
dos custos decorrente da alta do dó
lar, além da dificuldade para importa
ção desses produtos, podem ajudar a 
explicar esse comportamento”, disse 
o profes sor Sandro Mas kio, que co 
or dena o Observatório Econômico da 
Metodista.

QUINTA-feIrAwww.diarioregional.com.br       

 

Ano 30         Nº 4646 R$ 2,0017 de seTembro de 2020 

Página 4

Mauro Pedroso/PMD

A Toro se mantém como uma das picapes intermediárias mais vendi
das no Brasil. A versão Ranch, mais do que atender às exigências reais da 
vida rural, se propõe a suprir as demandas aspiracionais de quem compra 
picapes – sejam fazendeiros de verdade ou aclimatados nas selvas de con
creto. No interior, a Toro Ranch aposta em tons de negro e marrom – com
binação inusitada, mas que anda em alta na indústria automotiva.  Sob o 
capô da Ranch 2.0 Diesel AT9 4x4 da Toro está o motor 2.0 Multijet II, tam
bém adotado nos Jeep Renegade e Compass. A Ranch parte de R$ 171.990. 

O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) conse guiu reverter ontem (16) a 
liminar que havia suspendido a retomada 
dos atendimentos presenciais nas agên
cias no Estado de São Paulo. O instituto 
pretende reabrir as 128 unidades paulistas 
a partir da hoje, mas o sindicato que re
presenta os trabalhadores informou que 
vai recorrer da decisão da Justiça ale gando 
haver inconsistências.

A Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul (USCS) entrou 
na fase final de recrutamento para 
os testes com a CoronaVac, a vacina 
chinesa contra o novo coronavírus. 
Profissionais da saúde interessados 
em participar podem se candidatar 
até o próximo dia 30. Os voluntários 
não podem ter sido infectados pelo 
novo coronavírus.

Após uma longa trajetória de redução, 
o Banco Central (BC) decidiu manter a 
taxa básica de juros da economia no atual 
patamar de 2% ao ano. A manutenção do 
índice era esperada pelos analistas finan
ceiros, que apostam na Selic neste pata
mar até o final do ano. Em nota, o Copom 
informou que a inflação deve se elevar no 
curto prazo, principalmente por causa da 
nos preços dos alimentos.

Justiça libera 
reabertura das 

agências do INSS 
em São Paulo

USCS entra 
na fase final de  

recrutamento para 
teste da CoronaVac 

Copom interrompe 
sequência de queda 

e mantém a Selic 
em 2% ao ano

Versão Ranch 2.0 Diesel AT9 4x4 da 
picape Fiat Toro esbanja versatilidade

 no uso rural e urbano

Prefeitura inicia inicia testagem para detecção 
de coronavírus em moradores assintomáticos

ATENDIMENTOCOVID-19

JUROS 
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Indústria do ABC reage, mas uso da capacidade 
instalada segue longe do nível pré-pandemia

Nível de ociosidade no parque fa bril da região caiu para 48% em julho, 13 pontos porcentuais abaixo do apurado em abril (61%)

A indústria do ABC dá sinais de 
recuperação, ainda que lenta. Prova 
disso é que o nível de ociosidade no 
parque fa bril da região caiu para 48% 
em julho, 13 pontos porcentuais 
abaixo do apurado em abril (61%), 
quando o impacto da pandemia de 

coronavírus so bre a atividade eco  
nômica atingiu seu ápice.  Ou seja,  
o uso da capacida de instalada no 
parque industrial dos sete municípios 
subiu de 39% em abril para 52% em 
julho, mas ainda está distante do apu
rado em fevereiro (60%), mês imedi
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atamente anterior ao da chegada da 
pandemia, ou em julho do ano pas
sado (63%).  Os dados integram o bo
letim IndústriABC, da Universi dade 
Metodista de São Paulo. Tratase de 
recorte regio nal de sondagem ela
borada pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) e pela Fiesp.  A pes
quisa revela ainda que a  retomada da 
atividade econômica é mais lenta no 
ABC do que no restante do país.  “Pos
sivelmente, a compo sição da indús
tria local, o grau de dependência da 
importação de insumos e a elevação 

Teste será realizado em mais de 13.800 pessoas,  que não possuem sintomas da doença

O governo do Estado de São Paulo 
autorizou a reabertura de parques 
temáticos. Os locais poderão ser reaber
tos a partir do dia 23 de setembro. Pelas 
regras, os parques poderão operar com 
40% da capacidade, terão autorização 
para funcionar por oito horas, e o uso 
de máscaras será obrigatório. Os ingres
sos também devem ser vendidos ante
cipadamente.

A Prefeitura de Diadema inicia in
quérito sorológico para controle da co
vid19. Serão testados 13.803 munícipes 
com mais de 18 anos e que não possuem 
sintomas da doença. O teste avalia o por

Estado autoriza 
reabertura de 

parques temáticos 
a partir do dia 23

Consórcio ABC 
reúne especialistas 

para debater os 
30 anos do SUS

SÃO PAULO

SAÚDE
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centual da população que já teve contato 
com o vírus, contribuindo para analisar 
a situação da pandemia no município 
e planejar ações futuras de combate ao 
novo coronavírus. O prazo para coleta dos 

exames é de 60 dias. Para que os mora
dores tenham a mesma chance de reali
zar o teste, a Secretaria de Saúde optou 
pelo sorteio entre as famílias cadastra
das nas UBSs. 
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Consórcio ABC participa de reunião 
da Frente Nacional de Prefeitos

Na pauta, suspensão do pagamento de precatórios em 2020 e reforma tributária

O Consórcio Intermunicipal 
ABC participou, nesta quarta-
feira (16), da 78ª reunião geral 
da Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP), realizada por meio de 
videoconferência. A pauta da 
plenária incluiu questões como 
modernização da legislação da 
probidade administrativa, sus-
pensão das contribuições do 
Regime Geral da Previdência 
Social e suspensão do paga-
mento de precatórios em 2020, 
financiamento do transporte 
público, aplicação no ensino em 
2020 e reforma tributária.

O presidente do Consórcio 
ABC e prefeito de Rio Grande, 
Gabriel Maranhão, participou 
da reunião como re presentante 
das sete cidades. “Na plenária 
de prefeitos foram debatidos 
assuntos de grande importân-
cia no atual cenário nacional 
e extrema relevância aos mu-
nicípios do ABC. A suspensão 
das contribuições ao Regime 
Geral da Previdência Social e do 
pagamento dos precatórios até 
31 de dezembro deste ano irá 
aliviar os desfalques nas contas 
públicas dos municípios nos 
últimos meses, consequentes 
da pandemia da covid-19 na 

economia”, afirmou.
Sobre as contribuições dos 

municípios ao Regime Geral da 
Previdência Social, suspensas 
entre março e maio, os prefeitos 
avaliam que a interrupção não 
foi suficiente para equilibrar a 
situação fiscal dos municípios. 
A FNP defende que a interrup-
ção seja até 31 de dezembro de 
2020, com pagamento em até 
60 vezes, a partir de 2021. 

Em relação aos precatórios, 
foram debatidas as Propos-
tas de Emenda à Constituição 
(PECs) 21/2020 e 95/2019, que 
tramitam no Congresso, sendo 
a primeira sobre a suspensão 
do pagamento de precatórios 
neste ano e outra sobre a pror-
rogação do prazo final para 
o pagamento de precatórios 
para 2028. A FNP defende a 
união dos textos, garantindo 

a suspensão em 2021, a pror-
rogação dos precatórios e aper-
feiçoamento das alternativas de 
pagamento.

