
O ABC atingiu, nesta quarta-feira (6), 
70% da população a partir de 12 anos 
com  imunização completa contra a co-
vid-19. Com isso, as prefeituras da região 
iniciam a transição para o Plano São Pau-
lo, conforme as particularidades de cada 
município. Considerando os moradores 
a partir de 18 anos, a imunização com as 
duas doses ou dose única já supera 78%. 
O total de vacinas aplicadas na região 
ultrapassa 3,8 milhões. Conforme res-
olução do Consórcio ABC, as restrições 
de horários e capacidade de ocupação 
presencial para funcionamento dos ser-
viços e das atividades comerciais passam 
a ser deli beradas individualmente pelas 
prefeituras consorciadas.

O Centro de Contingência do Coro-
navírus em São Paulo está avaliando 
a possibilidade de retirar a obrigato-
riedade do uso de máscara no Estado. 
O governador João Doria disse, nesta 
quarta-feira (6) que essa questão sobre 
o uso de máscara pode ser anunciada 
em uma próxima coletiva, marcada 
para o dia 18. “Estamos evoluindo bem, 
com queda em infecção, internação e 
em mortes, e alta em vacinação. Ainda 
é preciso ter cuidado. Porém, com um 
horizonte de curto prazo bastante oti-
mista”, explicou Doria.

Os 155,07 mil veículos vendidos em 
setembro, na soma de todas as catego-
rias, ficaram 10,2% abaixo d registrado 
em agosto. Desde o início do ano, o 
total vendido chega a 1,577 milhão de 
veículos, 14,8% a mais do que em igual 
período de 2020.
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Considerando munícipes acima de 18 anos, a imunização com as duas doses ou dose única já supera 78%

Governador levantou hipótese de anunciar flexibilização do uso de máscará durante coletiva no próximo dia 18

A produção de veículos recuou 
21,3% em setembro frente ao mesmo 
mês do ano passado, ainda impactada 
pela falta de peças que paralisa linhas 
de montagem. No total, 173,3 mil uni-
dades foram montadas, entre carros de 
passeio, utilitários leves, caminhões e 

ônibus, u resultado 5,6% superior ao de 
agosto. Os números  foram divulgados 
nesta quarta-feira (6) pela Anfavea, en-
tidade que representa as montadoras. 
No acumulado do ano, a produção ainda 
mostra resultado positivo, com cresci-
mento de 24% em relação aos nove 
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Prejudicada pela falta de peças, produção de 
veículos tem queda de 21,3% em setembro
No acumulado do ano, a produção ainda mostra resultado positivo, com alta de 24% em relação aos nove primeiros meses de 2020
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população a partir de 
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transição para Plano SP

João Doria anuncia 
que governo avalia 
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primeiros meses de 2020. De janeiro a 
setembro, a indústria automotiva pro-
duziu 1,649 milhão de veículos. Como, 
na chegada da pandemia do novo coro-
navírus, a indústria parou completa-
mente em abril do ano passado, a base 
de comparação é fraca. Atualmente, as 

fábricas de automóveis param porque 
estão sem peças, principalmente com-
ponentes eletrônicos. Como conse-
quência, faltam carros nas revendas, 
de modo que as vendas, embora exista 
demanda, caíram 25,3% em setembro 
ante o mesmo período do ano passado. 

Caoa Chery  apresenta o renovado sedã 
médio Arrizo 6 com a nova versão  top 

de linha Pro,  feita em Jacareí
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DEM e PSL aprovam fusão e criam 
União Brasil, maior partido da Câmara
Será a primeira vez em 20 anos que a direita reúne tantos parlamentares em uma única agremiação

Os diretórios nacionais do 
DEM e do PSL decidiram nesta 
quarta-feira (6) aprovar a fusão 
entre as duas legendas. O novo 
partido vai se chamar União 
Brasil e usar na urna o número 
44. A nova sigla terá, em um 
primeiro momento, a maior 
bancada da Câmara, com 82 
deputados, além de quatro 
governadores, oito senadores 
e as maiores fatias dos fundos 
eleitoral e partidário. Será a 
primeira vez em 20 anos que 
a direita reúne tantos parla-
mentares em uma única agre-
miação. A última vez foi no se-
gundo mandato de Fernando 
Henrique Cardoso, quando o 
PFL (atual DEM) elegeu 105 
representantes.

O presidente da legenda 
será o atual presidente do PSL, 
deputado Luciano Bivar (PE), 
e a secretaria-geral ficará 
com ACM Neto, que hoje co-
manda o DEM. Para ser ofi-
cializada, a criação do União 
Brasil ainda precisa do aval 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). A expectativa dos 
articuladores da fusão é que 
o tribunal dê a permissão até 
fevereiro do ano que vem.

“Vamos agora decidir a 
política nacional não só no 
Congresso Nacional, mas em 
todos os Estados do país”, afir-
mou o governador Ronaldo 
Caiado (DEM-GO) ao discur-
sar na reunião do partido.

Antes da decisão final dos 
dois partidos, as direções do 
DEM e do PSL se reuniram 
separadamente para aprovar a 
fusão. O diretório do DEM do 
Rio Grande do Sul foi o único a 
votar contra a fusão.

Na reunião do Democra-
tas, o ministro do Trabalho 
e Previdência, Onyx Loren-
zoni, que é pré-candidato ao 
go verno gaúcho, apresentou 
dois requerimentos. Um deles 
para deliberar sobre o apoio do 
novo partido à reeleição de Bol-
sonaro e outro para dar direito 
a voto no diretório nacional a 
todos os deputados federais 
e senadores. Os dois requeri-
mentos foram rejeitados.

Além de Lorenzoni, os 
ministros da Justiça e Se-
gurança Pública, Anderson 
Torres, que é filiado ao PSL, 
e mi nistra da Secretaria de 
Governo, Flávia Arruda, que 
é deputada licenciada pelo 

Bolsonaro vai depor presencialmente no inquérito sobre interferências na PF
Minutos antes do início da 

sessão desta quarta-feira (6) 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), o presidente Jair Bolso-
naro, por meio do advogado-
geral da União, Bruno Bianco 
Leal, encaminhou ao ministro 
Alexandre de Moraes a infor-
mação de que prestará pesso-
almente o depoimento à Polí-
cia Federal (PF) no inquérito 
“Bolsonaro x Moro”, que 
apura se houve interferência 
política do chefe do executivo 
na corporação. Moraes solici-
tou, portanto, a suspensão do 
julgamento para avaliar se a 
pauta foi prejudicada.

No documento, Bolsonaro 

afirma que a medida foi to-
mada com o “intuito da plena 
colaboração com a jurisdição 
dessa Suprema Corte”. Como 
mostrou o Estadão na semana 

passada, segundo interlocutor 
dos ministros, a tendência na 
Corte era de que fosse mantido 
o entendimento elaborado pelo 
ex-ministro Celso de Mello, que 

Bolsonaro afirmou que tem o intuito de colaborar com o Supremo

Antonio Cruz/Agência Brasil

conduziu o inquérito como re-
lator até sua aposentadoria. O 
ex-decano defendeu a posição 
de uma oitiva presencial para 
o presidente e do envio de per-
guntas pelo ex-ministro Sérgio 
Moro, pivô da investigação.

Em setembro de 2020, 
Celso de Mello determinou 
que o depoimento fosse cole-
tado presencialmente pela PF. 
Dois meses depois da decisão, 
o presidente disse ao STF que 
“declinava do meio de defesa”. 
A indefinição travou o inquéri-
to por quase um ano.

Moraes determinou em 
julho deste ano que a PF reto-
masse as investigações sobre 

PL do DF, também estiveram 
no evento que sa cramentou a 
fusão. A nova legenda vai ter 
força para decidir votações 
importantes e ter peso signifi-
cativo num eventual processo 
de impeachment de Jair Bol-
sonaro (sem partido).

LIDERANÇA
Com 82 deputados, a nova 

sigla vai desbancar o PT, que 
desde 2010 lidera o ranking de 
maiores bancadas na Câmara. 

Em 2018, foram 54 petistas 
eleitos. Hoje, o partido tem 53 
deputados, empatado com o 
PSL. Mesmo que com a fusão 
parlamentares bolsonaristas 
deixem o novo partido, como 
esperado, a sigla ainda sem 
nome seguirá com o maior 
número de deputados.

A união é vantajosa para o 
DEM por causa do aumento do 
fundo partidário. Para o PSL, 
partido que cresceu repen-
tinamente ao abrigar a eleição 

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Luiz Henrique Mandetta é um dos pré-candidatos à presidência do novo partido
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Diretor da ANS explica em CPI 
providências sobre Prevent Senior

O diretor-presidente da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), Paulo 
Roberto Rebello Filho, disse 
que investigações sobre as 
ações da Prevent Senior 
apontam “pontos sensíveis 
e indícios de falhas operacio-
nais” na operadora de saúde, 
que será “notificada” pela 
agência. Rebello Filho pre-
stou depoimento à Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia do Senado 
nesta quarta-feira (6).

Cobrado pelo relator do 
colegiado, senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), sobre 
providências tomadas pela 
ANS a respeito de denúncias 
envolvendo a operadora de 
saúde, o diretor ressaltou que, 
assim que teve conhecimen-
to, em setembro, a agência 
reali zou diligência na empre-
sa, lavrou autos de in fração, 

convocou o presidente, pediu 
informações e passou a inves-
tigar formalmente a empresa. 
Entre os fatos investigados es-
tão denúncias de cerceamento 
da atividade médica, práticas 
irregulares e nocivas à saúde 
pública, falhas operacionais 
e omissão na comunicação a 
beneficiários. Segundo Rebel-
lo, se comprovadas, as ações 
da operadora podem resultar 
em punição e em ações de 
caráter regulatório.

Rebello Filho disse aos se-
nadores que será instaurado 
“regime especial de direção 
técnica” na Prevent Senior. 
Na prática, segundo o de-
poente, esse é o “primeiro 
passo” para repreender a op-
eradora. O diretor técnico 
não terá poder de gestão, mas 
acompanhará as atividades 
da Prevent e poderá pedir in-
formações.  (Agência Brasil)

presidencial de Jair Bolsonaro 
em 2018, com quem depois 
rompeu, os principais atrati-
vos são a capilaridade regional 
e estrutura que a outra sigla 
pode oferecer.

Apesar de a presidência 
ficar com Bivar, ACM Neto 
afirmou em entrevista se-
mana passada que as decisões 
da nova legenda não ficarão 
concentradas na presidência e 
serão feitas de forma “compar-
tilhada e colegiada”.  (AE)

a suposta tentativa de interfer-
ência política do presidente na 
corporação. Na ocasião, o min-
istro apontou a ‘necessidade de 
realização de diligências pen-
dentes para o prosseguimento 
das investigações’, mesmo que 
o plenário não tenha decidido o 
modo de coleta das declarações.

O depoimento de Bolson-
aro era a única etapa que falta-
va para a conclusão do inquéri-
to. Assim que for finalizado, o 
relatório da PF será enviado à 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), a quem cabe decidir 
se há provas suficientes para a 
apresentação de uma denúncia 
contra Bolsonaro. (AE)

Governo federal 
segura emendas
 e gera disputa 

no Senado
Pressionado por investi-

gações sobre o “orçamento 
secreto”, o Palácio do Planalto 
tem segurado a liberação de re-
cursos de emendas de relator 
indicadas por senadores. Dos 
R$ 16,9 bilhões previstos no 
Orçamento deste ano, apenas 
R$ 6 bilhões (36%) haviam sido 
empenhados - a etapa que abre 
caminho para o pagamento - até 
a sexta-feira passada. Senadores 
cobram a abertura do cofre e 
reagem trancando a pauta do 
governo na Casa.

Revelado pelo Estadão, o 
orçamento secreto foi criado 
dentro do Palácio do Planalto 
para garantir ao presidente Jair 
Bolsonaro base de apoio no 
Congresso. A prática é ilegal, 
segundo juristas, por desequili-
brar o sistema democrático - ao 
beneficiar um grupo de parla-
mentares que apoia o governo 
em detrimento da oposição - e 
pela falta de transparência. 

Nas últimas duas semanas, o 
Estadão conversou com dezenas 
de senadores que aceitaram fa-
lar sob condição de anonimato. 
Eles admitem que as votações 
de interesse do governo para-
ram e apontam o ministro da 
Casa Civil, senador Ciro Noguei-
ra (PP-PI), como responsável 
por trancar o cofre. Ao contrário 
do seu antecessor, o general Luiz 
Eduardo Ramos, Nogueira só 
aceita pagar as emendas após a 
votação realizada.

A reação foi imediata. O go-
verno enfrenta no Senado um 
clima mais hostil na compara-
ção com a Câmara, presidida por 
Arthur Lira (Progressistas-AL), 
aliado de primeira hora de Bol-
sonaro e responsável por im-
pedir a análise de mais de cem 
pedidos de impeachment.

