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Vendas registraram em junho o quarto mês seguido de queda, mas auxílio emergencial atenuou a retração

Varejo do ABC acumula perdas de 
R$ 1,7 bilhão durante a pandemia
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O comércio varejista do ABC per-
deu R$ 1,7 bilhão em decorrência da 
crise provocada pela pandemia do 
novo coronavírus. A estimativa foi 
feita pelo Diário Regional com base 
em dados da pesquisa mensal real-
izada pela Federação do Comércio 
do Estado de São Paulo (Fecomer-
cioSP). Desde março, o setor faturou 
R$ 12,1 bilhões nos sete municípios, 
com queda de 12,2% ante o apurado 
no mesmo pe¬ríodo do ano passado. 
A projeção considera o volume que 
deixou de ser vendido pelo varejo am-
pliado – que inclui as atividades de 
veículos e material de construção – no 
período que se estende entre março, 
quando a disseminação da covid-19 

começou no país, e o final de junho. 
O setor registrou em junho o quarto 
mês consecutivo de queda no fatura-
mento no ABC. Porém, alguns setores 
já retomaram o ritmo pré-pandemia, 
turbinados pelo auxílio emergencial 
pago pelo governo. Em junho, o va-
rejo dos sete municípios vendeu R$ 
3,44 bilhões, montante 1,0% inferior 
ao apurado no mesmo mês de 2019, 
segundo a FecomercioSP.  Trata-se do 
quarto mês seguido de queda nesse 
tipo de comparação, mas o tombo 
foi menor do que os registrados em 
maio (-17,3%), abril (-27,6%) e março 
(-3,2%). No acumulado do primeiro se-
mestre, a queda nas vendas é de 6,4%, 
para R$ 18,9 bilhões. Página 4

Design e tecnologia 
são os destaques do 
novo Peugeot 208, 
que chega ao Brasil

Covid-19: Brasil tem 
130 mil óbitos e 
4,28 milhões de 

casos acumulados

pandemia

veículos

quarentena

diadema

Idosos e pessoas de alto risco 
sofrem mais com o isolamento social 

prolongado por conta da covid-19
A mudança de hábitos provocada 

pela pandemia de coronavírus traz 
consequências econômicas, sociais 
e emocionais. O isolamento social 
prolongado tem levado idosos e pes-

soas de alto risco de contágio à de-
pressão e à busca por ajuda médica. 
As redes sociais e o uso de tecnolo-
gias não suprem a falta que fazem os 
beijos e abraços.

Vereador Ronaldo Lacerda recorre ao MP 
para barrar construção de usina de lixo
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País perdeu 4,6 milhões de leitores 
em quatro anos, revela pesquisa

Agências do INSS retomam atendimento 
presencial na próxima segunda-feira

Divulgação/Peugeot

O lançamento do novo 208, apre-
sentado nesta semana à imprensa, 
é parte fundamental da estratégia 
de revigoração da Peugeot.  O mod-
elo, que inaugura a nova identidade da 
marca no Brasil, tem como destaques 
design e tecnologia. Para tentar voltar 
ao “top 10” do mercado brasileiro, a 
marca renovou sua linha de produtos, 
aprimo rou o pós-venda e mudou até o 
visual das concessionárias. Página 6
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã  Tarde  Noite
35º
19º

Com todas as regiões na fase amarela, 
Plano São Paulo será  atualizado mensalmente 

flexiBilização da quarentena

O Estado de São Paulo divulgou 
nesta sexta-feira (11) o novo mapa 
da quarentena e, diante da queda 
nos números da covid-19, todas as 
regiões já estão na fase amarela. Fran-

ca e Ribeirão Preto, que eram as únicas 
regiões que estavam na fase laranja, 
passaram para essa nova etapa; 95% 
do Estado já estava nessa fase desde 
4 de setembro.  O governo anunciou, 

ainda, que a atualização do Plano São 
Paulo passará de quinzenal a mensal, 
ou seja, a próxima atualização pre-
vista no plano será feita no dia 9 de 
outubro. Página 3



Política
jornalismo@diarioregional.com.br

Sábado e Domingo, 12 e 13 de setembro de 2020  2

Ronaldo Lacerda vai ao MP para 
barrar construção de usina de lixo
Vereador afirma que projeto que prevê a implementação do equipamento não traz estudo de impactos

ANGELICA  RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O pré-candidato ao Exe-
cutivo de Diadema pelo PDT, 
Ronaldo Lacerda, afirmou ao 
Diário Regional que vai ao 
Ministério Público (MP) para 
tentar barrar a lei que, por 
meio de convênio com a Sa-
besp, prevê a implementação 
de uma planta industrial de 
tratamento de resíduos na ci-
dade. Segundo o parlamentar, 
a questão do lixo merece pro-
fundo debate não só em Dia-
dema, como em todo o ABC.

“De uma hora para outra 
o prefeito (Lauro Michels/PV) 
veio com projeto para cons-
truir uma usina para incinera-
ção de lixo. Esse tema estava 
sendo discutido no Consórcio 
(Intermunicipal ABC) sobre 
os rumos que vamos dar na 
questão do lixo. De repente 
chega na Câmara esse projeto 
de lei sobre convênio com a 
Sabesp, de 45 anos, renovável 
por mais 45, para construção 
da usina de incineração, sem 
nenhum estudo de viabilidade e 
de impacto ambiental. O projeto 
simplesmente autoriza a Sabesp 
a usar o terreno (próximo ao 
Jardim Amuad) para cons trução 
da usina de lixo. Além disso, 
prevê um novo modelo de 
cobrança da taxa de lixo, que 
passa para a conta de água de 

cada munícipe. Trata também 
que será analisado o custo de 
funcionamento, e o que pas-
sar (do arrecadado) o município 
tem a responsabilidade de co-
brir”, destacou Lacerda. 

Lacerda afirmou que falta-
ram informações como a pre-
visão do valor para funciona-
mento do equipamento e que 
o município teria de arcar com 
o custo da planta e da cons-
trução da usina. “De repente, 
no meio da pandemia, veio 
outro projeto que prevê re-
passe de R$ 1 milhão para 
a Sabesp fazer a planta da 
usina. Ou seja, além de no 
primeiro projeto não constar 
nada disso, ainda não previa 
que teríamos de pagar o custo 
da construção e da planta. 
Agora, no Plano Plurianual 
(PPA) já há previsão de R$ 17 
milhões para a construção.  
Então, como vamos receber 
uma usina que tem impactos 
ambientais e na saúde; receber 
caminhões, treminhões, car-
retas, tudo isso sem nenhum 
estudo, nenhum cálculo dos 
danos que vai causar e ainda 
pagar a conta?, questionou. 

O parlamentar também 
criticou a falta de manifesta-
ção da pasta de Meio Ambien-
te em relação ao projeto. “Na 
verdade, 15 vereadores se pau-
tam na tese de que a usina é 

uma coisa boa para a cidade. 
Inclusive, o candidato do 
prefeito (Pretinho/DEM) ao 
Executivo está fazendo esse 
discurso de que a usina vai 
gerar energia. Energia para 
que? Quem vai ser beneficia-
do? Como será distribuída?”

Lacerda afirmou que aguar-
da estudo de impacto da usina 
para contrapor a defesa do 
projeto. “É muito preocupante, 
pois estamos em ano eleitoral. 
O que esse bolo tem de recheio 
não sabemos e, por isso, vamos 
lutar contra. Então, estamos 

aguardando esse estudo para 
entrar no Ministério Público e 
tentar a anulação da lei, mos-
trando que está errada e que 
vai trazer danos irreparáveis 
para a população”, pontuou.

n O CONVÊNIO
O convênio, que não inclui 

a coleta (continuará a cargo do 
município), prevê que o lixo, 
em vez de ser levado para os 
aterros, terá como destino 
planta industrial de trata-
mento de resíduos, onde será 
feita a separação de materiais 

Arquivo

Lacerda: “é muito preocupante, pois estamos em ano eleitoral”

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.

