
supermercados. O arroz acumula 
alta de 19,25% no ano e o feijão, 
dependendo do tipo e da região, de 
mais de 30%. Normalmente vendido 
por cerca de R$ 15, o pacote de 5 kg 
de arroz chega a custar R$ 40 em al
guns estabelecimentos. Já a gasolina 
ficou 3,22% mais cara em agosto e 
contribuiu para que o grupo Trans
portes tivesse o maior impacto (alta 
de 0,78%) no índice.

rante a campanha o PSTU vai estar na 
primeira linha do embate a favor da vida, 
da renda e do emprego. Entre as propos
ta do partido estão lista única para leitos 
de UTI e gestão com participação de con
selhos populares.

parcial na disputa ou de anunciar 
seu apoio à reeleição do atual pre
feito, Bruno Covas. As lideranças 
devem marcar um encontro com 
França hoje, o qual já tinha apoio do 
PDT e do Avante.
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O governador João Doria anunciou ontem (9) 
que a economia paulista voltou ao mesmo patamar 
que estava antes da pandemia do novo coronavírus, 
em janeiro. Segundo a Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade), o crescimento do 
Produto Interno Bruto de São Paulo foi de 2,1% no 
mês de julho. Nos meses de maio e junho, os índices 
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de zerar alíquota de 
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empresas e mercados 

por alta no preço 
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PIB de São Paulo se aproxima de nível registrado antes da pandemia
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O PSTU de Diadem lançou a candida
tura de Ivanci Vieira dos Santos ao Exec
utivo. Edison Nesladek compõe a chapa, 
buscando o posto de vice.  O partido terá 
única candidatura à Câmara, com Arinete 
Barroncas. Ivanci Vieira afirmou que du

O Solidariedade de São Paulo vai 
apoiar a précandidatura de Márcio 
França (PSB) à Prefeitura da Capital. 
O partido admite que com a decisão 
a exprefeita Marta Suplicy pode de
ixar a sigla a fim de se manter im

 IPCA é o maior para 
agosto em quatro anos; 
alimentos e gasolina 

puxaram a alta
Índice, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,24% e, no ano, acumula 

2,44%; alimentação no domicílio voltou a subir, após ficar estável em julho

Anúncio foi feito pelo governador João Doria durante coletiva

O Índice de Preços ao Con
sumidor Amplo (IPCA), que mede 
a inflação oficial do país, ficou em 
0,24% em agosto, maior va riação 
para o mês desde 2016, embora te
nha desacelerado em relação a julho 
(0,36%).  No ano, o indicador acu
mula elevação de 0,70% e, em 12 
meses, de 2,44%. Segundo o IBGE, 
pesaram mais no bolso do consumi
dor, principalmente, a gasolina, que 

subiu pelo terceiro mês seguido, e 
os alimentos, que chegaram a re
gistrar certa estabilidade em julho, 
mas voltaram a subir em agosto. 
No mês passado, os alimentos pa  ra 
consumo no domicílio ti ve ram alta 
média de 1,15% no IPCA. Porém, é 
a alta em dois componentes básicos 
da alimentação do brasileiro – arroz 
e feijão – que aumentou a percep
ção de inflação nas gôndolas dos 

diadema

são paulo

PSTU lança chapa majoritária e 
campanha é focada na defesa da vida

Solidariedade vai anunciar apoio a 
Márcio França; Marta pode deixar a sigla
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Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e á noite.

Manhã  Tarde  NoiteNoite

foram de 4,5% e de 5,5%, respectivamente. Os da
dos do PIB fazem parte do novo indicador PIB+30, 
criado este ano pela Fundação Seade. “A economia 
de São Paulo começa a se recuperar e o PIB (Produto 
Interno Bruto) do Estado volta ao mesmo nível que 
teve em janeiro deste ano, antes da pandemia e che
ga a 103,2 pontos”, disse Doria.

Doria afirma que taxa de eficiência da vacina 
chinesa contra a covid-19 em idosos é de 98%

Página 3

pesando no bolso do consumidor, arroz acumula alta de 19,25% no ano

Consórcio lança 
campanha “O Grande ABC 

diz não às violências 
contra as mulheres”

conscientização
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Combate à opressão, defesa da vida e dos empregos 
norteiam campanha do PSTU  ao Paço de Diadema

Convenção municipal no final de semana oficializou chapa encabeçada por Ivanci Vieira dos Santos; candidato a vice é  Edison Nesladek 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O PSTU lançou, no último 
final de semana, a candidatura 
de Ivanci Vieira dos Santos à 
Prefeitura de Diadema, tendo 
como vice Edison Nesladek. O 
partido terá única candidatura 
a cadeira na Câmara, com Ari
nete Barroncas. Em entrevista 
ao Diário Regional, Santos afir
mou que o partido tem como 
premissa a defesa da vida, neste 
momento em que o mundo 
sofre as consequências da pan
demia de coronavírus.

“Estamos vivendo um mo
mento difícil não só por causa 
da crise econômica, mas tam
bém por conta da pandemia. 
O número de pessoas que es
tão sendo demitidas é muito 
grande. O desemprego é alto. 
A união desses dois fatores 
está levando, não só em Di
adema como em todo o ABC, 
ao desalento dos trabalhadores. 
Então, o PSTU vai estar na 
primeira linha do embate a fa
vor da vida, da renda e do em
prego dos trabalhadores.”

Ivanci Vieira destacou que 
o partido está ciente que vai 

concorrer ao Paço em um 
momento que todos os can
didatos estão prometendo 
o que não poderão cumprir, 
mas o foco da campanha será 
o “debate feito às claras, como 
contraponto a todos os out
ros candidatos que vão tentar 
minimizar a situação”.  

“É um momento em que 
todos os partidos se alinham 
para tirar mais ainda o direito 
dos trabalhadores. Estamos 
nos colocando à disposição das 
lutas que estão acontecendo 
contra a miséria, contra a perda 
dos direitos dos trabalhadores; 
contra o aumento do racismo, 
do machismo, da homofobia. É 
para isso que servirá nossa can
didatura: nos colocar contra a 
opressão e denunciar o fracasso 
do sistema capitalista, que não 
consegue nem proteger a vida 
dos cidadãos nem no país mais 
rico do planeta. Vamos denun
ciar também os oportunistas 
que querem se eleger para en
riquecer ou favorecer as empre
sas que estão bancando as can
didaturas deles.”

Segundo Ivanci Vieira, a 
melhor forma de combater 
o desemprego é um plano de 

obras públicas, que tenha como 
meta construir mais creches, 
hospitais, escolas, além de mais 
investimentos em saneamento 
básico. “Quando falamos na 
geração de emprego e renda, 
o que vem na cabeça das pes
soas é dar mais dinheiro para 
os empresários, com a ideia 

paternalista de que são os re
sponsáveis por criar empregos, 
mas é justamente ao contrário. 
Os empresários precisam dessa 
enorme quantidade de traba
lhadores desempregados pres
sionando para baixar salários e 
enriquecer cada vez mais. Em 
eventual governo do PSTU a 
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Alvo de ação da PF, advogado de 
Lula acusa Lava Jato de ‘retaliação’

Solidariedade vai anunciar apoio a 
França; Marta pode deixar partido

Rodoanel Norte fica para 2023 
e vai custar mais R$ 1,5 bilhão

O advogado Cristiano Za
nin acusou a forçatarefa da 
Operação Lava Jato de retalia
ção contra ele, após a Polícia 
Federal deflagrar na manhã de
sta quartafeira (9) a “Operação 
E$quema S”. A ação investiga 
possíveis desvios, entre 2012 
e 2018, de cerca de R$ 355 mi
lhões das seções do Rio de Ja
neiro do Sesc, Senac e Fecomér
cio a escritórios de advocacia.

“Era óbvio que a Lava Jato 
iria promover alguma retaliação 
contra mim. Afinal, nos últimos 
anos atuei incessantemente 
para desmascarar seus abusos. 
A invasão da minha casa e do 
meu escritório será por mim 
denunciada em todos os foros 
para que os responsáveis sejam 
punidos”, afirmou, pelo Twitter, 
Zanin, conhecido por advogar 

O Solidariedade de São Pau lo 
vai anunciar apoio a précandi
datura de Márcio França (PSB) 
à candidatura da Prefeitura da 
Capital, que poderá concentrar 
cerca de cinco minutos de tempo 
de TV  a divisão ainda não foi 
anunciada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O partido admite 
que a exprefeita Marta Suplicy 
pode deixar a sigla a fim de se 
manter imparcial na disputa ou 
de anunciar seu apoio à reeleição 
do atual prefeito, Bruno Covas.

A exprefeita não compare
ceu a almoço com as lideranças 
do Solidariedade que estava 
marcado para esta quartafeira 
(9). No lugar dela, o marido, 
Márcio Toledo, encontrouse 
com o presidente nacional do 
Solidariedade, Paulo Pereira da 
Silva, o Paulinho da Força, e com 

Depois de mais de dois anos 
paralisadas e envolvidas em uma 
série de investigações do Ministé
rio Público e da Polícia Federal, as 
obras para a conclusão do trecho 
norte do Rodoanel devem ser re
tomadas nas próximas semanas. 
O governador João Doria (PSDB) 
anunciou nesta quartafeira (9) 
que o novo edital para a conclusão 
do projeto será publicado hoje.

As obras não ficarão mais 
prontas até o término do atual 
mandato de Doria. A previsão 
é que três dos seis trechos de 
obras fiquem prontos dentro 
de 24 meses a partir da assina
tura dos novos contratos, o que 
supera o prazo prometido de 
dezembro de 2022.

A obra tinha orçamento orig
inal, em 2014, de cerca de R$ 9 
bilhões (em valores corrigidos) e 

para o expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva na Lava Jato.

Zanin esteve entre os 50 
alvos de mandados de busca e 
apreensão expedidos pela PF 
nesta quarta. De acordo com o 
Ministério Público, Sesc, Senac 
e Fecomércio fluminenses te
riam destinado mais de 50% do 
seu orçamento anual a contra
tos com escritórios de advoca
cia, em esquema que teria sido 
liderado por Zanin, entre ou
tros denunciados.

“Na guerra jurídica travada 
entre duas entidades privadas, a 
Fecomercio/RJ e a CNC, temos 
12.474 horas de atuação, cerca 
de 1.400 petições e 77 profis
sionais envolvidos apenas no 
nosso escritório, tudo lançado 
em sistema auditado”, publicou 
Zanin. (AE)

o presidente municipal, Pedro 
Nepomuceno de Sousa Filho.

As informações foram confir
madas ao Estadão pelo próprio 
Nepomuceno, que iria pedir de
missão do cargo de subprefeito de 
Santana ainda nesta quartafeira. 
As lideranças devem marcar en
contro com França para hoje, e não 
sabem dizer se Marta vai se desfi
liar ou não da sigla para apoiar Co
vas. França já tinha apoio do PDT 
e do Avante.

Quando Marta se filiou ao 
Solidariedade, em abril, havia a 
expectativa de que ela pudesse 
tornarse vice em eventual chapa 
petista encabeçada pelo expre
feito Fernando Haddad, criando 
uma frente de esquerda. O petista, 
no entanto, se recusou a disputar e 
o précandidato Jilmar Tatto ven
ceu as prévias do PT. (AE)

tinha o término previsto pela 
gestão Geraldo Alckmin (PSDB) 
para 2016. A obra já consumiu 
cerca de R$ 10 bilhões. Segundo 
o governo do Estado, o novo edi
tal prevê um gasto extra de mais 
R$ 1,5 bilhão para a conclusão 
dos trabalhos.

A conclusão do Rodoanel 
Norte será um trabalho feito 
em seis lotes. Quando ficar 
pronto, o trecho terá 44 quilô
metros de extensão e fará a 
ligação entre a Rodovia Presi
dente Dutra, em Guarulhos e a 
Avenida Raimundo Pereira de 
Magalhães, na zona norte da 
capital, onde há a conexão com 
o trecho oeste do Rodoanel. Se 
os novos prazos e custos forem 
cumpridos, o anel viário terá 
levado 19 anos para ser feito e 
custado R$ 28 bilhões. (AE)

ideia e implementar um plano 
de obras públicas para dar em
prego a essa massa de desem
pregados e, ao mesmo tempo, 
construir os equipamentos e 
moradias que a população pre
cisa. A prefeitura deve servir 
como ponto de apoio aos traba
lhadores”, ressaltou.

n PROPOSTAS
Entre as propostas defendi

das pelo PSTU está a criação de 
uma lista única para todos que 
precisarem de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). “É 
falsa a ideia de que você pode 
governar para todos, que é a 
fala o PT e todos os partidos da 
burguesia. Não é possível gover
nar para todos. Por exemplo, a 
saúde. Os milionários são pou
cos, mas têm quase que a totali
dade dos leitos de UTI, não só 
para a questão do coronavírus, 
como também para as doenças 
que estão sendo chamadas de 
comuns. O PSTU se coloca no 
sentido de estatizar todo o siste
ma de saúde. Criar listas únicas 
para todos que precisarem usar 
os leitos de UTI, e não fazer a di
visão de que os ricos podem e os 
pobres não. Essa defesa da vida 

deve ser o principal objetivo de 
uma prefeitura, de um Estado.” 

Fazer gestão com apoio de 
conselhos populares é a aposta 
em eventual governo de Vieira. 
Segundo o candidato, todos 
os setores, seja de educação, 
juventude, donas de casa, pre
cisam ter representação na ad
ministração municipal.

 “O governo do PSTU é o go
verno dos conselhos populares. 
O que os conselhos decidirem é o 
que o nosso governo implemen
tará. Em nosso partido damos 
muito valor a todos os tipos de 
organização que existem, porque 
refletem as dores da sociedade. 
A grande burguesia já tem suas 
organizações. As Câmaras Mu
nicipais, que a gente acha que é 
um circo, não são. Cada um tem 
seu papel e uma empresa por 
trás, para a qual sabe que devem 
votar determinadas coisas. Os 
prefeitos são assim também. 
Isso não é uma teoria da conspi
ração que estou colocando. Que
remos chamar a população para 
o governo a fim de que decidam 
e um prefeito, para ser sério, tem 
de levar à risca isso. É nesse sen
tido, que somos absurdamente 
diferentes dos demais partidos.”
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PIB de S.Paulo se aproxima de
 mesmo nível pré-pandemia

Doria atribui bom resultado à eficiência do plano de retomada econômica do governo de SP

Governo de São Paulo

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou, nesta quar-
ta-feira (9), que o Produto In-
terno Bruto (PIB) de São Paulo 
já alcança níveis semelhantes 
aos do início do ano, quando a 
economia ainda não sofria os 
impactos da pandemia do coro-
navírus. O desempenho positi-
vo, segundo o governador, é re-
flexo de plano de investimentos 
de São Paulo para a retomada 
econômica até 2022, aliado às 
medidas de desone ração dos 
cofres públicos.

