada da atividade 
econômica no município.

“É com muita alegria 
que comemoramos mais 
um investimento na cidade, 
mesmo durante esse período 
complicado de pandemia. 
Recentemente, unidade da 
NotreDame Intermédica foi 
inaugurada e a Havan anun
ciou loja. Agora, temos orgu
lho do aporte dessa impor
tante rede de supermercados, 
trazendo emprego e renda”, 
disse. (Reportagem Local)

Respeitar o idoso
é respeitar o seu amanhã

Uma campanha do Diário Regional
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

DE DIADEMA
Tradição em negócios 

imobiliários desde 1969

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

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 
Centro - Diadema

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

Terreno – Centro 
Diadema

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

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

R$ 425.000,00 
Ref.: AP000205

Casa 
Taboão -Diadema

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

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

R$ 470.000,00 - Ref.: AP000851

Apartamento 
Jd. Arcoiris -Diadema

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

R$ 195.000,00 - Ref.: AP000780

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

C
R

EC
I: 

02
06

1-
J

Casa 
Centro -Diadema 

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

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

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL.

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br

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

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
Para vender é preciso anunciar.

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”
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Prefeitura do  
MunicíPio  de diadeMa

Publicidade Legal

Serviços GeraisRoteiro do Bom Apetite

continuaÇÃo ä

Indicador de Saúde

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo 
é uma empresa  de telecomunicações que fornece

 a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
 em telefonia e segurança eletrônica.

Câmeras de monitoramaneto Automatização de portões
TEL:  11 2805-1730 / 2805-2088 

RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA  
DIADEMA /SP  - CEP: 09950-110 

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

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

GRUPO BIOMÉDIC
INFORME

GRUPO  
BIOMÉDIC

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

Medicina Ocupacional e Engenharia de 
Segurança do Trabalho

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

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Dr. Paulo Eduardo Romeiro Biomédico 
Sanitarista Coordenador do Programade 

Controle Higiênico Sanitário -PCHS

Segurança em Equipamentos na Área de Alimentos
Acostumados no tratamento de segurança alimentar nos estabelecimentos que 
promovem este tipo de prestação de serviço muitas vezes as empresas se esquecem 
de alguns cuidados importantes que já recebeu atenção especial do Ministério do 
Trabalho e Emprego lançando uma norma regulamentadora (NR 12) e que tem sido 
foco bastante recente nas fiscalizações e investigações de acidentes.
A utilização de equipamentos como agente facilitador em atividades profissionais não 
tem data certa, pois desde que a Humanidade iniciou o uso de artefatos para o auxilio 
em trabalhos manuais o processo evolutivo vem progredindo também.

NR
“Entende-se como fase de utilização a construção, transporte, montagem, instalação, 
ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte da 
máquina ou equipamento.”
Muitas vezes se forma certa confusão nestas fazes, pois enquanto o equipamento não 
estiver efetivamente produzindo não “era” considerada atividade, um erro importante 
porque se na fase de construção ocorre qualquer problema a responsabilidade já é 
da empresa e envolve a atividade direta ou indireta de profissionais.
“O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e 
equipamentos, capazes de garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, 
e medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência envolvidas 
direta ou indiretamente no trabalho.”
Este item se aplica aos equipamentos novos e usados e precisam ter monitoramento 
por parte da empresa para que sejam identificadas tentativas de burlar os sistemas 
de segurança de operação.

medidas de proteção coletiva;
São aplicadas no sentido de que durante o seu funcionamento não gere risco as 
pessoas próximas como ruído ou emissão de gases ou vapores.
medidas administrativas ou de organização do trabalho;
São aplicadas no sentido de melhor aproveitar o beneficio operacional do 
equipamento desde que isso não gere dano ao mesmo e nem ao produto no decorrer 
da operação.

medidas de proteção individual.
Neste caso estes são procedimentos na proteção do operador direto para que seja 
reduzida a chance de acidente com o operador ou com o equipamento. 

Manutenção
Não é de hoje que praticamente todas as normas regulatórias na área determinam a 
adoção de manutenção preventiva em equipamentos e que todo o material utilizado 
nessas operações precisam ser organizados e mantidos higienizados de forma que 
não promova risco de contaminação inclusive com a devida documentação.
As manutenções preventivas são oportunidades valiosas para que não haja queda de 

rendimento do equipamento por desgaste. Na manutenção corretiva as ocorrências 
são sempre preocupantes pois se tratam de ocorrências sazonais sem controle e que 
tem potencial de atrapalhar fluxo de produção, qualidade do serviço rendimento da 
equipe entre outros fatores.
Muita atenção precisa ser dada também aos produtos utilizados em todo tipo de 
manutenção porque não se deve utilizar produtos fora das especificações informadas 
pelo fabricante, pois se tem risco de dano no equipamento, no rendimento e promover 
contaminação no produto. 

Eletricidade
Os equipamentos movidos á energia elétrica tem que ter proteção contra curtos, 
manutenção no isolamento de terminais e sistemas de corte de fornecimento de 
energia de emergência em caso de acidente.

Treinamentos
Existem mais treinamentos necessários que muitas empresas planejam para a sua 
rotina.
Os treinamentos determinados pela vigilância sanitária são específicos e muito 
importantes, mas na sua área de atuação, outro treinamentos são importantes como:
Prevenção de incêndio
Conscientização dos riscos nos ambientes.
Brigada de incêndio
Formação de equipe de combate
Primeiros socorros
Informações importantes no que não se deve fazer em situações de risco.
Cuidados com EPIs
Atenções básicas e cuidados gerais de uso e higiene.
DST – AIDS
Informações de saúde e cuidado geral.
Alcoolismo e Tabagismo
Conscientização dos riscos nos vícios.
Ergonomia
Como trabalhar de forma eficiente.
Saliento a todos os parceiros e clientes que os treinamentos são fornecidos pelo 
Grupo Biomedic com profissionais qualificados e continuaremos o tema de segurança 
em equipamentos em outra oportunidade.

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

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.