A interlocutores, Ciro tem 
dito que a suspensão tem o ob-
jetivo de “reorganizar o jogo” no 
Senado, que tem imposto uma 
série de derrotas ao governo 
de Jair Bolsonaro e é palco da 
CPI da Covid, uma das maiores 
dores de cabeça do governo. 
A comissão de inquérito já 
apontou esquema envolvendo 
a compra de vacina contra a 
covid-19, além de relacionar o 
discurso negacionista do go-
verno as quase 600 mil mortes 
pela doença. (AE)
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Lasanha congelada 
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Pesquisa Ipsos: brasileiro quer 
mais mulheres na política

Público feminino tem cerca de 15% de representação política nas duas Casas legislativas
Arquivo

Parlamentares brasileiras ocupam 12 das 81 cadeiras do Senado

Números do Congresso 
confirmam o que um olhar já 
revela: embora sejam maioria 
entre a população, as mulheres 
têm cerca de 15% de represen
tação política nas duas Casas 
legislativas, ocupando 12 das 
81 cadeiras do Senado e 77 das 
513 na Câmara. Para sete em 
cada dez brasileiros, no entan
to, isso não deveria ser assim. O 
Brasil é o país que mais defende 
a participação feminina na 
política, segundo levantamento 
global feito pelo Instituto Ipsos.

Para chegar a esta con
clusão, os pesquisadores fize
ram a mesma pergunta em 28 
países: O mundo seria um lugar 
melhor, mais pacífico e bem
sucedido se mais mulheres es
tivessem no poder? A média 
global dos que responderam 
que sim é de 54%. Depois do 
Brasil, primeiro lugar no ran

king com taxa de 70%, Peru e 
Colômbia empatam na segun
da colocação. Ambos os países, 
porém, têm maior participa
ção feminina na política que 
o Brasil. No Peru as mulheres 
são 40% do Parlamento, e na 
Colômbia, 19,7%.

Homens e mulheres res
ponderam de forma parecida 
ao levantamento. Em todos os 
países, as entrevistadas apre
sentaram maiores taxas de 
concordância à questão que os 
homens. A diferença foi de 12 
pontos porcentuais na média 
global, e 10 no Brasil.

Na pesquisa, online, foram 
ouvidos 19 mil entrevistados 
entre 16 e 74 anos, em todos 
os continentes. Os dados foram 
colhidos entre 23 de julho e 6 de 
agosto deste ano. A margem de 
erro para o Brasil é de 3,5 pon
tos porcentuais, para mais e 
para menos.

n DISPARIDADE
Embora o ímpeto seja cul

par o eleitor, a disparidade 
começa antes do dia da eleição. 
Dados da plataforma 72 horas, 
que analisa a distribuição de 
recursos financeiros para cam
panhas, mostram que candida
turas de mulheres receberam 

30% dos valores repassados 
pelos partidos em 2020. O 
valor foi apenas o suficiente 
para cumprir a lei que naquela 
eleição definia o repasse míni
mo de 30% do fundo especial 
de financiamento de campanha 
para mulheres.

Segundo a especialista em 
financiamento de campanhas 
Fefa Costa, coidealizadora 
da plataforma 72 horas, no 
ano passado observouse um 
número muito baixo de re
presentatividade feminina em 
todos os partidos. Muitas legen

das nem chegaram a respeitar a 
cota, como é o caso do PRTB, 
que destinou 17% dos recursos 
a candidaturas femininas.

Proposta aprovada pelo 
Congresso em setembro deve 
contribuir para transformar 
esse cenário. A norma, promul
gada no último dia 28, prevê 
um “bônus” financeiro para os 
partidos que mais conseguirem 
votos em candidatos negros e 
mulheres, o que já provocou 
uma “corrida” dos partidos para 
aumentar o número de candi
daturas desses grupos. (AE)

São Paulo avalia flexibilizar o 
uso de máscaras, diz secretário

Com o aumento da vaci
nação e a diminuição nos 
indicadores relacionados à 
covid19, o Centro de Con
tingência do Coronavírus 
em São Paulo está avaliando 
a possibilidade de retirar a 
obri gatoriedade do uso de 
máscara no Estado. Isso, no 
entanto, não vai acontecer 
neste momento.

“Estamos avaliando a 
possibilidade (de retirar o uso 
de máscara) no futuro. Não 
neste momento. Apesar da 
melhora nos números da 
pandemia hoje, ainda temos 
pessoas ficando com a doen
ça grave e ainda temos perda 
de vidas. Por isso ainda de
vemos continuar usando 
também essa proteção (más
cara), além da vacinação”, 
disse Paulo Menezes, coor
denador do Centro de Con
tingência do Coronavírus.

Segundo Menezes, a más
cara, junto com a vacinação, 
é uma das responsáveis pela 
diminuição da transmissão 
do novo coronavírus. Foi im
portante inclusive, segundo 
o coordenador, para segurar a 
transmissão da variante Del
ta, que já é a predominante 
no Estado. “Foi fundamental 
a contribuição dessa barreira 
(a máscara) nesse controle”.

Menezes ressaltou que 
a retirada do uso de más
cara não é algo simples de se 
fazer. “Todos gostaríamos 

de poder retirar a máscara. 
Em vários países vimos 
isso. Mas a história mostrou 
que as coisas não são tão 
simples. Nesses lugares (que 
haviam retirado a máscara) 
foi necessário voltar atrás 
nessa recomendação”, disse 
o coordenador, lembrando 
que vários países que ha
viam retirado a obrigatorie
dade do uso desse protetor 
começaram a observar au
mento no número de casos 
de covid19.

“É possível, num futuro 
próximo, com a condição 
melhorando, termos condi
ção de avaliar a possibilidade 
de liberação. Talvez, primei
ramente, em situações mais 
seguras, como espaços aber
tos (sem aglomeração)”, disse.

n COLETIVA
O governador João Doria 

disse que essa questão sobre 
o uso de máscara pode ser 
anunciada em uma próxima 
coletiva, marcada para o dia 
18 de outubro. “Estamos 
dentro de uma visão otimista 
em relação ao futuro próxi
mo. É um otimismo modera
do. Estamos evoluindo bem, 
com queda em infecção, in
ternação e em mortes, e alta 
em vacinação. Ainda é pre
ciso ter cuidado. Porém, com 
um horizonte de curto prazo 
bastante otimista”, explicou 
Doria. (Agência Brasil)

Estado de São Paulo teve 72% dos municípios sem 
registros de óbito por covid-19 na última semana

Inicia hoje fechamento gradual das bilheterias de metrô em SP

Com o avanço da vacina
ção contra a covid19, o gov
ernador João Doria divulgou, 
nesta quartafeira (6), que 467 
municípios, ou 72% do total 
do Estado, não registraram 
óbitos causados pela doença 
na última semana. Em ent
revista coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes, sede do governo 
paulista, Doria afirmou que o 
Estado atingiu a marca de 60% 
da população paulista com o 
esquema vacinal completo. A 
porcentagem representa cerca 
de 27,5 milhões de pessoas.

Além da aplicação das 
doses, o Estado reforçou, na 
segundafeira, a importância 
da vacina de esforço com o 
início da imunização dos pro
fissionais de saúde de 60 a 69 
anos. O públicoalvo abrange 
as pessoas que tomaram as 
doses há pelo menos seis me
ses. De acordo com a coorde
nadora de Controle de doen
ças da Secretaria do Estado, 
Regiane de Paula, a adesão 
dos profissionais de saúde 

A partir de hoje (8), a Sec
retaria de Transporte Metro
politanos (STM) do governo 
paulista vai iniciar o encerra
mento gradual das bilheterias 
físicas nas estações de metrô e 
trem.  O serviço deixará de ser 
presencial das 6h às 10h e das 
16h às 20h nas estações Belém, 
do Metrô, e Granja Julieta, da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). A 
previsão é que até o final deste 
ano a compra dos bilhetes seja 
feita apenas de forma digital.

está ocorrendo de forma ho
mogênea.

n VACINAÇÃO
O governador anunciou no

vas datas do calendário da dose 
de reforço contra a covid19 
para os vacinados em abril. A 
partir de segundafeira (11) a 
aplicação será voltada a idosos 
de 80 anos ou mais, exclusiva
mente para quem completou 
o esquema vacinal há pelo me

nos seis meses.
Na sequência, de 18 a 24 de 

outubro, a campanha será am
pliada para o público de 75 a 79 
anos. Já, de 25 a 31 do mesmo 
mês, será a vez de quem tem de 
70 a 74 anos. Em novembro, 
por sua vez, o foco estará nos 
idosos de 60 a 69 anos do dia 1º 
a 7. Em paralelo, também ocorre 
a vacinação de reforço para pro
fissionais de saúde. A aplicação 
é voltada exclusivamente para 

Mônica e Gorinchteyn tomaram dose de reforço

Governo do Estado de SP

n NÚMEROS

No Peru as mulheres 
são 40% do Parlamento, 
e na Colômbia, 19,7%, 
mostra levantamento

quem tomou a segunda dose há 
seis meses ou mais.

Reiterando o incentivo à 
população para aderir à tercei
ra aplicação, a gestão estadual 
aproveitou a cerimônia com a 
imprensa para vacinar com a 
dose de reforço a enfermeira 
Mônica Calazans. A profissio
nal foi a primeira brasileira 
vacinada com a vacina do Bu
tantan contra a covid19 no 
país, em 17 de janeiro passado.

Após a enfermeira, o secre
tário estadual de Saúde de São 
Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, 
também recebeu a terceira dose, 
aplicada pelo diretor do Insti
tuto Butantan, Dimas Covas.

O Estado de São Paulo tem 
4.373.508 casos e 150.229 
óbitos confirmados por novo 
coronavírus. Calculada a par
tir dos dados dos últimos sete 
dias, a média móvel foi de 549 
novas internações por dia na 
terçafeira (5). A média man
teve estabilização na última se
mana, após queda ao longo de 
quase quatro meses. (AE)

De acordo com o governo de 
São Paulo, a medida represen
tará redução de R$ 100 milhões 
anuais nos custos operacionais. 
A STM informou também que 
os funcionários que atuam 
nessas áreas vão ser direcio
nados para outras atribuições 
dentro das estações. Nas esta
ções Belém e Granja Julieta, o 
serviço de venda na bilheteria 
será encerrado por completo no 
próximo dia 15. 

Os passageiros poderão 
comprar bilhetes pelo aplicativo 

TOP, por meio do WhatsApp 
com pagamento por PIX, nas 
máquinas de autoatendimento 
e em estabelecimentos comer
ciais que prestarão o serviço de 
venda no entorno das estações. 
A passagem na catraca pode ser 
feita com um código QR Code 
desde dezembro. A secretaria 
esclarece que os bilhetes BOM 
e Bilhete Único continuam fun
cionando normalmente. Tam
bém estão válidos os antigos 
bilhetes de papel que podem ser 
usados nas catracas.

O Sindicato dos Metro
viários de São Paulo é crítico 
do plano de substituição das 
bilheterias. Em nota, a entidade 
avalia que a mudança vai preju
dicar os usuários e provocará 
desemprego nas empresas ter
ceirizadas que vendem os bil
hetes. O sindicato aponta ainda 
que o novo modelo pode afetar 
o tra balho das equipes da esta
ção e de segurança, pois os pas
sageiros devem recorrer a eles 
quando tiverem problemas com 
bilhete.  (Agência Brasil)
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IBOVESPA

+0,89%
111.107 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,429 R$ 5,430
Turismo R$ 5,44 R$ 5,59

Volume: R$ 30,57 bilhões
Maiores altas:  Braskem PN (9,06%), 
JBS ON (6,22%)
Maiores baixas:  Banco Inter PN  
(-7,30%), Banco Inter UNT (-2,84%) 
Variação em 2021: -6,65%
Variação no mês:  -6,46%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,293 R$ 6,295
Turismo R$ 6,33 R$ 6,51

Metalúrgicos da GM S.Caetano decretam estado de greve

A inflação afetou o volume 
de vendas de supermercados 
e postos de combustível em 
agosto e contribuiu para que 
o comércio varejista brasileiro 
registrasse seu pior resultado 
para o mês em pelo menos duas 
décadas. O desempenho, sur-
preendentemente ruim, colo-
cou viés de baixa nas projeções 
de analistas para o Produto In-
terno Bruto (PIB) deste ano.

Divulgadas ontem (6) pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), as ven-
das do varejo recuaram 3,1% 
em agosto frente a julho. O re-
sultado ficou abaixo do inter-
valo das projeções de analis tas 
ouvidos pelo Projeções Broad
cast, que esperavam desde 
queda de 1,4% a uma alta de 
2,4%. Em relação a agosto 
de 2020, as vendas recuaram 
4,1%, a primeira taxa negativa 
desde fevereiro (3,9%).

Seis das oito atividades 
pesquisadas do setor de varejo 
tiveram taxas negativas em 
agosto frente a julho. Para Alex 
Agostini, economista-chefe da 

Austin Ratings, os destaques 
negativos foram as vendas 
menores de supermercados 
(-0,9%) e de combustíveis e 
lubrificantes (-2,4%). Para o 
economista, o resultado refle-
te o ambiente inflacionário.

“O consumo desses produ-
tos, principalmente alimenta-
ção e combustíveis, costuma 
ser feito à vista em dinheiro. 
Como o mercado de trabalho 
ainda não conseguiu se alavan-
car, na situação atual de nível de 
renda baixa, é natural que exis-

ta esse recuo em um momento 
de preços altos”, disse Agostini, 
acrescentando que isso po de 
levar a um crescimento do PIB 
abaixo do esperado.