“A economia de São Paulo 
começa a se recuperar e o PIB do 
Estado volta ao mesmo nível que 
teve em janeiro deste ano, antes 
da pandemia. O PIB de São 
Paulo chega a 103,2 pontos, 
praticamente o mesmo obser-
vado em janeiro. O desempen-
ho da economia de São Paulo 
é substancialmente melhor do 
que o desempenho do PIB do 

Brasil”, destacou Doria.
O crescimento estimado 

do PIB foi de 2,1% em julho. 
Nos meses de maio e junho, 
os índices foram de 4,5% e de 
5,5%, respectivamente. Com os 
resultados, o PIB de São Paulo 
chegou a 103,2 pontos. O de-
sempenho é semelhante ao 
observado em janeiro, quando 
o PIB atingiu 103,4 pontos e o 
país ainda não sofria os impac-
tos da pandemia.

“Temos trabalhado em dois 
eixos. O primeiro é o plano de 

investimentos para recuperação 
econômica, denominado reto-
mada 2021/2022, com busca de 
investimentos internos e exter-
nos. O segundo eixo é a reforma 
e modernização administrativa 
que enviamos à Assembleia Le-
gislativa com propostas para o 
enxugamento da máquina públi-
ca do Estado”, pontuou. 

O secretário da Fazenda, 
Hen rique Meirelles, afirmou  que 
o PIB paulista avançou 1,8% em 
julho, em comparação com julho 
de 2019 e que, no acumulado de 

12 meses, a atividade econômi-
ca do Estado avançou 0,4%. 
“Estamos trabalhando no plano 
de retomada para que São Paulo 
mantenha um ritmo forte de 
crescimento”, disse Meirelles.

Os dados fazem parte do 
novo indicador PIB+30, criado 
pela Fundação Seade para dis-
ponibilização de informações 
mais rápidas e precisas e utiliza-
do pelo governo de São Paulo 
como apoio para tomada das 
decisões, especialmente na área 
econômica. (Reportagem Local)

Unifesp: pausa em estudo de vacina 
contra covid segue prática comum

A AstraZeneca divulgou 
na noite de terça-feira (8)
pausa nos testes da vacina  
contra o coronavírus depois 
que um voluntário no Reino 
Unido sofreu reação adversa 
grave. A vacina, considerada 
uma das mais avançadas 
no mundo, estava em fase 
final de estudos clínicos an-
tes de receber autorização 
dos órgãos reguladores para 
prosseguir com a imuniza-
ção da população.

A pausa no experimento 
do imunizante, desenvolvido 
por pesquisadores da Uni-
versidade de Oxford, é “uma 
prática comum” e “segue 
os padrões de segurança”, 
de acordo com a Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Conforme desta-
cou a instituição brasileira, 
responsável pelos testes da 
vacina, o estudo clínico da 
Fase 3 foi temporariamente 
pausado em todos os centros 
que participam da etapa. 
Para que a fase prossiga, é 
necessário descobrir se a rea-
ção do paciente foi, ou não, 
provocada pela vacina.

“No Brasil, o estudo en-
volve 5 mil voluntários e 
avança como o esperado. 
Muitos já receberam a segun-
da dose e, até o momento, 
não houve registro de inter-
corrências graves de saúde. 
É importante destacar que a 
pausa vale para novas aplica-

ções da vacina. O estudo con-
tinua, segue avançando, com 
os voluntários que já partici-
pam sendo constantemente 
monitorados”, acrescenta a 
Unifesp no comunicado.

Também em nota, a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fio cruz), que foi incumbida 
de produzir a vacina no país, 
ressalta que já foi informada 
pela Astrazeneca da suspen-
são dos testes. A organização 
acrescenta que vai se pronun-
ciar somente após a divulga-
ção dos resultados relativos 
aos efeitos adversos apresen-
tados pelo voluntário.

O diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, tam-
bém destacou que é comum 
um estudo clínico ser inter-
rompido. “Não significa que 
a vacina não é boa. O efeito 
adverso precisa ser estudado. 
Tem que ver se foi a vacina que 
provocou o efeito adverso.”

De acordo com Covas, a 
vacina de Oxford tem um 
tipo de fabricação diferente 
da que está sendo produzida 
pelo Instituto Butantan com 
a chinesa Sinovac. A do Bu-
tantan utiliza vírus inativa-
dos, que são cultivados em 
laboratórios e quebrados qui-
micamente. Neste caso, peda-
ços de vírus são colocados nas 
vacinas e introduzidos nas 
pessoas, estimulando o siste-
ma imunológico a produzir os 
anticorpos. (Agências)

Taxa de eficiência da CoronaVac em 
idosos é de 98%, afirma João Doria

O governador João Doria 
(PSDB)  disse nesta quarta-
feira (9) que a vacina chinesa 
CoronaVac, que está sendo 
produzida com apoio do Insti-
tuto Butantan, tem apresen-
tado 98% de eficácia no com-
bate ao novo coronavírus em 
idosos. A vacina ainda está em 
fase de testes. No Brasil, 9 mil 
voluntários da área da Saúde 
participam da testagem com a 
CoronaVac, que está na Fase 3 
de testes em humanos.

“Os testes demonstram que 
a vacina CoronaVac é segura e 
tem taxa de eficiência de 98% 
na imunização de idosos. Es-
tudos da segunda fase de tes-
tagem demonstram que pes-
soas com mais de 60 anos, que 
representam um dos grupos de 
risco (para o novo coronavírus), 
receberam mais de uma dose da 
vacina e a resposta imune che-
gou a 98%”, afirmou.

Segundo Doria, os resul-
tados dos testes realizados no 

Brasil têm sido extremamente 
positivos. “Desde o dia 21 de jul-
ho, há quase 50 dias, não temos 
nenhum incidente, nenhum 
registro de reação adversa sig-
nificativa nestes quase 9 mil 
voluntários. Os prognósticos 
são promissores e em breve te-
remos a vacina para imunizar os 
brasileiros de todo o país.”

Os testes de eficácia da vaci-
na no Brasil deverão ser conhe-
cidos até 15 de outubro.  (Agên-
cia Brasil)

Hospital de campanha do 
Anhembi encerra atividades

Após 12 dias internada e 
sem poder receber familiares, 
a aposentada Guiomar Sargo 
de Lima, de 83 anos, se tornou 
a última paciente de covid-19 a 
receber alta e deixar o hospital 
de campanha do Anhembi, na 
zona norte de São Paulo. Cons-
truída em caráter de urgên-
cia pela prefeitura, a unidade 
fechou as portas nesta terça-
feira, após quase cinco meses.

Durante a pandemia, a capi-
tal paulista chegou a ter quatro 
hospitais de campanha, mas 
agora só dois continuam fun-
cionando, ambos do governo 
do Estado, e tratam de menos 
de 150 pacientes no momento. 
Um deles, em Heliópolis, na 
zona sul, também deve fechar.

Mais de 5,5 mil pessoas 

chegaram a ficar internadas nos 
hospitais de campanha da ci-
dade. A queda na demanda, en-
tretanto, é o argumento da pre-
feitura e do Estado para encerrar 
as atividades nesses locais.

Filho de Guiomar, o conta-
dor Cláudio Roberto Sargo de 
Lima, de 59 anos, mora na zona 
leste e relata que o equipamento 
foi importante para que a mãe 
recebesse tratamento adequa-
do. “Aqui na região, não ia ter 
outro lugar para internar.”

O hospital do Anhembi 
começou a acolher pacientes 
no dia 11 de abril. No auge da 
doença, chegou a ter 1,5 mil fun-
cionários e 871 leitos ativos. O 
fim da operação do equipamento 
emergencial havia sido anuncia-
do na semana passada. (ABr)

n ENTRE ASPAS

O desempenho da 
economia de São Paulo é 
substancialmente melhor 
do que o PIB do Brasil

João Doria

Venha conhecer o novo espaço para 
tratamento estético em Diadema.

A Clínica Dra. Daniella Maia Estética Avançada foi idealizada  
para atender de forma eficiente e individualizada  

os seus clientes, proporcionando 

Saúde, Bem Estar e Beleza

Fone: 3996-9755
Whats: 9-6072-2521

R. Moacyr Goulart Cunha 
Caldas, 111 - Conceição

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

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

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

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

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

Saúde e Segurança para sua Empresa
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Puxado por alimentos e gasolina, IPCA 
é o maior para agosto em quatro anos

Índice ficou em 0,24% e, no ano, acumula 2,44%; alimentação no domicílio voltou a subir, após ficar estável em julho

n O NÚMERO

3,22%
foi a alta em agosto no preço 
da gasolina, item de maior peso 
individual no cálculo do IPCA

Puxada por altas nos ali
mentos e na gasolina, o Índice 
de Preços ao Consumidor Am
plo (IPCA), que mede a inflação 
oficial do país, ficou em 0,24% 
em agosto, maior va riação para 
o mês desde 2016, embora te
nha desacelerado em relação 
a julho (0,36%). No ano, o in
dicador acumula alta de 0,70% 
e, em 12 meses, de 2,44%.

Segundo o Instituto Brasi
lei ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), pesaram mais no bolso 
do consumidor, principalmente, 
a gasolina, que subiu pelo ter
ceiro mês seguido, e os alimen
tos, que chegaram a registrar 
certa estabilidade em julho, mas 
voltaram a subir em agosto.

Em agosto, os alimentos pa  ra 
consumo no domicílio ti ve ram 
alta média de 1,15% no IPCA. 

Os itens que mais in fluencia
ram essa elevação fo ram tomate 
(12,98%), óleo de soja (9,48%), 
leite longa vida (4,84%), fru
tas (3,37%) e carnes (3,33%).

Porém, é a alta em dois com
ponentes básicos da alimenta
ção do brasileiro – arroz e feijão 
– que aumentou a percepção 
de inflação nas gôndolas dos 
supermercados e preocupou 
o governo, temeroso de que 
os preços altos prejudiquem 
a popularidade do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

“O arroz acumula alta de 
19,25% no ano e o feijão, de
pendendo do tipo e da região, 
de mais de 30%. O feijão pre
to, muito consumido no Rio 
de Janeiro, acumula alta de 
28,92% no ano e o feijão cario
ca, de 12,12%”, explicou Pedro 
Kislanov, gerente da pesqui
sa. Normalmente vendido por 
cerca de R$ 15, o pacote de 5 kg 
de arroz chega a custar R$ 40 
em alguns estabelecimentos.

Kislanov destacou que os 
alimentos estão mais caros no 
varejo por causa do aumento 
nas exportações brasileiras e 
da alta do dólar, mas também 
devido à pressão da demanda 

doméstica, aquecida pelo pa
gamento do auxílio emergen
cial. O problema é que a subida 
nos preços ocorre justamente 
no momento em que o gover
no reduz a parcela do benefí
cio de R$ 600 para R$ 300.

“O auxílio emergencial foi 
importante para sustentar a 
demanda e o preço de alguns 
produtos da cesta mais básica, 
como arroz e feijão, e pode con
tinuar sustentando nos pró xi

mos meses”, disse Kislanov.

n GASOLINA
Item de maior peso indivi

dual no IPCA, a gasolina ficou 
3,22% mais cara em agosto e 
contribuiu para que o grupo 
Trans portes tivesse o maior im
pacto (alta de 0,78%) no índice.

No sentido contrário, o 
gru po que mais segurou o 
IPCA de agosto foi o Educa
ção (3,47%), favorecido pelos 

Helena Pontes/Agência IBGE

Alimentos tiveram alta média de 1,15% em agosto, puxada por tomate, óleo de soja, leite e frutas

descontos aplicados por várias 
instituições de ensino em suas 
mensalidades durante o perío
do de isolamento em função 
da pandemia de covid19, em 
virtude da suspensão das aulas 
presenciais. Os preços dos cur
sos regulares caíram 4,38%. 

A alimentação fora do do mi
cílio seguiu em queda (-0,11%), 
mas menos intensa que a veri
ficada no mês anterior (0,29%). 
(Reportagem Local/AE)

Economia confirma decisão da Camex 
de zerar alíquota de importação de arroz

O Ministério da Econo
mia confirmou, em nota, que 
a ComitêExecutivo de Gestão 
(Gecex) da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) decidiu zerar 
a alíquota do imposto de im
portação para o arroz em casca 
e beneficiado até 31 de dezem
bro deste ano. A informação foi 
antecipada pelo Grupo Estado. 
A isenção abrange uma cota de 
400 mil toneladas e valerá para 
arroz com casca não parboiliza
do, arroz semibranqueado ou 
branqueado, não parboilizado.

A decisão foi tomada em 

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

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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reunião realizada ontem (9), 
após proposta feita pelo Minis
tério da Agricultura.

O Gecex é o núcleo da Camex 
responsável por definir alíquo
tas de importação e exportação 
e fixar medidas de defesa com
ercial. Tem representantes da 
Presidência da República e dos 
Ministérios da Economia, das 
Relações Exteriores e da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento.

O Grupo Estado mostrou 
no final de agosto que, preocu
pado com o aumento dos pre ços 
no mercado interno, o gover no 

avaliava retirar temporaria men
te as tarifas de importação pa ra 
o arroz, milho e soja.

Na reunião da Camex de on
tem foi analisada a desoneração 
apenas para o arroz, cujo preço 
disparou nas últimas semanas, 
com o pacote de 5 kg chegando 
a custar R$ 40 (normalmente, é 
vendido por cerca de R$ 15).