DESPACHOS DO PREFEITO DE 02 DE 
SETEMBRO DE 2020: 3830, EXONERA, a 
pedido a contar de 01.09.2020 SIMONE STAGINI, 
Prontuário 112.395, do cargo de médico, SS. 3831, 
EXONERA, a pedido a contar de 27.08.2020 MARIA 
LAURA MARIANO DE MATOS, Prontuário 117.809, 
Médico, SS. 3832, EXONERA, a pedido a contar 
de 18.08.2020 LIGIA PEIXOTO DE OLIVEIRA, 
Prontuário 119.010, Assistente de Enfermagem 
– nível II, SS. 3833, CONCEDE férias no período 
de 01.10.2020 a 29.11.2020 a JOSÉ CARLOS 
GONÇALVES, prontuário nº 200.352, Secretário; ST. 
3834 DESIGNA para responder, interinamente pela 
Secretaria de Saúde de 01.10.2020 a 29.11.2020 
LÁZARO DE LIMA FREIRE, Prontuário 111.094, 
Assistente de Secretária, ST. 3835, REVOGA a 
contar de 01.09.2020 FG NÍVEL 5 de ROSANA 
CARDOSO DE SOUZA, Prontuário 106630, 
SEMA. 3836, DESIGNA a contar de 01.09.2020 FG 
NÍVEL 5 para LUIS GUSTAVO PASINI GUILLEN, 
Prontuário 118606, SEMA. 3837, REVOGA a contar 
de 01.09.2020 FG NÍVEL 5 de MARIO APARECIDO 
MORAES, Prontuário 104946, SSO. . 3838, 
DESIGNA a contar de 01.09.2020 FG NÍVEL 5 para 
JOSÉ MARIA MENDES, Prontuário nº 111187, SSO. 
3839, DESIGNA a contar de 01.09.2020 FG NÍVEL 
5 para ZISLENE RODRIGUES BRITO SOUZA, 
Prontuário nº 112288, SSO. 3840, REVOGA a 
contar de 01.09.2020 FG NÍVEL 4 de ANDRÉ JOSÉ 
MARTINS PIRES, SS. 3841, DESIGNA a contar de 
01.09.2020 FG NÍVEL 4 para LUIS NILTON JESUS 
DE CARVALHO, Prontuário nº 118462, SS. 3842, 
REVOGA a contar de 01.09.2020 FG NÍVEL 5 de 
QUEILA TEODORO PIRES LIMA, Prontuário nº. 
112160, SS. 3843, DESIGNA a contar de 01.09.2020 
FG NÍVEL 5 para JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA 
ALMEIDA, Prontuário nº 115173, SS. 3844, 
REVOGA a contar de 01.09.2020 FG NÍVEL 3 de 
JACQUELINE SUELI DA SILVA MAYER, Prontuário 
nº. 111173, SS. 3845, DESIGNA a contar de 
01.09.2020 FG NÍVEL 3 para JOELMA NONATO DE 
SOUZA, Prontuário nº 112614, SS. 3846, REVOGA 
a contar de 01.09.2020 FG NÍVEL 4 de JOELMA 

NONATO DE SOUZA, Prontuário nº. 112614, SS. 
3847, DESIGNA a contar de 01.09.2020 FG NÍVEL 
4 para ANA LUIZA MARANGON, Prontuário nº 
111615, SS.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 03.09.2020 
DA PÁGINA 8 DO DIÁRIO REGIONAL: ONDE-
SE LÊ: “DESPACHO DO PREFEITO: DE 01 DE 
SETEMBRO DE 2020: PORTARIAS: 3827, Exonerar 
a contar 01.10.2020, Paulo Henrique Fares Silva, 
pront. 200359, Secretário de Comunicação; 3828, 
Exonerar a contar 01.10.2020, Noemia Bastos 
Amorim Beli, pront. 118830, Chefe de Serviço, 
SE; 3829, Nomear Noemia Bastos Amorim Beli, 
RG: 13315964-4, Secretária de Comunicação.” 
LEIA-SE: “DESPACHO DO PREFEITO: DE 01 DE 
SETEMBRO DE 2020: PORTARIAS: 3827, Exonerar 
a contar 01.09.2020, Paulo Henrique Fares Silva, 
pront. 200359, Secretário de Comunicação; 3828, 
Exonerar a contar 01.09.2020, Noemia Bastos 
Amorim Beli, pront. 118830, Chefe de Serviço, SE; 
3829, Nomear a contar de 01.09.2020 Noemia 
Bastos Amorim Beli, RG: 13315964-4, Secretária de 
Comunicação.”

DECRETO Nº 7788 DE 03 DE SETEMBRO 
DE 2020 ALTERA o Decreto nº 4.849, de 31 de 
julho de 1996, e dá outras providências. LAURO 
MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais; CONSIDERANDO 
a necessidade de agilizar e desburocratizar os 
procedimentos administrativos com pessoal; 
CONSIDERANDO, ainda, o disposto nos autos dos 
Processos Administrativos Internos nºs 15.749/1995 
e 38.228/2000. DECRETA: Art. 1º – Ficam alterados 
o caput e o inciso II do artigo 9° do Decreto nº 4.849, 
de 31 de julho de 1996, passando a vigorar com 
a seguinte redação: “ARTIGO 9° - Fica delegada 
ao Secretário Municipal de Gestão de Pessoas 
competência para: I - ..............................................
................................. II – expedir e assinar Portaria 
nos casos de provimento de cargos públicos e outros 
atos de efeitos individuais, inclusive os de lotação e 
relotação nos quadros de pessoal e atos dos quais 
resulte a vacância de cargo por motivo de exoneração 
a pedido e exoneração por morte do funcionário, e, 
ainda, Portarias de Funções Gratificadas destinadas 
ao provimento dos cargos de Diretor de Escola, 
Vice-Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico 
e Supervisor de Ensino. III - ...................................
....................................... Art. 2º - As despesas com 
a execução deste Decreto correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessárias. Art. 3° - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. Diadema, 03 de setembro 
de 2020 LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito 
do Município de Diadema FERNANDO MOREIRA 
MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos 
SÉRGIO LUIZ LUCCHINI Secretário de Gestão de 
Pessoas