No caso da reforma tribu-
tária, os prefeitos pactuaram, 
por unanimidade, o apoio à 
autonomia municipal e mani-
festaram apoio à emenda 
substitutiva global 144 à PEC 
110/2019, denominada Sim-
plifica Já. (Reportagem Local)

Divulgação/Consórcio ABC

Gabriel Maranhão participou da reunião como representante dos sete municípios

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

Câmara discute abrandar 
lei de lavagem de dinheiro

PTC é 10º  partido a anunciar 
apoio à reeleição de Bruno Covas

Russomanno chama Costa para vice 
e reforça apelo a voto bolsonarista

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), cri-
ou uma comissão de juristas 
para sugerir mudanças na 
lei de lavagem de dinheiro, 
em vigor desde 1998. A dis-
cussão ocorre após a Ope-
ração Lava Jato enquadrar 
diversos políticos por esse 
crime, tendo como base re-
passes de empresas durante 
campanhas eleitorais.

Enquanto o crime de la-
vagem tem pena que varia 
de 3 a 10 anos de prisão, o 
caixa 2 costuma ser tipifica-
do como falsidade ideológi-
ca pela Justiça Eleitoral, que 
prevê punição menor, de 
1 a 5 anos de reclusão. Em 
julho, o deputado Paulinho 
da Força (SD-SP) foi alvo de 
operação sob suspeita de ter 
recebido R$ 1,7 milhão em 
caixa 2 nas eleições de 2010 
e de 2012. Além do crime 
eleitoral, a Polícia Federal 
também apura se houve la-
vagem de dinheiro.

O objetivo da comissão 
da Câmara é delimitar o 
crime de lavagem, estabe-
lecendo parâmetros para 
definir se a tipificação penal 
inclui o caixa 2 das cam-
panhas e abordar novas 

O Partido Trabalhista 
Cristão (PTC) oficializou 
nesta quarta-feira (16) o 
apoio à reeleição do prefeito 
de São Paulo Bruno Covas 
(PSDB). O partido é o déci-
mo, além do PSDB, a reforçar 
a aliança partidária em torno 
do tucano.

A decisão do PTC ocorre 
após o advogado e produ-
tor rural Ribas Paiva ter re-
tirado sua pré-candidatura 
à prefeitura da capital. Com 
discurso conservador, Paiva 
era a aposta do PTC para as 
eleições de novembro, mas 
anunciou no domingo que 
iria se retirar da corrida “por 
falta de recursos para a cam-
panha.”

O diretório municipal do 

No último dia de prazo 
do calendário eleitoral, o Re-
publicanos oficializou nesta 
quarta-feira (16) a candida-
tura do deputado federal Cel-
so Russomanno na disputa 
pela Prefeitura de São Paulo e 
anunciou que o vice na chapa 
será Marcos da Costa, do PTB, 
ex-presidente da OAB paulista. 

A chapa ingressa na dis-
puta como a dupla preferen-
cial do presidente Jair Bolso-
naro na disputa e já recebeu a 
sinalização de que terá apoio 
público do mandatário. Tanto 
o Republicanos quando o PTB 
integram a base aliada de Bol-
sonaro na Câmara dos Deputa-
dos. A união aumenta o tempo 
de rádio e TV no horário eleito-
ral gratuito que Russomanno 
terá à sua disposição

“Esse alinhamento já existe 

soluções tecnológicas (como 
o uso de criptomoedas para 
ocultar bens), além de tratar 
do pagamento de honorá-
rios advocatícios. Na práti-
ca, os ajustes podem levar a 
um “afrouxamento” na atual 
aplicação da lei.

Ao criar a comissão, em 
despacho assinado no úl-
timo dia 8, Maia apontou “a 
problemática concernente 
ao crime de lavagem de din-
heiro e ao denominado caixa 
2 eleitoral, o qual produz de-
cisões judi ciais conflitantes 
e traz insegurança ao pro-
cesso eleitoral”. 

“Decisões judiciais têm 
promovido um alargamento 
do tipo objetivo do crime 
de lavagem, contrário à lei 
e em afronta ao princípio 
da subsidiariedade do di-
reito penal, promovendo 
condenações em casos que 
extra polam a previsão legis-
lativa”, disse Maia.

A lavagem de dinheiro é 
prática utilizada para enco-
brir a origem de recursos ile-
gais. Consiste em um esque-
ma para fazer parecer que 
quantias obtidas por meio 
de atividades ilegais vieram 
de atividades lícitas. (AE)

PTC lançará 83 candidatos a 
vereador na capital, segundo 
nota divulgada pelo partido. 
A partir deste ano, as legen-
das não poderão mais se co-
ligar na disputa por cargos 
proporcionais, como o de 
vereador. Com a nova regra, 
partidos têm buscado lançar 
uma quantidade expressiva 
de candidatos para angariar 
votos para suas chapas.

Já coligações para car-
gos majoritários, como o de 
prefeito, continuam sendo 
permitidas. Além do PSDB e 
do recém aderido PTC, a co-
ligação de Covas conta tam-
bém com DEM, Podemos, 
MDB, PSC, Progressistas, 
PL, PROS, Cidadania e PV. 
(Reportagem Local)

com o governo federal e será 
muito bom para São Paulo”, 
afirmou o presidente nacio-
nal do Republicanos, Marcos 
Pereira, na convenção.

A definição de Marcos da 
Costa como vice ocorre de-
pois da tentativa de compor 
aliança com a deputada Joice 
Hasselmann, do PSL, e com o 
major Costa e Silva, que dis-
putou o cargo de governador 
pelo Democracia Cristã (DC) 
nas eleições de 2018 e que será 
candidato a vereador pelo PTB. 
A investida com o PSL não 
teve sucesso e que o partido 
teria que abrir mão da candi-
datura própria. A conversa foi 
feita com a ala “bolsonarista” 
da cúpula do PSL nacional, que 
tenta se reaproximar do presi-
dente, passando por cima da 
executiva estadual. (AE)

RH 

Recursos Humanos 
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rh@grupomemorial.net, e no assunto do e-mail, colocar o nome da Vaga.  
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Com alta nos alimentos, Copom 
mantém Selic em 2% ao ano

Banco Central rompeu ciclo após nove cortes consecutivos; taxa está no piso de 1996

Arquivo

BC vinha indicando que a Selic deveria ser mantida estável nesta quarta-feira

O Comitê de Política Mon
etária (Copom) do Banco Cen
tral decidiu, por unanimidade, 
manter a Selic, a taxa básica 
de juros da economia, em 2% 
ao ano. É a primeira vez, após 
nove cortes consecutivos, que 
a Selic não sofre alteração. Ain 
da assim, a taxa está no piso da 
série histórica do Copom, ini
ciada em junho de 1996.

A decisão era largamente 
aguardada pelo mercado fi
nanceiro. De um total de 48 
instituições consultadas pelo 
Projeções Broadcast, todas 
esperavam pela manutenção 
da Selic em 2,00% ao ano 
no encontro do Copom de
sta quartafeira, 16. Para 43 
das 48 casas que enviaram 
estimativas, o mais provável 
é que o ciclo de reduções da 
taxa tenha se encerrado em 
agosto, quando a taxa foi re
duzida de 2,25% para 2%.