Para o Ministério da Agri
cultura, a cota de 400 mil tone
ladas é suficiente para ajudar 
a conter a subida no preço do 
arroz e garantir que não faltará 
produto nas prateleiras. (AE)

Ministério da Justiça notifica mercados e 
empresas por alta no preço dos alimentos

Após o presidente Jair Bol
sonaro (sem partido) pedir 
lucro “próximo de zero” aos 
donos de supermercados, a 
Secretaria Nacional do Con
sumidor (Senacon), ligada ao 
Ministério da Justiça, notifi
cou ontem (9) empresas e asso
ciações cooperativas ligadas à 
produção, distribuição e venda 
de alimentos da cesta básica 
para questionar a alta nos 
preços dos produtos. De acor
do com o documento, todos 
terão cinco dias para respon
der aos questionamentos.

No texto, a Senacon jus
tifica que, “diante do sensível 
aumento de preços de itens da 
cesta básica, em especial do ar
roz, a Secretaria Nacional do 
Consumidor decidiu notificar 
o setor produtivo e comercial 
para esclarecer as causas do 
aumento nos alimentos que 
compõem a cesta básica”.

“O aumento de valores foi 
notado especialmente em rela
ção ao arroz – que, apesar dos 
positivos volumes produtivos 
da última safra brasileira, infor
mados pela Conab (Compa nhia 

Nacional de Abastecimento), 
teve significativo incremento 
de preços na prateleira”, diz 
outro trecho da notificação.

O intuito da medida, ainda 
de acordo com a secretaria do 
Ministério da Justiça, é, após 
a devida análise, buscar “coibir 
aumentos arbitrários”.

A notificação do MJ 
destaca trecho do Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC) em que consi derada 
prática abusiva “elevar sem 
justa causa o preço de pro
dutos ou serviços”. (AE)
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,297 R$ 5,298
Turismo R$ 5,27 R$ 5,44

Volume: R$ 23,46 bilhões
Maiores altas:  Usiminas PN 
(6,36%), Sid Nacional ON (4,98%)
Maiores baixas:  Cogna ON 
(-4,07%), IRB Brasil ON (-3,12%)
Variação em 2020: -12,41%
Variação no mês:  1,94%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,255 R$ 6,257
Turismo R$ 6,14 R$ 6,41
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Governo do Estado de SP

João Gabbardo: “são indicadores bastante positivos”

O coordenador executivo 
do Centro de Contingência 
do Coronavírus em São Pau-
lo, João Gabbardo, anunciou 
nesta quarta-feira (9) que, dos 
645 municípios paulistas, 321 
não registram mortes provo-
cadas pelo novo coronavírus 
há 14 dias. Se forem consi-
derados apenas os últimos 
sete dias, não há registro de 
óbitos por co vid-19 em 422 
municípios do Estado. “São 
indicadores bastante positi-
vos”, afirmou Gabbardo.

Com 7.793 novos registros 
da doença e mais 391 mortes 
nas últimas 24 horas, o es-
tado de São Paulo soma agora 
866.576 casos confirmados do 
novo coronavírus, com 31.821 
mortes. Do total de casos 
diag nosticados, 717.423 pes-
soas estão recuperadas, sendo 
96.163 após internação.

Há 4.525 pessoas interna-
das em unidades de terapia in-
tensiva (UTI) de todo o Estado 
em casos suspeitos ou confir-
mados do novo coronavírus, 
além de 6.059 em leitos de en-
fermarias. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 53,1% no 
estado (a mais baixa desde o iní-

cio da pandemia) e de 52,6% na 
Grande São Paulo.

Os sete municípios do ABC 
somam 2.316 mortes (até dia 
8 deste mês) pelo novo coro-
navírus e  58.910 casos da doen-
ça, segundo balanço divulgado 
pelo Instituto ABCDados, com 
base nos números divulgados 
pelas prefeituras. 

A região apresenta mé-
dia móvel  de 353 casos e 15 
mortes por dia -  nos últimos 
sete dias. Já a variação média 
móvel dos últimos 14 dias é de 
queda de 10,4% no número de 
casos de covid, e de alta de 7,2% 
nos óbitos.

A letalidade do coronavírus 
no ABC está  em 3,9%, acima 
dos 3,1% registrados no Estado 
de São Paulo e 3,7% na Capital.

Nesta semana, o Estado 
apresentou, novamente, que-
da no número de óbitos e no 
número de novas internações 
pela doença. Os dados desta 
semana, no entanto, só serão 
finalizados no sábado (12).

“Melhoramos (nossos in-
dicadores), mas não estamos no 
nosso normal. Isso só será pos-
sível com a presença de vacinas. 
Quanto mais vacinas, maior a 

possibilidade de conseguirmos 
imunizar toda a população. En-
quanto isso, as regras sanitárias 
de distanciamento e de evitar 
aglomerações são necessárias”, 
disse Jean Gorinchteyn, secre-
tário estadual da Saúde.

n PRAIAS
No feriado prolongado de 7 

de Setembro, milhares de pes-
soas lotaram as praias do litoral 

paulista. Também foram vistas 
aglomerações em parques e em 
bares e restaurantes de diversas 
cidades. Segundo o Centro de 
Contingência do Coronavírus 
em São Paulo, os impactos 
dessas aglomerações sobre os 
indicadores relacionados à pan-
demia só serão conhecidos em 
15 dias, já que leva algum tempo 
para que apareçam os primeiros 
sintomas. (Reportagem Local)

Consórcio ABC lança ação sobre 
violência contra a mulher

O Consórcio Intermunici-
pal ABC lançou nesta terça-
feira (8) campanha regional 
de conscientização e combate 
às violências contra a mul-
her. A ação, denominada “O 
Grande ABC diz não às violên-
cias contra as mulheres”, inclui 
a instalação de banners que 
alertam sobre a questão em 
pontos de grande circulação 
das sete cidades, além de um 
vídeo e materiais informati-
vos nas redes sociais da enti-
dade regional.

Colocados à disposição 
das representantes de cada 
um dos sete municípios do 
Conselho Gestor do Pro-
grama Casa Abrigo Regional, 
os banners destacam os tipos 
de violência sofridos pela mu-
lher: física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral. Além 
disso, por meio de acesso pelo 
celular via QR Code, é pos-
sível ter informações sobre os 
serviços da Rede de Enfrenta-
mento à Violência contra as 
Mulheres na região.

Para a advogada Maria 
Aparecida da Silva, coordena-
dora do Grupo de Trabalho 
(GT) Gênero do Consórcio 
ABC e presidente do Conse-
lho Gestor do Programa Casa 
Abrigo Regional, o contexto 
de isolamento social agrava 
fatores de risco da violência 
doméstica, incluindo o abuso 

de álcool e a própria per-
manência prolongada em casa 
na companhia do agressor.

“Apesar da existência de 
uma lei voltada para mu-
lheres, a Lei Maria da Penha, o 
número de casos de violência 
continua aumentando. Por 
isso, o objetivo da nossa ini-
ciativa é ser uma ferramenta 
de esclarecimento, com ori-
entação sobre os locais onde 
a mulher pode encontrar 
os serviços. A partir dessa 
informação, ela será devida-
mente acolhida e atendida 
por psicólogas e assistentes 
sociais especializadas”, expli-
cou Maria Aparecida.

 O presidente do Con-
sórcio ABC e prefeito de Rio 
Grande da Serra, Gabriel 
Maranhão, ressaltou que o 
combate à violência contra a 
mulher é uma das principais 
bandeiras da entidade regio-
nal.  “Os materiais informati-
vos também destacam o Ligue 
180, que registra denúncias 
de violações dos direitos das 
mulheres, encaminha o con-
teúdo dos relatos aos órgãos 
competentes e monitora o 
andamento dos processos. É 
fundamental que a mulher 
tenha acesso a informações de 
todos os serviços disponíveis 
para a atendê-la em caso de 
vio lência”, afirmou Mara-
nhão. (Reportagem Local)

Há 14 dias, 321 municípios paulistas 
não registram mortes por covid-19

Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP registra 6% 
de crescimento em antecipação de recebíveis
Uma luz no final do tú-

nel. Em agosto, o aumento de 
transações relacionadas a an-
tecipação de recebíveis sinaliza 
uma retomada da atividade 
dos associados da Sicredi Vale 
do Piquiri ABCD PR/SP, uma 
das 109 cooperativas do Sicre-
di e que contempla 43 cidades 
do Estado do Paraná e mais 
oito municípios de São Paulo, 
incluindo a capital paulista. 
Os setores que lideraram esse 
crescimento de pedidos foram 
construção, comércio, aloja-
mento e alimentação.

“Percebemos um aumento 
dos pedidos por antecipação 
no último mês de agosto, após 
uma queda verificada no início 
da pandemia do coronavírus, 
em meio às ações restritivas em 
São Paulo e em meio à queda 
de faturamento das empresas. 
Porém, estamos percebemos 
a retomada nas transações”, 
destacou Maurício Guerra, ge-

rente de desenvolvimento de 
negócios, produtos e serviços 
da Sicredi Vale da Piquiri em 
São Paulo (SP).

Comparando março deste 
ano com o último mês de 
agosto, a cooperativa notou 
um aumento de antecipação 
6% maior. “Essa ferramenta 
permite que os pequenos 
empresários deem ritmo e 
fortaleça o seu negócio. A an-
tecipação de recebíveis é uma 
alternativa para que as em-
presas obtenham os recursos 
financeiros necessários para 
quitar suas obrigações fiscais 
mais urgentes e realizar os 
investimentos no negócio”, 
ressaltou.

Maurício Guerra afirmou 
que o processo de antecipação 
de recebíveis de cartões na 
Sicredi Vale da Piquiri ABCD 
PR/SP é bem simples, o que 
facilita ainda mais o processo. 
O associado pode realizar a 

antecipação por meio da ma-
quininha de cartões, pela cen-
tral de relacionamento e/ou 
do Portal de Gerenciamento 
da Maquininha: sicredi.com.
br/sites/maquinadecartoes/, 
inclusive, o associado pode 
parametrizar a antecipação 
automática diária. 

n SOBRE A SICREDI
A Sicredi Vale do Piquiri 

ABCD PR/SP, uma das 109 
cooperativas do Sicredi, con-
ta com 31 anos de história e 
mais de 156 mil associados. 
A área de atuação da coope-
rativa abrange 43 cidades no 
estado do Paraná e 8 cidades 
no estado de São Paulo, in-
cluindo a capital paulista e 
cidades vizinhas do grande 
ABCD. São 88 espaços de 
atendimento, sendo 52 no 
Paraná e 36 em São Paulo (si-
credi.com.br/vale-piquiri/). 
(Reportagem Local)

Ribeirão Pires fortalece ações de 
monitoramento ao coronavírus

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires segue intensificando o 
combate ao coronavírus. Nesta 
semana, o município forma-
lizou as ações do Centro de 
Monitoramento Covid-19, 
equipe da Secretaria de Saúde 
da cidade que utilizará dados 
de sistemas de informação para 
ampliar o monitoramento de 
casos suspeitos, testagem e o 
tra balho de prevenção à doença.

O trabalho será feito por 
meio da plataforma COVIData, 
da Universidade Federal do 
ABC (implementado em parce-
ria com o Consórcio ABC), e pelo 
sistema de monitoramento do 
Estado, utilizado desde o início 
da pandemia pela prefeitura.

Profissionais da Vigilância 
à Saúde Municipal vão cruzar 
as informações das duas bases 
de dados para identificar, por 
regiões, os casos suspeitos ou 
confirmados e, a partir disso, 

tomar novas ações preventivas 
– aplicação de testes e isola-
mento dos moradores com 
diagnóstico suspeito/confir-
mado e pessoas que tiveram 
contato com eles.

A ação de monitoramento já 
é realizada pela prefeitura desde 
os primeiros casos suspeitos e 
confirmados de covid-19 entre 
moradores. A formalização da 
central se dá pela implantação da 
COVIData como reforço ao tra-
balho da Vigilância à Saúde

Pelo app, disponível pelo site 
http://covidata.ufabc.edu.br, os 
moradores podem responder 
questionário que auxilia na inves-
tigação de sintomas e histórico de 
saúde e funciona como uma tria-
gem web de casos. A ferramenta 
ajuda no direcionamento do con-
trole e combate ao coronavírus – 
o diagnóstico é feito somente por 
profissionais da saúde e por meio 
de exame. (Reportagem Local)

Estação de Coleta 
Tamarutaca reabre 

à população de 
Santo André

Os moradores de Santo 
An dré podem contar com a re-
abertura de mais um ecoponto 
da cidade. Após ficar fechada 
desde março, a Estação de Coleta 
Tamarutaca é o 21º local a estar 
disponível para a população, a 
partir desta quarta-feira (9).

Inicialmente, o equipamento 
público foi fechado por causa da 
pandemia. Entretanto, o local 
permaneceu com o atendimento 
interrompido devido a vários 
casos de vandalismo. O Semasa 
(Serviço Municipal de Saneamento 
Ambiental de Santo André) en-
tregou o ecoponto reformado.

O atendimento na Estação 
de Coleta Tamarutaca é de se-
gunda a sábado, inclusive aos 
feriados, das 8h às 12h e das 
13h às 16h. A lista completa 
das Estações de Coleta de Santo 
André pode ser acessada no site 
www.semasa.sp.gov.br. (RP)

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

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

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

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

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

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.
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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 4075-2248/11 4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

DE DIADEMA
Tradição em negócios 

imobiliários desde 1969

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

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 
Centro - Diadema

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

Terreno – Centro 
Diadema

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

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

R$ 425.000,00 
Ref.: AP000205

Casa 
Taboão -Diadema

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

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

R$ 470.000,00 - Ref.: AP000851

Apartamento 
Jd. Arcoiris -Diadema

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

R$ 195.000,00 - Ref.: AP000780

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

C
R

EC
I: 

02
06

1-
J

Casa 
Centro -Diadema 

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

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

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

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

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! 