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

recicláveis, transformando o 
lixo orgânico em combustível 
deri-vado de resíduo (chama-
do “CDR”). A parte reciclável 
será destinada a uma Central 
de Triagem e aproveitada por 
cooperativas de catadores 
de lixo. O CDR poderá ser 
comercializado para abaste-
cimento de fornos indus-
triais ou ser destinado para 
a geração de energia elétrica. 
A previsão é que o projeto en-
tre em operação a partir de 
dezembro de 2022. 

A prefeitura informou, 
recentemente,  que o acordo 
prevê  que a cobrança da 
taxa do lixo do município 
mantenha o seu valor atual, 
sendo transferida da taxa do 
IPTU para a conta de água e 
esgoto emitida pela Sabesp. 
Com o recurso proveniente da 
taxa, a companhia pretende 
contratar um operador para 
fazer a disposição dos rejeitos 
e a comercialização de recic-
láveis e do CDR e/ou ener-gia. 

À época da assinatura do 
contrato, o prefeito Lauro Mi-
chels (PV) afirmou que “obje-
tivo do contrato é garantir me-
lhorias na coleta e destinação 
dos resíduos domésticos, ade-
quando o município às novas 
políticas de destinação, dando 
fim ao encaminhamento de re-
síduos à aterros sanitários”.

PDT de Diadema 
descarta acordo 
com PSB para 
primeiro turno

O presidente do PDT de Di-
adema, Roberto Holanda, des-
cartou qualquer tipo de acordo 
com o PSB, que tem como 
pré-candidato ao Executivo 
o vereador Marcos Michels, 
visando às eleições. “Primei-
ramente, temos nossa chapa, 
que é pura, com o vereador 
Ronaldo Lacerda a prefeito e o 
Professor Fábio Júnior a vice. 
Outra questão é que somos de 
esquerda. Então, nosso alinha-
mento é com partidos que têm 
ideologias semelhantes às nos-
sas. Não podemos fazer acordo 
com um partido que está na 
base do governo. Vai de en-
contro a tudo acreditamos e 
defendemos”, destacou.

Holanda afirmou que, 
em eventual segundo turno, 
o posicionamento do PDT 
será estar ao lado de partidos 
de esquerda. “O PSB mudou 
muito. Hoje, por exemplo, há 
representantes da cúpula par-
ticipando de eventos ao lado 
de bolsonaristas. Então, houve 
distanciamento da essência. 
No PDT somos pelo trabalha-
dor, pela população; brizolistas 
(defensores das ideias de Leonel 
Brizola) na essência.” 

Ronaldo Lacerda ponde-
rou que existem conversas 
com todos os partidos, mas 
que o PDT tem chapa conso-
lidada. “Tenho muito respei-
to pela pessoa do Marcos Mi-
chels. Porém, está descartada 
qualquer mudança. Seremos 
eu e o Fábio Junior repre-
sentando o PDT.” (AR)
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Covid-19: todas as regiões de 
S.Paulo estão na fase amarela
Atualização do Plano São Paulo passará a ser mensal, ou seja, a próxima será feita em 9 de outubro

Governo do Estado de SP

Pela primeira vez, desde 
o início de implementação 
do Plano São Paulo, todas as 
regiões do Estado ficaram clas
sificadas na fase 3 – amarela. O 
plano de retomada econômica 
e de convivência com a pan
demia do novo coronavírus, 
começou a funcionar em São 
Paulo no dia 1º de junho.

Desde a última classifica
ção, feita no dia 4, apenas duas 
regiões do ainda se mantin
ham na Fase 2 – Laranja do 
Plano São Paulo: Ribeirão Pre
to e Franca. Porém, nessa nova 
atualização, evoluíram de fase 
e passaram a ser classificadas 
também na amarela.

O Plano São Paulo é divi
dido em cinco fases que vão 
do nível máximo de restrição 
de atividades não essenciais 
(vermelho) a etapas identifica
das como controle (laranja), 
flexibilização (amarelo), aber
tura parcial (verde) e normal 
controlado (azul). O plano 
também é regio nalizado, ou 
seja, o Estado foi dividido em 
17 regiões (com a região me
tropolitana dividida em cinco 
subregiões) e cada uma delas é 
classificada em uma fase.

Na Fase 3 – Amarela é 
permitido o atendimento pre

sencial em bares, restaurantes, 
salões de beleza, barbearias, 
academias, shoppings, comér
cios de rua, escritórios em geral 
e concessionárias pelo período 
de oito horas por dia, com capa
cidade limitada a 40%, com ex
ceção das academias, que tem 
capaci dade limitada de 30%.

Os estabelecimentos de 
alimentação que estão loca
lizados em regiões há pelo 
menos 14 dias na fase marela 
podem funcionar até as 22h.  
Na fase amarela também é 
permitida a reabertura de 
eventos, convenções e ativi
dades culturais. No entanto, 
para que isso ocorra, a região 
precisa estar há 28 dias na fase 
amarela e só é permitido pú
blico sentado, com capacidade 
limitada a 40%.

O governo paulista res
salta que, apesar da reabertura 
econômica, as pessoas devem 
evitar sair de casa, mantendo 
a quarentena sempre que for 
possível. O governo alerta 
também que, ao sair de casa, 
as pessoas devem fazer uso 
de máscara e sempre evitar as 
aglomerações.

n MUDANÇAS
O governo paulista anun

ciou nesta sexta (11) que 
a atualização do Plano São 
Paulo passará de quinzenal 
a mensal, ou seja, a próxima 
atualização prevista no pla
no será feita somente no dia 
9 de outubro. Isso, segundo 
o governo, vai dar mais se
gurança e estabilidade para a 
mudança de fase.

Outra mudança anunciada 
pelo Centro de Contingência 
do Coronavírus em São Paulo, 
responsável pelas ações rela
cionadas à pandemia do novo 
coronavírus, é que, caso uma 
região regrida em seus indica
dores, como por exemplo, au
mentando a sua capacidade 
hospitalar, ela será colocada 
imediatamente e diretamente 

na Fase 1 – Vermelha pulando 
a Fase 2 – Laranja.

“Não haverá retorno para 
a fase laranja, o que aumenta 
a responsabilidade de prefei
tos, secretários municipais de 
saúde e da própria população. 
Afinal, a população precisa se 
resguardar e se proteger, obri
gatoriamente usando máscara 
ao sair de casa, seguir o distan
ciamento social de 1,5 metro, 
lavar as mãos e usar álcool em 
gel”, disse o governador de São 
Paulo, João Doria.

Na Fase 1 – vermelha 
somente os serviços consi
derados essenciais, como de 
logística, abastecimento, segu
rança e saúde podem funcio
nar. (Agência Brasil)

Brasil tem 130 mil mortes por 
coronavírus e 4,28 milhões de casos

Só 21 prefeituras dizem que escolas 
estaduais de São Paulo já voltaram

País perdeu 4,6 milhões de leitores 
em quatro anos, mostra pesquisa

O balanço diário do Minis
tério da Saúde trouxe, nesta 
sextafeira (11), total de 
130.396 óbitos por covid19 
desde o início da pandemia. 
Nas últimas 24 horas, foram 
874 novos registros de óbitos 
em função da doença. Ontem o 
sistema contabilizava 129.522 
falecimentos. Ainda há 2.467 
mortes em investigação.

O número de pessoas in
fectadas desde o início da pan
demia atingiu 4.282.164. Entre 
quinta e sextafeira, as secretar

Apenas 21 prefeituras paulis
tas informaram que as atividades 
já retornaram nas escolas esta
duais. É o que indica um levanta
mento preliminar realizado pela 
União dos Dirigentes Munici
pais de Educação do Estado de 
São Paulo (UndimeSP) com 496 
cidades do Estado (de um total de 
645 municípios). O governo es
tadual vem afirmando que 128 
municípios sinalizaram retorno 
das escolas da rede em setembro.

Os resultados preliminares 
da pesquisa apontam que, em 

O Brasil perdeu, nos últimos 
quatro anos, mais de 4,6 milhões 
de leitores, segundo dados da 
pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil. De 2015 para 2019, a por
centagem de leitores no Brasil 
caiu de 56% para 52%. Já os não 
leitores, ou seja, brasileiros com 
mais de 5 anos que não leram 
nenhum livro, nem mesmo em 
parte, nos últimos três meses, 
representam 48% da população, 
o equivalente a cerca de 93 mi
lhões do total de 193 milhões de 
brasileiros.