O Copom voltou a se reu
nir em meio à alta no preço 
dos alimentos, de 8,83% em 
12 meses até agosto. Esse 
reajuste não tem apenas um 
alimento como responsável 
 a maioria está com preços 
recordes no campo. Porém, 
dois chamaram a atenção 
nos últimos dias: o arroz, 

com valo rização de 19,2% 
no ano, e o óleo de soja, que 
subiu 18,6% no período.

O próprio BC, porém, já 
vinha indicando que a Selic de
veria ser mantida estável nesta 
quartafeira antes mesmo da 
disparada dos preços dos ali
mentos. Em agosto, informou 
que o país já estaria próximo do 
nível a partir do qual reduções 
adicionais na taxa de juros 
poderiam gerar instabilidade 
nos preços de ativos (alta do 

dólar, por exemplo). Assim, sinal
izou cautela sobre a possibili
dade de novos cortes.

O Copom fixa a taxa básica 
de juros com base no sistema de 
metas de inflação. Para 2021, 
ano no qual o BC já está mi
rando  as decisões sobre juros 
demoram de seis a nove me
ses para ter impacto pleno na 
economia , a meta central de 
inflação é de 3,75% e será ofi
cialmente cumprida se o índice 
oscilar de 2,25% a 5,25%.

n JURO REAL
Com a Selic a 2% ao ano, 

o Brasil segue com juro real 
(descontada a inflação) nega
tivo. Cálculos do site Mo neYou 
e da Infinity Asset Mana
gement indicam que o juro real 
brasileiro está em 0,81% ao 
ano. O país tem o 16.º juro real 
mais alto do mundo, conside
rando as 40 economias mais 
relevantes. No topo do ran
king está a Turquia, com taxa 
real de 3%. (AE)

Em posse de Pazuello, Bolsonaro 
faz defesa de decisões na pandemia

O presidente Jair Bolso
naro utilizou a cerimônia do 
general Eduardo Pazuello 
como ministro da Saúde nes
ta quartafeira (16) para fa
zer a defesa de suas decisões 
na pandemia do coronavírus. 
Bolsonaro voltou a criticar 
medidas adotadas por gover
nadores, como o fechamento 
do comércio e de escolas.

“Hoje vemos que essa 
questão (da pandemia) pode
ria ter sido tratada de forma 
um pouco diferente, com 
pouco mais de racionalidade. 
Entendo que alguns gover
nadores foram tomados pelo 
pânico proporcionado por 
essa mídia catastrófica que 
nós temos no Brasil. Não 
é uma crítica à imprensa, 
é uma constatação”, disse, 
seguido de aplausos.

Bolsonaro também res
saltou que ações de gover
nadores e prefeitos visavam 
impedir a contaminação de 
muitas pessoas ao mesmo 
tempo para não sobrecar
regar hospitais. “Mas daí 
vem a pergunta: hospital 
para atendêlas se não que
riam sugerir um remédio? 
Que medida é essa?”, disse. 
Criticou, ainda, o fato de 
chefes locais não terem apre
sentado “soluções” para a 
pandemia e defendeu o uso 
da hidroxicloroquina, medi
camento sem eficácia com
provada contra a doença.

Para reforçar seu posicio
namento, o presidente criti
cou decisões do exministro 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, relacionadas ao 
protocolo da hidroxicloro
quina. Bolsonaro chegou a 
mostrar uma caixa de hi
droxicloroquina e questionar 
autoridades presentes que 
contraíram o vírus se uti
lizaram o remédio.

Sem detalhar ou citar 
fontes, o presidente voltou a 
repetir que 30% das mortes 
pela doença poderiam ter 
sido evitadas com o uso de 
cloroquina de forma precoce. 
Também defendeu a auto
nomia de médicos para re
comendar o uso do medica
mento em qualquer estágio 
da doença, parabenizando a 
classe. Bolsonaro não men
cionou as mais de 133 mil 
mortes pela covid19. (AE)

Parques temáticos poderão reabrir ao 
público a partir do próximo dia 23

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta quar
tafeira (16) a autorização 
para reabertura dos parques 
temáticos ao público a partir 
de 23 deste mês. O aval vale 
para parques instalados em 
municípios que estão na fase 
amarela do Plano São Paulo 
por 28 dias consecutivos. 

“São Paulo concentra, de 
longe, a maior quantidade de 
parques e atrações temáticas 
do país. Também é a maior 
concentração da América La
tina”, afirmou o governador, 
em referência ao segmento 
dos parques temáticos. 

A autorização libera a re
tomada de mais de cem ope
rações, que geram 26 mil 
empregos diretos e indiretos. 
Os parques são âncoras do 
turismo de lazer fami liar no 

interior, como nas cidades de 
Vinhedo e Itupeva, onde ficam 
o Hopi Hari e o Wet´n Wild, e 
Olímpia, que se destaca pelas 
atrações aquáticas, além de uma 
concentração natural de ativi
dades na Grande São Paulo.  

n PROTOCOLOS 
Os parques poderão ope rar 

ao longo de oito horas diárias 
com 40% da capaci dade de 
público. Os protocolos gerais 
e específicos continuam va
lendo: uso obrigatório de 
másca ras, medição de tem
peratura, ingressos vendidos 
antecipadamente e controle 
de acesso. A fiscalização fica a 
cargo das prefeituras. 

“Os protocolos foram acor
dados com o próprio setor e 
seguem os mesmos adotados 
internacionalmente. A retoma

da segura substitui viagens ao 
exterior e internas até que as 
coisas se normali zam no mun
do”, afirmou o secretário do 
Turismo, Vinicius Lummertz. 

O secretário ressaltou a 
importância do setor como 
propulsor do turismo, que 
havia, em 2019, sido o maior 
gerador de empregos em São 
Paulo. “Foram mais de 50 mil 
empregos, segundo o Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados).”

O ranking 2019 da orga
nização internacional Themed 
Entertainment Association 
aponta que o Termas dos 
Laranjais, de Olímpia, com 
1,84 milhão de visitantes anu
ais, é o quinto parque aquático 
mais visitado do mundo e úni
co brasileiro entre os dez mais 
visitados. (Reportagem Local)

SP vai cadastrar profissionais da 
cultura para renda emergencial
O governo de São Paulo ini

ciou o cadastramento de profis
sionais que trabalham no setor 
cultural para o pagamento de 
renda emergencial, estipulada 
em R$ 3 mil. Prevista na Lei 
Federal 14.107/20, conhecida 
como Lei Aldir Blanc, a renda 
emergencial também prevê 
subsídios para espaços e insti
tuições culturais. “Aprovada 
este ano no Congresso Nacio
nal, a lei prevê auxílio mon
etário para profissionais do 
setor cultural nesse período de 
pandemia”, explicou o gover
nador João Doria.

A lei destina R$ 566 milhões 
ao Estado de São Paulo – R$ 
264 milhões já foram recebidos 
pelo governo paulista e R$ 302 
mi lhões foram destinados às 
645 prefeituras do estado. Por 
meio das prefeituras, serão fei

tos repasses às instituições e 
espaços culturais, com subsí
dios previstos entre R$ 3 mil 
e R$ 10 mil, mensais. 