DECRETO Nº 7789 DE 03 DE SETEMBRO DE 
2020 DISPÕE sobre a execução dos recursos 
de que trata o art. 2º. da Lei Federal nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020, denominada Lei Aldir 
Blanc; e INSTITUI o Comitê Gestor de Execução, 
Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação dos 
Recursos Advindos da União em razão da referida 
Lei. LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais, CONSIDERANDO 
o disposto na Lei Aldir Blanc, que versa sobre 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 
serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020; CONSIDERANDO 
o contido no Decreto Federal nº 10.464, de 17 de 
agosto de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 
14.017/2020; CONSIDERANDO a necessidade de 
regulamentar, em âmbito municipal, a aplicação dos 
recursos públicos destinados ao setor cultural, nos 
termos do § 4º do art. 2º do Decreto nº 10.464/2020; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta nos autos do 
Processo Administrativo Eletrônico nº. 15.597/2020; 
DECRETA: Art. 1º. A execução dos recursos de 
que trata o art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 
29 de junho de 2020, destinados ao Município de 
Diadema, dar-se-á por meio da Secretaria Municipal 
de Cultura. Art. 2º. Fica instituído o Comitê Gestor 
de Execução, Acompanhamento, Fiscalização 
e Avaliação dos Recursos Advindos da União 
em razão da Lei Aldir Blanc, com as seguintes 
atribuições: I.- Definir o Plano de Ação para uso 
do recurso; II.- Realizar tratativas necessárias 
com os órgãos do Governo Federal responsáveis 
pela descentralização dos recursos; III.- Participar 
das discussões referentes à regulamentação, no 
âmbito do Município de Diadema, da distribuição 
dos recursos na forma prevista no art. 2º da Lei 
Federal nº 14.017/2020, com observância do 
disposto no art. 5º deste Decreto; IV.- Acompanhar 
e orientar os processos necessários às providências 
indicadas no art. 3º deste Decreto; V.- Acompanhar 
as etapas de transferências diretas dos recursos 
do Governo Federal para o Município de Diadema; 
VI.- Fiscalizar a execução dos recursos transferidos; 
VII.- Elaborar Relatório Final de Gestão sobre a 
execução dos recursos entregues ao Município 
de Diadema; Art. 3º. A Secretaria Municipal de 
Cultura atuará com o auxílio do Comitê Gestor 
de Execução, Acompanhamento, Fiscalização e 
Avaliação dos Recursos Advindos da União em 
razão da Lei Aldir Blanc, e das demais Secretarias 
Municipais competentes, cabendo-lhes providenciar 
os meios administrativos e operacionais necessários 
para o recebimento direto do valor integral a ser 
destinado ao Município de Diadema, nos termos 
do art. 3º da Lei Federal nº 14.017/2020. Art. 4º. 
O Comitê, de que trata o art. 2º deste Decreto, 
será composto pelos seguintes membros: I.- O 
Titular da Secretaria Municipal de Cultura, que o 
presidirá; II.- 3 (três) representantes da Secretaria 
de Cultura; III.- 1 (um) representante do Gabinete 
do Prefeito; IV.- 1 (um) representante da Secretaria 
de Planejamento e Gestão Pública; V.- 1 (um) 
representante da Secretaria de Finanças; VI.- 1 
(um) representante Secretaria de Comunicação; 
VII.- 1 (um) representante da Secretaria de Assuntos 
Jurídico; VIII.-  3 (três) representantes do Conselho 
Municipal de Cultura, sendo:- 1(um) do Poder 
Executivo, 1 (um) do Poder Legislativo e 1 (um) 
da sociedade civil. Art. 5º. O Município manterá 
cadastro on-line, livre e gratuito, de trabalhadores e 
espaços culturais, disponível no site: www.diadema.
sp.gov.br. Art. 6º. A Secretaria Municipal de Cultura 
poderá expedir Resoluções para complementar, 
esclarecer e/ou orientar o cumprimento deste 
Decreto. Art. 7º. As despesas com a execução 
deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. Art. 8º. Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Diadema, 03 de setembro 
de 2020 LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito 
FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário 
de Assuntos Jurídicos VALQUÍRIA PESSOA DOS 
SANTOS Secretária de Cultura
Decreto nº 7.776 de 10/08/2020: Dispõe sobre a 
abertura de créditos suplementares no valor de R$ 
1.660.948,87 (Um milhão, seiscentos e sessenta 
mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e 
sete centavos), em conformidade com os incisos I, 
II e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1.964, respectivamente nos 
termos do artigo 5º e 6º da Lei Municipal nº 3.934 
de 05/12/2019. A íntegra do Decreto encontra-se 
no portal de transparência do site da Prefeitura do 
Município de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.
Decreto nº. 7.775 DE 10/08/2020: Dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
2.639.047,44 (Dois milhões, seiscentos e trinta e 
nove mil, quarenta e sete reais e quarenta e quatro 
centavos), para cobertura do crédito serão utilizados 
recursos provenientes de anulação no valor total 
deste decreto, em conformidade com os incisos I, II 