Agosto foi um mês de 
pressão de preços dos alimen-
tos, que ficaram 1,63% mais 
caros nos domicílios, com des-
taque para produtos como 
batata-inglesa (19,91%), fran-
go em pedaços (4,47%) e frutas 
(3,90%). Nos combustíveis, a 
gasolina ficou 2,8% mais cara 
nas bombas, refletindo reajus-

tes de preços praticados pela 
Petrobras nas refinarias. 

Outro destaque negativo 
para o varejo veio da ativi-
dade chamada “outros artigos 
de uso pessoal e doméstico”, 
com baixa de 16% em agosto. 
A ca tegoria inclui grandes lo-
jas de departamento e comér-
cio online. Segundo o IBGE, 
a atividade passou por uma 
acomodação em agosto, após 
alta de 19,1% em julho.

No varejo ampliado, que 
inclui veículos e materiais de 
construção, as vendas recu-
aram 2,5% em agosto ante 
julho. A atividade de veículos, 
motos, partes e peças teve 
variação positiva de 0,7%, en-
quanto material de construção 
apresentou recuo de 1,3%.

Lisandra Barbero, econo-
mista do Banco Original, ava-
lia que a resultado do varejo 
sinaliza riscos à recuperação 
da atividade. “O resultado sug-
ere que a formação bruta de 
capital fixo (FBCF, medida de 
investimentos) pode ficar fra-
gilizada no PIB”, diz a analista.

Trabalhadores rejeitaram em assembleia proposta que prevê reposição do INPC apenas em fevereiro

Toyota antecipa 3º turno em 
Sorocaba e vai gerar 100 empregos

O preço médio que consumi-
dores do ABC pretendem pagar 
por presente neste Dia das Cri-
anças é de R$ 109,60. Compara-
do aos R$ 119,20 re gistrados 
na Pesquisa de In tenção de 
Compras (PIC) do ano passado, 
houve queda nominal de 8,5% e 
real de 16,5%, considerada a in-
flação acumulada de 9,67% nos 
últimos 12 meses até agosto. 

Com relação aos gastos pla-
nejados para a data (várias for
mas de lembrança, como passeios), 
os entrevistados revelaram pre-
tender desembolsar R$ 206,20. 
Em comparação a 2020, quan-
do o tíquete  planejado foi de 
R$ 226, registra-se queda nomi-
nal de 8,8% e real de 16,8%  

Além da redução do preço 
médio, a diminuição no nú mero 
de crianças a serem presentea-
das ajuda a explicar a menor dis-
posição aos gastos. Dois terços 
das famílias deverão presentear 
no máximo duas crianças neste 
ano, aponta a PIC do Dia das 
Crianças elaborada pelo Obser-
vatório Econômico da Universi-
dade Metodista de São Paulo. 

Devido à redução dos pre ços 

médios e do gasto planejado, este 
Dia das Crianças terá movimen-
tação econômica real um pouco 
menor que a de 2020. Estima-se 
para os sete municípios giro com 
presentes de R$ 78 mi lhões, ou 
aumento nominal de 7,7% em 
relação a 2020, mas retração real 
de 1,7% quando descontada a 
inflação acumulada até agosto.    

“Os efeitos decorrentes da 
estagnação da economia, em es-
pecial no mercado de trabalho, 
e seu impacto sobre a massa de 
renda e salário médio, somados 
à elevação da inflação, influen-
ciaram fortemente a estabilidade 
observada nas projeções de mo-
vimentação para a data”, disse em 
nota o professor Sandro Maskio, 
coordenador da pesquisa. 

Quanto aos locais preferidos 
para a aquisição do presente, a 
internet apresentou maior fre-
quência, com 32,2%, como vem 
ocorrendo desde o início da pan-
demia. Chama atenção, porém, 
a ampliação pela preferência da 
compra presencialmente no shop-
ping e no comércio de rua (22% 
cada), comparativamente ao ano 
passado. (Reportagem Local)

Alerrandre Barros/Agência IBGE

Para Cidão, a GM não teve sensibilidade com os trabalhadores

Vendas de veículos caem 25,3% em  
setembro, e Fenabrave reduz projeções
Impactado pelo desabastecimento nas concessionárias, setor revisou para baixo previsão de emplacamentos no fechamento do ano

Ainda comprometida pela 
falta de peças, problema que 
paralisa linhas de montagem no 
mundo inteiro, a produção de 
veículos no país recuou 21,3% 
em setembro frente ao mesmo 
mês do ano passado. No total, 
173,3 mil unidades foram mon-
tadas, entre carros de passeio, 
utilitários leves, caminhões e 
ônibus, resultado 5,6% superior 
ao de agosto, informou, ontem 
(6), a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), entidade que 
representa as montadoras.

No acumulado do ano, a 
produção ainda mostra resul-
tado positivo, com crescimento 
de 24% em relação aos nove 
primeiros meses de 2020. De 
janeiro a setembro, a indústria 
automotiva produziu 1,649 mi-
lhão de veículos. Como, devido 
à pandemia, a indústria parou 
completamente de produzir 
em abril do ano passado, a base 
de comparação é fraca.

Agora, as fábricas de au-
tomóveis param porque estão 
sem peças, principalmente com-
ponentes eletrônicos. Como 
consequência, faltam carros nas 
revendas, de modo que as ven-

das, embora exista demanda, 
caíram 25,3% em setembro ante 
o mesmo período de 2020.

Os 155,1 mil veículos ven-
didos no mês passado, na soma 
de todas as categorias, ficaram 
10,2% abaixo do total de agosto. 
Desde o início do ano, o total 
vendido chega a 1,577 milhão 
de veículos, 14,8% a mais do que 
nos nove primeiros meses de 
2020 - marcados pelas restrições 
da pandemia, incluindo o fe-
chamento de concessionárias 
em grandes mercados consumi-
dores entre abril e maio.

A expectativa da Anfavea 
é de que o ano termine com 
2,129 milhões de veículos pro-
duzidos,  alta de 6% em rela-
ção a 2020. No cenário mais 
otimista, a entidade prevê 
2,219 milhões de carros pro-
duzidos, alta de 10% em rela-
ção ao ano passado.

Segundo o presidente da as-
sociação, Luiz Carlos Moraes, 
diferentemente de outros anos, 
quando as previsões de pro-
dução eram feitas considerando 
a demanda e o poder de compra 
da população, neste ano a An-
favea teve de mudar os cálculos 
por causa de todas as disfun-

ções na cadeia de produção, 
como a escassez de semicon-
dutores e de contêineres.

“Para 2021, imaginamos que 
há demanda reprimida, negó-
cios já fechados, aguardando a 
entrega do produto. Então não 
fizemos simulação de mercado. 
Fizemos o contrário: simulamos 
limitações da produção, tenta-
mos ver quando será o atendi-
mento ao mercado possível”, 
disse Moraes, afirmando que os 

entraves logísticos dificultam 
previsões claras e devem ser o 
principal desafio das montado-
ras também no próximo ano.

USADOS
Segundo Moraes, a atual 

situação de inflação em alta e 
juros subindo deve afetar o setor 
mais em 2022 do que neste ano. 
A expectativa da Anfavea é de 
que 2,038 milhões de carros se-
jam emplacados em 2021, uma 

queda de 1% em relação a 2020. 
No cenário mais otimista, a as-
sociação espera venda de 2,118 
milhões neste ano, alta de 3%.

A falta de carros nas conces-
sionárias aumentou a demanda 
por carros usados. Segundo Mo-
raes, a proporção de carros usa-
dos vendidos ante os novos, que 
geralmente é de um veículo novo 
vendido para cada dois ou três 
usados, chegou a um para seis. 
“Não é normal”, afirmou. (AE)

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

SETOR AUTOMOTIVO

De janeiro a setembro
deixaram as linhas de 

montagem 1,65 milhão 
 de autoveículos, alta 

de 24,0% ante o mesmo 
período de 2020

Foram exportados 
277,0 mil veículos de 

janeiro a setembro, com 
aumento de 33,8%

Nível de emprego caiu 
0,1% ante agosto, para 

103,0 mil pessoas,
e diminuiu 0,3% contra 

setembro de 2020

Estoques somam 
85,9 mil unidades, 
suficientes para 17 

dias de vendas

Produção caiu 21,3%*
* em relação ao mesmo mês de 2020. Em mil unidades

*Inclui automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus 
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O governador João Doria en-
trega hoje (7) a unidade da Rede 
Lucy Montoro em Dia dema. A 
inauguração consta da agenda 
do governador divulgada nesta 
quarta-feira. Em agosto, durante 
evento na cidade, o vice-gover-
nador, Rodrigo Garcia, assinou o 
termo de instalação da unidade 
de Diadema. “O Centro será 
fundamental, principalmente 
no pós-covid, com muitas novas 
dinâmicas em relação à saúde”, 
destacou à época. 

A unidade da  Lucy Montoro 
está instalada no segundo andar 
do Quarteirão da Saúde (Rua Anto-
nio Piranga, 700 - Centro) e a gestão 
será feita pela Fundação do ABC. 
O serviço terá capacidade para 
cerca de 3.250 sessões terapêu-
ticas e consultas mensais com 
equipe multidisciplinar, composta 
por profissionais das seguintes 
áreas, educação física, enferma-
gem, fisioterapia, fonoaudiologia, 
nutrição, ortóptica, psicologia, te-
rapia ocupacional e serviço social. 

A unidade poderá ofertar 
mais de 420 consultas médicas 
nas especialidades de fisiatria e 
oftalmologia e mais de 70 tecno-
logias assistivas, como órteses, 
próteses e meios de locomoção.

Segundo a prefeitura, o serviço 
contará com tecnologia robótica 
de ponta não prevista no rol de 
equipamentos financiados pelo 
Ministério da Saúde para reabilita-
ção física, como, por exemplo, os 
robôs Lokomat e Armeo-power, 
que serão utilizados no tratamen-
to de membros inferiores e supe-
riores, respectivamente.

n CUSTEIO
O custeio da unidade está 

garantido em contrato firma-

do entre a Secretaria de Esta-
do da Saúde e a Fundação do 
ABC, no valor total de R$ 37,2 
milhões na vigência de cinco 
anos, com repasse mensal de 
R$ 630 mil, para o desenvolvi-
mento das ações e serviços na 
unidade de Diadema. 

Também houve investi-
mento do Governo de São Pau-
lo na ordem de R$ 4,9 milhões 
para equipamentos e outros 
R$ 5,9 milhões repassados à 
PMD para realização de obras 

de adequação no prédio onde 
o serviço ficará instalado.

“A rede Lucy Montoro final-
mente está saindo do papel. Es-
tive vistoriando as instalações 
com o Márcio da Farmácia e agora 
falta pouco. O equipamento trará 
muitos benefícios para a popula-
ção como a fisioterapia de volta 
no Quarteirão da Saúde. Esta-
mos trabalhando para oferecer 
o atendimento que a população 
merece”, destacou o prefeito José 
de Filippi Jr.  (Reportagem Local)

Termo de instalação da unidade na cidade foi assinado por Rodrigo Garcia em agosto

Doria entrega hoje unidade da 
Rede Lucy Montoro em Diadema

MBigucci é eleita pela terceira vez a Melhor  
Construtora Imobiliária do Brasil - 2021

Prefeitura assinam termo para transformar 
Hospital São Caetano em Universitário

Investindo em novos lan-
çamentos residenciais e com-
erciais, condomínios logísti-
cos, energia limpa, tecnologia 
construtiva e transformação 
digital, a MBigucci completa 38 
anos de existência hoje (7), com 
muito a comemorar. A empresa 
acaba de ser eleita, pela 3ª vez, 
como “A Melhor Construtora 
Imobiliária do Brasil - 2021”, 
pela Revista IstoÉ Dinheiro.

A premiação é a única no país 
a reconhecer as empresas com 
as melhores práticas em respon-
sabilidade social, governança 
corporativa, sustentabilidade 
fi nanceira, inovação e quali-
dade e recursos humanos. Na 
somatória entre as construtoras 
participantes, a MBigucci ficou 
em 1º lugar com 401.43 pontos. 
Em segundo ficou a Plano & Pla-
no (375.41 pontos) e em terceiro 
a Gafisa (364,80 pontos).

“Estamos muito felizes e or-

O prefeito  de São Caetano, 
Tite Campanella, assinará hoje 
(7), às 16h, o termo de cessão 
de uso do Hospital São Caetano 
para a Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul (USCS), o 
que possibilitará a transforma-
ção do equipamento em  Hos-
pital Universitário. Com a me-
dida, o complexo poderá voltar 
a funcionar 24h, atendendo 
pacientes do SUS e de convênios.

O Hospital  São Caetano che-
gou a fechar as portas em 2010 
por causa de dívida da Socie-
dade Beneficente Hospitalar São 
Caetano, entidade privada. Em 

gulhosos! É um dos maiores re-
conhecimentos que a MBigucci já 
recebeu de uma revista tão con-
ceituada como é a IstoÉ Dinheiro. 
A MBigucci está em uma cres-
cente. Elevamos nossa previsão 
de cinco para nove lançamentos 
este ano. Vamos continuar tra-
balhando forte, com os pés no 
chão, produzindo habitações e 
condomínios logísticos, geran-
do emprego e ajudando nosso 
setor e o Brasil a crescerem. Não 
usamos a pandemia como des-
culpas, aproveitamos as opor-
tunidades que o momento nos 
trouxe”, ressaltou o presidente 
da construtora, Milton Bigucci.

 n CERIMÔNIA
A premiação “As Melhores 

da Dinheiro 2021” ocorreu dia 
5, em formato híbrido, e contou 
com presenças do governador 
de São Paulo, João Doria, do 
presidente executivo da Editora 

Três, Caco Alzugaray; do diretor 
editorial da IstoÉ, Carlos José 
Marques e do diretor de Núcleo 
da IstoÉ Dinheiro, Celso Masson. 