Internacional

O atentado às Torres 
Gêmeas completoi 19 anos 
nesta sextafeira (11) em um 
momento em que a cidade de 
Nova York vive um cenário de 
crise pela pandemia do novo 
coronavírus. Apesar disso, 
a maior metrópole norte
americana manteve sua ho
menagem anual aos quase 3 
mil mortos no atentado de 11 
de setembro de 2001. Desta 
vez, os familiares das mi lhares 
de vítimas gravaram seus de
poimentos, algo bem diferente 
dos tradicionais pronuncia
mentos ao vivo.

O memorial do “Marco 
Zero”, um dos locais mais vis
itados pelos milhões de turis
tas que vão a Nova York todos 
os anos, foi aberto nesta sexta 
pela primeira vez desde março.

O que aconteceu em 11 de 
setembro de 2001

Terroristas da AlQaeda 
lançaram dois aviões contra 
os edifícios do World Trade 
Center  as chamadas Tor
res Gêmeas em Nova York. 
Três mil pessoas morreram e 
mais de 6 mil ficaram feridas 
com os desabamentos. Anos 
depois, milhares de pessoas 
desenvolveram câncer e ou
tros males graves, sobretudo 
de pulmão, ligados à nuvem 
tóxica que se manteve durante 
semanas no local.

Mais tarde naquele dia, 
outro avião foi lançado no Pen

tágono em um acidente que 
deixou 184 mortos, entre fun
cionários do governo ameri
cano e passageiros do avião 
da American Airlines. Uma 
quarta aeronave sequestrada 
por militantes da AlQaeda 
caiu na Pensilvânia e deixou 44 
mortos.

Avanço do terrorismo
Os atentados foram segui

dos por ataques à bomba da 
Al Qaeda em Londres, em 
Madri e em outras partes 
mundo, desencadeando uma 
campanha internacional para 
prender os membros da orga
nização. Os ataques mudaram 
a geopolítica mundial, com os 
Estados Unidos declarando 
“guerra ao terror”. Em março 
de 2003, o país começou a 
Guerra com o Iraque, o que 
levou à derrubada de Saddam 
Hussein O conflito terminou 
onze anos depois, com 115 mil 
civis iraquianos mortos, além 
de 4.483 militares americanos.

Em maio de 2011, quase 
uma década depois do 11 
de setembro, tropas de elite 
dos EUA mataram o líder 
da AlQaeda e o mentor dos 
ataques, Osama bin Laden, 
no Paquistão. O julgamento 
dos cinco homens acusados de 
planejar os ataques de 11 de 
setembro, incluindo o que se 
diz responsável por eles, Kha
lid Mohammed, está marcado 
para janeiro de 2021. (AE)

11 de setembro completa 
19 anos: relembre o atentado

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/09/2020 às 10:40 - 2º Público Leilão: 01/10/2020 às 10:40

DORA PLAT, Leiloeira Oficial, Matrícula JUCESP nº 744, com escritório à Av. Angélica, nº 1.996, 6º an-
dar, Higienópolis, São Paulo/SP, autorizada por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-
01, levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online nos termos do artigo 27 da Lei 
9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte 
imóvel: Apartamento nº 34 (trinta e quatro), localizado no 3º andar do Edifício Acapulco, inte-
grante do Condomínio Costa Marina, na Rua Armando Pinelli, nº 262, no Bairro do Taboão, nes-
te distrito, município e comarca, com a área total de 105,2017m², área real de uso privativo de 
56,0370m², área real de uso comum de 49,1647m², correspondendo-lhe a fração ideal do terreno 
e coisas de uso comum de 0,24311%, cabendo-lhe o direito de uso de 01 (uma) vaga de estacio-
namento de veículo descoberta, em lugar indeterminado. Imóvel objeto da matrícula nº 41.173 
do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Diadema/SP. Observação: Imóvel ocupado. 
Desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 caput e parágrafo único da lei 9.514/97. 
1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 371.020,13 (Trezentos e setenta e um mil, vinte reais e treze 
centavos) 2º PUBLICO LEILÃO – VALOR: R$ 196.245,65 (Cento e noventa e seis mil, duzentos e 
quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).  O arrematante pagará à vista, o valor da ar-
rematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão 
para lavratura e registro de escritura, e com todas  as despesas que vencerem a partir da data de 
arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Fica a Fidu-
ciante FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, brasileira, viúva, cabeleireira, RG nº 1.972.951-SSP/PI, CPF 
nº 005.387.073-56, residente e domiciliada na cidade de São Bernardo do Campo/SP,  intimada(s) da 
data dos  leilões  pelo presente edital. A(s) devedora(es)  fiduciante(s)  será(ão)   comunicada(s)   na 
forma do parágrafo 2º-A   do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas,  horários  
e locais  da realização  dos  leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo a(s) fiduciante(s) readquirir(em) o 
imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de pre-
ferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% 
do Leiloeiro, conforme estabelecido  no parágrafo  2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97,  ainda que outros 
interessados  já tenham efetuado  lances  para  o respectivo  lote do leilão. Os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar conhecimento  do  edital  completo através do site www.zukerman.com.br. 

Quem não anuncia nunca é lembrado

Anuncie: 4057-9000

ias de saúde de estados notifi
caram 43.718 novos diagnósti
cos positivos de infecção pelo 
novo coronavírus. Na quinta, o 
painel do Ministério da Saúde 
trazia 4.238.446 casos.

São Paulo é o estado com 
o maior número de mortes 
(32.338), seguido por Rio de Ja
neiro (16.883), Ceará (8.666), 
Pernambuco (7.817) e Pará 
(6.299). Já Roraima é tem o 
menor número de óbitos em 
decorrência do novo coro
navírus (609). (Agência Brasil)

4% dos municípios que respon
deram ao levantamento, as aulas 
da rede estadual foram retoma
das. Segundo a Undime, “os co
mitês municipais de contingen
ciamento, que avaliam a situação 
dos casos e que estão ouvindo os 
pais e professores, não conside
ram o cenário adequado para a 
retomada, uma vez que muitas 
cidades têm situações peculiares 
e não finalizaram ou estrutura
ram os protocolos de segurança, 
pedagógicos, socioemocionais, 
entre outros recursos.”  (AE)

As maiores quedas no per
centual de leitores foram obser
vadas entre as pessoas com en
sino superior  passando de 82% 
em 2015 para 68% em 2019 , e 
entre os mais ricos. Na classe A, 
o porcentual de leitores passou 
de 76% para 67%. O brasileiro lê, 
em média,  cinco livros por ano, 
sendo aproximadamente 2,4 
livros lidos apenas em parte e, 
2,5, inteiros. A Bíblia é apontada 
como o tipo de livro mais lido 
pelos entrevistados e também 
como o mais marcante. (ABr)
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Varejo do ABC reage, mas acumula 
perdas de R$ 1,7 bilhão na pandemia
Vendas registraram em junho o quarto mês seguido de queda, mas auxílio emergencial atenuou retração

Apesar da melhora pro
gressiva nas vendas, o comér
cio varejista do ABC já deixou 
de faturar R$ 1,7 bilhão em 
decorrência da crise provo
cada pela pandemia do novo 
coronavírus. A estimativa foi 
feita pelo Diário Regional 
com base em dados da pesqui
sa mensal realizada pela Fede
ração do Comércio do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP).

De março a junho, o setor 
fa turou R$ 12,1 bilhões nos 
se te municípios, com queda de 
12,2% ante o apurado no mes
mo pe ríodo do ano passado.

A projeção considera o vo
lume que deixou de ser vendi
do pelo varejo ampliado – que 
inclui as atividades de veículos 
e material de construção – no 
período que se estende de 
março, quando a dissemina
ção da covid19 começou no 
país, e o final de junho.

O setor registrou em junho 
o quarto mês consecutivo de 
que da no faturamento no ABC. 
Porém, alguns setores já reto
maram o rit mo prépandemia, 
tur binados pelo auxílio emer
gencial pago pelo governo.