Do total recebido pelo es
tado (R$ 264 milhões), R$ 189 
milhões serão destinado ao 
pagamento da renda básica, o 
que deve beneficiar 63 mil pro
fissionais da cultura com R$ 3 
mil, cada. O início do pagamen
to está previsto para a segunda 
quinzena de outubro.

Para se cadastrar, o profis
sional do setor cultural deve ter 
atuado em área artística nos 24 
meses anteriores à publicação 
da lei – o que deve ser compro
vado por forma documental ou 
autodeclaratória. A lei deter
mina ainda que a mulher prove
dora de família monoparental 
deva receber o valor dobrado. 
(Agência Brasil)

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.

Marcelo  Camargo/Agência Brasil

Pazuello e Bolsonaro, 
na cerimônia de posse

Governo vai repassar 
R$ 10,112 milhões 

para combate a 
incêndios em MT

O Ministério do Desen
volvimento Regional autori
zou o empenho e a transfe
rência de R$ 10,112 milhões 
ao Estado de Mato Grosso para 
execução de ações de Defesa 
Civil de combate aos incêndios.

Os Estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul sofrem 
com incêndios florestais, so
bretudo na região do Pantanal. 
A liberação desses recursos foi 
anunciada nesta quarta (16), 
em reunião do ministro Ro
gério Marinho com o governa
dor do Estado, Mauro Mendes.

Segundo informações do 
Ministério do Desenvolvi
mento Regional, esse repasse 
vai custear 32 ações, a serem 
implementadas nos próximos 
90 dias. (AE)
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Indústria do ABC reage, mas ociosidade  
continua acima de patamar pré-pandemia 
Uso da capacidade instalada no parque fabril da região subiu para 52% em julho, 13 pontos acima do registrado em abril

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Depois de submergir no iní
cio da pandemia do novo coro
navírus, que chegou ao país em 
março, a indústria do ABC dá 
sinais de recuperação, ainda 
que lenta. Prova disso é que o 
nível de ociosidade no parque 
fa bril da região caiu para 48% 
em julho, 13 pontos porcen
tuais abaixo do apurado em abril 
(61%), quando o impacto da 
cri  se sa   nitária so bre a atividade 
eco   nômica atingiu seu ápice. 

Ou seja,  o uso da capacida
de instalada no parque indus
trial dos sete municípios subiu 
de 39% em abril para 52% em 
julho, mas ainda está distante 
do apurado em fevereiro (60%), 
mês imediatamente anterior ao 
da chegada da pandemia, ou em 
julho do ano passado (63%). 

Os dados integram o boletim 
IndústriABC, da Universi dade 
Metodista de São Paulo. Trata
se de recorte regio nal de sonda
gem elaborada pela Confedera
ção Nacional da Indústria (CNI) 
e pela Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp). 

A pesquisa revela ainda que a  

retomada da atividade econômi
ca é mais lenta no ABC do que 
no restante do país. Em julho, 
o uso da capacidade ins talada 
na indústria brasileira alcançou 
67% e se aproximou do índice 
observado em fevereiro (68%).

“Possivelmente, a compo
sição da indústria local, o grau de 
dependência da importação de 
insumos e a elevação dos custos 
decorrente da alta do dólar, além 
da dificuldade para importação 
desses itens, podem ajudar a 
explicar esse comportamento”, 
disse o profes sor Sandro Mas kio, 
que co  or dena o Observatório 
Econômico da Metodista.

É o caso da Maximu’s Em
balagens Especiais, com sede 
em Ribeirão Pires. A indústria 
comemora a recuperação das 
vendas, mas o aumento do 
preço da matériaprima usada 
na fabricação de suas embala
gens – resinas plásticas, como o 
polietileno de baixa densidade – 
eleva os custos e preocupa.

“Aguardávamos com muita 
expectativa o reaquecimento 
econômico. As demandas vol
tam a crescer, mas o aumento 
gigantesco de pre ços, principal
mente do polietileno de baixa 

densidade, coloca em risco es sa 
retomada”, afirmou o ge rente 
comercial Erick Souza.

n SETOR AUTOMOTIVO
Maskio lembrou ainda que o 

ABC é fortemente dependente 
da indústria automotiva, que 
acu  mu la queda de quase 45% na 
produção de veículos nes te ano, 
segundo a Associação Nacio
nal dos Fabricantes de Veícu los 
Automotores (Anfavea).

Outro problema é a ainda 

fraca demanda interna, expli
cada  pelos efeitos econômicos 
das ações de distanciamento 
social. “A indústria, como ativi
dade indoor, foi menos afetada 
pela pandemia do que o comér
cio e os serviços, que tiveram de 
fechar para diminuir o contá
gio. Porém, se não há demanda 
interna, não adianta importar 
insumos e produzir, porque não 
vai vender”, afirmou Maskio.

O cenário ainda é de retra
ção em muitos indicadores. Em 

escala de 0 a 100, a produção do 
setor industrial da região mar
cou 50 pontos em julho, após 
despencar para 20 em abril e 21 
em maio – quanto mais próxi
mo de zero, pior é o cenário. 

O Índice de Confiança (ICEI) 
caiu em julho para 45,5 pontos 
entre gestores industriais da 
região, contra 55,7 pontos em 
novembro de 2019. A queda re
flete a baixa expectativa sobre 
a economia brasileira e sobre o 
desempenho de suas empresas.

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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Justiça libera reabertura das agências do INSS em São Paulo

O Instituto Nacional do Se
guro Social (INSS) conse guiu re
verter ontem (16) a liminar que 
havia suspendido a retomada 
dos atendimentos presenciais 
nas agências no Estado de São 
Paulo. O instituto pretende re
abrir as 128 unidades paulistas 
a partir da hoje, mas o sindicato 
que re presenta os trabalha
dores informou que vai recorrer 
da decisão da Justiça sob ale
gando haver inconsistências. 

Por meio de nota, o Sindica
to dos Trabalhadores do Seguro 
Social e Previdência Social no Es

tado de São Paulo (SINSSP) disse 
que “a revogação da liminar não 
observou que as 12 agências que 
o Instituto cita como aprova das 
para reabertura não perten cem 
ao Estado de São Paulo”.

Na decisão, o desembar
gador Valdeci dos Santos, do 
Tribunal Regional Federal da 
3ª Região (TRF3), afirmou 
que o INSS tem noticiado que 
está implementando as medi
das necessárias “para garantir 
a boa saúde de seus servidores 
bem como de seus segurados” 
e que, a partir do princípio da 

presunção de legitimidade, as 
decisões administrativas do 
INSS estão corretas até que se 
prove o contrário. 

O desembargador afirmou 
ainda que o próprio sindicato 
dos trabalhadores afirmou que 
12 agências reúnem condições 
de receber servidores e segu
rados prestandolhes atendi
mento digno e seguro. 

“Certamente, apenas 12 
agências em funcionamento 
pouco poderão oferecer em 
face da imensa demanda re
primida. Porém, ainda sim, se 

tais agências têm condições de 
prestar os serviços de sua com
petência deverão fazêlo den
tro do menor prazo possível 
porque nada objeta, voltando a 
funcionar e a prestar serviços à 
população. Diante do exposto, 
revogo a tutela anteriormente 
concedida”, escreveu Santos. 