Caco Alzugaray,  destacou que 
“o Brasil nunca para de nos de-
safiar, mas quem é o Brasil se não 
nós, empresários e trabalhadores 
que acordamos cedo e dormimos 
tarde, não economizando uma 
gota de suor  para ajudar a con-
struir o futuro do nosso país. As 
empresas vencedoras em seus 
setores são fortalezas, dirigidas 
por heróis da resistência.”

Segundo Doria, ganhar um 
prêmio como este em um país 
conturbado, diante de uma pan-
demia, vale em dobro. “Os pre-
miados mostraram resiliência, 
confiança, trabalho, dedicação, 
representando empresas de mé-
dio e grande porte, nacionais 
e multinacionais, que aposta-
ram, acreditaram e venceram as 
dificuldades”, destacou. (RL)

acordo judicial com a antiga ad-
ministradora do prédio, a pre-
feitura conquistou em 2019 o 
direito de o município  perman-
ecer como depositário do imóv-
el, que foi usado para abrigar os 
atendimentos ambulatoriais de 
cinco Unidades de Saúde que 
passaram por reformas. Em 
2020 e este ano o equipamento 
funcionou como Hospital de 
Campanha, atendendo pacien-
tes com covid-19.

Sob a administração  da 
USCS, o hospital servirá para o 
desenvolvimento de tecnologias 
e de atividades técnico-cientí-

ficas, em especial de estágios, 
internato e residência médica 
de todos os cursos de Saúde da 
USCS, pelos próximos 20 anos.

Haverá a  manutenção do 
Centro de Pesquisa Clínica, co-
ordenado pelo professor Fabio 
Leal, que atualmente está tes-
tando três vacinas: duas contra 
a covid-19 (Coronavac e Jans-
sen) e a nova tetravalente con-
tra a gripe (Butantan). No local,  
também já funcionam, em dois 
andares, o Centro Ambulato-
rial Universitário e o Centro de 
Atenção à Saúde Materno Infan-
til. (Reportagem Local)

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

INFORME

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico Sanitarista, 
Gestor do setor de Ergonomia do Grupo Biomédic.

Depois da evolução dos laudos ambientais e médicos para o 
status de programas como o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Medico e Saúde 
Ocupacional – PCMSO temos também a evolução do laudo de 
Ergonomia para o Programa de Avaliação Ergonômica – PAE, 
mas será que as empresas tratam como mais um volume em seu 
arquivo mesmo em tempos de crise ou pode ser visto como uma 
importante ferramenta de melhoria continua envolvendo depar-
tamentos de destaque como SESMT, Qualidade e Produção ?
Em tempos difíceis como enfrentamos na atualidade nenhum 
grupo corporativo seja de qualquer tamanho pensa e repensa 
muito antes de investir qualquer importância, existe todo um pla-
nejamento, afinal ninguém é “louco” de jogar dinheiro fora.
Quando essas empresas “engavetam” os seus documentos de 
base trabalhista (PPRA, PCMSO e PAE) sem dar ciência das 
condições de melhoria da empresa executa da mesma forma 
uma “loucura” administrativa, me desculpem por utilizar termos 
fortes nessas situações, mas não adianta ter todos os laudos 
obrigatórios e não tomar as atitudes de correção na estrutura, 
postura dos profissionais e situações de risco.
O risco a que me refiro não é somente ruído, produtos químicos 
entre outros, mas o risco de frente a uma fiscalização ou auditoria 
de futuro cliente / parceiro corre-se também o risco de perder 
dinheiro e a oportunidade de aumentar rendimentos em época 
de crise é desastroso.
O Programa de Avaliação Ergonômica muitas vezes margina-
lizado a fazer volume na gaveta dos administradores pode ser 
um valoroso aliado para monitorar pontos a ser melhorados, bem 
como uma ferramenta eficiente na demonstração para todo dire-

tor de que investimentos são valiosos e nunca se joga dinheiro 
fora mas é um método importante para eficácia no monitoramen-
to das atividades dos profissionais, suas necessidades, as condi-
ções no mobiliário e equipamentos que podem ser melhorados.
A ergonomia pode assumir o status de importância relevante no 
planejamento das empresas, uma vez que complementa as con-
dições de segurança na avaliação dos segmentos do corpo do 
profissional envolvido e nas condições de segurança na produ-
ção.
Temos hoje em dia várias empresas no Grupo Biomedic que 
atendem os quesitos de segurança já em sua fase de planeja-
mento o que é o correto a se fazer, na ergonomia não é diferente 
quando as empresas ignoram As condições de ergonomia em 
qualquer atividade o retorno fatalmente é desastroso nos formas 
de patologias neurológicas,  musculares, ósseas e processos tra-
balhistas provenientes de mesma origem.
Precisamos aprender a encarar o programa de Avaliação de Er-
gonomia como uma condição muito mais importante e mais séria 
do que se fazia anteriormente (alguns anos...) o P. A. E. do Grupo 
Biomedic dpa condições básicas para qualquer pessoa entender 
quais as condições ideais de atividade laboral sem gerar proble-
mas graves para qualquer empresa.

Em um outro momento gostaria de me aprofundar nos con-
ceitos de ergonomia e ilustrar algumas situações de interes-
se junto a vocês.

ABC atinge 70% da população 
a partir de 12 anos imunizada

O ABC atingiu, nesta 
quarta-feira (6), 70% da 
população a partir de 12 anos 
com o ciclo de imunização 
completo contra a covid-19. 
A partir de agora, as prefeitu-
ras da região iniciam a tran-
sição para o Plano São Paulo, 
elaborado pelo Governo do 
Estado, conforme as particu-
laridades de cada município.

Considerando os mora-
dores a partir de 18 anos, 
a imunização com as duas 
doses ou dose única já supera 
78%. O total de doses de vaci-
nas aplicadas na região ultra-
passa 3,8 milhões.

Diante das novas marcas, 
conforme resolução do Con-
sórcio Intermunicipal ABC, as 
restrições de horários e capa-
cidade de ocupação presencial 
para funcionamento dos ser-
viços e das atividades comer-
ciais passam a ser deli beradas 
individualmente pelas pre-
feituras consorciadas, con-
siderando a peculiaridade de 
cada município nas suas cobe-
rturas vacinais e no índice da 
população infectada.

Atualmente, seis das sete 
cidades mantêm medidas de 
restrição mais rígidas do que 
as estabelecidas pelo plano 
estadual. São Caetano é a 
exceção.

O presidente do Consór-
cio ABC e prefeito de Santo 

André, Paulo Serra, ressaltou 
que a região está com índices 
considerados ideais por espe-
cialistas para atingir a imuni-
zação coletiva. Serra também 
destacou a importância da 
segunda dose para completar 
o esquema vacinal.

“Os números dão mais 
segurança para que as pre-
feituras possam ampliar 
suas flexibilizações, conside-
rando as particularidades 
de cada município. A queda 
dos números de casos e óbi-
tos na nossa região é resul-
tado direto do aumento do 
número das pessoas vaci-
nadas. Vamos seguir para 
que a imunização da nossa 
gente siga com eficiência e 
agilidade, que são marcas 
do combate à pandemia no  
ABC”, afirmou Paulo Serra. 
(Reportagem Local)

Helber Aggio/PSA

Dino Santos/PMD

Total vacinas aplicadas no 
ABC supera 3,8 milhões
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

Houve um tempo, até a virada 
do século, em que os sedãs eram 
o símbolo do “status” automo
tivo. De lá para cá, os utilitários 
esportivos conquistaram o posto 
e atualmente atraem as atenções 
da maioria dos consumi dores 
mais abonados. Porém, há quem 
ainda “torça o nariz” para o as
pecto abrutalhado dos SUVs e 
prefira o estilo mais clássico e dis
creto dos sedãs, que representam 
cerca de 10% das vendas de au
tomóveis no mercado nacional. 

Apesar de também investir 
bastante no segmento de SUVs 
– com os modelos Tiggo 2, Tiggo 
3x, Tiggo 5x, Tiggo 7 e Tiggo 8 
–, a Caoa Chery não deixou de 
lado os modelos de três volumes. 
A marca – criada em 2017 com 
a aquisição de 50,7% das ope
rações nacionais da fabricante 
chinesa Chery pelo conglomera
do brasileiro Caoa – produz em 
sua fábrica na cidade paulista de 
Jacareí o sedã “médio compacto” 
Arrizo 5 e o médio Arrizo 6 GSX, 
além de importar o elétrico Ar
rizo 5e da China. Agora, chega 
ao mercado brasileiro o Arrizo 6 

Pro, também fabricado em Jaca
reí, que incorpora novidades no 
design externo e interno e itens 
de tecnologia e segurança apre
sentadas pela Chery no recente 
“facelift” do Arrizo 6 chinês. 

Produzido sob a plataforma 
M1X – a mesma dos Arrizo 5 e 6 
GSX –, o novo Arrizo 6 Pro “made 
in Brazil” custa R$ 139.990 – 
como promoção de lançamento, 
sem prazo determinado pela fa
bricante, está sendo oferecido por 
R$ 134.990. Enquanto o novo 
modelo passa a ser a versão top  
de linha de sedãs da marca, o Ar
rizo 6 GSX, que chegou ao mer
cado nacional em junho de 2020, 
mantém o visual préreestilização 
e permanece em produção em 
Jacareí como a configuração de 
entrada, por R$ 123.590. A mes
ma lógica foi aplicada há quatro 
meses, no lançamento do utili
tário esportivo Tiggo 3x, lançado 
na China como substituto do Tig
go 2. No Brasil, o Tiggo 2 foi man
tido em produção como modelo 
de entrada da linha de SUVs e as 
duas gerações do SUV compacto 
convivem nas vitrines. 

No caso do Arrizo 6, como 
se trata de uma remodelação, as 
medidas do Pro são idênticas às 

do GSX – 4,67 metros de com
primento, 1,81 metro de largura, 
1,49 metro de altura e 2,65 me
tros de entreeixos. O peso man
teve os 1.364 quilos e o portama
las oferece os mesmos 570 litros, 
continuando a ser o maior do seg
mento de sedãs médios – são 519 
litros no Honda Civic, 510 litros 
no Volkswagen Jetta, 470 litros 
no Toyota Corolla e 440 litros no 
Chevrolet Cruze. O Arrizo 6 Pro 
compartilha também o motor 
adotado no GSX – um 1.5 Turbo 
Flex que atua com transmissão 
CVT de nove velocidades simu
ladas e entrega 150 cavalos com 
etanol e 147 cavalos com gaso
lina, com torque de 21,4 kgfm 
com os dois combustíveis.

Por fora, os diferenciais da 

versão Pro em relação à GSX in
cluem a grade frontal mais impo
nente, com formato hexagonal e 
linhas cromadas que transmitem 
a impressão de profundidade. A 
grade une os amplos faróis, que 
na versão Pro são totalmente em 
LEDs, assim como as luzes de 
rodagem diurnas (DRL), e ganha
ram detalhes cromados nas 
mol duras. Na traseira, o nicho 
da placa subiu do parachoque 
para a tampa do portamalas e 
as lanternas agora se unem por 
uma barra em preto brilhante. 
Na la teral foi preservada a silhue
ta tipo fastback, com uma linha 
de teto que desce suave até a 
traseira, e o design exclusivo das 
rodas de liga leve de 17 polegadas 
da versão Pro conferem mais per

sonalidade ao novo sedã. 
Internamente, o Arrizo 6 Pro 

mantém o estilo que, segundo a 
Caoa Chery, é inspirado no de
sign alemão Bauhaus – um visual 
“clean”, com formas definidas 
pela função. O novo “top” da 
linha de sedãs da marca agregou 
alguns itens de tecnologia, como 
monitor de ponto cego, câmera 
360 graus em alta definição, 
novo painel de instrumentos to
talmente digital em tela de LCD 
colorida de 10,25 polegadas e 
multimídia de alta definição tam
bém com 10,25 polegadas, com 
conectividade Android Auto e 
Apple Car Play – na versão GSX, 
a tela de LCD tem sete polegadas 
e o multimídia, nove polegadas.

Em quase quatro anos de 

atividades, a Caoa Chery aumen
tou sua participação no mercado 
brasileiro de automóveis de 0,4% 
para pouco mais de 2%. Atual
mente, a marca produz no Bra
sil os SUVs Tiggo 5x, Tiggo 7 e 
Tiggo 8 na fábrica de Anápolis, 
em Goiás, e os modelos Tiggo 2, 
Tiggo 3x, Arrizo 5, Arrizo 6 GSX 
e agora o Arrizo 6 Pro em Jacareí, 
além de importar o elétrico Ar
rizo 5e “made in China”. 