Em junho, o varejo dos sete 
municípios vendeu R$ 3,44 bi
lhões, montante 1,0% inferior 
ao apurado no mesmo mês de 
2019, segundo a FecomercioSP. 

Tratase do quarto mês 
se  guido de queda nesse tipo 
de comparação, mas o tom bo 
foi menor do que os registra
dos em maio (-17,3%), abril 
(-27,6%) e março (-3,2%).

No acumulado do primeiro 

semestre, a retração nas ven
das no ABC é de 6,4%, para 
R$ 18,9 bi lhões. No mesmo 
período, o Estado de São Paulo 
teve queda menor, de 3,3%.

“Isso acontece porque a 
eco nomia do ABC é bastante 
dependente da indústria e dos 
ser viços, que sofreram muito 
nesta crise e também na de 
2015 e 2016, enquanto o In
terior do Esta do teve o varejo 
puxado pelo agronegócio, que  
conseguiu se salvar”, explicou 
Guilherme Diet     ze, asses sor eco 
nômico da Fe comercioSP.

A velocidade de retoma da 
do varejo no ABC não é homo
gênea. Enquanto as lojas de 
eletro domésticos e eletrôni cos 
(19,5%), materiais de cons
trução (11,5%) e supermerca
dos (15,6%) tiveram aumento 
nas vendas na comparação en

tre junho e o mesmo mês do ano 
passado, os segmentos de lojas 
de vestuário, tecidos e calçados 
(44,9%) e concessionárias de 
veí culos (25,6%) sofreram que
da na mesma comparação.

“A liberação do auxílio emer
gencial pelo governo impulsio
nou a compra de itens essen
ciais no período. Além disso, 
o isolamento social e o home 
office obrigaram as famílias a 
fa zer adequações no domicí
lio, com a compra de com
putador e pequenas reformas 
para possibilitar o trabalho re
moto”, prosseguiu Diet     ze.

A expectativa da Fecomer
cioSP é de retomada econômi
ca lenta e gradual do varejo, 
uma vez que as famílias ten
dem a continuar priorizando 
os gastos com bens essenciais. 
Isso porque muitas tiveram a 

renda diminuída – devido a de
missões ou redução de salários 
– e ainda estão receosas com os 
impactos da crise no orçamen
to. Além disso, a preocupação 
com a saúde, em razão da 
disseminação do novo coro
navírus, limita a circulação 
nos centros de compras.

A projeção da Fecomer
cioSP para o varejo do ABC é 
de encerrar o ano com retração 
ao redor de 9%. A previsão, 
porém, foi feita antes de o go
verno anunciar a liberação de 
mais quatro parcelas de R$ 300  
do auxílio emergencial.

“As parcelas adicionais devem 
compensar as perdas na massa 
de rendimentos decorrente das 
demissões e das reduções de sa
lário, o que dá algum alento 
para as vendas do Natal”, disse 
Diet     ze. (Reportagem Local)

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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Ocontrole de gastos e despesas pessoais pode ser uma 
coisa normal e corriqueira para muitas pessoas, mas não 
tão comum para outras.

Você controla seus gastos e despesas? Sabe para 
onde está indo cada centavo de seu dinheiro?

Vamos descobrir?
Ter o controle de gastos mensais é importante e útil para 

diversos fins, como criar reserva financeira, planejar uma viagem, 
investir ou mesmo comprar algo de desejo, como TV, carro ou casa 
própria.

Porém, caro(a) leitor(a), realizar o controle de seus gastos 
exige disciplina, atenção e, inicialmente, pode parecer chato e 
complicado. Porém, como tudo na vida, se tornará um hábito e você 
se acostumará com esta “nova” atividade, que lhe trará benefícios e 
conhecimento.

A forma mais simples e que permite obter total conhecimento 
sobre suas entradas e saídas de dinheiro (receitas e despesas) é 
montando uma planilha de Excel. Na planilha você pode realizar 
projeções, simulações, “descobrir” para onde está indo seu dinheiro 
e, principalmente, onde está gastando mais do que deveria.

Existem diversas planilhas prontas e gratuitas disponíveis 
na internet, bastando apenas baixálas, mas você também pode 
utilizar aplicativos de celular para realizar seu controle financeiro.

Apenas a título ilustrativo, cito três deles:  Organizze Gostos, 
Mobills – Controle de Gastos e Meu Dinheiro. 

Agora que você já decidiu por onde vai controlar seus gastos, 
vou lhe passar algumas dicas de atitudes que você vai precisar 
incorporar.

Anote todos os gatos, crie o hábito de gastar e anotar e assim 
que tiver a oportunidade, repasse estas informações à planilha.

Organize suas despesas por grupos de gastos, como 
Alimentação, Moradia, Estudos, Carro, Vestuário, Diversão, Saúde, 
entre outros. 

Para apurar ainda mais suas despesas, crie subgrupos. No grupo 
Alimentação, por exemplo, crie subgrupos restaurantes, mercado. 
Outro exemplo: no grupo Carro, crie os subgrupos Combustível, 
Estacionamento, Manutenção, Seguro, IPVA. Assim, seu controle 
será ainda mais detalhado.

Lembrese sempre de pegar comprovantes de compras a débito, 
a crédito, bem como notas fiscais. Isso ajudará a lembrar onde 
foram feitos os gastos. 

Não esqueça de que sua planilha deve conter também todos 
os valores de entrada de dinheiro em sua casa, como salário, 
comissões, extras e até mesmo o 13º salário.

Pronto! Adquirindo o habito de anotar todos os gastos e 
repassálos à planilha, depois de um tempo, você certamente 
terá total controle sobre suas despesas e gastos, aproveitando 
ainda para observar onde é possível economizar e poupar.

Boa sorte!

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com 

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

Você sabe exatamente 
onde gasta seu dinheiro? 

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

INSS retoma atendimento presencial em metade das agências
Após terem o atendimento 

presencial suspenso por cerca de 
seis meses, em decorrência da 
pandemia de covid19, as agên
cias do Instituto Nacional do Se
guro Social (INSS) retomam as 
atividades a partir de segunda
feira (14) em todo o país. 

Na primeira fase de reaber

tura, no entanto, somente 
os atendimentos agendados 
previamente serão realiza
dos nas agências, incluindo, 
em alguns casos, a retomada 
da perícia médica previden
ciária, que ocorrerão apenas 
em unidades específicas.

Segundo o INSS, cerca de 

600 agências devem reabrir na 
semana que vem. O número 
representa menos da metade 
das unidades do INSS, mas cor
responde às maiores agências, 
com mais capacidade de atendi
mento. O governo vai divulgar 
durante a semana a lista com
pleta das agências abertas, mas 

o segurado já pode consultar a 
informação no aplicativo Meu 
INSS ou no telefone 135. 

As pessoas só devem ir às 
agências com agendamento 
feito pelo telefone 135 ou pelo 
aplicativo. O horário de funcio
namento será de 7h às 13h, de 
segunda a sextafeira. (ABr)

Helena Pontes/Agência IBGE

Segmento de supermercados foi o que menos sentiu a queda nas vendas decorrente da pandemia
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“Não sou feita para ficar sem 
beijos e abraços. São essenciais 
para mim. Sou conhecida na área 
da saúde pelos meus abraços. 
Abraço ajuda a curar. É muito 
tempo. Estou endoidando.” A 
afirmação da diademense Vera 
Lúcia Martinez resume o senti
mento de milhares de pessoas 
para quem as redes sociais e a 
tecnologia não substituem in
teiramente o contato físico, e so
frem neste período de isolamen
to social por conta da pandemia 
de coronavírus.

Vera afirma que é de altís
simo risco, por conta de alergia 
que a impede de tomar diversos 
tipos de medicamentos, além de 
estar na faixa acima dos 60 anos. 
Porém, o fato de ficar longe das 
filhas e dos netos – são cinco – a 
levou a desenvolver síndrome 
do pânico, agravada pelo fato de 
perder amigas para a covid.