e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1.964, respectivamente nos termos do 
artigo 7º da Lei Municipal n º 3.934 de 05/12/2019. 
A íntegra do Decreto encontra-se no portal de 
transparência do site da Prefeitura do Município de 
Diadema: www.diadema.sp.gov.br.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS 
Pr. Eletrônico: 095/2020 - PC: 0148/2020. Objeto: 
Forn. de Barra de Ferro (Aço) e Arame P/ Constru-
ção. Resumo Ata RP 183/20  entre Município Diade-
ma e Megafer Com. de Ferro e Aço Ltda - EPP. Itens 
homologados na publicação Diário Regional dia 
27/08/20. Pzo entrega: 10 dias corridos. Vigência: 
12 meses a partir desta publicação. 
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 144/19 - PC: 155/19. Objeto: Forn. de 
Mat. Diversos p/Laboratórios. Ata RP 383/19 entre o 
Município de Diadema e Bio-Rad Laboratórios Brasil 
Ltda. Ata RP 384/19 entre o Município de Diadema 
e Vale Diagnósticos Ltda. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
05/12/19 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 179/2019 - PC: 229/19. Objeto: Forn. 
de Mat. Odontológico. Ata RP 386/19 entre Municí-
pio Diadema e  Airmed Eireli.  Ata RP 387/19 entre 
Município Diadema e PS Distrib. de Prod. da Saúde 
Eireli. Ata RP 388/19 entre Município Diadema e Hi-
romed Prod. Hospitalares Eireli. Ata RP 389/19 entre 
Município Diadema e EC dos Santos Coml. Eireli. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados no 
Diário Regional de 05/12/19 ref. as atas dos pregões 
em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 153/19 - PC: 209/19. Objeto: Forn. 
de Mat. p/Realiz. de Exames de Testes de Coagula-
ção. Ata RP 395/19 entre Município Diadema e SG 
TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e va-
lores registrados e publicados no Diário Regional de 
05/12/19 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 218/19 - PC: 290/19. Objeto: Forn. 
de Mat. de Enfermagem.  Ata RP 057/20 entre Mu-
nicípio Diadema e Altermed Mat. Med. Hosp. Ltda. 
Ata RP 058/20 entre Município Diadema e Medim-
port Com. de Prod. Hosp. Ltda Eireli. Ata RP 060/20 
entre Município Diadema e De Pauli Com. Repres. 
Imp. e Exp. Ltda. Ata RP 064/20 entre Município 
Diadema e Dupac Coml. Eireli. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e va-
lores registrados e publicados no Diário Regional de 
07/03/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 129/19 – PC124/19. Objeto: Forneci-
mento de Dietas Enterais.. Ata RP 076/2020 entre 
Município Diadema e COMERCIAL 3 ALBE LTDA; 
Ata RP 077/2020 entre Município Diadema e SUP-
PORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA; Ata RP 
078/2020 entre Município Diadema e DROGARIA 
POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI; Ata RP 
079/2020 entre Município Diadema e CUBOMED 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE EIRELI. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 07/03/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 14/20 - PC: 264/2019. Objeto: o: 
Fornecimento de Dietas Enterais, Suplementos 
Nutricionais e Fórmulas Infantis. entre Município 
Diadema Ata RP 080/2020 – COMERCIAL DE ALI-
MENTOS FAMACA EIRELI. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
07/03/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 07/20 - PC:297/19. Objeto: Forn. de 
Mat. de Enfermagem. Ata RP 081/20 entre Município 
Diadema e De Pauli Com. Repres. Imp. e Exp. Ltda. 
Ata RP 083/20 entre Município Diadema e Hiromed 
Prod. Hosp. Eireli. Ata RP 085/20 entre Município 
Diadema e Vital Hospitalar Coml. Ltda. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, pre-
ços e valores registrados e publicados no Diário Re-
gional de 07/03/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 012/20 - PC:279/19. Objeto: Forn. de 
Tecidos.  Ata RP 086/20 entre Município Diadema e 
E.M Distribuidora Textil Ltda. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
07/03/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 156/19 - PC: 210/19. Objeto: Forn. de 
Mat. p/Coleta de Sangue. Ata RP 391/19 entre o Mu-
nicípio de Diadema e Greiner Bio-One Brasil Prod. 
Med. Hospitalares Ltda. Ata RP 392/19 entre o Mu-
nicípio de Diadema e Master Diagnostica Prod. Lab. 
E Hosp. Ltda. Ata RP 393/19 entre o Município de 
Diadema e Medical Chizzolini Ltda. Ata RP 394/19 
entre o Município de Diadema e Advagen Biotech 
Ltda. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publica-
dos no Diário Regional de 07/12/19 ref. as atas dos 
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0103/2020 - PC: 0185/2020. Objeto: 
Forn. De Medicamentos. Homologo o objeto do pre-
gão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro.
Pr. Eletrônico: 0111/2020 - PC: 0198/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. Odontológico. Homologado o pregão 
em epígrafe declarando a licitação deserta de acor-
do c/Desp. Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico: 0103/2020 - PC: 0185/2020. Obje-
to: Forn. De Medicamentos. Tornamos pública a 
classificação preços ref. pregão em epígrafe. INO-
VAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 
Itens: 05 ALBENDAZOL 400MG POR COMPRI-
MIDO. Qtde: 31200 com. Vlr unit: R$0,35. Marca: 
PRATI; 12 AMIODARONA CLORIDRATO, 200 
MG POR COMPRI. Qtde: 200000 com. Vlr unit: 
R$0,5799. Marca: GEOLAB; 16 FUROSEMIDA, 
40 MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 640000 com. 
Vlr unit: R$0,0799. Marca: GEOLAB; 17 HIDRO-
CLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 
4000000 com. Vlr unit: R$0,026. Marca: CIMED; 
36 LEVOMEPROMAZINA,MALEATO 25MG. Qtde: 
72000 com. Vlr unit: R$0,363. Marca: CRISTÁLIA 
LEVOZINE; 38 CLONAZEPAN, 2 MG POR COM-
PRIMIDO. Qtde: 800000 com. Vlr unit: R$0,055. 
Marca: GEOLAB. PORTAL LTDA, Itens: 09 CLORE-
TO DE POTÁSSIO 19,1% AMPOLA 10 ML. Qtde: 
56000 amp. Vlr unit: R$0,30. Marca: FARMACE; 
10 CLORETO DE SÓDIO A 20% AMPOLA 10ML 
S.INJ. Qtde: 56000 amp. Vlr unit: R$0,28. Marca: 
FARMACE 14 METOCLOPRAMIDA CLORIDRA-
TO, 5 MG POR ML . Qtde: 128000 amp. Vlr unit: 
R$0,49. Marca: FARMACE; 21 AMOXICILINA, 250 
MG POR 5 ML , SUSPENSÃO. Qtde: 40000 fra. Vlr 
unit: R$3,6989. Marca: PRATI. AGLON COMER-
CIO E REPRESENTACOES LTDA, Item: 32 ÁCI-
DO VALPRÓICO 250 MG POR CAPSULA. Qtde: 
800000 caps. Vlr unit: R$0,18. Marca: ABBOTT.DU-
PATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. 
LTDA., Itens: 01 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG 
SOLUÇÃO INJETÁV. Qtde: 240000 ser. Vlr unit: 
R$18,593. Marca: SAFONI; 11 ALBUMINA HUMA-
NA A 20% FRASCO 50 ML. Qtde: 3200 fra. Vlr unit: 
R$129,15. Marca: CSL; 25 CLORIDRATO DE ETI-
LEFRINA, 10MG POR ML. Qtde: 2000 amp. Vlr unit: 
R$1,186. Marca: UNIÃO QUÍMICA; 35 HALOPERI-
DOL DECANOATO 70 MG POR ML. Qtde: 24000 
amp. Vlr unit: R$6,43. Marca: UNIÃO QUÍMICA; 
39 DIAZEPAN, 5 MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 
120000 com. Vlr unit: R$0,08. Marca: UNIÃO QUÍ-
MICA; 42 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR 
COMPRIMID. Qtde: 400000 com. Vlr unit: R$0,28. 
Marca: CRISTÁLIA IMIPRA. SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, Itens: 22 OXACILINA 500 
MG (PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL). Qtde: 28000 fram. 
Vlr unit: R$2,05. Marca: GENÉRICO BLAU; 26 BU-
PIVACAINA CLORIDRATO 5MG+GLICOSE 80MG. 
Qtde: 4000 amp. Vlr unit: R$3,14. Marca: GENÉRI-
CO HYPOFARMA; 30 TRAMADOL CLORIDRATO, 
50 MG POR ML. Qtde: 48000 amp. Vlr unit: R$1,04. 
Marca: GENÉRICO TEUTO; 31 FENITOINA, 50 MG 
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PrefeITUrA dO  
MUNICíPIO  de dIAdeMA