De janeiro a setembro deste 
ano, a Caoa Chery emplacou 
27.834 unidades e se posiciona 
como a 11ª marca de automóveis 
mais vendida no país. Porém, as 
perspectivas de ganhar posições 
no ranking são reais. Em setem
bro, quando vendeu 4.036 uni
dades, superou a Ford (1.617 
emplacamentos) e assumiu a 
décima posição no mês, próx
ima das 4.842 vendidas pela 
Nissan, a nona colocada. 

Juntamente com a ampla 
linha de SUVs, o novo sedã Ar
rizo 6 Pro é uma das apostas 
para ajudar a manter o pro
jeto de expansão no mercado 
brasileiro. A expectativa da 
Caoa Chery é vender mensal
mente 200 unidades do Arrizo 
6 Pro e 300 do Arrizo 6 GSX.

convivência

 EVOLUTIVA
Caoa Chery apresenta o renovado sedã médio Arrizo 6 

com a nova versão top de linha Pro, feita em Jacareí

Diferenciais da versão Pro 
incluem a grade frontal 
mais imponente, com 

formato hexagonal e linhas 
cromadas

Fabio Gonzales/Caoa Chery

Se não esbanja maior exube
rância esportiva, o Arrizo 6 Pro 
também não revela falta de dis
posição. O conjunto formado pelo 
motor 1.5 turbo de 150 cavalos e 
o câmbio CVT de nove marchas 
simuladas (que foi reprogramado) 
oferece ao modelo performances 
dinâmicas satisfatórias, especial
mente no modo Sport – como é 
comum em veículos com câmbios 
CVT, em altos giros, o powertrain 
se torna um tanto rumoroso. 
Para quem valoriza a economia de 
combustível, o modo Eco rende 
visitas mais es paçadas aos postos. 
Os mais “ansiosos” têm a opção 
de acionamento manual das mar
chas na alavanca do console. O 
multimídia exibe a visão periférica 
do carro quando a seta é acionada 
– algo que reforça a segurança das 
manobras, mas impede momen

taneamente a visão do navegador. 
Felizmente para quem roda por 
caminhos des co nhecidos, tal re
curso pode ser inativado.

Quando escapa dos engarra
famentos urbanos, o sedã da Caoa 
Chery se revela bom parceiro para 
longas estradas. Os bancos er
gonômicos permitem ao motoris ta 
dirigir durante horas seguidas sem 
se cansar. As reto madas são consis
tentes, o conjunto mecânico não 
fraqueja  e velocidades ele vadas 
são atingidas de forma cé lere. Um 
providencial ajuste na calibração 
da direção assistida eletricamente 
poderia reforçar a rigidez em ve
locidades mais elevadas. Nas cur
vas, as inclinações de carroceria 
são discretas e, quando há algum 
“abuso” do acelerador, o controle 
de estabilidade entra  em ação. 
A suspensão tem acerto voltado 

ao conforto e absorve as imper
feições do piso. O monitoramento 
de ponto cego avisa ao motorista 
nos espelhos externos e no pai
nel sempre que outro veículo ou 
objeto é detectado, emitindo ain
da alerta sonoro. Quando ne ces
sárias, frenagens bruscas aju dam 
a reforçar a impressão de con
sistência transmitida pelo sedã.

A BORDO
O interior do Arrizo 6 Pro rep

resenta evidente upgrade em rela
ção à versão GSX. A ampliação da 

tela de LCD colorida e da central 
multimídia, ambas com 10,25 po
legadas na versão Pro, valorizou o 
habitáculo e acrescentou moderni
dade ao ambiente. A tela de LCD 
pode exibir mostradores analógi
cos ou apresentar a velocidade e 
as rotações do motor apenas por 
números. A nova central multimí
dia de alta definição e sensível ao 
toque, um dos pontos altos do sedã, 
oferece conectividade via Apple Car 
Play, Android Auto e Bluetooth e 
quatro opções de temas/papéis de 
parede. Além de estar sincronizada 

com o cluster, a central multimídia 
interage com as luzes localizadas 
nas laterais da cabine – são sete 
opções de cores que se conectam 
ao sistema de áudio. A câmera 360º 
transforma a tarefa de estacionar 
uma atividade lúdica, quase um 
video game. Porém, a central mul
timídia requer alguma prática para 
ser manejada satisfatoriamente e 
poderia ser mais intuitiva.

O console central elevado 
abri ga comandos como o freio de 
estacionamento eletrônico, o con
trole da central multimídia e um 

prosaico botão circular de controle 
de volume do rádio, que oferece 
agradável usabilidade “vintage”. O 
volante é multifuncional com base 
reta e conta com ajuste de altura, 
mas não de profundidade. Os ban
cos ganharam regulagem elétrica 
no lado do motorista com seis pos
sibilidades de ajuste. A chave pres
encial comanda não só a abertura 
das portas como, também o reba
timento dos retrovisores externos 
(que agora têm desembaçador elétri-
co), o acionamento do teto solar e a 
climatização interna. (LHMP)

Motor 1.5 turbo desenvolve 150 cavalos de potência; interior representa evidente upgrade em relação à versão GSX

AGRADÁVEL consistência 
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

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

Anuncie: 4057-9000

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
‘‘ Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar
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Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa

continuaÇÃo ä

DECRETO Nº 8.014, DE 27 DE SETEMBRO DE 
2021, SUBSTITUI membros nomeados pelo Decre-
to nº 7.493, de 17 de abril de 2018, para compor 
a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do 
Convênio nº 02/2018, celebrado entre o Município 
de Diadema, por meio da Secretaria de Saúde, e 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE de Diadema. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 2º, da 
Lei Municipal nº 1.276, de 06 de outubro de 1993; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos 
do Processo Administrativo Eletrônico nº 15.750/17. 
DECRETA Art. 1º - Ficam nomeados para compor 
a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do 
Convênio nº 02/2018, celebrado entre o Município de 
Diadema, por meio da Secretaria de Saúde, e a As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de Diadema, os seguintes membros: I - ANALDECI 
MOREIRA DOS SANTOS, brasileira, psicóloga, por-
tadora da Cédula de Identidade RG nº 194480513, 
inscrita no CPF sob o nº 069.046.138-07, prontuário 
nº 62.38423-95, residente e domiciliada na Rua Alfa 
nº 120, Eldorado, Diadema/SP, cep 09971-640, em 
substituição a Denise Miyamoto de Oliveira. II – FÁ-
TIMA CRISTINA ARAP GARCIOV, brasileira, chefe 
de divisão, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 9675189-7, inscrita no CPF sob o nº 047.444.698-
09, prontuário nº 119.518, residente e domiciliada na 
Rua Santo Inácio nº 55, Vila Vivald, São Bernardo do 
Campo/SP, cep 09628-000, em substituição a Ka-
lil Ziperer Novo. III – CLEUNICE FERNANDES DE 
AZEVEDO, brasileira, do lar, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 18866011, inscrita no CPF sob o 
nº 008.740.728-08, residente e domiciliada na Rua 
Serra de Roraima nº 319, Parque Reid, Diadema/
SP, cep 09930-620, em substituição a Bernadete 
Bruno de Oliveira. Art. 2º Os servidores designados 
nos incisos I e II do art. 1º, desempenharão suas 
atividades sem prejuízo das atribuições inerentes 
a seus cargos/funções. Art. 3º As despesas com a 
execução deste Decreto correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas, se necessárias.  Art. 4º Este 
Decreto entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em con-
trário. Diadema, 27 de setembro de 2021. JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema, 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo, 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos, REJANE CALIXTO GONÇAL-
VES Secretária de Saúde.

LEI Nº 4118, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021, Ins-
titui, a Política Municipal de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) no Município de Diadema, e dá outras provi-
dências. PROJETO DE LEI Nº 041/2021 de autoria 
do Ver. Ângelo Paulino da Silva. JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova 
e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: ARTIGO 
1º - Fica instituída a Política Municipal de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) no Município de Diadema. ARTIGO 
2º - A referida Política será desenvolvida no âmbito 
da Rede Pública Municipal de Saúde, em observân-
cia à Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 
2012. ARTIGO 3º - Para os fins desta Lei, entende-
se como Pessoa com Transtorno do Espectro Au-
tista aquela definida no artigo 1º, § 1º, incisos I e 
II, da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 
2012. ARTIGO 4º - Constituem diretrizes da Política 
Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista: I – a intersetorialida-
de no desenvolvimento das ações e das políticas e 
no atendimento à pessoa com transtorno do espec-
tro autista; II – a participação da comunidade na for-
mulação de políticas voltadas para as pessoas com 
transtorno do espectro autista e o controle social da 
sua implantação, acompanhamento e avaliação; III 
– a atenção integral às necessidades de saúde da 
pessoa com transtorno do espectro autista, objeti-
vando o diagnóstico precoce, o atendimento multi-
profissional e a busca do acesso a medicamentos e 
nutrientes; IV – o estímulo à inserção da pessoa com 
transtorno do espectro autista no mercado de traba-
lho, com a divulgação do artigo 93 da Lei Federal 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991; V – a divulgação 
de informações relativas ao transtorno do espectro 
autista e suas implicações, bem como dos direitos 
da pessoa com TEA, previstos na Constituição Fe-
deral e na Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro 
de 2012; VI – o incentivo à formação e à capacita-
ção de profissionais no atendimento à pessoa com 
transtorno do espectro autista, bem como dos pais 
e responsáveis; VII – o estímulo à capacitação de 
profissionais com o objetivo de identificar e priorizar 
o atendimento das crianças com o Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA).ARTIGO 5º - O Poder Executivo 
regulamentará a presente lei, no que couber. ARTI-
GO 6º - As despesas com a execução desta Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas, 
se necessário. ARTIGO 7º - Esta Lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação. Diadema, 30 de se-
tembro de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito 
do Município de Diadema, DHEISON RENAN SILVA 
Secretário de Governo, DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos, RE-
JANE CALXTO GONÇALVES Secretária de Saúde.

LEI Nº 4119, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021, Ins-
titui, no âmbito do Município de Diadema, o Dia do 
Pintor, e dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 118/2021 de autoria do Ver. Robson Nascimento 
Santos. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que a 

Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promul-
ga a seguinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituído, no 
âmbito do Município de Diadema, o Dia do Pintor, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 18 de outubro, 
em virtude do Dia Estadual do Pintor, instituído pela 
Lei Estadual nº 3.749, de 23 de junho de 1983, ser 
comemorado na mesma data. ARTIGO 2º - Em co-
memoração ao Dia do Pintor poderão ser realizadas 
atividades de pintura, em conjunto com o Poder Pú-
blico, a sociedade civil e a iniciativa privada. ARTI-
GO 3º - A data comemorativa ora instituída passará 
a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Muni-
cípio de Diadema. ARTIGO 4º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 5º 
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção. Diadema, 30 de setembro de 2021. JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema, 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo, 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos, DEIVID FERREIRA COUTO Se-
cretário de Cultura.

LEI Nº 4120, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021, Dis-
põe sobre a concessão de contribuição associativa à 
Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 
ABC. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Muni-
cípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que a 
Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte LEI: Art. 1º Fica o Município de Diadema 
autorizado a repassar para a Agência de Desenvol-
vimento Econômico do Grande ABC o valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), referente à contribuição 
associativa. §1º O repasse da contribuição associa-
tiva está condicionado à conformidade com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, com o Orçamento Anual e 
com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. §2º O repas-
se da contribuição associativa de que trata esta lei, 
será transferido na forma de repasse mensal, até o 
último dia de cada mês. Art. 2º A Agência de Desen-
volvimento Econômico do Grande ABC, beneficiária 
da contribuição associativa de que trata esta lei, fica 
obrigada a prestar contas sobre a aplicação dos re-
cursos ora concedidos, nos moldes solicitados pelo 
Município e apresentar a prestação de contas anual 
até a data de 31 de janeiro do exercício subsequente 
ao recebimento dos respectivos valores, na forma 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da 
Instrução Normativa 01/2020 do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Diadema e demais normas de regência 
estatuídas pela legislação pertinente que regula a 
matéria. Art. 3º As despesas com a execução desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas em orçamento, suplementa-
das se necessário. Art. 4º Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário. Diadema, 30 de setem-
bro de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do 
Município de Diadema, DHEISON RENAN SILVA 
Secretário de Governo, DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos, JOEL 
FONSECA COSTA Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho.