“A gota d’água foi meu neto, 
que vinha me visitar e falava 
comigo pela janela dizer: ‘vovó, 
não pode nem um abraço bem 
fraquinho?’ Eu que sempre aju
dei todos – afinal, são mais de 30 
anos atuando na área da saúde – 

precisei de ajuda médica. Aguen
tei firme até meados de maio, 
mas foram muitas perdas: o 
contato, a morte de amigas que 
estiveram ao meu lado quando 
eu precisei, mas, principalmente, 
a morte de minha sogra, de quem 
cuidei até começar a pandemia. 
Fiquei em casa imaginando 
cada minuto do velório, do en
terro. Não desejo isso para nin
guém”, destaca.

n EMOÇÃO
Para diminuir a angústia da 

mãe com o isolamento, as fi
lhas de Vera preparam uma sur
presa. “Minhas filhas quase me 
mataram de emoção. No Dia das 
Mães, as duas se paramentaram 
(com máscaras, aventais, luvas, 
roupas esterilizadas) e vieram até 
em casa me abraçar.”

A depressão também chegou 
sem que Olindina Fernandes, de 
79 anos, sentisse. “No começo 
estava tudo bem. Fiquei viúva 
há pouco tempo, mas fiz terapia 
e achava que estava forte emo
cionalmente. Quando percebi 
estava no fundo do poço. Precisei 
recorrer a medicamentos para 
melhorar. No começo você não 
sente falta das visitas. Os tele
fonemas suprem a necessidade 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

de contato, mas com o passar do 
tempo você que ver as pessoas, 
sentar no sofá para conversar. 
Tomar um café. Estou melhoran
do aos poucos, mas ainda tenho 
recaídas. Tem dias choro e não 
tenho vontade de sair da cama, 
depois passa e assim vou levan
do”, conta Olindina.

Terezinha Souza também 
sofreu com os efeitos do isola
mento social, mas a doença de 

um familiar a fez vencer a de
pressão. Acostumada a sair para 
fazer compras, pagar as contas 
e se exercitar, Terezinha destaca 
que nos primeiros dois meses 
estava tudo bem, mas depois a 
tristeza começou a pesar. “Es
tava me sentindo muito triste, 
inútil. Porém, meu filho adoeceu 
e minha nora, além de trabalhar, 
precisou correr com ele e não 
tinha tempo de preparar a ali

Pandemia: isolamento social aumenta 
a solidão de idosos e pessoas de risco

Ribeirão Pires 
promove prevenção 

ao suicídio no 
Setembro Amarelo

Equipes da saúde e as
sistência social da Prefeitura de 
Ribeirão Pires intensificaram 
neste mês as ações de preven
ção ao suicídio, na campanha 
Setembro Amarelo. Além dos 
atendimentos de rotina, o tema 
foi inserido na programação 
para ampliar o diálogo e o acesso 
às informações sobre serviços 
públicos disponíveis para o su
porte da população.

Os profissionais da rede de 
saúde mental – Centros de Apoio 
Psicossociais (CAPS Infantil, 
Adulto e Álcool e Drogas) – es
tão promovendo atividades de 
conscientização para pacientes, 
familiares e comunidade. A ação 
inclui abordagens em grupo, re
forço de orientação aos pacien
tes, integração entre os CAPS so
bre o tema suicídio, a integração 
de pacientes do CAPS Infantil e 
CAPS AD (doação de pipas confec-
cionadas pelos pacientes do CAPS 
AD para as crianças atendidas no 
CAPS I); ação de sensibilização 
junto à população na área de co
mércio, entre outras. (RL)

Diadema divulga 
e-mail para tirar 
dúvidas sobre a
Lei Aldir Blanc 

A Secretaria de Cultura de Di
adema divulga o email  secultdi
adema@diadema.sp.gov.br para 
que os trabalhadores da cultura 
da cidade possam tirar dúvidas 
e obter mais informações sobre 
a Lei Aldir Blanc.  O dispositivo 
federal viabiliza auxílio emer
gencial de R$ 3 bilhões para 
as diversas categorias de artis
tas brasileiros, que tiveram de 
para lisar suas atividades em 
razão da covid19.

Para Diadema virão R$ 2,622 
milhões, recursos que serão 
destinados para manutenção 
de Espaços de Cultura e Ações 
de Fomentos. Para que a classe 
artística local possa usufruir o 
beneficio, a prefeitura realiza 
cadastramento municipal que 
pode ser feito acessando o link 
diadema.sp.gov.br/parcerias .

Para àqueles com dificul
dades em utilizar do sistema on
line para fazer o cadastramento, 
a Secretaria de Cultura fornece 
o formulário físico, que pode ser 
preenchido manualmente. (Re
portagem Local)

São Caetano 
realiza inquérito 
de covid-19  na 

comunidade escolar
A partir da próxima segunda

feira (14), a Prefeitura de São 
Caetano,  em parceria com o 
Inpes/USCS (Instituto de Pesquisa 
da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul), inicia nova etapa 
do inquérito epidemiológico 
para mapear a atual situação da 
pandemia de covid19 na cidade.  

Essa nova etapa destinase 
especialmente à comunidade 
escolar: alunos, professores e 
funcionários das 64 escolas mu
nicipais do município. A pro
posta é mapear toda a situação 
do quadro educacional da cidade, 
tanto de alunos quanto de pro
fessores e funcionários. 

Entre os dias 14 e 18 serão 
feitos 1.900 testes rápidos, 
número que representa amostra 
de cerca de 7,5% de cada grupo 
a ser testado. “Essa amostra 
abrange todas as faixas etárias, 
desde o Berçário. A realização 
do teste não significa que esta
mos nos preparando para voltar 
às aulas presenciais neste ano”, 
esclareceu o secretário de Educa
ção, Fabricio Coutinho. (RL)

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Seja nosso Franqueado!
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Saúde e Segurança para sua Empresa

mentação especial que meu filho 
precisava. Tomei essa tarefa para 
mim e hoje sei que sou útil. Me 
devolveu o ânimo.”

n NOVOS HÁBITOS
A pandemia do novo coro

navírus chegou e exigiu novos 
hábitos, desde a forma de con
sumir até se socializar, tirando o 
ser humano da zona de conforto. 
Dentre “as novas formas” de se 

viver em meio à pandemia, o iso
lamento social mexeu com o emo
cional da maioria das pessoas, 
principalmente dos que estão no 
grupo de risco, como idosos e os 
portadores de comorbidades.

Segundo Guilherme Alcân
tara Ramos, coordenador do 
Núcleo de Atendimento Psi
copedagógico do Centro Univer
sitário UniCuritiba, é necessário 
se atentar que a pandemia exige 
o “isolamento social geográ
fico”, mas não o “isolamento 
afetivo”. “Existe uma diferença 
bem grande entre um distancia
mento e outro. Nossa orientação 
é para que as pessoas encurtem 
distâncias aproveitando o que a 
tecnologia tem de melhor e es
timulem os afetos.”

De acordo com o coordena
dor, o fato de as visitas e festas 
não estarem liberadas, a fim 
de evitar aglomerações, não in
valida a criatividade. Assim vale 
organizar happy hours, festas de 
aniversário, chás de bebê,  entre 
outros tipos de confraterniza
ções virtuais. “Fisicamente não 
estão no mesmo espaço, mas 
quando se conectam, se reabas
tecem e reforçam o vínculo emo
cional, o que é extremamente 
benéfico e necessário”, destaca.

Idosos sentem mais 
a falta com contato 

físico e de visitas de 
netos e familiares
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Design e tecnologia 
são os destaques do 
novo Peugeot 208, 
que chega ao Brasil 

importado com  
motor 1.6 16V Flex

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

questão de 
ATITUDE

Em 2019, a Peugeot vendeu 
apenas 21.613 veículos no Brasil, 
o que rendeu a pouco edificante 
13ª posição no ranking nacional. 
Para tentar voltar ao “top 10” 
do mercado brasileiro, a marca 
renovou sua linha de produtos, 
aprimorou o pós-venda e mudou 
até o visual das concessionárias. 
O lançamento do novo 208, apre-
sentado nesta semana à impren-
sa, é parte fundamental de sua 
estratégia de revigoração.