‘‘
‘‘

SEGURANÇA PATRIMONIAL.
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Publicidade Legal

Indicador de Saúde

Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa

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

GRUPO BIOMÉDIC
INFORME

GRUPO  
BIOMÉDIC

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

Medicina Ocupacional e Engenharia de 
Segurança do Trabalho

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

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Dr. Paulo Eduardo Romeiro Biomédico Sanitarista
Coordenador do Programa de Controle Higienico
 Sanitário – PCHS

Boas Práticas e Crise combinam?
Nos tempos de crise politica, social ou financeira, seja ela qual for, vemos 
no dia-a-dia as instiuições e empresas adotando medidas de contenção de 
gastos a todo custo tirando coelhos de cartola a tofo momento para contornar 
as dificuldades e incertezas que se apresentam no mundo.
Já enfrentamos situações em que o comprometimento financeiro era o 
verdadeiro pesadelo com a inflação galopante roendo nossos recursos e tendo 
como icone um dragão representando sua fúria e perda de valores sensatos. 
Bem, mas aquela época passou e temos mais uma fase dificil para enfrentar, 
seguir regras de “Boas Práticas ” quando estas estão envolvidas em aumentar 
os resursos das empresas envolvidas em qualidade é até certa forma, um 
trabalho que exige criatividade mas o seu insucesso não requer a sobrevivencia 
da empresa, porém em época de crise como a que nos deparamos envolve e 
compromete a propria subexistencia das empresas.
A responsabilidade de manter serviços de alimentação sem quebrar as regras 
sanitárias comprometidas com as determinações dos órgãos reguladores 
tem outros pesos e medidas. Como reduzir a equipe e manter os padrões de 
higiene básicos?
Será que é tão inatingível conseguir gerir as empresas de manipulação de 
alimentos sem transgredir os preceitos das Boas Práticas?
A resposta vem naturalmente quando as empresas se reunem em torno de 
um conceito de esforço mútuo entre os profissionais e seus gestores para 
que os gastos não se tornem um impecilio, que as rotinas sejam adotadas 
sem exageros e a postura dos funcionários frente a esses ajustes precisa ter 
condições compatíveis nos quesitos mais básicos da questão de Segurança 
alimentar.
Como no auge da crise de falta de água e segundo me lembro ainda não 
acabou, a utilização dos recursos disponíveis precisam ser avaliados ponto a 
ponto, suas aplicações e impactos diretos e indiretos. 
Todo tipo de decisão envolvendo a segurança alimentar precisa ser avaliada 
na condição de poder gerar contaminação pela má aplicação ou por ser 
insuficiente no numero de aplicações.
A higienização de qualquer equipamento precisa ser considerada pelo tipo de 
sujidade envolvida e pelo número de utilizações ao dia se a empresa consegue 
utilizar o procedimeto de corte de frios uma vez ao dia e tiver como garantir 
a sua utilização voce conseguirá economizar no número de vezes que vai 
precisar higienizar o equipamento caso seja o mesmo tipo de produto, mas se 
for utilizado para varios produtos no caso do cortador de frios a cada mudança 

será necessaria a limpeza, portanto quando se tem dominio dos recursos 
disponíveis, aliados ao conhecimento e experiência se consegue alcançar 
procedimentos viáveis dentro de condições sanitárias adequadas sem prejuizo 
da segurança alimentar.
Outro caso em que a solução já não funciona é a de desligar equipamentos 
de conservação durante a noite, ao contrário do exemplo anterior apesar 
das condições específicas de aplicação não se pode executar pois a 
economia de energia elétrica é real porém a prática envolve em quebra das 
condições adequadas de conservação dos alimentos promovendo exposição 
a temperaturas que não mantém o número de bactérias sob controle e o 
alimento passa a perder em qualidade nos quesitos microbiológicos e de suas 
características sensoriais podendo assim apresentar perdas consideráveis o 
que inviabiliza a sua utilização nas rotinas de preparo.
Outro fator que também me preocupa é a higienização de mãos do manipuladores 
na rotina das cozinhas, lavar as mãos sem os agentes desengordurantes e 
assépticos são inúteis na rotina de qualquer estabelecimento pois não elimina 
a condiçao de contaminação cruzada entre as atividades exercidas dentro dos 
setores de manipulação.
O que se pode tentar mas vai depender de análise criteriosa é coordenar as 
atividades nos setores para que não tenhamos dentro da rotina do manipulador 
as condições de contaminação cruzada.
Na minha opinião as dificuldades sempre estarão presentes em quaquer 
época o Dragão pode ser grande ou pequeno, feio ou até bonito mas o desafio 
profissional sempre estará lá para os que realmente enxergam em cada 
problema um desafio a ser vencido e não empurrado para o fundo de uma 
gaveta. 
Afinal os problemas sempre existirão mas as soluções vão exigir seu preço aos 
que respeitam sua condição profissional e ética.
Nós do Grupo Biomedic acreditamos que sempre podemos contar com 
parceiros e colaboradores comprometidos e dedicados solucionar os 
problemas de forma correta e que venham as dificuldades, enfrentaremos com 
o profissionalismo de costume nos vários anos de existencia.

Lei nº 3995, de 04 de setembro de 2020: DISPÕE 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2021 e dá outras providências.
LAURO MICHELS SOBRINHO, 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 DAS 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º - A 
elaboração da Lei Orçamentária Anual - L.O.A., para 
o exercício financeiro de 2021, abrangerá os 
Poderes Executivo e Legislativo e as entidades da 
Administração Direta e Indireta. Art. 2º - O projeto de 
L.O.A. para o exercício 2.021 será elaborado em 
observância às diretrizes fixadas nesta Lei, ao art. 
165, §§ 2º, 5º, 6º e 8º da Constituição Federal, à Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, à Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 e ao 
art. 167 da Lei Orgânica do Município. CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO 
ORÇAMENTO Art. 3° - O projeto de L.O.A. para o 
exercício financeiro de 2.021 compreenderá os 
orçamentos fiscal e da previdência Municipal dos 
Poderes Executivo e Legislativo, a ser encaminhado 
no prazo estabelecido no artigo 4º inciso II das 
disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal, 
consolidado através dos respectivos anexos. § 1º - 
O projeto de L.O.A. para o exercício financeiro de 
2.021 conterá:I. Mensagem; II. Projeto de Lei; e III. 
Anexos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Previdência Municipal, discriminando a Receita e a 
Despesa, na forma da legislação vigente. § 2º - A 
despesa será discriminada por Órgão e Unidade 
Orçamentária, detalhada por categoria de 
programação em seu menor nível, com suas 
respectivas dotações, subdivida através das 
categorias econômicas, grupos de natureza, 
modalidades de aplicação e elementos de despesa, 
conforme disposto na Lei Federal 4320, de 17 de 
março de 1964, e na Portaria Interministerial 163, de 
04 de Maio de 2001 e atualizações, com indicação 
das respectivas fontes de recursos, códigos de 
aplicação, observadas as disposições desta lei. § 3º 
- A classificação da estrutura programática para o 
exercício financeiro de 2021 poderá sofrer alterações 
para a adequação ao Plano de Contas Único da 
Administração Pública Federal, regulamentado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério 
da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo – TCESP. § 4º - Para efeito desta Lei, 
entende-se por: I. Programa: instrumento de 
organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores estabelecidos no Plano 
Plurianual; II. Atividade: instrumento de programação 
para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que se 

realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da 
ação do governo; III. Projeto: instrumento de 
programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento 
da ação de governo; IV. Operação Especial: 
despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das quais não resulta um produto e não 
gera contraprestação direta sob a forma de bens ou 
serviços; V. Órgão: maior nível de classificação 
institucional, em que é dividida a despesa no 
Município; VI. Unidade Orçamentária: nível de 
classificação institucional que agrupa despesas de 
ordem gerencial da Administração; VII. Concedente: 
Órgão ou Entidade da administração pública direta 
ou indireta responsável pela transferência de 
recursos financeiros, inclusive os decorrentes de 
descentralização de créditos orçamentários; VIII. 
Convenente: Órgão ou Entidade da administração 
pública e entidades privadas, as quais recebem 
transferências financeiras, inclusive quando 
decorrentes de descentralização de créditos 
orçamentários; IX. Elemento de despesa: representa 
o desdobramento da despesa pública nos gastos 
específicos que o Órgão ou Entidade da 
administração pública realiza para a consecução de 
seus fins; X. Fonte de recursos: indica a origem ou a 
procedência dos recursos, combina o critério de 
origem do recurso e o da vinculação de receita às 
despesas orçamentárias. Art. 4° - Os valores da 
estimativa da receita e da fixação da despesa serão 
orçados com base nos seguintes fatores: I. 
Comportamento da arrecadação no primeiro 
semestre do exercício financeiro de 2020 e a 
variação do índice de participação na distribuição do 
ICMS estimado para o exercício financeiro de 2021; 
II.  Ação fiscal a ser desenvolvida durante o exercício 
financeiro de 2021, em consonância com o Anexo de 
Metas Fiscais, elaborado de acordo com o disposto 
no art.4º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº, 101, de 
04 de maio de 2000; III. Outros fatores que possam 
influir significativamente no comportamento da 
arrecadação no exercício financeiro de 2021, desde 
que devidamente embasados; e IV. Índices 
inflacionários correntes e os previstos, com base na 
análise da conjuntura econômica e política do País, 
observado o disposto no artigo 8º desta Lei. Art. 5˚ - 
Nos trinta dias após cada bimestre, caso esteja 
ocorrendo frustração de receitas que implique no 
não cumprimento das metas de resultado primário 
ou nominal estabelecidos no Anexo de Metas 
Fiscais, os titulares dos Poderes Executivo e 
Legislativo deverão contingenciar dotações 
orçamentárias e, se necessário, cancelar empenhos 
e estabelecer limitação à movimentação financeira, 
conforme estabelecido nos §§ 1º ao 3º do art. 9º da 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, 
cabendo a ambos os Poderes limitarem o 
empenhamento nas respectivas dotações, de 
maneira proporcional à participação no total do 

orçamento. Parágrafo único - Ficam ressalvadas do 
contingenciamento de despesa de que trata este 
artigo, as que constituam obrigações constitucionais 
e legais, as despesas com recursos legalmente 
vinculados, os investimentos referentes ao 
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, e 
outros valores excluídos por esta lei, em 
conformidade com o § 2º, artigo 9º, da Lei 
Complementar 101/2000. Art. 6˚ - A partir do 
segundo semestre do exercício financeiro de 2020 - 
o Poder Executivo sob a coordenação da Secretaria 
de Planejamento e Gestão Pública - SEPLAGE,  
fornecerá a todos os órgãos da Administração 
Direta, à Câmara Municipal, e demais entidades da 
Administração Indireta as instruções técnicas para a 
elaboração da L.O.A. para o exercício financeiro de 
2021. Art. 7º - As Secretarias Municipais, 
representadas pelas Comissões de Orçamento e 
Planejamento - COP, assim como, as demais 
entidades da Administração Indireta do Município 
deverão formalizar via sistema corporativo até 
14/08/2020, os seus respectivos programas de 
trabalho, de acordo com os preceitos constantes da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
perfeitamente adstritos aos parâmetros 
orçamentários fornecidos pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão Pública - SEPLAGE. Art. 8º 
- O Orçamento para o exercício financeiro de 2021 
será consolidado a preços de até agosto de 2020, 
atualizado e ajustado, se necessário, com a previsão 
da inflação para os meses de setembro a dezembro 
de 2020. CAPÍTULO III DAS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS Art. 9º - O Orçamento para o 
exercício financeiro de 2021, a ser apresentado pelo 
Poder Executivo ao Poder Legislativo, obedecerá às 
seguintes diretrizes especiais: I. As obras em 
execução ou paralisadas terão prioridade sobre 
novos projetos, sendo que aquelas poderão ser 
adaptadas visando adequar-se aos novos conceitos 
arquitetônicos, sem prejuízo da execução de novas 
obras públicas, obedecendo rigorosamente às 
necessidades populares; II.  As despesas 
com o pagamento de pessoal e seus reflexos, bem 
como as da contrapartida de financiamento, terão 
prioridade sobre as despesas decorrentes de ações 
de expansão de serviços públicos; e III.  Novas 
ações governamentais poderão ser incluídas no 
orçamento, desde que não comprometa as metas de 
resultados fiscais, previstas no Inciso I, do art.4º 
desta Lei, devendo seus efeitos financeiros, ser 
compensados pelo aumento permanente da receita 
ou pela redução permanente da despesa, nos 
exercícios seguintes. Art. 10 - É vedada a vinculação 
de receitas de impostos a órgão, fundo ou a qualquer 
despesa, ressalvadas a destinação de recurso para 
a manutenção e desenvolvimento do ensino, da 
saúde pública e à prestação de garantia às 
operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita. Art. 11 - As alterações tributárias a serem 
propostas pelo Poder Executivo, para vigorar a partir 
do exercício financeiro de 2021, deverão objetivar 
principalmente: I. Ajustar a legislação tributária aos 
ditames impostos pela Constituição Federal, pela 