“É inaceitável a reabertura 
das agências do INSS sem o 
cumprimento do protocolo 
de segurança sanitária, prin
cipalmente não tendo como 
obrigatoriedade a testagem de 
todos os trabalhadores, tendo 

em vista que a exposição à cov
id19 aumentará significativa
mente com a aglomeração de 
segurados e a proliferação do 
coronavírus entre os cidadãos 
que se encontrariam nas agên
cias”, afirmou o SINSSP.

n PERITOS
O INSS trava também que

da de braço com a Associação 
Nacional dos Médicos Peritos 
Federais (ANMP), que se recu
sa a retomar os trabalhos (em 
todo o País, não somente em 
São Paulo) sob a alegação de 

que a maior parte das agências 
não tem condições estruturais 
de garantir a saúde dos médi
cos durante a pandemia.  

O presidente da ANMP, Luiz 
Carlos Argolo, explicou que, de 
mais de 1,5 mil agências visto
riadas no Brasil, apenas 12, no 
interior, estavam adequadas aos 
protocolos contra a pandemia.

A decisão do TRF3 dá a 
entender que as agências aptas 
à retomada dos atendimen
tos presenciais ficam em São 
Paulo, o que o SINSSP alega ser 
uma inconsistência. (AE)

Sindicato dos funcionários da autarquia informou que vai recorrer da decisão da Justiça; peritos médicos ainda não retomaram o atendimento
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,237 R$ 5,238
Turismo R$ 5,22 R$ 5,39

Volume: R$ 22,61 bilhões
Maiores altas:  CVC Brasil ON 
(+4,12%), Azul PN (+3,78%)
Maiores baixas:  Minerva ON 
(-3,61%), Usiminas PN (-3,12%)
Variação em 2020: -13,81%
Variação no mês:  0,31%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,181 R$ 6,183
Turismo R$ 6,09 R$ 6,37

Ociosidade no parque fabril do ABC caiu para 48%

Fonte: Boletim IndústriABC/Metodista/Fiesp/CNI

Em % da capacidade instalada

INDÚSTRIA Em julho

20202019

Anderson Amaral/Especial para o DR
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Mauro Pedroso/PMD

Teste avalia o porcentual da população que teve contato com o vírus

A Prefeitura de Diadema 
inicia esta semana inquérito 
sorológico de covid-19, em 
parceria com a Secretaria do 
Estado da Saúde e o Instituto 
Butantã, que pretende testar 
13.803 pessoas com mais de 
18 anos de idade e que não 
possuem sintomas da doença.

O teste avalia o porcen-
tual da população que já teve 
contato com o vírus, contri-
buindo para analisar a situa-
ção da pandemia em nosso 
município e planejar ações 
futuras de combate ao novo 
coronavírus. O prazo para co-
leta dos exames é de 60 dias.

Nas duas primeiras sema-
nas de setembro, 60 profissio-
nais das 20 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), entre enfermei-
ros e técnicos de enfermagem, 
passaram por treinamento do 
laboratório HILAB, para ter 
acesso ao sistema de cadastro e 
inserção dos testes. 

Os profissionais atuam em 
quatro pólos de testagens, local-
izados em unidades com maior 
capacidade de espaço físico. São 
eles: UBS ABC (referência para 
ABC, Canhema, Nações, Maria 
Tereza, Paineiras e Reid); UBS El-

dorado (Eldorado, Inamar, Pauli-
na e Ruyce); UBS Nogueira (Casa 
Grande, Nogueira, Nova Conquis-
ta, Piraporinha, Promissão e São 
José); e UBS Serraria (Centro, 
Conceição, Real e Serraria).

 n PARTICIPAÇÃO
Para que os moradores te-

nham a mesma chance de reali-
zar o teste e, em atendimento 
à legislação eleitoral no que se 
refere a divulgação e comunica-
ção,  a Secretaria de Saúde op-
tou pela modalidade de sorteio 
entre as famílias cadastradas 
nas UBSs, realizado na semana 
anterior ao início da coleta.

Os agentes comunitários de 
saúde (ACS) entregarão o con-
vite no domicílio do sorteado, 
informando que a família que 
foi sorteada e deverá escolher 
um dos membros para realizar 
o exame. Cada teste leva, em 
média, cinco minutos para ser 
realizado. Para isso, o profis-
sional de saúde vai colher uma 
amostra de sangue por punção 
digital, a ser encaminhada para 
o laboratório.

Quem participar do in-
quérito saberá do resultado por 
aplicativo de celular. Em caso 

positivo, o paciente deve aguar-
dar o contato da UBS e manter 
o isolamento por 14 dias, refor-
çando as medidas de proteção

“É importante que a popu-
lação entenda que estamos 
realizando testagem de assin-
tomático. Todos são orienta-
dos, no momento da testagem, 
sobre os resultados, dúvidas 
e medidas de prevenção. In-
dependente do resultado do 
exame é preciso que a popula-
ção mantenha a higienização 
das mãos, o distanciamento e 
o uso de máscaras como princi-

pais medidas de proteção, para 
que possamos enfrentar essa 
pandemia até a chegada da vaci-
na”, destacou a enfermeira e co-
ordenadora da Atenção Básica 
de Diadema, Ferla Cirino.

Serviço - UBS ABC. Ave-
nida das Ameixeiras, 679 – 
Jardim ABC; UBS Eldorado. 
Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, 288 - Jardim El-
dorado;  UBS Nogueira. Rua 
Sebastião Fernandes Tourinho, 
285 – Vila Nogueira; UBS Ser-
raria. Avenida Lico Maia, 803 
- Serraria. (Reportagem Local)

Diadema inicia testagem de 
covid-19 em assintomáticos

Consórcio ABC reúne nesta sexta especialistas para debater 30 anos do SUS
Criado em 1988 pela Cons-

tituição Federal Brasileira, o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
é considerado um dos maio-
res e mais complexos sistemas 
de saúde do mundo e, atual-
mente, elemento central no 
enfrentamento do novo coro-

navírus no Brasil. Em 1990, 
o Congresso aprovou a Lei 
Orgânica da Saúde (Lei 8.080), 
que detalhou o funcionamento 
do sistema e garantiu o direito 
à saúde universal e gratuita 
para a população.

Como parte do calendário 

de ações em referência à data na 
região, o Consórcio Intermuni-
cipal ABC promove nesta sexta-
feira (18), por videoconferência, 
a partir das 14h, o evento “A 
trajetória de construção do SUS 
ao longo de 30 anos e sua im-
portância no enfrentamento da 

R.Pires conscientiza 
população sobre 

prevenção ao 
período de chuvas

A Defesa Civil de Ribeirão 
Pires realizou a entrega de 
material educativo sobre pre-
venção ao período de chuvas. 
O local escolhido para essa 
ação foi o Parque Oriental, es-
paço público que está receben-
do, todos os finais de semana, 
famílias e visitantes.

O objetivo da ação, que 
segue os protocolos de se-
gurança contra a covid-19, é 
cons cientizar a população so-
bre as práticas que previnem 
enchentes, deslizamentos e 
outros desastres naturais que 
acontecem, em maior parte, 
durante o período de chuvas. 
Os moradores também foram 
orientados sobre sinais que 
podem alertar para riscos de 
deslizamento e como proceder 
nesses casos, contatando os 
serviços de emergência.