Prevista para maio, a estreia 
da nova geração do 208 foi adi-
ada por causa da pandemia da 
covid-19 e só ocorre agora. Na 
Europa, onde foi lançado no ano 
passado, o modelo fez sucesso e 
arrebatou prêmios importantes, 
como o “Car of the Year”. A linha 
2021 é produzida em El Palo-
mar, na Argentina. A fábrica de 
Porto Real (RJ), onde era feita 
a geração anterior, será desti-
nada ao futuro 1008 – utilitário 
espor tivo montado sobre a mes-
ma pla taforma CMP do novo 
208 – e a modelos da Citroën. 

A nova geração estreia no país 
a assinatura visual da marca e a 
mais recente versão do painel de 
instrumentos i-Cockpit, agora 
3D. Terá ainda a versão elétri ca 
e-GT, que só chegará em 2021 e 
tornará o 208 o primeiro hatch 
compacto do Brasil a oferecer op-
ções de motor flex e elétrico.

A chegada do 208 inaugura 
a nova identidade mundial da 
marca no Brasil. Sua carroceria 
encorpada é sutilmente mais 
longa, mais larga e mais baixa 
do que a do antecessor. A silhu-
eta evoca esportividade. A dian-
teira associa elementos da nova 
assinatura visual da Peugeot 
na parte inferior com o “olhar 
felino” dos faróis e o “dente de 
sabre” formado pela ilumina-
ção com faróis full-LED. A am-
pla grade ostenta o indefectível 
logotipo do leão ao centro. 

A traseira é inspirada nos 
SUVs 3008 e 5008 e traz  aca-
ba mento em black piano, que 
une as lanternas e se estende por 
toda a largura da tampa do porta-
malas. Em harmonia com o con-
junto óptico frontal, as lanternas 
são dotadas de elementos lumi-
nosos na forma de três garras.

Revelado em 2010 no carro-
conceito SR1, o primeiro i- Cock-
pit – com seu volante pequeno e  
painel de instrumentos elevado – 
surgiu junto com o primeiro 208, 
no início de 2012. Alastrou-se por 
toda a linha Peugeot e tornou-se 
símbolo da marca. No atual 208, 
surge a nova geração do i-Cock-
pit, batizada como i-Cockpit 3D, 
que adiciona um cluster em três 
dimensões à receita complemen-
tada pelo volante Sport Drive, 
de dimensões reduzidas e base 
acha tada. O painel de instrumen-
tos é elevado e a central multimí-
dia touchscreen de sete polegadas 
tem conectividade com Android 
Auto e CarPlay. No novo cluster, 
que dispõe de tecnologia ho-
lográfica em 3D, algumas infor-
mações aparecem projetadas em 
destaque, mais à frente do visor 
principal, aproximando-se dos 
olhos – além de maior eficiência, 
permite leitura mais confortável. 

A linha 2021 do 208 marca a 
estreia da produção de hatches 
na versátil Common Modular 
Platform (CMP), uma das mais 
modernas do Grupo PSA, que 
adapta suas dimensões para 
atender às diferentes neces-
sidades. Pode, inclusive, ser ado-
tada para versões convencionais 
e elétricas na mesma linha de 
produção – como é o caso do 208 
e sua configuração “verde” e-GT. 

A plataforma também é 
res ponsável pela introdução 
de inovações tecnológicas de 
assistência à direção, seguran-
ça e comodidade do Peugeot 
Driver Assist, todas reservadas 
à versão Griffe. A configuração 
top de linha do 208 traz de 
série sistemas como alerta de 
colisão, frenagem de emergên-
cia, alerta e correção de mudan-
ça de faixa, auxílio de farol alto, 
reconhecimento de placas e de 
limite de velocidade exibido 
no painel de instrumentos. O 
carregamento de smartphone 
sem fio está disponível a partir 
da versão intermediária Allure. 

Além dos sistemas autôno-
mos de assistência ao moto-
rista, o 208 Griffe incorpora 
requintes como teto de vidro 
panorâmico, rodas de liga leve 
de 16 polegadas diamantadas, 
escapamento cromado, ar-con-
dicionado automático digital, 
volante multi funcional em cou-

ro, chave pre  sencial com co-
mandos de aber  tura das portas 
e da tampa do compartimento 
de carga, partida do motor por 
botão, faróis full-LED, assisten-
te de estacionamento VisioPark 
180º e sensores de chuva, cre-
puscular e de estacionamento.

Na gama flex, o novo 208 
é sempre movido pelo motor 
1.6 16V – que, com etanol, de-
senvolve 118 cv e 15,5 kgfm de 
torque, já bastante conhecido 
na linha Peugeot. O propulsor 
atua sempre associado à trans-
missão automática sequencial 
de seis marchas, com os modos 
de condução Eco e Sport. 

Embora seja mais antigo, o 
1.6 16V Flex oferece mais po-
tência e torque do que o 1.2 Pu-
retech aspirado flex da versão 
anterior feita em Porto Real, que 
entregava 84 cv e 12,2 kgfm na 
gasolina e 90 cv e 13 kgfm no 
etanol. Todavia, isso talvez não 
baste para entusiasmar quem 
esperava que o 208 viesse com 
o moderno 1.2 turbo, de 130 cv. 

Os preços do 208 partem de 
R$ 74.990 na versão Active, vão 
a R$ 82.490 na Active Pack, pas-
sam por R$ 89.490 na Allure e 
atingem R$ 94.990 na Griffe.

Fotos: Divulgação/Peugeot

Dacia revela primeiras imagens da nova geração dos compactos Logan, Sandero e Stepway
Concebidos pela romena Da-

cia, do grupo Renault, o se dã 
Logan e seus hatches Sandero e 
Stepway terão nova geração na 
Europa no final deste mês, com 
chegada ao Brasil em 2022. A 
linha Sandero/Logan recebeu 
facelift no mercado brasileiro 
em 2019. O sedã compacto foi 
lançado no Brasil em 2004, en-
quanto a estreia do hatch – que 
era o modelo mais vendido da 
marca francesa no país antes 
do Kwid – ocorreu em 2007. 

Com os novos Sandero, Step-

way e Logan, a Dacia apresenta a 
terceira geração da família total-
mente revista e com design repa-
ginado. Nos últimos 15 anos, 
a montadora romena ope rou 
verdadeira metamorfose e im-
pôs-se como a marca líder em 
segmentos específicos. O San-
dero tornou-se, desde 2017, o 
automóvel mais vendido a cli-
entes particulares na Europa.

O novo Sandero mostra  for-
te personalidade e sensação de 
grande robustez. O para-brisa 
é mais inclinado e o teto, mais 

baixo, tornando as linhas mais 
fluidas. Com altura em relação ao 
solo mais elevada, o novo Step-
way é o modelo mais polivalente 
da gama Dacia, com imagem de 
crossover e capô exclusivo. 

Resenhada, a si lhu eta do no -
vo Logan é mais es guia e di nâ-
mica e ligeiramente mais com-
prida. As demais informações, 
especialmente das motorizações, 
serão divulgadas no dia 29.

Garras de leão nos faróis e dente de sabre 
caracterizam a nova identidade visual do 208, que 
será oferecido com motores flex ou 100% elétrico

Versão 100% elétrica e-GT virá da Europa 
em 2021, mas Peugeot já aceita encomendas

Se o novo 208 flex vem da 
Argentina, sua versão elétrica  
e-GT será importada da Europa. 
Só chegará às ruas brasileiras no 
início de 2021, mas a Peugeot 
já aceita encomendas. Segun do 
a fabricante, o e-GT faz de ze ro 
a 100 km/h em 8,3 segun dos, 
tem motor capaz de entregar 
26,5 kgfm de torque imediato 
e 136 cv de potência (100 kW). 

O 208 e-GT pode ser carrega-
do em tomadas convencio nais 
residenciais ou em carre gadores 

rápidos, como os en contrados 
em estações de recar ga. Depen-
dendo no nível de carga e do 
dispositivo utilizado, é pos-
sível preencher 80% da bateria 
em apenas 30 minutos. 

Quem comprar um 208 
e-GT receberá um sistema de 
recarga das baterias da uni-
dade de potência desenvolvi-
do especificamente para uso 
em tomadas convencionais.

Há três modos de con-
dução. O Eco tem como foco 

a otimi zação da autonomia, o 
Drive é indicado para garantir 
o conforto ideal nos desloca-
mentos do dia a dia e, por fim, 
o Sport prioriza o desem-
pe nho, utilizando a potência 
e o torque máximos. 