Paulo Oseas rocha Chacon – Me, torna 
público que requereu, à Secretaria de Meio 
Ambiente de Mauá, a Licença Prévia e de 
Instalação para atividade de impressão de 
material para uso publicitário, sito à Rua 
Vereador Pedro Madeu, 86, Capuava, CEP 
09380-130, Mauá, SP, conforme consta no 
Processo Administrativo n° 7854/2020.

edITAL de CONVOCAÇÃO PArA 
CONVeNÇÃO PArTIdÁrIA dO PArTIdO 
dOS TrABALHAdOreS dO MUNICIPIO 

de dIAdeMA
PArTIdO dOS TrABALHAdOreS 
dIAdeMA dO MUNICíPIO de dIAdeMA, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.º 43.334.606/0001-
76, com endereço na Avenida Piraporinha, 
nº. 1032, Vila Nogueira, Município de 
Diadema - SP – CEP: 09950-000, neste ato 
representado por seu Presidente, Senhor 
Adi dos Santos Lima, na forma do estatuto 
partidário e legislação eleitoral vigente, 
CONVOCA seus filiados e os membros do 
Diretório Municipal, para comparecerem à 
CONVeNÇÃO MUNICIPAL, a ser realizada 
no dia 13 de setembro de 2020 (domingo), 
das 9h00 às 13h00, de forma virtual, 
pela ferramenta tecnológica denominada 
ZOOM, no link:  “https://us02web.zoom.
us/j/9852924682”, com a seguinte OrdeM 
dO dIA: 1º. Escolha da candidatura a Prefeito 
e Vice-Prefeito para concorrer às eleições 
de 15/11/2020; 2º. Escolha dos candidatos 
proporcionais para concorrer às eleições de 
15/11/2020 3º. Deliberação sobre propostas 
de coligações com outras agremiações 
partidárias na eleição majoritária; 4º Sorteio 
dos números dos candidatos proporcionais às 
eleições de 15/11/2020; 5º. - Outros assuntos 
de interesse partidário relativos às eleições 
de 15/11/2020. 

diadema, 26 de agosto de 2020. 

edITAL de CONVOCAÇÃO PArA A 
CONVeNÇÃO dO CIdAdANIA

 23 – MUNICíPIO de dIAdeMA – SP.
eLeIÇÕeS 2020

O Presidente do CIdAdANIA 23, Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, na 
forma que dispõe o seu Estatuto Partidário 
e Legislação Eleitoral vigente, CONVOCA 
os Convencionais com direito a votar e ser 
votado e filiados, para comparecerem à 
Convenção Municipal do CIdAdANIA 23, 
diadema /SP., a ser realizada no dia 14 de 
Setembro de 2020 (Segunda feira), das 19h 
às 22h, na câmara Municipal de Diadema, à 
Avenida Antônio Piranga, 474, Centro – neste 
Municipio, com a seguinte 

OrdeM dO dIA:
1. Escolha de Candidato (a) a Prefeito(a) 
e Vice;
2. Escolha de Candidatos (as) a Vereador (a);
3. Deliberação sobre Coligação Partidária 
para Eleição Majoritária, bem como discussão 
e aprovação acerca do nome da Coligação, 
se houver;
4. Sorteio do número de candidatura à 
Vereador (a)
5. Outros assuntos de interesse partidário 
e eleitoral.

diadema, 03 de Setembro de 2020.
JOSÉ CArLOS GONÇALVeS

PreSIdeNTe

edITAL de CONVOCAÇÃO de 
CONVeNÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Executiva 
Municipal do MOVIMeNTO deMOCrÁTICO 
BrASILeIrO, do Município de Santo André, 
no Estado de São Paulo, na forma da 
legislação eleitoral em vigor, pelo presente 
instrumento, CONVOCA os senhores 
membros do Diretório Municipal, titulares e 
suplentes, Delegados à Convenção Estadual, 
titulares e suplentes, Vereadores, Deputados 
Estaduais e Federais do MDB com domicílio 
eleitoral neste município, e membros do 
Diretório Estadual com domicílio eleitoral 
neste município, para a CONVENÇÃO 
MUNICIPAL DO MDB, a realizar-se no dia 
15 de Setembro de 2020, das 11:15 horas 
às 15:15 horas, na rua Catequese 1149, 
sala 51, nesta cidade, para deliberar sobre 
a seguinte

OrdeM dO dIA
a) Decisão sobre Coligação Majoritária; 
b) Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores, para as eleições de 
15 de novembro de 2020;
c) designação de um representante, que terá 
atribuições equivalentes às de presidente de 
partido político no trato dos interesses e na 
representação da eventual coligação no que 
se refere ao processo eleitoral, bem como a 
designação de delegados, na forma do art. 
5º da Res.23.609/TSE; 
d) Delegação de poderes à Comissão 
Executiva Municipal para celebrar coligações 
com outros partidos (eleição majoritária), bem 
como para homologar, substituir, acrescentar 
ou suprimir nomes à chapa de candidatos às 
eleições proporcionais;
e) Sorteio dos números dos candidatos a 
Vereador.