LEI Nº 4121, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021, Dis-
põe sobre a recriação do Conselho Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Social – COMDES, vin-
culado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que a 
Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte LEI: CAPÍTULO I - DA RECRIAÇÃO, FI-
NALIDADES E ATRIBUIÇÕES Art. 1º Fica recriado 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social – COMDES, na forma indicada no art. 
180 da Lei Orgânica do Município, com composição 
intersecretarial, vinculado à Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho. Parágrafo único. O 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Social – COMDES é órgão de caráter propositivo 
e consultivo, nas ações e programas que abrange. 
Art. 2º O Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social – COMDES tem as seguintes 
finalidades e atribuições: I - recomendar diretrizes e 
estratégias para as ações governamentais voltadas 
ao desenvolvimento econômico; II – estimular estra-
tégias de desenvolvimento econômico por meio de 
ações de impacto coletivo, incentivando a interface 
com diversos atores relevantes da sociedade, in-
cluindo empresas e entidades sociais; III – acompa-
nhar a implementação da política pública de desen-
volvimento econômico e, se necessário, solicitar aos 
órgãos e entidades da Administração Pública Muni-
cipal estudos e informações indispensáveis ao cum-
primento de suas competências; IV – acompanhar 
os resultados de incentivos ao desenvolvimento 
econômico de Diadema e, quando necessário, suge-
rir alterações na regulamentação que conceda pos-
síveis benefícios fiscais; V – promover programas 
de trabalho decente, com responsabilidade social e 
fomentar a economia solidária e o cooperativismo; 
VI – estimular e acompanhar a intersetorialidade e 
a transversalidade das políticas públicas municipais 
de desenvolvimento econômico; VII – dar suporte 
à produção de análise, estudos e acompanhamen-
to de indicadores de desenvolvimento econômico; 
VIII – identificar, sistematizar, e compartilhar boas 
práticas e iniciativas de desenvolvimento econômico 
municipal nacional e internacional; IX – propor me-
canismos e estratégias de participação social sobre 
as políticas públicas de desenvolvimento econômi-
co; X – estimular a divulgação e a comunicação dos 
trabalhos desenvolvidos no âmbito do Conselho. 
CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO Art. 3º. O Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – COMDES terá a seguinte composição: I – 13 
(treze) membros titulares e respectivos suplentes, 
representantes do Poder Público Municipal, obser-
vada a paridade de gênero, na seguinte conformi-
dade: a) 01 (um) representante da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que atuará 
como Coordenador; b) 01 (um) representante da Se-
cretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, c) 
01 (um) representante da Secretaria de Finanças, 
d) 01 (um) representante da Secretaria de Governo, 
e) 01 (um) representante da Secretaria de Meio Am-
biente e Serviços Urbanos, f) 01 (um) representante 
da Secretaria de Assistências Social e Cidadania, g) 
01 (um) representante da Secretaria de Planejamen-
to e Gestão, h) 01 (um) representante da Secretaria 
de Segurança Alimentar, i) 01 (um) representante da 
Secretaria de Cultura, j) 01 (um) representante da 
Secretaria de Esporte e Lazer, k) 01 (um) represen-
tante da Secretaria de Mobilidade e Transportes, l) 
01 (um) representante da Fundação Florestan Fer-
nandes, m) 01 (um) representante da Câmara Muni-
cipal de Diadema; II - 13 (treze) membros titulares e 
respectivos suplentes, representantes da sociedade 
civil, na seguinte conformidade: a) 01 (um) represen-
tante da Força Sindical; b) 01 (um) representante do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; c) 01 (um) re-
presentante do Sindicato dos Químicos do ABC, d) 
01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
São Bernardo do Campo e Diadema, e) 01 (um) re-
presentante de cooperativas sediadas em Diadema, 
indicado pela Central de Cooperativas e Empreendi-
mentos Solidários do Brasil – Unisol Brasil, f) 01 (um) 
representante do Movimento Nacional dos Catado-
res de Materiais Recicláveis – MNCR – de Diadema, 
g) 01 (um) representante do Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo – CIESP – Regional Dia-
dema, h) 01 (um) representante da Associação Co-
mercial e Empresarial de Diadema - ACE, i) 01 (um) 
representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de 
Diadema - CDL, j) 01 (um) representante do Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – regio-
nal - SEBRAE, k) 01 (um) representante do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, l) 
01 (um) representante da Faculdade de Tecnologia 
(FATEC) de Diadema, m) 01 (um) representante 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
– Campus Diadema, §1º A secretaria-executiva do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co e Social – COMDES será exercida pela Diretoria 
de Articulação e Desenvolvimento Empresarial, da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Traba-
lho. §2º Os representantes do Poder Público Munici-
pal serão indicados pelos Titulares dos respectivos 
órgãos. §3º Os representantes da sociedade civil 
serão indicados pelos respetivos segmentos. §4º 
Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, 
admitida recondução na forma do Regimento In-
terno do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social – COMDES. §5º A participação 
no Conselho Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – COMDES será considerada fun-
ção relevante e não será remunerada. CAPÍTULO 
III - DO REGIMENTO INTERNO Art. 4º O Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 
– COMDES definirá em seu Regimento Interno: I – a 
organização, o cronograma das reuniões ordinárias 
e as formalidades de convocação de reuniões ex-
traordinárias; II – os protocolos ordinários e os pro-
tocolos de urgência que deverão ser encaminhados 
para apreciação; III – a constituição e alteração das 
Câmaras Temáticas de Trabalho, para apreciação 
de assuntos relativos às competências a elas atri-
buídas, cem como sua composição; IV – o procedi-
mento de seleção dos membros definidos no art. 3º 
desta Lei; V – outras matérias pertinentes ao melhor 
andamento dos trabalhos do Conselho. CAPÍTULO 
IV - DAS CÂMARAS TEMÁTICAS DE TRABALHO 
Art. 5º O Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social – COMDES poderá instituir 
Câmaras Temáticas de Trabalho, de caráter tempo-
rário ou permanente. Parágrafo único. Compete às 
Câmaras Temáticas de Trabalho: I – emitir parecer 
técnico das temáticas sob o seu escopo; II – atuar 
como catalisadores de esforços na temática sob o 
seu encargo, III – acompanhar e emitir avaliação das 
implementações de políticas públicas de desenvol-
vimento econômico específicas das temáticas que 
lhe sejam afetas, IV – apoiar tecnicamente o Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Social – COMDES. Art. 6º As Câmaras Temáticas de 
Trabalho poderão convidar representantes da socie-
dade civil ou solicitar servidores de qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública Municipal, ne-
cessários aos seus trabalhos, em caráter transitório, 
sem prejuízo dos direitos e vantagens a que façam 
jus no órgão ou entidade de origem. CAPÍTULO V 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 7º As despesas 
com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento, suplementadas se necessário. Art. 8º 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, em es-
pecial a Lei Municipal nº 1.783, de 06 de maio de 
2009. Diadema, 30 de setembro de 2021. JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema, 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo, 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos, JOEL FONSECA COSTA Secre-
tário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

DECRETO Nº 8.018, DE 01 DE OUTUBRO DE 
2021, QUALIFICA como Organização Social de 
Saúde, no âmbito do Município de Diadema, as Enti-
dades que especificam. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 
3.522 de 22 de maio de 2015, e Decreto nº 7.463 
de 20 de dezembro de 2017; CONSIDERANDO o 
que consta dos autos do Processo Administrativo 
Interno 26.827/15. DECRETA: Art.1º - Ficam qualifi-
cadas com o título de Organização Social de Saúde, 
no âmbito Municipal, nos termos da Lei nº 3.522 de 
23 de maio de 2015 e Decreto nº 7.463 de 20 de 
dezembro de 2017, as pessoas jurídicas de direito 
privado abaixo discriminadas: I- INSTITUTO MOR-
GAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES ins-
crito no CNPJ sob o nº 10.733.807/0001-97; II- AS-
SOCIAÇÃO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA - ADEV, 

inscrita no CNPJ sob o nº 20.556.657/0001-47; III- 
BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LAN-
GE inscrita no CNPJ sob o nº 50.351.626/0001-10; 
IV- INSTITUTO ESPERANÇA E VIDA, inscrito no 
CNPJ sob o nº 24.386.755/0001- 34; V- INSTITU-
TO SÃO MIGUEL ARCANJO, inscrito no CNPJ sob 
o nº 29.816.118/0001- 74; VI- CENTRO DE ESTU-
DOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM, inscrito 
no CNPJ sob o nº 66.518.267/0001-83; VII- INSTI-
TUTO ROSA BRANCA - inscrito no CNPJ sob o nº 
10.962.062/0001-38; VIII- INSTITUTO DE APOIO 
À POLITICAS PÚBLICAS – IAPP inscrito no CNPJ 
sob o nº 11. 649.946/0001-08. Parágrafo único: As 
Entidades qualificadas como Organização Social de 
Saúde, estão aptas a celebrarem contrato de ges-
tão com o Poder Público Municipal e a absorverem 
a gestão e execução de serviços públicos na área 
de saúde, nos termos da Lei Municipal nº 3.522/15. 
Art. 2º - As despesas de execução deste Decreto 
correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, consignadas no orçamento, suplementadas 
se necessário. Art. 3º - Este Decreto entra em vi-
gor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. Diadema, 01 de outubro de 
2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal, 
DHEISON RENAN SILVA Secretario de Governo, 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos, REJANE CALIXTO GONÇAL-
VES Secretária de Saúde. 

PORTARIA GP Nº 1.405, DE 05 DE OUTUBRO DE 
2021, DESIGNA membros e respectivos suplentes 
para compor a Comissão de Fiscalização de Bares 
e Similares. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais. CONSIDERANDO 
o disposto na Lei Complementar Municipal nº 455, de 
21 de dezembro de 2018, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 483, de 20 de março de 2020; CONSIDE-
RANDO o disposto no Decreto Municipal nº 7.687, 
de 02 de janeiro de 2020; CONSIDERANDO, ainda, 
o que consta dos autos do Processo Administrativo 
Interno nº 5657/09; RESOLVE: I – DESIGNAR os 
seguintes servidores, para compor a Comissão de 
Fiscalização de Bares e Similares, nos termos dos 
§§ 2º e 3º do art. 5º do Decreto Municipal nº 7.687, 
de 02 de janeiro de 2020: I - Representantes da Se-
cretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano – 
Departamento de Desenvolvimento Urbano: Titular: 
VALDEMIR MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, sepa-
rado, servidor público, portador da cédula de identi-
dade RG nº 17.425.968-2 e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 056.663.698-06, domiciliado na Rua Marechal 
Floriano nº 289, Diadema – SP. Suplente: MAXIMI-
LIAN CAMPOS DE OLIVEIRA, brasileiro, divorcia-
do, servidor público, portador da cédula de identi-
dade RG nº 36.279.234-3 e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 863.772.647-04, domiciliado na Rua Marechal 
Floriano nº 289, Diadema – SP. II – Representan-
tes da Secretaria de Segurança Cidadã – Programa 
Diadema Legal: Titular: ADRIANO APARECIDO SO-
ARES, brasileiro, casado, servidor público, portador 
da cédula identidade RG nº 24.797.063-3 e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 272.275.958-62, domiciliado na 
Avenida Ulysses Guimarães nº 3.399, Diadema-SP. 
Suplente: ANA ROSA DOS SANTOS, brasileira, sol-
teira, servidora pública, portadora da cédula identi-
dade RG nº 28.186.139-0 e inscrita no CPF/MF sob 
o nº 182.882.658-80, domiciliada na Rua Avenida 
Ulysses Guimarães nº 3.399, Diadema-SP. III Re-
presentantes da Secretaria de Finanças – Divisão 
de Tributos Mobiliários: Titular: JOSÉ MAURÍCIO 
PESSUTO, brasileiro, solteiro, servidor público, por-
tador da cédula de identidade RG nº 10.752.987-7 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.566.808-43, do-
miciliado na Rua Marechal Floriano nº 289, Diade-
ma – SP. Suplente: FÁBIO PACÍFICO DE BRITO, 
brasileira, solteiro, servidor público, portador da 
cédula de identidade RG nº 34.815.551-7 e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 303.873.748-84, domiciliado na 
Rua Marechal Floriano nº 289, Diadema – SP. IV - 
Representantes da Secretaria de Saúde – Serviço 
de Vigilância Sanitária: Titular: CAMILA DIAS DA 
CRUZ, brasileira, solteira, servidora pública, por-
tadora da cédula identidade RG nº 34.699.631-4 e 
inscrita no CPF/MF sob o nº 218.854.628-83, domi-
ciliada na Avenida Antonio Piranga nº 614, Diadema-
SP. Suplente: TAIZ APARECIDA MARTINS BENTO, 
brasileira, casada, servidora pública, portadora da 
cédula identidade RG nº 21.245.487-0 e inscrita 
no CPF/MF sob o nº 148.837.538-08, domiciliada 
na Avenida Antonio Piranga nº 614, Diadema-SP. 
V - Representantes da Secretaria do Meio Am-
biente – Departamento de Gestão Ambiental: Titu-
lar: ALISSON CARLOS FELIX, brasileiro, solteiro, 
servidor público, portador da cédula de identidade 
RG nº 34.141.903-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
227.673.758-17, domiciliado na Rua Ipitá nº 193, 
Diadema- SP. Suplente: ANDRÉ LUIZ DAS NEVES, 
brasileiro, solteiro, servidor público, portador da cé-
dula de identidade RG nº 42.765.603-5 e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 289.667.028-99, domiciliado na 
Rua Ipitá nº 193, Diadema – SP. VI - Representantes 
da Secretaria de Segurança Alimentar – Departa-
mento de Gestão de Programas de Abastecimento: 
Titular: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, brasilei-
ra, solteira, servidora pública, portadora da cédula 
de identidade RG nº 22.205.761-0 e inscrita no CPF/
MF sob o nº 131.319.308-96, domiciliada na Rua 
Marechal Floriano nº 289, Diadema – SP. Suplen-
te: ELIZEU SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
servidor público, portador da cédula de identidade 
RG nº 19.669.945-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
111.547.878-85, domiciliado na Rua Marechal Flo-
riano nº 289, Diadema – SP. II – DESIGNAR como 
Presidente da Comissão, o Senhor ADRIANO APA-
RECIDO SOARES e como Vice-Presidente da Co-
missão o Senhor VALDEMIR MONTEIRO DA SILVA. 
III – REVOGAR a Portaria nº 3.477, de 20 de março 
de 2020. PUBLIQUE-SE Diadema, 05 de outubro de 
2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
DE 06/10/21: PORTARIAS: 1406, EXONERA a 
contar de 06/10/21, ANDREIA DO CARMO DE OLI-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pregão Eletrônico:156/2021 - PC:243/2021.Objeto: 
Registro de Preços para o Fornecimento de  Mo-
topoda, Roçadeira e Materiais diversos .Agendado 
para: 21/10/2021 às 09h00. 
Informações, e/ou retirada Edital completo, median-
te pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da 
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Dia-
dema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-
7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
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: 0166/2020 - PC: 0112/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Ata RP 50/2021 
entre Município Diadema e INTERJET COMERCIAL 
EIRELI. Tornamos público que permanecem inalte-
rados os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 06/04/2021 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 120/2021 - PC: 178/2021. Objeto: 
Fornecimento de Equipamentos de Microinformática 
Resumo Ata RP 242/2021 entre Município Diadema 
e LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔ-
NICA LTDA. Itens homologados na publicação do 
Diário Regional dia 23/09/2021.Prazo de entrega: 
60 dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA
Portaria SE nº 07, de 05 de outubro de 2021.
Ana Lúcia Sanches, Secretária de Educação do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais, por base nos arti-
gos 63º, 64º, 65º e 66º da Lei Complementar 353/12.
RESOLVE, Publicar os nomes dos profissionais in-
tegrantes do Quadro do Magistério da Rede Munici-
pal de Diadema que integram a partir desta data a 
COMISSÃO DE REMOÇÃO OFICIAL 2021 – Pro-
fessores de Educação Básica Especial. A presente 
Comissão reúne profissionais integrantes de todos 
os seguimentos presentes nesta Rede Municipal de 
Ensino, assegurando que todos os direitos e obri-
gações do Processo de Remoção Oficial 2021 de 
Professores de Educação Básica Especial sejam 
cumpridos e efetivados pela legitimidade da repre-
sentação.
• Isabel Cristina Gobetti – 113.439 e 118.187
• Lucineia Mangerona Fukuzaki – 110.948 e 109.548
• Tassia Joana Regina de Silva – 115.133
• Renata Angélica do Valle Orfão – 113.667
• Ana Claudia de Carvalho Martins – 116.276
• Camila Ferraz Hipólito – 114.434
• Gisele Pereira Irene – 108.177
• Patricia Fujinaga Marques – 102.613
• Sandra Cristina Oliveira Mandarano – 108.124
• Sarah Marques da Silva – 119.549
Ana Lúcia Sanches Secretária de Educação
Ato Normativo 02/2021
Ana Lúcia Sanches, Secretária de Educação do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais; Considerando os pareceres 
emitidos pelo Conselho Nacional de Educação/Con-
selho Pleno (CNE/CP) n.º 5/2020 de 06/11/2020, nº 
11/2020 de 03/08/2020 e nº 19/2020 de 10/12/2020
Regulamenta: A Priorização Curricular do Município 
de Diadema, documento construído coletivamente 
com a rede municipal de educação, visando nortear 
o planejamento pedagógico da rede de ensino atra-
vés de um processo educativo humanizador, que 
promova o respeito às diversidades, a emancipação, 
a construção da dignidade e o compromisso com o 
desenvolvimento integral dos estudantes nas esco-
las de educação infantil, ensino fundamental e EJA.  
Ana Lucia Sanches Secretária de Educação