O modelo também ofere ce 
dois modos de frenagem: Mo-
de rado, para sensações semel-
hantes às de um veículo a com-
bustão, e Aumentado, para 
uma frenagem controlada pelo 
pedal do acelerador. (LHMP)

Hatch aposta em uma cabine bastante 
futurista, com direito a painel de instrumentos 
com efeito 3D nas versões mais caras

DANIEL DIAS
AutoMotrix Terceira geração da família de compactos da Dacia teve o design totalmente revisto

Divulgação/Renault
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

DE DIADEMA
Tradição em negócios 

imobiliários desde 1969

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

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 
Centro - Diadema

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

Terreno – Centro 
Diadema

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

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

R$ 425.000,00 
Ref.: AP000205

Casa 
Taboão -Diadema

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

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

R$ 470.000,00 - Ref.: AP000851

Apartamento 
Jd. Arcoiris -Diadema

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

R$ 195.000,00 - Ref.: AP000780

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

C
R

EC
I: 

02
06

1-
J

Casa 
Centro -Diadema 

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

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

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

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL.

Anuncie: 4057-9000
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Prefeitura do  
MunicíPio  de diadeMa

Publicidade Legal

Serviços GeraisIndicador de Saúde

Quem não 
é visto, não é 
lembrado

‘‘
’’

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

/diarioregionaloficial
/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

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

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

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

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

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

ä

avisos

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

GRUPO BIOMÉDIC
INFORME

GRUPO  
BIOMÉDIC

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

Medicina Ocupacional e Engenharia de 
Segurança do Trabalho

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

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Dr. Paulo Eduardo Romeiro Biomédico Sanitarista
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.

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)

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 08.08.2020 
DAS PÁGINAS 7 E 8 DO DIÁRIO REGIONAL - LEI 
N° 3984: ONDE SE LÊ: “Art. 4º - ... PARÁGRAFO 
ÚNICO - Para fins do disposto no inciso II deste 
artigo, o tempo de estudo no lar deverá ser utilizado 
para realização de lições de casa, trabalhos, 
pesquisas já estudados, de forma a sistematizar 
a aprendizagem para as próximas aulas.” LEIA-
SE: “Art. 4º - ... PARÁGRAFO ÚNICO - Para fins 
do disposto no inciso II deste artigo, o tempo de 
estudo no lar deverá ser utilizado para realização 
de lições de casa, trabalhos, pesquisas e reforço de 
conteúdos já estudados, de forma a sistematizar a 
aprendizagem para as próximas aulas.”

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 05.09.2020 
DA PÁGINA 9 DO DIÁRIO REGIONAL: ONDE SE 
LÊ: “3834 DESIGNA para responder, interinamente 
pela Secretaria de Saúde de 01.10.2020 a 
29.11.2020 LÁZARO DE LIMA FREIRE, Prontuário 
111.094, Assistente de Secretária, ST. LEIA-SE: 
“3834 DESIGNA para responder, interinamente 
pela Secretaria de Transportes de 01.10.2020 a 
29.11.2020 LÁZARO DE LIMA FREIRE, Prontuário 
111.094, Assistente de Secretária, ST.”
DESPACHO DO PREFEITO DE 11 DE SETEMBRO 
DE 2020: Portarias: 3857, EXONERA a contar de 
01.09.2020 ANGELA SIMONETTI, Prontuário nº. 
117967 do cargo de Coordenador de Unidade, SS.
LEI Nº 3996 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 Altera 
a Lei Municipal nº 3.050, de 21 de dezembro de 
2010, que instituiu o sistema de estacionamento 
rotativo remunerado nas vias e logradouros 
públicos e deu outras providências, alterada pela 
Lei Municipal nº 3.482, de 09 de dezembro de 2014 
e pela Lei Municipal nº 3.624, de 18 de novembro 
de 2016. (Projeto de Lei n° 115/2019, de autoria do 
Vereador Cícero Antônio da Silva e Outros) 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 de Diadema aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte LEI. ARTIGO 1º - Fica criado o 
seguinte parágrafo 6º ao artigo 8º da Lei Municipal 
nº 3.050, de 21 de dezembro de 2010: “ARTIGO 8º 
- .................................................................................
.............................
PARÁGRAFO 6º - Nos editais de licitação para 
concessão do serviço público de estacionamento 
rotativo nas vias e logradouros públicos, deverá 
constar previsão de que, estando ocupadas as 
vagas destinadas ao “PAIRE DEFICIENTE FÍSICO” 
e ao “PAIRE IDOSO”, os veículos utilizados, 
respectivamente, por portadores de deficiência física 
e por pessoas idosas, devidamente credenciados 
pelo Departamento de Trânsito da Secretaria de 
Transportes Municipal, poderão estacionar em 
qualquer outra vaga disponível do Sistema de 
Estacionamento Rotativo, ficando os mesmos 
isentos do pagamento do preço público estabelecido 
na presente Lei, desde que exibam credencial 
confeccionada conforme modelo proposto pelo 
Conselho Nacional de Trânsito, emitida pelo órgão 
municipal de trânsito, com validade em todo o 
território nacional, sobre o painel do veículo ou em 
local visível, para efeito de fiscalização.” ARTIGO 2º 
- As despesas com a execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas, 
se necessário. ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. Diadema, 09 de 
setembro de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO 
Prefeito Municipal FERNANDO MOREIRA 
MACHADO Secretário Assuntos Jurídicos JOSÉ 
CARLOS GONÇALVES Secretário de Transportes
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA 
2018/2021
EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO ÚNICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO 
PLURIANUAL - PPA  2018-2021
ANEXO ÚNICO 
INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMA EXISTENTE

A Prefeitura do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, NOTIFICA os senhores contribuintes 
abaixo relacionados e não localizados em seus 
domicílios tributários a quitarem no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação deste edital, 
junto ao Serviço de Dívida Ativa - Secretaria de 
Finanças, os respectivos Autos de Infração que lhes 
foram atribuídos à revelia e o Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza, se for o caso.
INSCRIÇÃO – CONTRIBUINTE - NÚMERO DO 
AUTO 
3192 PANAMERICANA VIDR AUTO ELETR COM 
LTDA ME 127118/2019, 27119/2019, 27120/2019, 
27122/2019, 27123/2019, 27124/2019, 27125/2019, 
27131/2019, 27130/2019, 27129/2019, 27128/2019, 
27127/2019, 27126/2019; 3825 HOSPITAL 
DIADEMA S C LTDA 128249/2020; 43313 
FRANCISCA MEDEIROS DUARTE PEREIRA 
MERCEA 129818/2020, 29817/2020, 29816/2020, 
29814/2020, 29813/2020, 29815/2020; 44259 
ART BRILHO GALVANOPLASTIA LTDA EPP 
130116/2020, 30115/2020; 44524 ASSOCOCIAÇÃO  
DESPORTIVA CLASSISTA DOS E 127501/2019, 
27500/2019, 27499/2019, 27498/2019; 45152 J J 
C COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA ME 129969/2020, 
29968/2020, 29967/2020; 46606 JMS COMÉRCIO 
DE METAIS LTDA ME 128472/2020, 28471/2020, 
28470/2020, 28469/2020, 28482/2020, 28481/2020, 
28480/2020, 28479/2020, 28478/2020, 28477/2020, 
28476/2020, 28475/2020, 28474/2020, 28473/2020; 
46930 ROTYRES66 COMERCIO VAREJISTA DE 
PNEUS LT 130007/2020, 30006/2020, 30005/2020; 
47393 R. J. SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 
ME 129973/2020, 29972/2020, 29971/2020; 48513 
P M P ALMEIDA SALGADOS ME 130192/2020, 
30191/2020, 30197/2020, 30193/2020, 30200/2020, 
30201/2020; 49202 P B L AQUALITY COMÉRCIO 
DE FILTROS PARA 127689/2020, 27690/2020, 
27688/2020, 27687/2020, 27686/2020, 
27685/2020; 53855 ANTONIO MENEZES DE 
MORAES 128707/2020, 28706/2020, 28705/2020, 
28704/2020, 28703/2020, 28702/2020, 28701/2020, 
28700/2020, 28699/2020, 28698/2020; 56318 BALC 
ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA 129876/2020, 
29875/2020, 29874/2020, 29873/2020, 29872/2020, 
29878/2020, 29877/2020; 58428 AKTAS DO BRASIL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 130224/2020, 
30223/2020, 30222/2020, 30221/2020, 30220/2020, 
30219/2020, 30218/2020, 30217/2020, 30216/2020, 
30215/2020; 59752 CONTRUTORA NAPOLEÃO 
LTDA ME 129946/2020; 59850 ADAIR RODRIGUES 
DA SILVA 81628374853 129111/2020; 63582 
MARCOS SILVA DO CARMO LOGISTICA ME 
130146/2020, 30145/2020, 30144/2020; 63830 R 
P DA SILVA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS 
E 129440/2020, 29439/2020; 65828 NOVO 
CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 
ME 130169/2020, 30171/2020, 30173/2020; 
65906 MTL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI - ME 