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
pela Lei Orgânica do Município e pelas condições 
econômicas do País; II. Adequar à tributação em 
função das características próprias do Município, 
aos custos reais dos serviços e em razão das 
alterações que vêm sendo processadas no contexto 
da economia nacional; e III. Dar continuidade ao 
processo de modernização, simplificação e 
promoção da justiça social na aplicação do atual 
sistema tributário, buscando estimular uma melhor 
distribuição de renda no Município e dirimir injustiças 
tributárias. Art. 12 - Os projetos de lei de concessão 
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra a renúncia de receita 
deverão estar acompanhados da estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar a sua vigência e nos dois 
subsequentes e deverá atender às disposições 
contidas no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000. Art. 13 - A criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental, que 
acarrete aumento de despesa, atenderá o disposto 
no art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de 
maio de 2000, ressalvando-se as consideradas de 
caráter irrelevantes. Parágrafo único - Serão 
consideradas despesas irrelevantes, para efeito 
deste artigo, as que não ultrapassem o valor 
estabelecido pelo parágrafo único do artigo 60 de 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, ou 
objetivamente, valor não superior a 5% do limite 
estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” da 
mesma Lei. Art. 14 - A despesa total com pessoal 
deverá obedecer ao limite estabelecido pelo art. 20, 
inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, sem prejuízo do disposto no art. 71 da 
referida Lei. Art. 15 - As contratações e admissões 
de pessoal, reestruturação das carreiras, bem como 
os reajustes de salários e vencimentos, inclusive 
vantagens de qualquer espécie, e a qualquer título, 
deverão atender o disposto pelos art. 21 e 22 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
consideradas as dotações orçamentárias existentes. 
I. Será garantida a reposição das perdas 
inflacionárias anuais dos vencimentos, através de 
índice estabelecido em acordo coletivo, desde que 
respeitados os limites estabelecidos no caput deste 
artigo; e II. A contratação complementar de pessoal, 
sem previsão orçamentária suficiente, será efetivada 
pela indicação de recursos de outras despesas de 
custeio, desde que respeitados os limites 
estabelecidos no caput deste artigo. Art. 16 - As 
emendas ao projeto de Lei Orçamentária observarão 
o princípio da iniciativa constante do art. 165, da 
Constituição Federal, do Capítulo II, Seção II da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e do 
art. 173, da Lei Orgânica do Município, devendo 
ainda: III. Ser compatíveis com o Plano Plurianual 
vigente; e IV. Indicar os recursos necessários para 
cobertura, excluídos os que venham a incidir em 
anulação de despesas referentes à: a) Dotação para 
pessoal e seus encargos; b) Amortização e encargos 
da dívida; c) Dotação destinada ao atendimento de 
precatórios judiciais; e d) Recursos vinculados ou 
provenientes de convênios.
Parágrafo único - O montante de Emendas propostas 
pelo Legislativo ao projeto de Lei Orçamentária para 
o exercício de financeiro de 2.021 será de até 1,0% 
(um por cento) dos recursos próprios sem vinculação 
específica. Art. 17 - As transferências às entidades 
públicas ou privadas, a título de cooperação, 
auxílio ou congêneres, dependerão de específica 
autorização legislativa e existência de recursos 
orçamentários e demais exigências previstas nos 
artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000. § 1º - Na realização das ações 
de sua competência o Município poderá transferir 
recursos às instituições ou entidades privadas sem 
fins lucrativos, que visem a prestação de serviços de 
assistência social, de saúde, educacionais, culturais 
e esportivos, observada a legislação vigente e 
os seguintes requisitos mínimos: I. Não constituir 
patrimônio de indivíduo; II. Dispor de patrimônio 
ou renda regular; III. Dispor de serviços próprios 
suficientes à manutenção ou ampliação de seus 
serviços; IV. Comprovar seu regular funcionamento 
e a regularidade de mandato de sua diretoria; V. Ter 
sido considerada em condições de funcionamento 
satisfatório pelos órgãos competentes de 
fiscalização; VI. Ter prestado contas da aplicação de 
subvenção ou auxilio anteriormente recebido sem 
vícios insanáveis; e VII. Existir manifestação prévia 
e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica 
do órgão concedente sobre a adequação dos 
convênios e instrumentos congêneres às normas 
afetas à matéria. § 2º O disposto no § 1º deverá 
estar  compatível com os programas constantes 
da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, 
ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente 
definidos os deveres e obrigações de cada parte, 
a forma e os prazos para prestação de contas. Art. 
18 - O Município poderá contribuir para o custeio de 
despesas de outro ente da federação desde que: I. 
Esteja destacada na Lei Orçamentária Anual; II. Haja 
convênio prévio à despesa; e III. Seja autorizado por 
lei a arcar com as despesas de responsabilidade 
de outras esferas do Poder Público, desde que 
haja recursos orçamentários disponíveis, e estejam 
firmados os respectivos convênios, termos de 
acordo, ajustes e congêneres.
Art. 19 - Fica estabelecido o limite de até 5% (cinco 
por cento) da Receita Corrente Líquida para a 
provisão da Reserva de Contingência no intuito 
único e exclusivo de atender passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme 
estabelecido na alínea “b”, inciso III do art. 5º, da 
Lei Complementar nº 101/2000 descritos no Anexo 
de Riscos Fiscais. Parágrafo único - Não sendo 
suficiente o montante da reserva de contingência 
constituída, o poder executivo fica autorizado através 
de ato próprio transpor os recursos necessários 
desde que a redução recaia especificamente sobre 
as despesas discricionárias. Art. 20 - A despesa com 
precatórios judiciários e cumprimento de sentenças 
judiciais será programada, na lei orçamentária, em 
dotação específica. Parágrafo único - Os órgãos e 
entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão 
os recursos para as despesas com precatórios 
judiciários, em suas propostas orçamentárias, 
com base na relação de débitos apresentados até 
1º de julho de 2020, conforme dispõe o § 5º do 
art. 100 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009 e atualizações. CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 21 - Em até 30 
(trinta) dias, após a publicação da lei orçamentária, 
o Executivo estabelecerá a programação financeira 
mensal da Administração direta, suas entidades 
e fundos, para o exercício de 2021, de maneira a 
compatibilizar e equilibrar os dispêndios com a 
receita, no intuito de propiciar mecanismos para o 
cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
a serem implementadas na forma do art. 13 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 
Parágrafo único - Para os fins previstos no art. 
168 da Constituição, a entrega de recursos para 
as despesas com o Legislativo, inclusive as de 
pessoal, observará os limites estabelecidos na Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em 
seu inciso III, do art. 20 e ao art. 71 da mesma Lei; 
a Emenda Constitucional (E.C.) nº 25, de 14 de 
fevereiro de 2000 e a E.C. nº.58 de 23/09/2009, 
respeitando-se sempre o mais restritivo. Art. 22 - Se 
a dívida consolidada do Município, ao final de um 
quadrimestre, ultrapassar o limite estabelecido por 
Resolução Senatorial, deverá ser a ele reconduzido 
até o término dos três quadrimestres subsequentes, 
na forma do artigo 31 da Lei Complementar nº 
101 de 04 de maio de 2000. Art. 23 - Constituem-
se despesas com publicidade no Município a 
divulgação institucional de serviços colocados 
à disposição dos munícipes, de investimentos, 
campanhas educativas e congêneres, excetuando-
se às divulgações de atos oficiais. Art. 24 - Na forma 
do que dispõe o § 8º, do artigo 165 da Constituição 
Federal, inciso I do artigo 7º, da Lei Federal n.º4.320 
de 17/03/64, fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir créditos adicionais suplementares às dotações 
aprovadas e criar elementos de despesa e fontes de 
recursos por projeto/atividade, até 20% (vinte por 
cento) do total da despesa a ser fixada na LOA – 
exercício financeiro de 2.021, por conta de recursos 
resultantes de anulações parciais ou totais dos 
créditos orçamentários. Art. 25 - Durante a execução 
da LOA – exercício financeiro de 2.021, o Poder 
Executivo poderá: § 1º - Abrir créditos adicionais por 
superávit financeiro e por excesso de arrecadação 
de receitas específicas e vinculadas, até o limite do 
ingresso gerado por fontes definidas em lei, na forma 
do § 2º e § 3º do art. 43 da Lei nº. 4.320, de 17/03/64; 

DESPACHOS DO PREFEITO DE 09 DE 
SETEMBRO 2020: Portarias: 3848, COLOCA  no 
período de 27.08.2020 a 31.12.2020  
ELLEN FERREIRA CAVALCANTE, Prontuário 
nº. 109.691, à disposição do (a) IPRED - Instituto 
de Previdência do Servidor Público de Diadema. 
REVOGA a contar de 01.09.2020: 3849, FG Nível 
4 de MARCIO TADA, Prontuário nº. 110501, 
SEGEP. 3850, FG Nível 4 de ELLEN FERREIRA 
CAVALCANTE, Prontuário nº. 109691, SEGEP. 
3851, FG Nível 5 de ELIZETE GABALDI DA SILVA, 
Prontuário nº. 111648, SEGEP. 3852, FG Nível 
5 de CLÓVIS GARCIA MOREIRA, Prontuário nº. 
116614, SEGEP. DESIGNA a contar de 01.09.2020: 
3853, FG Nível 3 para MARCIO TADA, Prontuário 
nº 110501, SEGEP. 3854, FG Nível 4 para ELIZETE 
GABALDI DA SILVA, Prontuário nº 111648, SEGEP. 
3855, FG Nível 4 para CLÓVIS GARCIA MOREIRA, 
Prontuário nº 116614, SEGEP. 3856, FG nível 5 
para LUIZ JOSÉ DA SILVA, Prontuário nº 104743, 
SEGEP.

RESOLUÇÃO N° 11/2020 - DISPÕE sobre retorno 
de Conselheira Tutelar Titular. Considerando a Lei 
Ordinária Nº 3.725 de 09 de março de 2018, que 
dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos 
Direitos da Criança e do Adolescente; Considerando 
as Resoluções do CMDCA que regulamentam o 
processo de eleição dos membros dos Conselhos 
Tutelares do Quadriênio 2020/2024; Considerando a 
Resolução Nº 03 de 01 de abril de 2019, que dispõe 
sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 
Considerando o Regimento Interno do Conselho 
Tutelar; Considerando a Resolução n° 170 de 10 de 
dezembro de 2014 - CONANDA, que dispõe sobre 
o processo unificado de eleições dos Conselheiros 
Tutelares; Considerando as Recomendações do 
CONANDA para a proteção integral a crianças e 
adolescentes durante a pandemia do COVID-19 de 
25 de março de 2020; Considerando a cessação 
de afastamento por licença médica de conselheira 
tutelar da Unidade 3; O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA de 
Diadema, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
RESOLVE: Artigo 1º - Exonerar a conselheira 
suplente Sra. SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA 
ONÓRIO, de RG. n° 33.753.185-7, inscrita sob 
o CPF n° 336.928.878-84, a contar da data 08 de 
setembro de 2020, convocada para substituição 
da Sra. JESSICA ALVES DA SILVA, de RG. n° 
49.740.986-0, inscrita sob o CPF n° 376.795.928-37, 
haja vista o retorno desta última. Parágrafo Único: 
A conselheira suplente supracitada, Sra. SHEILA 
APARECIDA DE OLIVEIRA ONÓRIO permanecerá 
como 1ª suplente para futura convocação. Artigo 
2º - Revogar a Resolução nº 10/2020 de 23 de 
julho de 2020 que convocou a conselheira suplente 
supracitada, cessando seus efeitos. Artigo 3º- Esta 
Resolução entra em vigor à partir do dia 09 de 
setembro de 2020. Diadema, 10 de setembro de 
2020 - Fabiana de Jesus Souza Ramos - Presidente 
do CMDCA.

Decreto nº 7.784 de 27/08/2020: Dispõe sobre a 
abertura de créditos suplementares no valor de R$ 
14.172.831,00 (Quatorze milhões, cento e setenta 
e dois mil e oitocentos e trinta e um reais), em 
conformidade com os incisos I, II e III do § 1º, artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1.964, respectivamente nos termos do artigo 5º e 6º 
da Lei Municipal nº 3.934 de 05/12/2019. A íntegra 
do Decreto encontra-se no portal de transparência 
do site da Prefeitura do Município de Diadema: www.
diadema.sp.gov.br.

Decreto nº. 7.783 DE 27/08/2020: Dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
2.582.868,46 (Dois milhões, quinhentos e oitenta 
e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e 
quarenta e seis centavos), para cobertura do crédito 
serão utilizados recursos provenientes de anulação 
no valor total deste decreto, em conformidade com 
os incisos I, II e III do § 1º, artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1.964, respectivamente 
nos termos do artigo 7º da Lei Municipal n º 3.934 
de 05/12/2019. A íntegra do Decreto encontra-se 
no portal de transparência do site da Prefeitura do 
Município de Diadema: www.diadema.sp.gov.br.

§ 2º - Transpor recursos entre elementos da 
mesma modalidade de despesa e entre atividades, 
projetos e operações especiais de um mesmo 
programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 
27 desta Lei, observadas as normas de controle e 
acompanhamento da execução orçamentária; § 3º 
- Transpor recursos para a Administração indireta, 
quanto situações emergenciais devidamente 
comprovadas, desde que a redução recaia 
especificamente sobre as despesas discricionárias. 
§ 4º - Ficarão excluídos do limite estabelecido no art. 
25 desta lei, os créditos adicionais suplementares 
destinados a suprir insuficiências de: I. 
Dotações referentes às sentenças judiciais; II. 
Dotações referentes ao serviço da dívida pública; 
III. Dotações de pessoal, autorizada a redistribuição 
destas dotações, nos termos do parágrafo único, 
artigo 66, da Lei nº. 4.320, de 17de março de 
1964; IV. Despesas financiadas com recursos 
vinculados às operações de crédito, convênios, 
fundos especiais, transferências federais, estaduais 
e instrumentos congêneres; V. Entre dotações 
referentes à transposição de recursos das funções 
Educação, Assistência Social, Saúde e Habitação; 
e VI. Na condição estabelecida no § 3º. Art. 26 - 
Fica o Poder Executivo autorizado a transferir ou 
remanejar parcialmente as dotações orçamentarias 
aprovadas na LOA para o exercício financeiro de 
2021, em decorrência de extinção, transformação, 
transferência, incorporação ou desmembramento de 
órgãos da Administração Direta e Indireta bem como 
alterações de suas competências e atribuições, 
mantida a estrutura programática. Parágrafo único 
- A transferência ou remanejamento de dotações 
orçamentárias, previsto no caput não poderão 
resultar em alteração de valores da programação 
aprovada na LOA do exercício financeiro de 2021. 
Art. 27 - Não sendo encaminhado o autógrafo do 
projeto de lei orçamentária até a data inicial do 
exercício financeiro de 2021, fica o Poder Executivo 
autorizado a realizar a proposta orçamentária até 
a sua conversão em lei no limite de 1/12 avos em 
cada mês. Parágrafo único - A limitação de 1/12 
avos em cada mês a que se refere o caput desse 
artigo não se aplica às despesas de que tratam as 
alíneas a, b, c e d inciso II do paragrafo 3º do art. 166 
da Constituição Federal. Art. 28 - Será assegurada 
a participação popular no processo de elaboração 
e execução orçamentária, através das audiências 
públicas presenciais “e” “ou” eletrônicas, conforme 
mecanismos de transparência da gestão fiscal, 
garantidos pelo art. 48 da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000 e  art. 173 da Lei Orgânica 
do Município. Art. 29 - Integram esta Lei, os anexos 
de metas fiscais e o de riscos fiscais, elaborados 
de acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000, e 
instruções através do manual dos demonstrativos 
fiscais, aplicados aos Municípios da Secretaria do 
Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. Art. 30 - Os anexos integrantes desta 
Lei serão publicados no portal de transparência do 
site da Prefeitura do Município de Diadema – www.
diadema.sp.gov.br. Art. 31 - Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Diadema, 04 de setembro 
de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito 
Municipal; FERNANDO MOREIRA MACHADO/ 
Secretário de Assuntos Jurídicos; JORGE LUIZ 
DEMARCHI/ Secretário de Planejamento e Gestão 
Pública.
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CHAMA INd. COM. INsTALAÇÕes LTdA, 
com CNPJ: 55.595.805/0001-17, CMC: 
194.679-0, informa que extraviou o Livro 
autorizado mod. 010 – vol 1 – da Prefeitura 
de São Bernardo do Campo.
(10,1 2 e 15/09/2020)