Santo André, 28 de agosto de 2020
WAGNer GOMeS PereIrA

Presidente Municipal
Movimento democrático Brasileiro

edITAL de CONVOCAÇÃO 
de CONVeNÇÃO – eLeIÇÕeS 2020

PATrIOTA – dIreÇÃO MUNICIPAL de 
SANTO ANdrÉ-SP, por seu Presidente 
Sérgio Félix Gonçalves, no exercício de 
suas atribuições legais e estatutárias, vem 
CONVOCAR OS CONVENCIONAIS (COM 
DIREITO A VOTO), nos termos dos artigos 
53, inciso II, 16, inciso II, artigo 17, alíneas 
“a”, “b” e “c”, 22, artigo 52, incisos I a III e 
parágrafo único, todos do Estatuto Partidário, 
para CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA AS 
ELEIÇÕES 2020 a ser realizada no dia 10/
SETEMBRO/2020,  com inicio às 20:00 horas 
e encerramento às 22: horas, nesta cidade 
de SANTO ANDRÉ-SP, no endereço RUA 
VEREADOR JOSÉ NANCI, 300 – PARQUE 
Jaçatuba Santo André-SP, CEP 09290-415, 
com a seguinte

OrdeM dO dIA
1. Deliberação sobre Coligação Majoritária;
2. Escolha de Candidatos(as) a Prefeito(a) e 
Vice-Prefeito(a);
3. Escolha de Candidatos(as) a Vereador(a);
4. Sorteio dos números de candidatura e 
escolha de nomes de urna;
5. Indicação de representantes/delegados(as);
6. Delegação de legitimidade e poderes de 
deliberação à Comissão Executiva no período 
eleitoral;
7. Assuntos gerais de interesse do partido e 
seus candidatos na campanha eleitoral.
Por derradeiro, requeiro que este Edital 
de Convocação seja afixado no mural de 
avisos deste cartório eleitoral, objetivando 
dar publicidade a esta Convenção.

Santo André, 28 de agosto de 2020.
Atenciosamente,

Sr. Sérgio félix Gonçalves

edITAL de CONVOCAÇÃO PArA 
CONVeNÇÃO MUNICIPAL de eSCOLHA 
de CANdIdATOS e COLIGAÇÕeS dO 
PArTIdO POdeMOS dA CIdAde de 
dIAdeMA PArA AS eLeIÇÕeS de 2020. 
No uso de suas atribuições, na forma do 
art. 43, caput, do Estatuto do Partido e nos 
termos da legislação vigente, o Presidente 
Municipal do PODEMOS convoca a todos 
os convencionais, para a CONVeNÇÃO 
MUNICIPAL a se realizar na data de  
14/09/2020,às 17:00 horas, no endereço: Av 
Antônio Piranga, 474 – Centro – Diadema 
(Câmara Municipal, com a finalidade de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia, 
referente às eleições municipais de 2020, 
nos termos dos arts. 46, II e 47 do Estatuto 
do PODEMOS: 
1) Coligação e candidaturas majoritárias; 
2) Candidaturas proporcionais e ratificação 
dos números de urna sorteados; 
3) Outros assuntos relativos ao pleito de 
2020. 

diadema, 04 de Setembro de 2020.

ä

AVISOS

ÇÃO. Qtde: 10400 amp. Vlr unit: R$2,20. Marca: 
GENÉRICO TEUTO; 37 DIAZEPAN 5 MG POR ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL. Qtde: 7200 amp. Vlr unit: 
R$0,645. Marca: GENÉRICO TEUTO.COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, Itens: 03 HI-
PROMELOSE 0,003G + DEXTRANA 70 0,001G. 
Qtde: 220 fra. Vlr unit: R$13,55. Marca: CRISTÁLIA 
LATIN; 20 OCITOCINA 5 UI POR ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL. Qtde: 24000 amp. Vlr unit: R$1,38. 
Marca: UNIÃO QUÍMICA; 23 FLUCONAZOL 150 
MG POR CAPSULA. Qtde: 24000 caps. Vlr unit: 
R$0,44. Marca: GENÉRICO MEDQUÍMICA; 27 BU-
PIVACAINA CLORIDRATO 0,5%. Qtde: 1200 fram. 
Vlr unit: R$3,00. Marca: GENÉRICO HYPOFARMA; 
33 CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MG 
POR. Qtde: 800000 com. Vlr unit: R$0,244. Marca: 
CRISTÁLIA LONGACTIL; 34 HALOPERIDOL 2 MG 
POR ML ( 0,2 % ). Qtde: 2400 fra. Vlr unit: R$4,64. 
Marca: CRISTÁLIA HALO.JOSIANE CRISTINA 
FUSCO CARRARO, Item: 74 ÁCIDO VALPRÓICO 
250 MG POR CAPSULA. Qtde: 200000 caps. Vlr 
unit: R$0,50. Marca: ABBOTT.QUALITY MEDICAL 
COM. E DISTRIB. DE MED. LTDA, Itens: 06 DE-
XAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML. 
Qtde: 64000 amp. Vlr unit: R$0,7316. Marca: GE-
NÉRICO FARMACE; 07 HIPOCLORITO DE SODIO 
2,5%. Qtde: 6400 fra. Vlr unit: R$5,00. Marca: IN-
DALABOR; 08 BICARBONATO DE SODIO 8,4 % 
AMPOLA 10 ML. Qtde: 6000 amp. Vlr unit: R$0,71. 
Marca: SAMTEC; 13 METFORMINA 850MG POR 
COMPRIMIDO. Qtde: 4000000 com. Vlr unit: 
R$0,1062. Marca: GENÉRICO PRATI DONADU-
ZZI; 40 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG 
POR COMP. Qtde: 1520000 com. Vlr unit: R$0,15. 
Marca: CRISTÁLIA AMYTRIL. CRISMED COMER-
CIAL HOSPITALAR LTDA, Itens: 04 POLIMIXINA B 
500.000 UI PÓ LIÓFILO. Qtde: 4000 fram. Vlr unit: 
R$22,40. Marca: GENÉRICO EUROFARMA; 19 
ENEMA DE GLICERINA A 12%. Qtde: 3200 fra. Vlr 
unit: R$5,90. Marca: CLISTEROL/JP; 24 POLIESTI-
RENOSSULFONATO DE CALCIO, 900 MG. Qtde: 
4000 env. Vlr unit: R$20,00. Marca: CALNATE/EU-
ROFARMA; 43 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG SO-
LUÇÃO INJETÁV. Qtde: 6000 ser. Vlr unit: R$25,08. 
Marca: VERSA/EUROFARMA;  46 POLIMIXINA B 
500.000 UI PÓ LIÓFILO. Qtde: 1000 fram. Vlr unit: 
R$22,40. Marca: GENÉRICO EUROFARMA;  53 AL-
BUMINA HUMANA A 20% FRASCO 50 ML. Qtde: 
800 fra. Vlr unit: R$210,00. Marca: ALBIOMIN/BIO-
TEST; 54 AMIODARONA CLORIDRATO, 200 MG 
POR COMPRI. Qtde: 50000 com. Vlr unit: R$1,00. 
Marca: AMIORON/GEOLAB; 61 ENEMA DE GLICE-
RINA A 12%. Qtde: 800 fra. Vlr unit: R$5,90. Mar-
ca: CLISTEROL/JP;  64 OXACILINA 500 MG (PÓ 
SOLUÇÃO INJETÁVEL). Qtde: 7000 fram. Vlr unit: 
R$3,00. Marca: OXACIL/NOVAFARMA; 65 FLUCO-
NAZOL 150 MG POR CAPSULA. Qtde: 6000 caps. 
Vlr unit: R$1,80. Marca: GENÉRICO PHARLAB; 66 
POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO, 900 
MG. Qtde: 1000 env. Vlr unit: R$20,00. Marca: CAL-
NATE/EUROFARMA; 80 CLONAZEPAN, 2 MG POR 
COMPRIMIDO. Qtde: 200000 com. Vlr unit: R$0,17. 
Marca: ZILEPAM/GEOLAB. Os itens 28, 29, 45, 47 a 
52, 55 a 60, 62, 63, 67 a 73, 75 a 79 e 81 a 84 resta-
ram desertos. Os itens 02, 15, 18, 41 e 44 restaram 
fracassados.
Pr. Eletrônico: 0111/2020 - PC: 0198/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. Odontológico. Tornamos publico que a 
Licitação em epígrafe foi declarada “deserta”.