130162/2020, 30163/2020, 30164/2020; 67560 
ART PINTE LTDA ME 129316/2020, 29317/2020, 
29338/2020, 29337/2020, 29334/2020, 29333/2020, 
29332/2020, 29331/2020, 29330/2020, 29329/2020, 
29320/2020, 29319/2020, 29318/2020; 71367 
ALAN DOS SANTOS - CONSTRUCAO EM GERAL 
ME 128467/2020, 28465/2020, 28468/2020, 
28466/2020, 28464/2020, 28463/2020, 28462/2020, 
28458/2020, 28459/2020, 28460/2020, 28461/2020; 
74958 COMERCIAL C.I. LTDA 130158/2020, 
30159/2020-DIADEMA, 10 de Setembro de 2020 
MILTON R.G. DOURADO-CHEFE DA DIVISÃO DE 
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS .
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: 0126/2020 – PC: 0205/2020. 
Objeto: R. de P. p/o Forn. de Equip. (Hospitalares, 
Audiovisuais, Domésticos) e Mobiliários (Incluindo 
Hospitalar). Agendado: 29/09/2020 as 09h00. Pr.  
Eletrônico: 125 /2020 - PC: 0223/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de TESTES de HEMOGLOBINA 
GLICADA - HPLC. Agendado para: 28/09/2020 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. Presencial: 005/2019 - PC: 0170/2019. Objeto: 
Forn. de Luminárias de Led e Braços. Resumo 
Realinhamento de Preços Ata RP: 333/2019 entre 
Município de Diadema e Repume Repuxação e 
Metalúrgica Ltda. Fica realinhado o preço dos itens 
01 ao 05 e 11 ao 15,  passando a vigorar com o 
seguinte vlr; itens 01 e 11, Vlr unit R$ 716,10, itens 
02 e 12, Vlr unit R$ 714,86, itens 03 e 13, Vlr unit R$ 
733,38, itens 04 e 14, Vlr unit R$ 1.006,18, itens 05 
e 15, Vlr unit R$ 1.454,37. O presente realinhamento 
importa em  23,47% do valor dos Itens 01 e 11, 
23,46% do valor dos itens 02, 03,04, 12, 13, 14 e 
24,84% dos itens 05 e 15, devendo vigorar a partir 
de 13/07/2020.
Pr. Presencial: 005/2019 - PC: 0170/2019. Objeto: 
Forn. de Luminárias de Led e Braços. Resumo 
Aditamento a Ata RP: 333/2019 entre Município de 
Diadema e Repume Repuxação e Metalúrgica Ltda. 
Fica aditado em 24,72 % o vlr. da Ata, p/ os itens: 
02 -  Luminária de Iluminação Pública Led 105 W - 
Qtde Aditada: 85 unid; 03 -  Luminária de Iluminação 
Pública Led 150 W - Qtde Aditada: 170 unid; 04 -  
Luminária de Iluminação Pública Led 205 W - Qtde 
Aditada: 1000 unid; 05 -  Luminária de Iluminação 
Pública Led 300 W - Qtde Aditada: 337 unid; 08 - 
Braço p/Luminária Completa com 2 Abraçadeiras 
3M - Qtde Aditada: 128 unid; 12 -  Luminária de 
Iluminação Pública Led 105 W - Qtde Aditada: 15 
unid; 13 -  Luminária de Iluminação Pública Led 
150 W - Qtde Aditada: 30 unid; 14 -  Luminária de 
Iluminação Pública Led 205 W - Qtde Aditada: 300 
unid; 15 -  Luminária de Iluminação Pública Led 300 
W - Qtde Aditada: 112 unid; 18 - Braço p/Luminária 
Completa com 2 Abraçadeiras 3M - Qtde Aditada: 
40 unid.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a 
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 203/19 - PC: 239/2020. Objeto: Forn. 
de Medicamentos. Todos os Itens entre Município 
Diadema e as empresas: Ata RP 67/2020 - Dupatri 
Hospitalar Com Imp E Exp; Ata RP 68/2020 - Cristália 
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. Ata RP 
69/2020 - Ciamed-Distribuidora De Medicamentos 
Ltda; Ata RP 70/2020 – Portal Ltda; Ata RP 71/2020 
– Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Ata RP 
72/2020 – Crismed Comercial Hospitalar Ltda; 
Ata RP 73/2020 – Medical Chizzolini Ltda; Ata RP 
74/2020 – Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda; Ata 
RP 75/2020 – PS Distrib De Prod Da Saúde Eireli. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados 
no Diário Regional de 12/03/2020 ref. as atas dos 
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 018/2020 - PC: 09/2020. Objeto: Forn. 
de Saco P/Exumação P/Uso do Serviço Cemiterial. 
Ata RP 087/2020 entre Município Diadema e Brit 
Assessorias, Consultorias e Representações - Eireli. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados 
no Diário Regional de 12/03/2020 ref. as atas dos 
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 019/2020 - PC: 012/2020. Objeto: 

Forn. de Insumos Odontológicos. Todos os Itens 
entre Município Diadema e as empresas: Ata RP 
88/2020 – MEDICAL CHIZZOLINI LTDA- Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 12/03/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0108/2020 - PC: 0190/2020. Objeto: 
Forn. De Frasco De Coleta (Urucultura + Urina/
Fezes) E Teste De Gravidez. Homologo e Adjudico 
objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 0115/2020 - PC: 0180/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Insumos Odontológicos. 
Homologado o pregão em epígrafe declarando a 
licitação deserta de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 0113/2020 - PC: 0209/2020. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Mat. Odontológico. Homologo 
o objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 0108/2020 - PC: 0190/2020. Objeto: 
Forn. De Frasco De Coleta (Urucultura + Urina/
Fezes) E Teste De Gravidez. Tornamos pública 
a classificação preços ref. pregão em epígrafe: 
MASTER DIAGNOSTICA PRODS. LAB. E HOSP. 
LTDA, ITENS: 01 - FRASCO ESTÉRIL PARA 
UROCULTURA. Qtde: 32.000 UN. Vlr. Unitario: 
R$ 0,38. MARCA: CPLAST; 02 - FRASCO 
DESCARTÁVEL P/URINA E FEZES. Qtde: 160.000 

UN. Vlr. Unitario: R$ 0,32. MARCA: CPLAST; 
03 - TIRA REAGENTE P/DIAGNÓSTICO DE 
GRAVIDEZ. Qtde: 12.000 UN. Vlr. Unitario: R$ 0,80. 
MARCA: BIOCON; ITENS 04 E 05 RESTARAM 
FRACASSADOS.
Pr. Eletrônico: 0115/2020 - PC: 0180/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Insumos Odontológicos. 
Tornamos publico que a Licitação em epígrafe foi 
declarada “deserta”.
Pr. Eletrônico: 0113/2020 - PC: 0209/2020. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Mat. Odontológico. Tornamos 
pública a classificação preços ref. pregão em 
epígrafe. EC dos Santos Comercial Eireli, Item: 07 
LIMA TIPO HEDSTROEN 25MM N°15 CX C/6 PÇ. 
Qtde: 600 cx. Vlr unit: R$30,82. Marca: PERFECT; 
O item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43 e 44 restou deserto. O item 13 restou fracassado.