Entre as formas de ajudar a 
evitar ocorrências neste perío-
do estão realizar o descarte de 
entulho e lixo de forma regular  
e ajudar a fiscalizar e denun-
ciar práticas irregulares que 
poluem o meio ambiente. A 
correta destinação de águas da 
calha e esgoto também contri-
bui nesse sentido.

Em caso de emergência, os 
moradores devem acionar a 
Defesa Civil pelo telefone 199 
ou pelo número 4825-1830. 
(Reportagem Local)

USCS entra na 
fase final de 

recrutamento para 
a CoronaVac

A Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul (USCS) 
acaba de entrar na fase final 
de recrutamento para os tes-
tes com a CoronaVac, a vacina 
contra o novo coronavírus. 
Profissionais da Saúde interes-
sados em participar como vo-
luntários podem se candidatar 
até 30 de setembro. A pesquisa 
é fruto de convênio entre o In-
stituto Butantan e a farmacêu-
tica Sinovac Life Science, do 
grupo Sinovac Biotech, e prevê 
a produção e testes da vacina 
contra a covid-19 .

Os voluntários devem ter 
mais de 18 anos e não podem 
ter sido infectados pelo novo 
coronavírus, tampouco partici-
par de outros estudos.

“Já vacinamos centenas de 
voluntários e estamos na fase 
final do recrutamento. A adesão 
dos profissionais que atuam na 
assistência na região do ABC 
tem sido muito boa e estamos 
confiantes de que atingiremos 
nossa meta para a adequada 
análise dos resultados”, detacou 
o infectologista e professor da 
USCS, Fábio Leal, ao confirmar 
que não houve nenhum efeito 
colateral importante nos pro-
fissionais imunizados.

Interessados em participar 
podem obter mais informações 
e se inscrever no site https://
coronauscs.org. (RL)

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

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 29/09/2020  - 10:40h  -  2º LEILÃO: 01/10/2020  - 10:40h

EDITAL DE LEILÃO FIDUCIÁRIO
DORA PLAT, Leiloeira Oficial, Matrícula JUCESP nº 744, com escritório à Avenida Angélica, nº 1.996, 6º 
andar, Higienópolis, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz 
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97, levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online, o 
imóvel a seguir caracterizado: IMÓVEL: Apartamento nº 34 (trinta e quatro), localizado no 3º andar do 
Edifício Acapulco, integrante do Condomínio Costa Marina, na Rua Armando Pinelli, nº 262, no Bair-
ro do Taboão, neste 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 esta-
cionamento 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. Desocu-
pação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 caput e parágrafo único da lei 9.514/97. DATA DOS 
LEILÕES: 1º Leilão: dia 29/09/2020, às 10:40 horas, e 2º Leilão: dia 01/10/2020, às 10:40 horas. LO-
CAL: Av. Angélica, nº 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA 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.  CREDOR FIDUCIÁ-
RIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação, o arrema-
tante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação 
deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser 
indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores, o cheque cau-
ção será resgatado pelo(s) arrematante(s). DOS VALORES: 1º Leilão: R$ 371.020,13 (Trezentos e seten-
ta e um mil, vinte reais e treze centavos) – 2º Leilão: R$ 196.245,65 (Cento e noventa e seis mil, du-
zentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) calculados na forma do art. 26, §1º e art. 
27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data, podendo 
sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao(s) arrematante(s), o paga-
mento da comissão do Leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato 
do leilão, ou no prazo de 24 horas, no caso de arremate por meio Online, cuja obrigação se estenderá, in-
clusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: A(s) devedora(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de 
interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo Online, deverão se cadastrar no site www.
zukerman.com.br  e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do 
início do leilão de modo Presencial e/ou Online, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do 
representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que 
poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na 
forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse 
no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: Os arrematante(s) será (ão) 
responsável(eis) pelas providências de desocupação do(s) imóvel(eis), nos termos do art. 30, caput e pará-
grafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e do-
cumentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros 
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustra-
tivas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o(s) arrematante(s) não terá(ão) direito a 
exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento 
do preço do(s) imóvel(eis), sendo responsável(eis) por eventual(ais) regularização(ões) acaso necessária(s), 
nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos 
internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel(eis) ser prévia e rigo-
rosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do(s) arrematante(s), todas as despesas rela-
tivas à arrematação do(s) imóvel(eis), tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o 
caso, escritura(s), emolumentos cartorários, registros etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, 
incidentes sobre o(s) imóvel(eis) em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da 
arrematação serão de responsabilidade exclusiva do(s) arrematante(s). A concretização da(s) 
Arrematação(ões) será(ão) exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da proprie-
dade do(s) imóvel(eis) feita(s) por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de até 90 dias 
da formalização da(s) arrematação(ões). O(s) arrematante(s) será(ão) responsável(eis) por realizar 
a(s) devida(s) due diligence no(s) imóvel(eis) de seu interesse para obter informações sobre eventu-
ais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao(s)  imóvel(eis) 
arrematado(s), distribuída(s) antes ou depois da(s) arrematação(ões), seja(m) invalidada(s) a(s) 
consolidação(ões) da(s) propriedade(s), e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudica-
ção em favor do vendedor, a(s) arrematação(ões) será(ão) automaticamente rescindida(s), após o trânsito 
em julgado da(s) ação(ões), sendo devolvido o(s) valor(es) recebido(s) pela(s) venda(s), incluída a comissão 
do Leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo(s) arrematante(s) à título de despesas de 
condomínio e imposto relativo(s) à propriedade imobiliária. A mera existência de ação(ões) judicial(ais) ou 
decisão(ões) judicial(ais) não transitada(s) em julgado, não enseja(m) ao(s) arrematante(s) o direito à 
desistência da(s) arrematação(ões). O(s) arrematante(s) presente(s), no auditório do leilão de modo Pre-
sencial e/ou Online, pagará(ão) no ato o preço total da(s) arrematação(ões) e a comissão do Leiloeiro, cor-
respondente a 5% sobre o(s) valor(es) de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O(s) proponente(s) 
vencedor(es) por meio de lance Online, terá(ão) prazo de 24 horas, depois de comunicado(s) expressamen-
te do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade 
do(s) preço(s) e da comissão do Leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, 
bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da(s) 
arrematação(ões), configurará desistência ou arrependimento por parte do(s) arrematante(s), ficando 
este(s) obrigado(s) a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro (5% - cinco por cento), sobre o 
valor da(s) arrematação(ões), perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por 
cento) do(s) lance(s) ou proposta(s) efetuada(s), destinado(s) ao reembolso das despesas incorridas por 
este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a 
protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decre-
to nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do(s) imóvel(eis) por meio do presente leilão, ficará caracteri-
zada a aceitação pelo(s) arrematante(s) de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores infor-
mações: 3003-0677 – contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 09/09/2020.

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, conj. 308, 

Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

pandemia da Covid-19”.
Com mediação da médica 

sanitarista Aparecida Linhares 
Pimenta, o encontro terá como 
debatedores o secretário es-
tadual da Saúde, Jean Gorin-
chteyn; o ex-titular da pasta 
David Uip, reitor da Faculdade 

de Medicina do ABC (FMABC).  
Também participam do debate 
Lenir Santos, presidente do 
Instituto de Direito Sanitário 
Aplicado (Idisa); Nelson Ro-
drigues dos Santos, conselheiro 
do Idisa; e Ênio Servilha Du-
arte, ex-presidente do Conselho 

de Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems-SP).