VEIRA, RG 53.541.426-3, Oficial de Gabinete III, 
SECOM. 1407, NOMEIA a contar de 06/10/21, AN-
DREIA DO CARMO DE OLIVEIRA, RG 53.541.426-
3, Oficial de Gabinete III, SG. 1408, NOMEIA a 
contar de 07/10/21, ANDREA MARIN DA SILVA, RG 
18.591.265-5, Oficial de Gabinete III, SECOM. 1409, 
EXONERA a contar de 07/10/21, LUIS FERNANDO 
RIBEIRO NERY, RG 26.631.155-6, Oficial de Gabi-
nete III, SG. 1410, NOMEIA a contar de 07/10/21, 
LUIS FERNANDO RIBEIRO NERY, RG 26.631.155-
6, CHEFE DE DIVISÃO, SO. 1411, EXONERA a 
contar de 06/10/21, RICARDO HAACKE SUPPION, 
RG 40.732.853-1, Oficial de Gabinete II, SG. 1412, 
NOMEIA a contar de 06/10/21, RICARDO HAACKE 
SUPPION, RG 40.732.853-1, Oficial de Gabinete III, 
SG. 1413, NOMEIA a contar de 06/10/21, JEFFER-
SON LUIS MINHARRO DE SOUZA, RG 48.594.950, 
Oficial de Gabinete II, SG. 1414, EXONERA a con-
tar de 06/10/21, JOSE AUGUSTO FILHO, RG 
19.800.315-8, Oficial de Gabinete I, SG. 1415, NO-
MEIA a contar de 06/10/21, Oficial de Gabinete II, 
JOSE AUGUSTO FILHO, RG 19.800.315-8, SAJ. 
1416, CESSA OS EFEITOS da Portaria GP nº. 381, 
de 13/02/17 a contar de 01/10/21. 1417, REVOGA 
a contar de 01/10/21, FG NÍVEL 5, JOÃO DE SI-
QUEIRA CAVALCANTE, PRONT 104203, SO. 1418, 
REVOGA a contar de 01/10/21, FG NÍVEL 5, MARIO 
APARECIDO MORAES, PRONT 104946, SO. 1419, 
DESIGNA a contar de 01/10/21, FG NÍVEL 5, TAR-
CISO PATROCINIO ALVES, PRONT 107604, SO. 
1420, EXONERA a contar de 01/10/21, CHEFE DE 
DIVISÃO, ELIETE SALLES DE FREITAS, PRONT 
119716, SS. 1421, EXONERA a contar de 01/10/21, 
CHEFE DE SERVIÇO, SIRLEI GOIS DA CRUZ, 
PRONT 119719, SS. 1422, EXONERA a contar de 
01/10/21, CHEFE DE SERVIÇO, CRISTINA RODRI-
GUES DA COSTA, PRONT 119815, SS. 1423, RER-
RATIFICA a Port. GP nº. 1382, de 30/09/21 ONDE 
SE LÊ: “... no período de 02 de outubro de 2021 a 31 
de dezembro de 2021...” LEIA-SE: “... no período de 
06 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021...”
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MRv Engenharia e Participações s.a., 
torna público que requereu ao SEMASA, a 
Autorização Ambiental, para supressão de 
árvores isoladas, sito a Estrada João Ducin 
nº 425, Jardim Jamaica, Santo André, SP 
e  declara aberto o prazo de 30 dias para 
manifestação escrita, endereçada ao SE-
MASA.

Burilart indústria e Comércio Ltda. EPP., 
torna público que requereu ao SEMASA, 
a Licença Ambiental Prévia, de Instalação 
e de Operação, para fabricação de peças 
e acessórios para máquinas aparelhos e 
equipamentos, sito a Rua Lauro Muller, nº 
1130-1134, Sacadura Cabral, Santo André, 
SP e  declara aberto o prazo de 30 dias 
para manifestação escrita, endereçada ao 
SEMASA.

a empresa siQUEiRa TRaNsPoRTE DE 
CaRGas RoDoviÁRio, inscrita no CNPJ: 
22.730.979/0001-96,com sede a Rua Servi-
dão Particular, 19 ,Bairro: Batistini,solicita o 
comparecimento do funcionário LENILSON 
DE OLIVEIRA BARBOSA,CTPS N° 52834 
série 00249-SP, RG: 23.485.060-7 , CPF: 
084.828.508-57 para prestar esclarecimen-
tos sobre sua ausência que ocorre desde 
03/09/2021,seu não comparecimento ca-
racteriza abandono de emprego,conforme 
artigo 482,alinea “i” da CLT. 
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Antonio de Pádua Chagas
PRESIDENTE

CPF 990.073.988-49

Delben Ruiz Ribeiro da Cunha
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF  878.456.288-91

Cezar Susumu Kavassaki
Contador

CRC/SP: 1SP186035/O-9

Relatório da Administração
Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2020.  A Associação continua desempenhando suas funções com 
excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2020 e 2019, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal 
objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade.      

São Bernardo, 31 de janeiro de 2021
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 - Em reais

                                                                                                     2.020                              2019
ATIVO CIRCULANTE                                             30.309.794                   14.838.298
CAIXA                                                                                           587                                587
BANCO CONTA MOVIMENTO                                    54.665                         144.856
APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             18.995.380                    10.348.069
CONTAS A RECEBER                                               3.058.302                        3.560.082
ESTOQUES                                                                1.077.263                            700.197
DEMAIS CONTAS A RECEBER                                  268.597                           84.508
CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER                               6.855.000                                    0
NÃO CIRCULANTE                                             55.117.322                      53.494.088
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  230.004                                 1.190
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO                                  230.004                                1.190
IMOBILIZADO                                                              54.887.318                      53.492.898
BENS MOVEIS E IMOVEIS                                              54.887.318                         53.492.898
ATIVO TOTAL                                                              85.427.116                     68.332.386
                                                                                                      2020                              2019
PASSIVO CIRCULANTE                                             28.649.133                     13.102.776
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES              6.415.836                        7.380.330
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP                    66.868                         142.054
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                               7.609.651                        4.983.387
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                  461.021                         597.005
OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                    22.346                                    0
VERBAS PÚBLICAS A REALIZAR                              14.073.411                                     0
NÃO CIRCULANTE                                               1.668.084                       1.638.362
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP 203.118 351.573
FORNECEDORES LP                                                     57.134                                      0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LP                                  369.650                            369.650
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                               1.038.182                             917.140
PATRIMONIO LÍQUIDO                                             55.109.899                      53.591.247
RESERVA DE REAVALIAÇÃO                             36.191.788                      36.191.788
SUPERÁVIT ACUMULADOS                                             17.849.616                    17.430.306
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                               1.068.495                            (30.847)
PASSIVO TOTAL                                                              85.427.116                      68.332.386
Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais      2.020                               2.019
Receitas Operacionais                                             93.382.468                       84.324.471
Receitas com Convênios                                              93.382.468 
(-) Custos dos Serviços Prestados                            -89.058.241                   -81.168.804
Outras receitas                                                                  714.065                       1.152.230
Receitas com Emendas Parlamentares para Custeio     4.277.464 
Superávit/Déficit Bruto                                               9.315.756                       4.307.896
Depreciações                                                                 -226.993                            -45.095
Gerais e Administrativas                                              -8.030.667                         -4.157.560
Tributárias                                                                   -10.125                            -73.291
Outras Despesas                                                                              0                            -232.062
Total das Despesas Operacionais                              -8.267.785                       -4.508.008
Déficit Antes do resultado Financeiro               1.047.971                             -200.112
Receitas Financeira                                                  199.459                             309.913
Despesas Financeiras                                                 -178.935                           -140.647
Superávit/Déficit do Exercício                               1.068.495                              -30.847

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
Patrimonio Social  
No início do Exercício                                             53.591.247 
Reserva de Reavaliação                                                             0 
Ajustes de Exercicios Anteriores                                             0 
Superávit do Exercício                                               1.068.495 
No final do Exercício - 31/12/2020 54.659.742

Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2020
São Bernardo do Campo-SP, 31 de janeiro de 2021. O Conselho de Administração da Irman-
dade da Santa Casa de Misericórdia SBC em reunião realizada nesta data, estando presentes 
os membros abaixo relacionados, examinaram as Demonstrações Contábeis do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020 e as prestações de contas do ano calendário de 2020, 
conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e Instruções do Tribunal de Contas do estado 
de São Paulo. A apresentação foi feita pelo Sr. Antonio de Pádua Chagas, Presidente, sendo 
que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberarm pela aprovação 
de contas do ano-calendário de 2020, determinando que fosse feita a publicação do balanço.

Antonio de Pádua Chagas - Presidente
Conselheiros

Mario Sergio Matsumoto              Odair Cabrera
Marluce Maria de Paula                                              Kelsilene Androvics
Fabio Prado de Carvalho                                              Carla Danielli dos Santos Carvalho
Edemar João Tomazeli                                              Celso Irapuan Gissoni
Paulo Lewin                                                              Marcio Reis
Dennis Machado Chagas                                              Erledes Elias da Silveira
Ana Laura Aoki Sbizera                                              Dorisdaia Carvalho de Humerez
Luciana Helena do Nascimento                              Francisvaldo Mendes de Souza

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Irmandade Santa Casa de Misericórdia SBC, em reunião realizada nesta, 
cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias examinou as Demonstrações Contábeis efinanceiras da Irman-
dade da Santa Casa de SBC referentes ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 
2020, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Notas Explicativas. 
Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal em conformidade com as disposições 
legais pertinentes à matéria, por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à 
aprovação integral e sem qualquer ressalva dos referidos documentos apresentados.  