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras nº 016/2020 – Contrato nº 001/2020 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO 
LTDA. – Contratação de Posto Automotivo para 
Abastecimento de Diesel, Fornecimento de Lubrificantes e 
Lavagem para Veículos da Fundação Florestan Fernandes.– 
Vigência: 01/09/2020 a 31/08/2021 – Valor do Contrato: 
R$ 9.506,49 (Nove mil quinhentos e seis reais e quarenta 
e nove centavos) – Margareti de Souza Sanches– Diretora 
Presidente.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
Processo de Compras nº 004/2018 – Contrato nº 004/2018 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: T N ABC CONTROLADORA AMBIENTAL 
LTDA. – Contratação de empresa especializada para 
dedetização, desratização e limpeza de caixa d’água para as 
dependências da Fundação Florestan Fernandes. – Vigência: 
28/08/2020 a 27/08/2021 – Valor do Contrato: R$ 6.200,00 
(Seis mil e duzentos reais) – Margareti de Souza Sanches 
– Diretora Presidente.

edITAL de CONvOCAÇÃO PArA A 
CONveNÇÃO MUNICIPAL dA eXeCUTIvA 
MUNICIPAL dO PArTIdO sOLIdArIedAde 

de dIAdeMA
A Comissão Executiva Municipal do PARTIDO 
sOLIdArIedAde 77, do Município de 
dIAdeMA, na forma do Estatuto partidário 
e legislação vigente, CONVOCA: 1. os 
membros titulares e suplentes da Executiva 
Municipal, bem como aqueles elencados 
e aptos conforme o Estatuto Partidário; 2. 
os pré-candidatos do sOLIdArIedAde 
77 nas Eleições 2020; para participarem da 
Convenção Municipal, a ser realizada no 
dia 12 setembro de 2020, no horário das 
09:00 às 13:00 horas, na sede do Partido, à 
Rua João Ramalho nº 423 – Casa Grande, 
neste município, com a seguinte OrdeM 
dO dIA: (i) deliberação sobre coligações 
partidárias no âmbito majoritário, escolha dos 
candidatos aos cargos eletivos majoritários 
e proporcionais, sorteio dos respectivos 
números, e demais deliberações sobre as 
Eleições 2020; (ii) limites de gastos dos 
candidatos, observando o que dispõe a 
Resolução TSE no 23.607/2019; (iii) outros 
assuntos de ordem legal e estatutária no 
interesse do partido, com relação ao pleito 
eleitoral de 2020.
diadema (sP), 04 de setembro de 2020.
__________________________________

JOse sIMÕes de sOUZA
Presidente do sOLIdArIedAde - 

dIAdeMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS 
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 0120/2020 – PC: 0182/2020. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. Sementes p/Hortas Municipais. 
Agendado: 22/09/2020 as 09h00. Pr. Eletrônico: 
0121/2020 - PC: 0191/2020. Objeto: R. de P. p/Forn. 
de Medicamentos. Agendado para: 23/09/2020 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 0122/2020 - PC: 0219/2020. 
Objeto: R. de P. p/Forn. de Protetor Facial e Touca 
Descartável. Agendado para: 23/09/2020 às 09h00. 
Pr. Eletrônico: 0123/2020 - PC: 0218/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de Testes para realização de Exames 
de Eletroforese de Hemoglobina. Agendado para: 
25/09/2020 às 09h00. Pr. Eletrônico: 0124/2020 
- PC: 0198/2020. Objeto: R. de P. p/o Forn. de 
Mat. Odontológico. Agendado para: 25/09/2020 às 
09h00. Informações, e/ou retirada Edital completo, 
mediante pagamento das cópias, sito no Serv. 
Compras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. 
Stª. Dirce - Diadema, em dias úteis das 09:00 às 
15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. www.diadema.
sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0114/2020 - PC: 0179/2020. Objeto: 
Cont. De Prest. De Serv. Continuado Aos Pacientes 
Assistidos Pelo Programa De Oxigenoterapia 
Domiciliar – POD Da Rede De Saúde Do Município 
De Diadema. Locação De Concentradores 
Convencionais E Portáteis De Oxigênio, Cilindros 
De Oxigênio Medicinal Gasoso E Líquido E Equip. 
De Ventilação Não Invasiva, Incluindo Assistência 
Técnica E Manut. Dos Equip.. Tornamos público que 
a Licitação em epígrafe foi adiada “Sine Die”. 
Pr. Presencial: 002/2020 - PC: 295/2019. Objeto: 
Forn. de Mat. de Limpeza – Prod. Químicos e Afins. 
Resumo Ata RP 185/2020 entre Município Diadema 
e Bandeirantes Comércio de Medicamentos e 
Produtos para Saúde Eireli. Itens homologados 
na publicação do Diário Regional dia 01/09/2020.   
Prazo entrega: 10 dias úteis. Vigência: 12 meses a 
partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 093/2020 - PC: 042/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Endodontia. Resumo Ata RP 
184/20  entre Município Diadema e Dental Alta 
Mogiana-Com. de Prod. Odontológicos Ltda. Itens 
homologados na publicação Diário Regional dia 
01/09/20. Pzo entrega: 10 dias uteis. Vigência: 12 
meses a partir desta publicação. 
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a 
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico:  035/2020 - PC: 026/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. De Enfermagem. Ata RP 125/2020 
entre Município Diadema e Medimport Com. de 
Prod. Hospitalares Eireli. Resumo Ata RP 129/2020 
entre Município Diadema e Mogami Import. e 
Export. Ltda. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 09/06/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 167/19 - PC: 168/19. Objeto: Forn. de 
Mat. Elétrico p/Iluminação Pública. Ata RP 412/19 
entre Município Diadema e Rede Elétrica Brasil Ltda 
- EPP. Ata RP 413/19 entre Município Diadema e D. 
Martins Com. e Instalação de Iluminação Urbana. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados no 
Diário Regional de 09/12/19 ref. as atas dos pregões 
em epígrafe.
Pr. Eletrônico:  055/2020 - PC: 096/2020. Objeto: 
Forn. de Raticidas. Ata RP 124/2020 entre Município 
Diadema e Noroeste Comercial de Suprimentos 
Ltda - EPP. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 11/06/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 058/2020 - PC: 089/2020. Objeto: 
Forn. de Seringa p/ Gasometria. Ata RP 131/20 
entre Município Diadema e Scan Médica 
Instrumentos Científicos Eireli. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 11/06/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0110/2020 - PC: 067/2020. Objeto: 
Forn. De Armário Tipo Roupeiro. Pr. Eletrônico: 
088/2020 - PC: 057/2019. Objeto: R. de P. p/o Forn. 
de Mat. de Limpeza – Não Químico. Homologo os 
objetos dos pregões em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 0110/2020 - PC: 067/2020. Objeto: 
Forn. De Armário Tipo Roupeiro. Tornamos pública 
a classificação preços ref. pregão em epígrafe. 
NILKO TECNOLOGIA LTDA, Item: 01 ARMÁRIO 
TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS CONFECCIONADO 
EM ABS. Qtde: 64 uni. Vlr unit: R$1.790,00. 
Marca: NILKO. LOESCH COMERCIO DE ELETRO 
ELETRONICOS LTDA - ME, Item: 02 ARMÁRIO 
TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS CONFECCIONADO 
EM ABS. Qtde: 21 uni. Vlr unit: R$ 1.859,00. Marca: 
NILKO.
Pr. Eletrônico: 088/2020 - PC: 057/2019. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Mat. de Limpeza – Não 
Químico. Tornamos pública a classificação preços 
ref. pregão em epígrafe. SINSAI COMERCIO DE 
DESCARTAVEIS EIRELI, Item: 01 ESPONJA DE 
ESPUMA DUPLA FACE. Qtde: 21160 uni. Vlr unit: 
R$ 0,45. Marca: NOBRE; Item: 03 SACO ALVEJADO 
BRANCO 75X45CM PCT C/5. Qtde: 8470 pct. Vlr 
unit: R$ 14,92. Marca: CAEBI; Item: 09 PÁ PARA 
LIXO C/CABO DE MADEIRA LONGO. Qtde: 
995 uni. Vlr unit: R$ 6,18. Marca: DSR; Item: 12 
ESPONJA LÃ DE AÇO PCTE COM 08 UNIDADES. 
Qtde: 5318 pct. Vlr unit: R$ 1,06. Marca: ALKLIN; 
Item: 14 PANO DE LIMPEZA 50 X 70CM. Qtde: 
16160 uni. Vlr unit: R$ 2,23. Marca: CAEBI; Item: 
16 ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA. 
Qtde: 9340 uni. Vlr unit: R$ 1,20. Marca: BETTANIN; 
Item: 32 BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 
LITROS. Qtde: 1506 pça. Vlr unit: R$ 3,49. Marca: 
ARQPLAST; Item: 42 VASSOURA DE NYLON TIPO 
NOVIÇA CABO METAL. Qtde: 3976 uni. Vlr unit: 
R$ 15,00. Marca: BRILHUS; Item: 86 FLANELA 
AMARELA P/ REMOÇÃO DE PÓ 30X60CM. Qtde: 
2420uni. Vlr unit: R$ 1,53. Marca: CAEBI; Item: 92 
BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 20 LITROS. Qtde: 
394pça. Vlr unit: R$ 10,80. Marca: ARQPLAST; Item: 
101 VASSOURA PARA PISO EXTERNO. Qtde: 
740uni. Vlr unit: R$ 13,42. Marca: BETANNIN; Item: 
113 VASSOURA C/CERDA SINTÉTICA C/CABO 
ALUMÍN. Qtde: 995uni. Vlr unit: R$ 15,51. Marca: 
DSR; Item: 115 RODO DUPLO BASE PP 30CM 
PERFILEM E.V.A. Qtde: 110uni. Vlr unit: R$ 8,04. 
Marca: BETANNIN. Itens Fracassados: 02 / 04 / 05 / 
06 / 07 / 08 / 10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 
22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 /33 / 34 / 
35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 43 / 44 / 45/ 46 / 47 / 
48 / 49 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 
61 / 62 / 63 / 64 / 64 / 65 / 66 / 67/ 68 / 69 / 70 / 71 / 
72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 
84 / 85 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 
98 / 99 / 100 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 
109 / 110 / 111 / 112 / 114 / 116/ 117/ 118 / 119 / 120 / 
121 / 122 / 123 /124 / 125 /126 / 127 / 128/ 129 / 130 
/ 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 /138 / 139 / 
140 /141 /142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148/ 149 
/ 150 / 151/ 152 / 153 / 154.

COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ 44.341.147/0001-10
Balanços Patrimoniais levantados Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo     
                                            Nota
                                                     Explicativa                                                2019                              2018
Circulante     
Caixa e bancos                                       4                                           216.179                           54.000 
Aplicações financeiras                       4                                           183.658                             7.352 
Subvenção a receber                       5                                                      4.339.501                                    - 
Outras contas a receber                       6                                              70.050                                 811 
Despesas antecipadas                                                                    198                                     - 
                                                                                            4.809.586                           62.163 
     
Não Circulante     
Outros créditos                                                                                              6.000                          16.500 
Depositos judiciais                                       7                                           10.576                       4.063 
                                                                                             16.576                     20.563 
Imobilizado liquido                                       8                                         604.813                      731.366 
                                                                                                       604.813                           731.366 
Total do ativo                                                                        5.430.975                  814.092 
Passivo     
                                                                Nota
                                                     Explicativa                                                                 2019                               2018
Circulante     
Fornecedores                                                                                  11.370                              8.727 
Obrigações trabalhistas                       9                                         625.240              380.392 
Obrigações tributárias                     10                                             8.857                 12.841 
Outras contas a pagar                      11                                           24.736                  6.529 
Subvenção prestação de contas       5                                                      4.339.501                                   - 
                                                                                        5.009.704               408.489 
Não Circulante     
Outras obrigações                                     12                                                     -               165.598 
Provisão para demandas judiciais     13                                           10.296                 10.296 
                                                                                             10.296              175.894 
         
Patrimonio social                                     14                                            168.340                         168.340 
Reserva de reavaliação                                                            56.929                 69.737 
Superávit/(Déficit) acumulado                                                             185.705                           (8.368)
                                                                                               410.974                         229.709 
Total do passivo e do patrimônio social                                                            5.430.975                          814.092 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Receita das atividades
Subvenções e parcerias  - Com restrição
Doações e beneficiências  - Sem restrição
Serviços voluntários

(+/-) (Despesas)/receitas operacionais
Despesas administrativas
Despesas com pessoal
Despesas tributárias
Serviços voluntários
Outras receitas
Outras despesas

(=) Superávit/Déficit antes do 
resultado financeiro
Receita (Despesa) Financeira
Receitas financeiras
(-) Despesas financeiras

Superávit/Déficit líquido do exercício

 
Educação 

 4.096.570 
 -   

 9.054 
 4.105.624 

(1.202.261)
(3.287.351)

(19.056)
(9.054)

225.000 
(96.628)

(4.389.349)

(283.725)

4.899 
(30.028)
(25.130)

(308.855)

Assistência 
social 

 320.760 
 492.214 

 1.854 
 814.828 

(97.776)
(285.569)

-   
(1.854)
62.466 

 -   
(322.733)

492.095 

-   
(1.974)
(1.974)

490.120 

Nota
Explicativa

15 
15 

16 
17 

18 
19 

2019 

4.417.330 
492.214 
10.908 

4.920.452 

(1.300.037)
(3.572.920)

(19.056)
(10.908)
287.466 
(96.628)

(4.712.083)

208.369 

4.899 
(32.003)
(27.104)
181.265 

2018 

4.221.032 
469.745 

-   
4.690.777 

(1.119.253)
(3.662.431)

(25.028)
-   

29.916 
(287.446)

 (5.064.242)

(373.466)

11.649 
(40.673)
(29.024)

(402.490)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

                                                                                                                              2019                             2018
Superávit/(Déficit) do exercício                                                                          181.265                      (402.490)
Total de Superávit/(Déficit) abrangente do exercício                                        181.265            (402.490)

As notas explicativas da Administração são parte  integrante das demonstrações contábeis.