A participação é gratuita 
poderá ser realizada pelo com-
putador, acessando direta-
mente o link https://meet.
google.com/zad-rmgk-gvr  e 
também pelo celular. (RL)
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Versão Ranch 2.0 Diesel AT9 4x4 da picape Fiat Toro vai além do  
marketing focado no agronegócio e esbanja versatilidade no uso rural e urbano

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix no campo da 

IMAGINAÇÃO
A Toro é uma picape inter

mediária – maior que as compac
tas e menor que as médias – com 
chassi em monobloco, apresenta
da em fevereiro de 2016. Dois me
ses após o lançamento, o mo  delo 
desenvolvido pela Fiat no Brasil já 
vendia mais que as pi capes mé
dias juntas, incluindo Toyota Hi
lux, Chevrolet S10 e Ford Ran ger, 
todas com chassi em longari nas. 
Desde então, a Toro é supera  da 
nas vendas apenas pela compac
ta Strada, da própria Fiat. 

Em 2018, surgiu uma nova 
versão top de linha, a Ranch, 
certamente uma ideia do depar
tamento de marketing para apro
ximar a picape do próspero seg
mento do agronegócio. Porém, 
independentemente da pro pa
ganda, o forte da Toro sempre 
foi a versatilidade. Mais do que 
atender às exigências reais da 
vida rural, a Ranch se propõem a 
suprir as demandas aspiracionais 
de quem compra picapes – sejam 
fazendeiros de verdade ou acli
matados nas selvas de concreto.

Por fora, a Toro preserva as 

linhas contemporâneas da época 
do lançamento. Na versão 2020, 
apresentada em julho do ano pas
sado, teve discretas novidades, 
co mo a adoção de overbumper (pa
rachoque frontal com barra de im
pulsão incorporada, que dá aspecto 
mais robusto ao modelo) e multimí
dia com tela de sete polegadas.

Na caçamba, com capacidade 
para 820 litros de bagagem, está 
preservado o exclusivo acesso 
di  vidido em duas portas, que se 
abrem em par. Por exigência da 
legislação para picapes a diesel, a 
capacidade de carga deve sempre 
ser de uma tonelada ou mais – e 
a da Toro é de exatos mil quilos.

A versão Ranch investe em 
detalhes que reforçam a afini
dade com o mundo rural. O estilo 
“caipira enfeitado” é explicitado 
pelos vários cromados, que apa
recem nas carenagens dos re
trovisores, nos frisos da grade 
e entre os faróis, no estribo, nas 
maçanetas, no santantônio e nas 
soleiras das portas. O rack do 
teto e o protetor abaixo do para
choque também levam pintura 
prateada, mesmo tom adotado 
nas rodas de liga leve de 18 po
legadas. Para reforçar o potencial 

de uso em atividades agrícolas, a 
picape traz parabarro nas caixas 
de roda e engate de reboque, que 
é removível. Soleira metálica e 
protetor do tanque de combus
tível completam o pacote.

No interior, a Toro Ranch 
aposta em tons de negro e mar
rom – combinação inusitada, mas 
que anda em alta na indústria 
automotiva. Os bancos revesti
dos de tecido sintético que imita 
couro são marrons, assim como 
os apoios de braços e os revesti
mentos das portas. As molduras 
das saídas do arcondicionado 

com duas zonas e do multimídia 
recebem apliques em tom mar
rom metálico, assim como as alças 
das portas e em um pequeno de
talhe na parte inferior do volante. 
Os revestimentos do teto e das 
colunas são em preto. Emblemas 
referentes à versão aparecem nas 
portas e no console central. 

Um botão giratório ao lado 
do câmbio permite escolher 
entre tração dianteira, 4x4 ou 
4x4 com reduzida. A versão 
traz sete airbags de série.

Sob o capô da Ranch 2.0 Die
sel AT9 4x4 da Toro está o motor 

2.0 Multijet II, também adotado 
nos Jeep Renegade e Compass. 
Tem duplo comando de válvulas, 
turbo e intercooler, além de in
jeção direta Common Rail. Ge ra 
170 cv a 3.750 rpm e 35,7 kgfm 
a partir de 1.750 giros e traba
lha acoplado a uma caixa auto
mática com nove velocidades. 

Com seu visual de inspiração 
rural, a Ranch cumpre bem a fun
ção de top de linha – a outra top 
é a versão Ultra, que adota o mes
mo conjunto motorcâmbio, mas 
investe em estilo mais “carro de 
passeio” ao incorporar cobertura 

rígida para a caçamba. A Ranch 
parte de R$ 171.990, mas apenas 
na cor só lida Verme lho Colorado. 
Outras cores sólidas elevam o 
preço em R$ 1.500, as metálicas 
encarecem a picape em R$ 2.500 
e a perolizada Branco Polar sobe 
o valor da fatura em R$ 3.500. 

Por esse preço, o modelo 
da Fiat concorre diretamente 
com as versões intermediárias 
de picapes médias. Para ganhar 
competitividade, a Fiat costuma 
oferecer na linha Toro descontos 
interessantes para produtores 
rurais e microempresários.

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

‘Cawboy urbano’, modelo dá conta do recado seja para lazer ou trabalho
Na configuração Ranch, a To

ro incorpora o barulho e a trepi
dação característicos das picapes 
com motores a diesel e perde 
um pouco do jeito mais dócil das 
versões flex. O elevado torque 
de 35,7 kgfm está disponível em 
baixas rotações, transmitindo a 
percepção de que nunca falta for
ça para transpor os obstáculos. 
Nas estradas, os 170 cv do 2.0 
turbodiesel dão conta de ace lerar 
a picape com desenvoltura. O 
eficiente câmbio automático de 
nove marchas tem trocas suaves 
e rentabiliza bem o trabalho do 
motor. A nona marcha só existe 
para reduzir o consumo, já que a 
máxima é atingida em oitava. 

Em termos de estabilidade, a 
Toro tem comportamento simi
lar ao de um utilitário esportivo 
compacto – em breve, a Fiat lan
çará seu SUV derivado da picape. 
Mesmo em velocidades ele vadas, 
as rolagens de carroceria são dis
cretas e as suspensões Mc Pherson 
na frente e multilink atrás aju

dam a conferir rodar con sistente. 
Nas curvas, a direção se mostra 
extremamente precisa. Nos tre
chos mais sinuosos, a carroceria 
sacoleja um pouco. Porém, é pre
ciso exagerar para que as assistên
cias dinâmicas entrem em ação.

Nas trilhas, a tração integral, 
acionável por meio do botão gi
ratório ao lado da alavanca do 
câmbio, cumpre a função de tor
nar a picape apta a encarar obs
táculos, seja para o trabalho ou 
para o lazer. Todos os modelos 
a diesel da Toro têm tração inte
gral controlada eletronicamente, 
mas não há caixa de redução. Os 
ângulos offroad são de 24º de 
entrada e de 21º traseiros, além 
de altura de rodagem de 24,2 cm. 