DECRETO Nº 7790 DE 04 DE SETEMBRO DE 
2020 DISPÕE sobre extensão das medidas e prazos 
definidos nos Decretos Municipais nº 7.705, de 16 de 
março de 2020 e nº 7.708, de 18 de março de 2020, 
bem como no Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de 
abril de 2020, no Decreto Municipal nº 7.732, de 08 
de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.739, de 
29 de maio de 2020, no Decreto Municipal nº 7.751, 
de 15 de junho de 2020, no Decreto Municipal nº 
7.762, de 13 de julho de 2020, no Decreto Municipal 
nº 7.772, de 31 de julho de 2020, no Decreto 
Municipal nº 7.774, de 07 de agosto de 2020, e no 
Decreto Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 
2020, e dá outras providências, para a continuidade 
do enfrentamento da emergência e calamidade 
públicas decorrentes da pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19). LAURO MICHELS 
SOBRINHO, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais; CONSIDERANDO que a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição 
da República; CONSIDERANDO a classificação 
pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 
de março, como pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19); CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com 
as alterações advindas da Medida Provisória nº 926, 
de 20 de março de 2020, e no Decreto Federal nº 
10.282, de 20 de março de 2020, bem como na 
Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério 
da Saúde; CONSIDERANDO que o Congresso 
Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 06, de 
2020, reconhece a existência de calamidade pública 
para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO 
a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde, que declara, em todo o território 
nacional, o estado de transmissão comunitária do 
novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO 
o disposto no Decreto Estadual n° 64.879, de 20 
de março de 2020, que reconhece o estado de 
calamidade pública, decorrente da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de 
São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto 
Municipal n° 7.715, de 24 de março de 2020, 
que declara o estado de calamidade pública no 
Município, diante da crise provocada pela pandemia 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa, por 
meio do Decreto Legislativo nº 2.495, 31 de março 
de 2020, reconhece a existência de calamidade 
pública nos Municípios do Estado de São Paulo, 
para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO 
os termos da Decisão oriunda do julgamento da 
ADI 6341, no dia 15 de abril de 2020, bem como 
da R. Decisão Monocrática na Medida Cautelar 
na ADPF 672, no dia 08 de abril de 2020, ambas 
proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, 
assegurando a competência municipal a respeito 
da matéria ora versada; CONSIDERANDO a 
prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo 
até 19 de setembro de 2020, definida no Decreto 
Estadual nº 64.881 de 22 de março de 2020, 
conforme anunciado pelo Governo do Estado de São 
Paulo em coletiva nesta data, veiculada pela grande 
mídia, por força do novel Decreto Estadual a ser 
publicado; CONSIDERANDO, ainda, o que consta 
dos autos do Processo Administrativo 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, e no Decreto 
Municipal nº 7.780, de 21 de agosto de 2020, 
ficam estendidas até 19 de setembro 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, revogá-
la ou prorrogá-la. Art. 4º Em relação aos demais 
servidores municipais devem ser observadas as 
regras expedidas pelo Titular da Secretaria Municipal 
de Gestão de Pessoas por meio da Portaria SEGEP 
nº 001, de 31 de julho de 2020, no tocante aos 
critérios e parâmetros para afastamentos em razão 
de licença médica por COVID-19. Art. 5º Da regra do 
artigo 8º, do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de 
março de 2020, ficam excetuados os trabalhos, atos 
e diligências necessárias no âmbito da Comissão 
Processante Permanente e nas demais áreas 
da Secretaria de Gestão de Pessoas. Art. 6º As 
despesas com a execução deste Decreto, correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento, suplementadas se 
necessário. Art. 7º Ficam revogadas as disposições 
em contrário, em especial os §§ 7º e 8º, e suas 
alíneas, do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de 
março de 2020. Art. 8º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação. Diadema, 04 de 
setembro de 2020.  LAURO MICHELS SOBRINHO 
Prefeito FERNANDO MOREIRA MACHADO 
Secretário de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7791 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020 
DISPÕE sobre regras para a retomada das 
atividades de treinos das modalidades esportivas 
descritas e definidas em cada um dos Protocolos 
que consistem, cada qual, em um dos seus Anexos, 
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 do 
Grande ABC, a que pertence Diadema, foi 
classificada na fase 3, “Amarela”, a partir de 06 de 
julho de 2020; CONSIDERANDO que, conforme 
documentos que instruem o presente Decreto e se 
encontram encartados no respective processo 
administrativo, a Secretaria de Esportes do Estado 
de São Paulo, por meio de duas Notas Informativas 
Sobre Retomada do Esporte, a primeira datada de 
12 de agosto de 2020, e a segunda de 20 de agosto 
de 2020, comunica a autorização para retomada dos 