“Superávit (Déficit) 
Acumulado”

381.314
12.808 

(402.490)
(8.368)
12.808 

181.265 
185.705

Total
632.199

-   
(402.490)

229.709
-   

181.265 
410.974

Demonstrações das mutações do patrimonio social Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Realização da reserva de reavaliação
Déficit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Realização da reserva de reavaliação
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019

“Patrimônio 
Social”
168.340

-   
-   

168.340

-   
168.340

Reserva de 
Reavaliação

82.545
(12.808)

69.737
(12.808)

 -   
56.929

As notas explicativas da Administração são parte  integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Superávit/Déficit líquido do período
Depreciação
Provisão para demanda judiciais

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Outros créditos
Despesas antecipadas
Outras contas a receber
Depósitos judiciais
Fornecedores
Outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações
Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Baixa de imobilizado
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
Aumento/(diminução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa no inicio do periodo
Caixa e equivalente de caixa no fim do periodo
Aumento/(diminução) de caixa e equivalentes de caixa

2019
181.265 
71.554 

 -   
 252.819 

11.311 
 (198)

 (70.050)
 (6.513)

 2.643 
 18.207 

 244.848 
 (3.984)

(165.598)
 30.666 

55.000 
55.000 

338.485 
61.352 

399.837 
338.485 

2018
 (402.490)

71.619 
 856 

(330.015)

(6.000)
 -   
 -   
 -   

 (2.643)
 (16.343)

 48.237 
 (1.354)
 23.004 
 44.901 

 -   
 -   

(285.114)
346.466 
 61.352 

(285.114)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CAROLINA RIGOLLI GOMES
PRESIDENTE

CPF: 248.155.578-37

CASTELLAR ASSIS CONTABILIDADE LTDA
CHRISTIANO CASTELLAR

Cantador - CRC 1SP 222738/01
CPF: 213.128.258-39

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da 
Comunidade Inamar Educação e Assistência Social, tendo procedido ao exame das informações disponibilizadas, 
considerando, ainda o parecer dos auditores – BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, datado de 24 de agosto 
de 2020, cujo relatório completo encontra-se em poder da organização e tendo recebido os devidos esclarecimentos 
por parte da administração, concluíram nada ter a opor ou reparar com relação as demonstrações financeira referentes 
ao exercício fiscal de 2019, recomendando sua aprovação.

  Fernando Ulhôa Levy                                         Humberto Primon                                            José Roberto Galli

PUBLICIDADE  
LEGAL 

ATAS
BALANÇOS
EDITAIS
CLASSIFICADOS DE EMPREGOS
EXTRAVIOS
ABANDONO DE EMPREGO

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000

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

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”
edITAL de CONvOCAÇÃO PArA A 
C O N v e N Ç Ã O  M U N I C I P A L  d A 
eXeCUTIvA MUNICIPAL dO PArTIdO 

PrOGressIsTAs de dIAdeMA
A Comissão Executiva Municipal do 
PArTIdO PrOGressIsTAs, do Município 
de dIAdeMA, na forma do Estatuto partidário 
e legislação vigente, CONvOCA: 1. os 
membros titulares e suplentes da Executiva 
Municipal, bem como aqueles elencados 
e aptos conforme o Estatuto Partidário; 2. 
os pré-candidatos do PROGRESSISTAS 
nas Eleições 2020; para participarem da 
Convenção Municipal, a ser realizada no dia 
12 setembro de 2020, no horário das 13:00 
às 17:00 horas, na Avenida Rotary nº 135 – 
Serraria, neste município, com a seguinte 
OrdeM dO dIA: (i) deliberação sobre 
coligações partidárias no âmbito majoritário, 
escolha dos candidatos aos cargos eletivos 
majoritários e proporcionais, sorteio dos 
respectivos números, e demais deliberações 
sobre as Eleições 2020; (ii) limites de gastos 
dos candidatos, observando o que dispõe a 
Resolução TSE no 23.607/2019; (iii) outros 
assuntos de ordem legal e estatutária no 
interesse do partido, com relação ao pleito 
eleitoral de 2020.

diadema (sP), 25 de agosto de 2020.
____________________________________

MArIA MArGAreTe
Presidente do PrOGressIsTAs - 

dIAdeMA



Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

EDITAIS DE PROCLAMAS
 Diadema

Rua Silvio Donini, nº 222, Jardim Donini
Diadema - SP

CEP: 09920-530 Tel: (11) 4056-5683
E-Mail:contato@cartoriorcivildiadema.com.br

 
Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de  
costume e publico pela Imprensa Local.
Diadema, 10 de setembro de 2020.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

ELVIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 
e MARIA EDUARDA MERCES SILVEIRA 
REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estagiario, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 10/08/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO DE 
OLIVEIRA FIGUEIREDO e de SANDRA MARIA 
SIQUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
corretora, nascido em DIADEMA - SP, aos 
15/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDNEI DAS MERCES REIS e de DAIANA 
SILVEIRA REIS;

KELVIM KAIO CARVALHO DE SOUSA 
e FERNANDA OSHIKA SALVI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 
25/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JEAN CARLOS NETO DE SOUSA e de 
FRANCILEUDA CARVALHO BARBOSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 
21/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EMERSON GAETANO SALVI e de TELMA 
PAFUME OSHIKA;

VALDETE SANTANA DE CARVALHO  e SONIA 
RODRIGUES DA SILVA , sendo o pretendente: 
, solteiro, aposentado , nascido em ITAMBÉ 
-BA, aos 20/12/1947, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GALDINO MARTINS  CARVALHO  
e de DOSILIA SANTANA CARVALHO ; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, do lar , nascido em DIADEMA - SP, aos 
07/02/1968, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO  e 
de MARIA BATISTA DA SILVA ;

WELIGTON LELIS SOUSA e SABRINA DOS 
SANTOS GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de 
cozinha, nascido em Campos Sales - BA, aos 
08/06/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO CESAR DE SOUSA e de 
SONIA APARECIDA LELIS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante 
de cozinha, nascido em Governador Valadares 
- MG, aos 23/02/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ JOEL GONÇALVES e de 
MILZA ALAIDE GONÇALVES;

JOHNNY LEAL DE ALMEIDA e NATASHA 
BRANCO LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de projetos, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 25/04/1992, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JAILDO LEAL 
DE ALMEIDA e de SILVINA NASCIMENTO 
CERQUEIRA LEAL; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
telemarketing, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 21/09/1998, residente 
em Diadema - SP, filho de DELMIRO SANTOS 
LIMA e de NEUSELI MARIA BRANCO;

RODRIGO DE FREITAS e GISELDA TERESA 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico 
eletronico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
05/02/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIA ROBERTA DE SANTA CRUZ 
DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente social, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 04/04/1975, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
DOS SANTOS e de TERESINHA DE JESUS 
DOS SANTOS;

ROBSON SOUZA RUAS e NATTACHAH 
MACHADO DA CRUZ SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de PCP, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 31/10/1990, residente em Diadema - SP, 
filho de NEUMANI SILVA RUAS e de ROSA 
SOARES DE SOUZA RUAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
contabil, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
05/12/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de RAIMUNDO VANIO CORREIA DE SOUSA 
e de MARGARIDA MACHADO DA CRUZ;

EDILSON JOSÉ BELO e LETICIA SILVA 
GUIMARÃES,  sendo o  pre tendente :  
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 06/09/1996, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ COSMO 
BELO e de MARIA EUNICE DA SILVA BELO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de escritorio, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 14/10/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de SIDNEI GUIMARÃES 
TEIXEIRA e de JOSEFA ADRIANA DA SILVA 
TEIXEIRA;

GILSON FERREIRA DE OLIVEIRA LINS 
e MARILDA MAIA DE LIMA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
divorciado, jornalista , nascido em PALMARES 
- PE, aos 14/04/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SEVERINO FERREIRA LINS e de 
MARIA DAS OLIVEIRA LINS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , divorciado, lider de 
limpeza , nascido em SANTA MARIA DA BOA 
VISTA - PE, aos 03/03/1972, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NESTOR MANOEL DE 
LIMA e de MARIA MARIA DE LIMA ;

SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS e 
DANIELE CRISTINA FELIZARDO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, açougueiro, nascido em Säo 
Paulo - SP, aos 26/11/1968, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
FRANCISCO DOS SANTOS e de LAURA 
JOVINA DA CONCEIÇÄO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , 
nascido em SÃO CAETANO DO Sul - SP, aos 
16/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDER FELIZARDO e de CELIA REGINA 
FELIZARDO ;

DENIS SANTANA GUIMARÃES e BIANCA 
BARBOSA MEIRELES RIBEIRO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
18/03/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDISON DESTRO GUIMARÃES e de 
MARINA CASSIA SANTANA GUIMARÃES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, balconista, nascido em SANTO 
ANDRÉ - SP, aos 19/02/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RAILTON MOREIRA 
RIBEIRO e de APARECIDA MEIRELES 
BARBOSA RIBEIRO;

LEONARDO PIRES LACERDA ALVES e 
TACILA NAIARA MARTINS ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico eletrônico, nascido em São Paulo - SP, 
aos 03/12/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSE LACERDA ALVES e de MARIA 
DA GLORIA PIRES LACERDA ALVES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente comercial, nascido em Diadema - SP, 
aos 21/05/1994, residente em Diadema - SP, 
filho de GERALDO PEREIRA ALMEIDA 
FILHO e de MARIA ALCINEIA HERCULANO 
MARTINS ALMEIDA;

LEANDRO DO NASCIMENTO e ALICE 
REGINA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, zelador, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/07/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ABDIAS 
ANTONIO DO NASCIMENTO e de MARIA 
NAZARÉ DO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, 
nascido em Apucarana - PR, aos 11/07/1975, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
JOSE DE OLIVEIRA e de IZABEL SANTIAGO 
DE OLIVEIRA;

GUILBERTH MARIANO SANTANA DA SILVA 
e CAMILA AMBRUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, 
nascido em Diadema - SP, aos 14/01/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de GERSON 
SANTANA DA SILVA e de NILDA MARIANO 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 10/03/2001, residente em Diadema 
- SP, filho de RENATO AMBRUS e de MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS AMBRUS;

MAICON ALMEIDA VIEIRA e DRIELY 
IASMIM DOS SANTOS PEREIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 31/01/1987, residente em Diadema - 
SP, filho de MAURICIO ALMEIDA VIEIRA e de 
MARIA PERPETUA OLIVEIRA SILVA VIEIRA 
; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, recepcionista, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 18/04/1989, residente em 
Diadema - SP, filho de MARCELO APARECIDO 
PEREIRA e de ELAINE CRISTINA DOS 
SANTOS;

DANIEL DOS ANJOS CAETANO e RAQUEL 
VIEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 
17/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ FRANCISCO CAETANO e de ELIANA 
FRANCISCA DOS ANJOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, 
aos 01/12/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÄO VICENTE DOS SANTOS e de 
VALDENILDE VIEIRA DOS SANTOS;

FABIO ALVES PEREIRA e SANDRA DIAS 
LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 28/10/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO 
ALVES PEREIRA e de LUISA ALVES 
PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, manicure, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
07/11/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EUFRASIO ALMEIDA LEITE e de DEBORA 
DIAS LEITE;

ROBISMAR EUSTAQUIO DA SILVA e 
PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
encanador industrial, nascido em Presidente 
Epitácio - SP, aos 06/03/1964, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALÉRIO JOSÉ DA 
SILVA e de OLGA HENRIQUE DE ANDRADE 
E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Londrina 
- PR, aos 25/03/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 
e de LAVINA MARIA MOREIRA DOS SANTOS;

SAMUEL DE  CASTRO EUZEBIO  e 
JAQUELINE VITORIA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de pintura, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 07/11/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ CARLOS EUZEBIO e de 
SILVANA GONZAGA DE CASTRO EUZEBIO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 04/11/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLEMENCIA MARIA DOS SANTOS;

FABIO LUIZ VITAL DE SOUZA  e ALINE 
CORREA BERNARDES, sendo o pretendente:  
nac ional idade bras i le i ro ,  d ivorc iado, 
encarregado , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 02/12/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO VITAL DE SOUZA  e de 
LIDIA TAVARES DE SOUZA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, professora , 
nascido em SÃO CAETANO DO Sul - SP, aos 
14/07/1981, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NORIVAL CORREA BERNARDES  e de 
ZILDA DE MENEZES BERNARDES ;

WADILSON TERTULIANO DA SILVA e ELIANE 
SEVERINA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em BOM JARDIM - 
PE, aos 20/10/1973, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTONIO TERTULIANO DA 
SILVA e de MARIA DE LOURDES DE LIMA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em RECIFE - PE, aos 
03/05/1981, residente em Diadema - SP, filho 
de PEDRO ANTONIO DA SILVA e de TERESA 
SEVERINA DA SILVA;

JULIO QUIRINO DA SILVA e JULIANA DE 
SOUZA MIRANDA DE SANTANA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
líder de setor, nascido em São Paulo - SP, 
aos 17/01/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSIVAL QUIRINO DA SILVA e de 
ANA LÚCIA RIBEIRO DA ROCHA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ REIS DE SANTANA e de JOVELINA 
DE SOUZA MIRANDA DE SANTANA;

JOSIVALDO DA SILVA SOUSA e ANA 
CRISTINA MARIA DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, nascido em Itainópolis - PI, aos 
30/03/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA e 
de MARIA DA SILVA SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em João Pessoa - PB, aos 09/02/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ALEXANDRE BARBOSA e de RITA MARIA 
DE JESUS;

MARCOS VINICIUS PEREIRA SENA CRUZ 
e MARIA LUIZA PEREIRA RODRIGUES DOS 
SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 26/07/1994, residente 
em Diadema - SP, filho de EDSON SENA 
CRUZ e de RUTH PEREIRA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
02/07/2001, residente em DIadema - SP, filho 
de MARCIO MESSIAS DOS SANTOS e de 
ALEXSANDRA PEREIRA RODRIGUES;