São Bernardo do Campo-SP, 15 de janeiro de 2021.
1ª Titular: José Luiz do Prado, 2º Titular: Edson Roberto Sbizera

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Entidades Sem Fins Lucrativos - Método indireto
EXERCÍCIO                                                                        2020                               2019
Superávit /Déficit do Exercício                          1.068.495,00                       -30.846,58 
Ajustes de Exercícios Anteriores  
Depreciações                                                            -226.993,00                         45.094,37 
Provisão para Contingências trabalhistas  
AJUSTES DO RESULTADO APÓS EFEITO 
DAS DEDUÇÕES/ADIÇOES                                             841.502,00                        14.247,79 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
(Aumento) Redução de Ativos  
Contas a receber                                                              501.779,78                      176.980,22 
Estoques                                                            -377.066,09                    -351.741,91 
Demais contas a Receber                                         -7.039.089,22                           11.869,22 
Aumento (redução) de passivos  
Fornecedores                                                            -964.494,30                   5.849.242,30 
Obrigações Trabalhistas                                          2.626.264,08                  4.032.350,92 
Obrigações Fiscais                                                            -135.984,27                      427.320,43 
Demais Contas a Pagar                                        14.336.448,78                      271.175,73 
                                                                                         8.947.858,76                10.417.196,91 
Disponibilidades Líq das Atividades Operacionais    9.789.360,76                 10.431.444,70 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  
Aplicações Financeiras LP  
Investimentos LP  
Aquisição de Ativo Imobilizado e intangivel         -1.083.786,00                                  0,00 
Disponibilidades Líq das Atividades 
de Investimentos                                                          -1.083.786,00                                    0,00 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  
Emprestimos e Finaciamentos Capitados  
Pagamentos de emprestimos e financiamentos                 148.454,50                     613.013,96 
Disponibilidades Líq das Atividades
 de Financiamentos                                              148.454,50                     613.013,96 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 8.557.120,26                     9.818.430,74 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início 
do Exercício                                                                 10.493.511,74                    675.081,00 
caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 19.050.632,00                    10.493.511,74 
                                                                                         8.557.120,26                     9.818.430,74 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E 2019

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R$
1. CONTEXTO OPERACIONAL:
A Missão da Irmandade é oferecer à população atendimento Filantrópico, SUS e Particular nas 
mais variadas especialidades da área da saúde, além de programas de prevenção e conscien-
tização, em consonância com a função social da Santa Casa, e promovendo aos pacientes e 
suas famílias um atendimento de qualidade de acordo com princípios éticos e humanísticos.
Em 2017, houve adequação no estatuto social abrindo a possibilidade de realizar contrato de 
Gestão de Unidades de Saúdes Públicas. Em 2019 foi assinado com a Prefeitura Municipal 
de Barueri um Contrato de Gestão de nº 091/2019 para gerenciamento, operacionalização 
e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Atendimento Infantil e Pronto Atendi-
mento Adulto que permaneceu válido para todo o ano de 2020. Em 2.020 foi assinado com 
a Prefeitura Municipal de Osasco um Contrato de Gestão Emergencial de nº 097/2020 para 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Socorro 
Dr. Conrado Cesarino Nuvolino que permaneceu vigente até o final de 2020 e estendendo 
para o exercício de 2021.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Reso-
lução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)).
a) Apuração do resultado do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, 
e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Re-
cibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, 
em conformidade com as exigências fisco legais.
b) Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros inves-
timentos de curto prazo de alta liquidez.

c) Clientes
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição 
e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período.
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes 
aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da 
Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.). 
e) Imobilizado 
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando 
aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Ga-
nhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos 
líquidos dentro de outras receitas no resultado.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data 
do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e 
o risco de cada transação.
g) Provisões
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou consti-
tuída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja 
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido.
h) Estimativas Contábeis
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte 
da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre 
o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte da Administração, 
vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos 
de numerários disponíveis em caixa, em contas de depósitos bancários e por recursos alocados 
em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. 
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos 
e variações monetárias “pro-rata” dia, incorridos até a data de encerramento dos balanços, 
não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão apresentados nas 
demonstrações financeiras por:
DESCRIÇÃO                                                                   SALDOS
                                                                                                           EM
                                                                                              31/12/2020
Caixa                                                                                               587
Bancos Conta Movimento                                                        54.665
Aplicações Financeiras                                                    18.995.380
TOTAL                                                                                   19.050.632

                          SALDOS
                                     EM
                             31/12/2019
                                    587
                               144.855
                            10.348.069
                           10.493.512

4. CLIENTES:
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços na área da saúde, especifi-
camente serviços ambulatoriais e hospitalares, firmados junto a Prefeitura de São Bernardo do 
Campo, IAMSPE, Planos de Saúde e atendimento à particulares, sendo que, ficam em aberto 
os seguintes valores para o exercício subsequente:
DESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
IAMSPE – Inst Assist Med Serv Públicos Est
Irmandade da Casa Misericórdia Mauá
Bio Saúde Serviços Médicos
Biolife Saúde Operad Plano de Saúde
Santo André Plano de Assistência Médica
Biovida Saúde Ltda.
Sistemas e Plano de Saúde Ltda.
Transmontano Saúde 
Medical Health
Drumond Adm em Saúde Suplementar Ltda.
Unihosp Saúde
Assistência Médica Regional
Ameno Assistência Médica
Dona Saude Clinicas Ltda
Pessoas Físicas     
TOTAL     

SALDOS
EM

31/12/2020
1.093.085
1.908.482

0
0
0

10.994
11.371

0
0
0

605
0
0

33.485
280

0
3.058.302

SALDOS
EM

31/12/2019
1.918.704
1.515.033

240
2.631

13.223
8.573

20.787
6.907
4.580

16.272
605

16.369
450

33.485
280

1.943
3.560.082

5.CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER
Os valores são referentes aos contratos de gestão na área de saúde, contratos públicos 
conforme segue abaixo:

DESCRIÇÃO
Repasse Contrato de Gestão de Osasco 97/2020
TOTAL     

SALDOS
EM

31/12/2020
     6.855.000
    6.855.000

SALDOS
EM

31/12/2019
                 0
                0

6. ESTOQUES:
Os valores de estoques foram originados pelos medicamentos, materiais hospitalares e produtos 
de nutrição enteral pertencentes ao hospital.

Produtos de Nutrição Enteral                                                                                              10.008
Materiais Hospitalares                                                                                                       619.976
Medicamentos                                                                                                                   350.383
Material de Escritório                                                                                                           79.957
Material de Higiene e Limpeza                                                                                            16.937
TOTAL                                                                                                                              1.077.263
7. IMOBILIZADO:
Compões o imobilizado da entidade utilizados para prestação de serviços hospitalares relação 
abaixo:
Bens Imóveis                                                                                                                      Valor                
Terrenos                                                                                                                      14.019.165
Parcela de Reavaliação do Terreno (*)                                                                        36.165.835
Edifício Sede                                                                                                                    6.355.270                 
Parcela de Reavaliação do Edifício                                                                                       25.953
Cabina de Força                                                                                                                 636.172
Poço Artesiano                                                                                                                     275.858
TOTAL                                                                                                                               57.478.253
(-) Depreciação                                                                                                          (3.659.133)
Bens Móveis
Móveis e Utensílios                                                                                                             103.278                       
Equipamentos de Tecnologia e Informação                                                                         117.811                      
Veículos                                                                                                                                   90.000                        
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Hospitalares                                                      2.800.633                  
Equipamentos de Comunicação                                                                                 40.010                        
Mobiliário Hospitalar                                                                                                        106.442                       
Instalação Equip de Segurança e Instal Hospitalares                                                       126.675                       
Utensílios Hospitalares                                                                                                 1.267.943                     
TOTAL                                                                                                                           4.652.794                 
(*) A Reserva de Avaliação do Terreno e Edificação pertencente à entidade foi realizada em 31 
de outubro de 2.017, pela BINSWANGER BRAZIL conforme laudo BB27134.
Este foi o fato relevante ocorrido no Exercício de 2.017, uma vez que trouxe à realidade os 
valores das Imobilizações Imóveis acrescendo substancialmente o valor das imobilizações e 
sua contrapartida no Patrimônio Líquido.  Outro fato relevante foi a assinatura de contrato de 
gestão com a Prefeitura Municipal de Barueri iniciado em março do corrente ano. Outro fato 
relevante foi a assinatura de contrato de gestão emergencial com a Prefeitura Municipal de 
Osasco iniciado em outubro do corrente ano.
8 . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A entidade possui dois empréstimos ativos em aberto na data do encerramento.
O primeiro firmando em Janeiro de 2.014 firmado junto ao BNDES – Banco Nacional de De-
senvolvimento Nacional, a ser pago em 120 parcelas registrado no passivo circulante e não 
circulante com os saldos em 31/12/2020 registrado abaixo e outro firmado com o Bradesco.
BANCO                                                                      CURTO PRAZO            LONGO PRAZO
BNDES–Banco Nacional de Desenvolvimento             119.000                          280.221
(-) Juros a Transcorrer – BNDES                                  (37.052)                          (77.103)
Bradesco                                                                    (17.922)  
Caixa Econômica Federal                                                       2.842  
9. PATRIMÔNIO SOCIAL:
No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.020, o superávit apurado no 
período, destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados 
em cada exercício social, enquanto não aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, 
estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.
10. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE:
Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente 
se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de tran-
sações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os associados.
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente 
é igual ao resultado do exercício.
11 .  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS:
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte 
da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre 
o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte da Administração, 
vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas.
12.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS:
Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, 
acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores 
de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias 
de operação e estabelecimento de sistemas de controles.
A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, pos-
sui em 31 de dezembro de 2020 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

Fundação Florestan Fernandes
resolução n° 014/2021 de 20/09/2021 - Dispõe sobre o 
remanejamento de dotações Orçamentárias, com Crédito 
na Ficha 15 – 4.4.90.52.00 originado do Recurso da Ficha 
2 – 3.1.90.13.00, no valor de r$ 21.489,00 (Vinte e um 
mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), em conformi-
dade com o disposto nos termos dos Artigos 5º e 7º da Lei 
Municipal nº 4041 de 18/12/2020.  
resolução n° 015/2021 de 21/09/2021 - Dispõe sobre o 
remanejamento de dotações Orçamentárias, com Crédito 
na Ficha 6 – 3.3.90.30.00 originado do Recurso da Ficha 
3 – 3.1.90.16.00, no valor de r$ 8.000,00 (oito mil reais), 
em conformidade com o disposto nos termos dos Artigos 5º 
e 7º da Lei Municipal nº 4041 de 18/12/2020.  
resolução n° 016/2021 de 21/09/2021 - Dispõe sobre o 
remanejamento de dotações Orçamentárias, com Crédito 
na Ficha 10 – 3.3.90.39.00 originado do Recurso da Ficha 
3 – 3.1.90.16.00, no valor de r$ 8.000,00 (oito mil reais), 
em conformidade com o disposto nos termos dos Artigos 5º 
e 7º da Lei Municipal nº 4041 de 18/12/2020.  
resolução n° 017/2021 de 21/09/2021 - Dispõe sobre o 
remanejamento de dotações Orçamentárias, com Crédito 
na Ficha 6 – 3.3.90.30.00 originado do Recurso da Ficha 
1 – 3.1.90.11.00, no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais), 
em conformidade com o disposto nos termos dos Artigos 5º 
e 7º da Lei Municipal nº 4041 de 18/12/2020.  
resolução n° 018/2021 de 30/09/2021-MANOEL 
EDUARDO MARINHO, Diretor Presidente da Fundação 
Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan 
Fernandes, no uso e gozo de suas atribuições legais, RE-
SOLVE DESIGNAR os servidores e prestadores de serviços 
abaixo relacionados para integrar a Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos, a partir de 30 de Setembro 
de 2021, sem prejuízo de suas atribuições normais e sob 
a presidência do primeiro nomeado, revogando-se as dis-
posições em contrário: Maurina da Conceição Santos de 
Oliveira, Aline de Almeida Conceição, Antonio da Silveira 
Filho, Bruno Souza Seto, Gabriel de Mesquita Camargo, 
José Antonio do Nascimento Inocêncio e Fabiana Cavalieri 
Domingues. PUBLIQUE-SE

 Diadema, 30 de Setembro de 2021
Manoel eduardo Marinho

 Diretor Presidente

EDiTaL DE CoNvoCaÇÃo
assEMBLEia GERaL oRDiNÁRia

Em cumprimento ao Estatuto Social da 
APAE de Diadema, atendendo ao   artigo 
24, 25 e 26. Convocamos todos  os sócios 
contribuintes a participarem da Assembléia 
Geral Ordinária .
Data: 11 de novembro de 2021.
Local: APAE de Diadema
Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 – 
Jd. Tiradentes – Diadema.
Entrada principal pela Rua Ida Chesi Mi-
chelloni, nº 116 – Jd. Tiradentes – Diadema, 
entrada acessível a pessoas com mobilida-
des reduzidas.
Início: 1ª Convocação  8:00 hs.
           2ª Convocação  8:30 hs
Ordem do Dia: Pauta Única – Eleição dos 
membros da Diretoria Executiva, Conse-
lho Fiscal e Conselho de administração 
da aPaE de Diadema.                                
Mandato : 01/01/2022            
31/12/2024

Diadema, 07 de outubro de 2021.
Fernando Duque Rosa

Presidente da aPaE de Diadema

Você pode acreditar

www.diarioregional.com.br