treinamentos de modalidades esportivas, que 
especificam, nos Municípios que estejam na fase 
amarela do Plano São Paulo, segundo os protocolos; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos do 
Processo Administrativo Eletrônico nº 7849/2020; 
DECRETA: Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a 
retomada gradual, controlada e consciente das 
atividades de aulas e treinos das modalidades 
esportivas descritas e definidas em cada um dos 
Protocolos que consistem, cada qual, em um dos 
seus Anexos, com regras, ações e medidas 
estratégicas de enfrentamento à pandemia 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), nos 
moldes de que trata o Decreto Estadual nº 64.994, 
de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São 
Paulo. § 1º. Os equipamentos e projetos públicos 
municipais, ou conveniados ao Município, poderão 
retomar as suas atividades na forma deste Decreto, 
com a observância de suas regras e protocolos. § 
2º. Clubes sociais e associativos privados poderão 
retomar as atividades de aula e treinos permitidas na 
forma deste Decreto, desde que sejam implantados, 
observados e cumpridos os protocolos e demais 
regras previstas neste Decreto.  Art. 2º Poderão ser 
retomadas as atividades de aula e treinos das 
modalidades esportivas na forma dos Anexos deste 
Decreto, desde que observadas as regras a seguir, 
bem como os protocolos constantes de cada 
respectivo Anexo: I - utilização obrigatória de 
máscaras de proteção facial para as pessoas em 
geral, atletas, alunos e funcionários; II – na forma do 
parágrafo único do artigo 3º, do Decreto Municipal nº 
7.733, de 08 de maio de 2020, proibir a entrada de 
qualquer pessoa, no interior dos equipamentos 
públicos ou estabelecimentos conveniados ou 
privados, sem o uso de máscaras de proteção facial, 
de uso obrigatório nesse caso; III - distanciamento 
mínimo de 1,5 m. (um metro e meio) entre os postos 
de trabalho e as pessoas, e até mesmo nas 
atividades esportivas, se distância maior não for 
exigida no respectivo Protocolo; IV – o horário de 
funcionamento será limitado a 8 (oito) horas diárias; 
V – equipamentos públicos deverão manter-se 
fechados aos finais de semana e feriados; VI – 
deverá ser cumprido o protocolo sanitário constante 
de cada respectivo Anexo, deste Decreto. § 1º. Além 
das medidas previstas neste artigo, deverão ser 
cumpridos e observados as restrições e os 
protocolos sanitários, padrões e setoriais, 
estabelecidos pelo Estado de São Paulo, mediante a 
exata e total obediência a todas as normas do Plano 
São Paulo (Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de 
maio de 2020), cujas regras estão contidas no sítio 
eletrônico https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
setores/, bem como os protocolos específicos do 
Esporte contidos no site eletrônico https://www.
esportes.sp.gov.br/conheca-os-protocolos-de-
retomada-autorizados-pelo-governo-de-sao-paulo/.  
§ 2º Os protocolos constantes dos Anexos deste 
Decreto estarão disponíveis no sítio eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Diadema: www.diadema.
sp.gov.br. § 3º. Na retomada do funcionamento 
permitido na forma deste Decreto, ficam proibidas as 
seguintes atividades: I - jogos, torneios e 
competições coletivos não profissionais, com ou 
sem a presença de público ou torcida; II – atividades, 
de qualquer natureza, que possam gerar 
aglomerações. Art. 3º Os anexos integrantes deste 
Decreto: ANEXO I – PROTOCOLO GERAL PARA 
RETOMADA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO, CONSIDERANDO O 
IMPACTO DO COVID-19 NO ESPORTE, 
ATIVIDADES FÍSICAS E BEM-ESTAR, ANEXO II – 
PROTOCOLO PARA RETOMADA DO PROJETO 
FORÇA DO ESPORTE – AULA DE CAPOEIRA, 
ANEXO III – PROTOCOLO PARA RETOMADA DO 
PROJETO FORÇA DO ESPORTE – AULA DE JIU-
JITSU, ANEXO IV – PROTOCOLO PARA 
RETOMADA DO PROJETO FORÇA DO ESPORTE 
– AULA DE MUAY-THAI, ANEXO V – PROTOCOLO 
PARA RETOMADA DO PROJETO FORÇA DO 
ESPORTE – AULA DE PILATES, ANEXO VI – 
PROTOCOLO PARA RETOMADA DO PROJETO 
FORÇA DO ESPORTE – AULA DE RITMOS ANEXO 
VII – PROTOCOLO PARA RETOMADA DO 
PROJETO FORÇA DO ESPORTE – AULA DE 
YOGA, ANEXO VIII – PROTOCOLO PARA 
RETOMADA DO PROJETO FORÇA DO ESPORTE 
– AULA DE JUDÔ, ANEXO IX – PROTOCOLO 
PARA RETOMADA DO PROJETO FORÇA DO 
ESPORTE – AULA DE KARATÊ, ANEXO X – 
PROTOCOLO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 
DO PROGRAMA ESCOLA DOS ESPORTES, 
ANEXO XI – PROTOCOLO PARA RETOMADA DAS 
ATIVIDADES DO PROJETO ÁGUA SANTA, BOLA, 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA, ANEXO XII – 
PROTOCOLO PARA RETOMADA DO PROJETO 
AQUÁTICOS AULA DE NATAÇÃO, ANEXO XIII – 
PROTOCOLO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 
DAS EQUIPES REPRESENTATIVAS – 
MODALIDADE VOLEIBOL serão publicados no 
portal da transparência do site da Prefeitura do 
Município de Diadema – www.diadema.sp.gov.br. 
Art. 4º As despesas com a execução deste Decreto, 
correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento, suplementadas 
se necessárias. Art. 5º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o § 4º, do 
artigo 7º, do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de 
março de 2020. Diadema, 04 de setembro de 2020 

LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito FERNANDO 
MOREIRA MACHADO Secretário de Assuntos 
Jurídicos PAULO HENRIQUE FERREIRA Secretário 
de Esporte e Lazer
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