DANIEL PEREIRA BARBOSA e THAÍS 
SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 
31/03/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARCIO LUIZ BARBOSA e de 
VALDINEA PEREIRA BRITO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/09/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ALVES DE OLIVEIRA e de MARIA APARECIDA 
SILVA DE OLIVEIRA;

MARLON DOUGLAS VIEIRA SERVIO 
e JULIANA SOUZA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
20/09/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEBASTIÃO SERVIO SOBRINHO e 
de MARIA PASTOURA VIEIRA SERVIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 
15/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDGARD DOS SANTOS e de ROSEMAR 
MENDES DE SOUZA;

VALDEMÍ DE MATOS e DAYANA MESSIAS DE 
SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, garçon, nascido em 
OLIVENÇA - AL, aos 02/05/1979, residente em 
Diadema - SP, filho de SANTINA MARIA DA 
CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 28/05/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de DURVAL APARECIDO 
DE SOUZA e de CELEUSA MESSIAS;

JUAN  WELLINGTON MARQUES DE 
OLIVEIRA  e KATYLEN  MARIANO DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, autonomo , nascido em SANTO 
ANDRÉ - SP, aos 04/04/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MILTON CEZAR DE 
OLIVEIRA  e de LUCIANA MARQUES DA SILVA 
; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, do lar , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 30/05/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARLINDO MARIANO DA SILVA  e de 
FRANCISCA NEIDE SANTIAGO ;

ADENILSON PRATES RODRIGUES e CICERA 
MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de produção, nascido em GUARULHOS - SP, 
aos 16/01/1985, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ADELINO RODRIGUES e de 
JUDITE CRUZ PRATES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, oficial de 
serviços gerais, nascido em CATENDE - PE, 
aos 09/08/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEVERINO BENEDITO DA SILVA e 
de EROTILDES NATÁLIA DA CONCEIÇÃO;

CICERO GOMES DA SILVA e EVELY 
SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, confeiteiro, 
nascido em Pombal - PB, aos 04/05/1968, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
CASSIMIRO DA SILVA e de OLIVIA GOMES 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônoma, nascido 
em Pedra - PE, aos 01/02/1995, residente 
em Diadema - SP, filho de RUBEM SILVA 
DOS SANTOS e de LEONILDA SILVA DOS 
SANTOS;

CAIO WILLIAN DE JESUS FERREIRA e 
SIMONE RODRIGUES DE SOUZA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - 
SP, aos 27/10/1999, residente em Diadema 
- SP, filho de MARIO LUCIO FERREIRA e de 
CLEIDE REGINA DE JESUS FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Pedra Branca - CE, aos 
15/01/1993, residente em Diadema - SP, filho 
de GERALDO GONÇALVES DE SOUZA e de 
FRANCISCA HELIA RODRIGUES DE SOUZA;

ARI ANDREOTTI DA CRUZ e LUCIENE MARIA 
PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, grafico, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/03/1962, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON 
ANDREOTTI DA CRUZ e de ODILA TAVARES 
DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
RIBEIRÃO - PE, aos 27/03/1964, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL GOMES 
DA SILVA e de MARIA DE LOURDES PEREIRA 
DA SILVA;

RODOLPHO EVANGELISTA SILVA DE LIMA 
e THAUANY SANTOS DE SOUZA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, leiturista, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 19/12/1990, residente em Diadema 
- SP, filho de OBERTO JOSÉ DE LIMA e de 
RAQUEL EVANGELISTA SILVA DE LIMA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 15/07/1996, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSE LAZARO DE SOUZA NETO e 
de ELIENE DOS SANTOS SILVA;

MARCOS ANTONIO SILVA MARTINS e 
HELLEN ADLEY MOREIRA DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 29/11/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALEX SANDRO JOSÉ 
MARTINS e de MARILZA DA SILVA BRAGA 
MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itapevi 
- SP, aos 18/04/2001, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ ROGERIO DOS SANTOS 
e de ELENILDA MOREIRA DOS SANTOS;

A L I S O N  D O S  S A N TO S  e  E L A I N E 
APARECIDA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de 
segurança, nascido em DIADEMA - SP, aos 
30/06/1975, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO PEDRO DOS SANTOS e de MARIA 
VANDA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em JAPURÁ - PR, aos 06/04/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL 
BATISTA FERREIRA e de ELZA MARIA 
FERREIRA;

GUILHERME TEIXEIRA GOMES e CAROLINE 
DE SOUZA BERNARDO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, controlador 
de almoxarifado, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 23/04/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CARLOS ANTONIO DA 
SILVA GOMES e de ELIANE MARIA TEIXEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assist. de depart. pessoal, nascido 
em Diadema - SP, aos 06/02/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARCOS FIDELIS 
BERNARDO e de LUCILAINE GONÇALVES 
DE SOUZA;

ROBERTO DREGER DOS SANTOS e LUSIA 
MORAES DE ABREU, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, 
nascido em ITABERABA - BA, aos 16/06/1981, 
residente em Diadema - SP, filho de JONAS 
RIBEIRO DOS SANTOS e de JANICE 
NOGUEIRA DREGER; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresaria, 
nascido em Diadema - SP, aos 17/09/1982, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
ANTONIO DE ABREU e de FRANCISCA DE 
MORAES;

WILLY LUIZ SILVA DOS SANTOS e RAFAELA 
APARECIDA DIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
tecnico tpm, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/07/1993, residente em 
Diadema - SP, filho de MARCO LUIZ SILVA 
DOS SANTOS e de ROSEMEIRE MARIA 
SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em Diadema - SP, aos 04/09/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de VANILDO 
CARLOS DIAS e de VERA LUCIA PEREIRA 
RAMOS DIAS;

JOSE CORREIA DA SILVA IRMÃO e IVONE 
MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacional idade bras i le i ro,  d ivorc iado, 
aposentado, nascido em Ipoti - PE, aos 
25/04/1947, residente em Diadema - SP, filho 

de IDELFONSO CORREIA DA SILVA e de 
MARIA DA PENHA TAVARES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentada, nascido em Barreiros - PE, aos 
02/06/1955, residente em Diadema - SP, filho 
de IZAEL SATURNINO DA SILVA e de MARIA 
ODETE DA CONCEIÇÃO SILVA;

MARCOS DOS SANTOS e ALICE CALDEIRA 
RODRIGUES LUCENA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
nascido em Souto Soares - BA, aos 20/06/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
ROSA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, frentista, 
nascido em Diadema - SP, aos 17/09/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
DE SOUZA LUCENA e de ALICE CALDEIRA 
RODRIGUES DE ARAUJO;

JEFERSON JOSÉ CORONADO e SILVANA 
CARVALHO DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de maquina, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 13/05/1980, residente 
em DIADEMA - SP, fi lho de ANTONIO 
CORONADO e de VERA LUCIA CORONADO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, assistente de recursos humanos, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/03/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
CARVALHO DE SOUZA e de JANDIRA 
NUNES DE SOUZA;

MAICON VEIGAS  e AMANDA GOMES SILVA , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 22/06/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MAURO VEIGAS  e de MARIA 
CRISTINA DO NASCIMENTO VEIGAS ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
vendedora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
25/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ENOCH NEVES DA SILVA  e de LUCIANE 
GOMES SANTOS SILVA ;

IGOR FELIPE DA SILVA ARAUJO e YSLA 
GOMES DE ALENCAR, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 30/09/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ERALDO MEDEIROS DE ARAUJO 
e de DENISE DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
de departamento pessoal, nascido em IRECÊ 
- BA, aos 28/11/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARCOS VALÉRIO CUNHA DE 
ALENCAR e de JOSEFA INACIO GOMES;

JOSÉ MARCOS SILVA SANTOS e HELENITA 
FERREIRA DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de pátio, nascido em Salvador - BA, aos 
08/06/1969, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ ALVES SANTOS e de MARGARIDA 
SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, diarista, nascido em 
Salvador - BA, aos 23/08/1969, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ERMANDO 
FRANCISCO DE JESUS e de MARINA SALES 
FERREIRA;

DANILO GRIGOLIN SOUZA e MAYRA 
DUARTE DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, lider de 
pintura, nascido em CORONEL FABRICIANO 
- MG, aos 10/11/1997, residente em Diadema 
- SP, filho de ADILSON CAMPOS DE SOUZA 
e de GLAUCIA REGINA GRIGOLIN ALVES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cuidadora, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 10/05/2000, residente em 
Diadema - SP, filho de MARCOS AURELIO 
DE OLIVEIRA e de SILVANA DUARTE DE 
OLIVEIRA;

ALEXANDER DA SILVA DIAS  e SOLANGE  
SILVA DA COSTA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 02/09/1977, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ LUCIO DA SILVA DIAS  e 
de DINALVA DA SILVA DIAS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, enfermeira 
, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 04/05/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de HERMES LOPES DA COSTA  e 
de MARIA JOSÉ SILVA DA COSTA ;

PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CORREIA 
e ACSA PEREIRA DE ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista, nascido em Belo Horizonte - MG, 
aos 21/07/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PEDRO GONÇALVES CORREIA e 
de ANA PAULA DE OLIVEIRA CORREIA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheira, nascido em São Paulo - SP, aos 
22/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOAO DOS SANTOS ALMEIDA e de EVA 
PEREIRA DE ALMEIDA;

FRANCISCO FILOMENO DA SILVA e ADRIANA 
MENEZES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de produção, nascido em PEDRA BRANCA - 
CE, aos 17/02/1976, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SEBASTIÃO FILOMENO DA 
SILVA e de RITA RODRIGUES DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em SÃO CAETANO 
DO SUL - SP, aos 08/02/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANA MENEZES DE 
LIMA;

ROBSON IGNACIO DA FONSECA  e FABIANA 
ALMEIDA DA CUNHA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, agente de 
viagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
26/02/1983, residente em Diadema - SP, filho 
de VANDERLEI MOREIRA DA FONSECA e 
de APARECIDA IGNACIO DA FONSECA ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, analista de RH, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/09/1980, 
residente em Diadema - SP, filho de JUAREZ 
ALVES DA CUNHA  e de DORALICE ALMEIDA 
DA CUNHA;

ANTONIO FERREIRA FRANÇA e SILVANA 
OLIVEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, viúvo, jardineiro, 
nascido em Caatiba - BA, aos 13/06/1963, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
RODRIGUES DE FRANÇA e de DAVINA 
FRANCISCA RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Itabuna - BA, aos 25/10/1975, 
residente em Diadema - SP, filho de GUILDO 
JOÃO DOS SANTOS e de ANÁLIA OLIVEIRA 
SANTOS;

LEONEL ALLYSON DE LIMA FERNANDES 
e LUDMILA FRANCINE SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
tecnico em segurança do trabalho, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 16/11/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de AIRSON DA SILVA 
FERNANDES e de EDILAINE FERREIRA 
DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 22/11/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADEMIR ANTONIO 
DA SILVA e de LOURDES JUSTINO SILVA;

MIQUEIAS FERNANDES DE OLIVEIRA e 
NATHÁLIA CRISTINA MENEZES DAS NEVES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, polidor, nascido em Guanambi - BA, 
aos 18/10/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MILTON JOSÉ DE OLIVEIRA e 
de IZABEL FERNANDES DE JESUS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

cuidadora de idosos, nascido em Diadema - SP, 
aos 21/01/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ROBERTO MARQUES DAS 
NEVES e de ANA CRISTINA DE MENEZES 
DAS NEVES;

ERIVELTO DE JESUS SILVA e ROSIMERE DE 
SOUSA EVANGELISTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de 
fabricação, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/06/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOAQUIM BERNARDO DA SILVA e de 
ANITA VITORIA DE JESUS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Lider de 
logística, nascido em Cajazeiras - PB, aos 
26/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MOACY EVAQNGELISTA e de ROSA DE 
SOUSA EVANGELISTA;

REINALDO DOS SANTOS VIEIRA  e GEISE 
ALVES DE ANDRADE GONÇALVES , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
preparados , nascido em LAJEDO - PE, aos 
13/11/1988, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ BEZERRA VIEIRA  e de MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, op. de 
telemarketing , nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 01/12/1992, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ DOMINGOS 
GONÇALVES  e de MARCIA ALVES DE 
ANDRADE GONÇALVES ;

GIANLLUCCA GRAZZIANI LAGE PENASSO 
e BRUNA XAVIER DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 21/03/1998, residente em Diadema - 
SP, filho de LUIS CARLOS PENASSO e de 
VANIA APARECIDA LAGE PENASSO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de escritorio, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 10/03/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA e 
de JOSEFA BARBOSA XAVIER DE OLIVEIRA;

MATHEUS MARCELINO BARBOSA e 
LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de caixa, nascido em São 
Paulo - SP, aos 03/01/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BARBOSA e 
de MARIA CÍCERA MARCELINO DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 09/04/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
MIRANDA DE OLIVEIRA e de DALVINETE 
FERREIRA LEITE;

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS e 
DANIELA ROCHA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 
19/09/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO LOPIS DOS SANTOS 
e de MARIA FERREIRA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de saúde bocal, nascido em São Paulo 
- SP, aos 10/02/1982, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DOS 
SANTOS e de MARIA JOSÉ SANTANA 
ROCHA DOS SANTOS;

FÁBIO ANTONIO DE LIMA e ALCIONE 
MARIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empilhador, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/06/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
JOSÉ DE LIMA e de MARIA APARECIDA DA 
SILVA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operadora de maquina, 
nascido em CALUMBI - PE, aos 25/07/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
CICERO BELARMINO DOS SANTOS e de 
NATIVA DA PENHA ROSA DOS SANTOS;

ERLLAN PEREIRA DA SILVA e JUÇARA 
LIMA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 
12/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDIVALDO AVELINO DA SILVA e de MARIA 
LÚCIA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, promotora 
de vendas, nascido em Poções - BA, aos 
30/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MILTON DOS SANTOS e de MARIA DE 
JESUS SOARES LIMA;

MARCOS VINICIUS LUZ DA ROCHA e 
EVELLYN DOS SANTOS LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Ajudante de cozinha, nascido em São Paulo - 
SP, aos 23/05/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CARLOS ALBERTO JESUS 
DA ROCHA e de ROSENI GOMES LUZ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Atendente de farmacia, nascido 
em Diadema - SP, aos 21/10/1995, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTONIO ROSIVAL 
DOS SANTOS LIMA e de EDVANIA DOS 
SANTOS LIMA;