O controle de velocidade em 
des cidas é bastante efetivo no fo
radeestrada. Se o conjunto da 
Toro não tem a robustez e os re
cursos de mobilidade da suspen
são oferecidas pelas picapes com 
chassi em longarinas, fica claro 
que, nas situações lameiras me

nos radicais, dá conta do recado. 
“Estilosa”, a Fiat Toro Ranch 

agra da ao público que aprecia 
de sign diferenciado, sem abrir 
mão dos atributos offroad que 
povoam os sonhos aventureiros 
dos proprietários de picapes. 

n VIDA A BORDO
Acessos fáceis e interior bem 

solucionado sempre foram as
pectos marcantes da linha Toro. 

Motor turbodiesel 2.0 de 170 cv dá conta de acelerar picape com desenvoltura; interior bem solucionado ganhou rusticidade

Na versão Ranch, os revestimen
tos ressaltam especialmente a 
rusticidade típica do segmento 
de picapes e elevam o habitual 
padrão de qualidade. Apesar de 
não ser unanimidade, a combi
nação de tons de preto e marrom 
nos revestimentos internos é 
atualmente adotada em modelos 
de diversas fabricantes. A marca 
“Ranch” aparece estampada nos 
encostos dos bancos frontais. 

A partida é feita por meio de 
botão, o que dispensa o uso da 
chave, e o portaobjetos do con
sole central é refrigerado. Em
bora seja homologada para levar 
cinco ocupantes, apenas quatro 
viajarão com conforto, por causa 
do túnel central alto atrás.

A tela multimídia com touch
screen de sete polegadas no painel 
central tem alta definição e fun
ciona com Android 8.0. Traz en

tradas USB e conexão Bluetooth. 
A partir da linha 2021, apresen
tada em junho, passou a contar 
com memória interna de 16 GB 
para armazenar informações. 

A interface é intuitiva e o aces
so é facilitado pelos comandos no 
volante. Há navegador GPS em
barcado e a tela da central mos
tra ainda as imagens da câme ra 
de ré, auxiliando em ma nobras e 
estacionamento. (LHMP)

Com estilo “capira enfeitado”, versão 
Ranch da Toro investe em detalhes que 
reforçam afinidade com o mundo rural
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

DE DIADEMA
Tradição em negócios 

imobiliários desde 1969

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

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 
Centro - Diadema

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

Terreno – Centro 
Diadema

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

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

R$ 425.000,00 
Ref.: AP000205

Casa 
Taboão -Diadema

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

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

R$ 470.000,00 - Ref.: AP000851

Apartamento 
Jd. Arcoiris -Diadema

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

R$ 195.000,00 - Ref.: AP000780

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

C
R

EC
I: 

02
06

1-
J

Casa 
Centro -Diadema 

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

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

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

O melhor 
anuncio é 
aquele que 
seu cliente 
vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

INDIQUE UM AMIGO
Indique um cliente para o Grupo SCHIMITD e 
ganhe um $ extra.

Que tal um rendimento a mais???

O departamento comercial do Grupo SCHIMITD 
criou um plano para você que quer faturar 
um extra!

Como funciona:

1 - Você indica os serviços da SCHIMITD para um amigo.
2 - Se o negócio for fechado (contrato mensal), você receberá um extra conforme tabela a seguir:

Como faço a indicação? O que preciso informar?

Quem pode ser cliente SCHIMITD?
Condomínios, empresas, indústrias, comércios e empreendimentos como escolas e hospitais. 

SERVIÇO

Importante: As gratificações acima serão realizadas para fechamento de contratos mensais, por posto de serviços.

RECOMPENSA

Serviços de monitoramento 
Serviços de limpeza/copeira/jardinagem

Serviços de portaria /recepção
Serviços de portaria remota

Serviços de Segurança Patrimonial/bombeiro

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 250,00

PARTICIPE!

PORTARIA
RECEPÇÃO
LIMPEZA
COPEIRA
JARDINAGEM 
LIMPEZA DE VIDRO
LIMPEZA DE FACHADA

ALARME E CFTV
MONITORAMENTO 24HS
CONTROLE DE ACESSO
PORTARIA VIRTUAL
PORTARIA REMOTA

FACILITIES SEGURANÇA PATRIMONIAL

SEGURANÇA ELETRÔNICA

11 4053-3922
11 94074-4947 www.schimitd.com.br

comercial@schimitd.com.br

Faça a indicação pelo formulário do site:
www.schimitd.com.br/AMIGO

Seus dados:
- Nome
- Telefone / Contato
- Email
Dados da EMPRESA que você está indicando:
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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.
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AVISOS

“ATELIE GOLD BABY DECORACAO 
PARA QUARTO DE BEBE LTDA torna 
público que requereu, à Secretaria de Meio 
Ambiente de Mauá, a Licença Prévia, de 
Instalação e de Operação para Fabricação 
de artefatos têxteis para uso doméstico, 
situado(a) à Avenida Dom José Gaspar, 
259 – Sala 22 – Matriz – Mauá/SP CEP 
09370-670, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 7132/2020.”

IBT-INDUSTRIA BRASILEIRA DE TRANS-
FORMADORES LTDA TORNA PUBLICO 
QUE SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA 
DE GESTÃO AMBIENTAL A RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
ATIVIDADE: “FABRICAÇÃO DE 
TRANSFORMADORES, INDUTORES, 
CONVERSORES, SINCRONIZADORES E 
SEMELHANTES, PEÇAS E ACESSORIOS”, 
NO ENDEREÇO: AV. HUMBERTO DE 
ALENCAR CASTELO BRANCO, 280 – JD. 
FENIX – SÃO BERNARDO DO CAMPO – 
SP

LEI Nº 3997 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 
Institui o Programa de Atendimento a Pessoas 
com Distúrbios Respiratórios do Sono, e dá 
outras providências. (Projeto de Lei n° 169/2019, 
de autoria do Vereador Albino Cardoso Pereira 
Neto.) 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. 
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de 
Diadema o Programa de Atendimento a Pessoas 
com Distúrbios Respiratórios do Sono. Art. 2º 
- O Programa de Atendimento a Pessoas com 
Distúrbios Respiratórios do Sono será desenvolvido 
e acompanhado pelo órgão competente, com a 
finalidade de divulgar nos diversos segmentos 
da sociedade a prevenção, o diagnóstico e seu 
tratamento. Art. 3º - As ações específicas do 
Programa de que trata esta Lei serão promovidas 
pela rede pública municipal de Saúde, dentre elas, 
estabelecer protocolo de atendimento, diagnóstico e 
tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. Art. 
4º - As despesas decorrentes da execução desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. Art. 5º – 
O Executivo Municipal regulamentará a aplicação 
desta Lei, no que couber. Art. 6º - 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 LUIS 
CLAUDIO SARTORI Secretário de Saúde
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, 
POR MEIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO/SEHAB. TORNA 
SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE 01 E 02 DE 
MAIO DE 2019, PAGINA 11 (CLASSIFICADOS), 
DO DIARIO REGIONAL DE DIADEMA, NO QUAL 
REVOGAVA EM CARÁTER DEFINITIVO O TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO DE RECEBIMENTO 
E RESPONSABILIDADE DO SENHOR JOSÉ 
RAIMUNDO EMILIO DOS SANTOS, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 54.073.341-6, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 311.655.245-20, assinado em 
28 de dezembro de 2017 - PI12.690/2017.

DECRETO N° 7794, DE 15 DE SETEMBRO DE 
2020. SUBSTITUI membro nomeado pelo decreto 
n° 7584 de 07 de dezembro de 2018, para compor 
o Conselho de Alimentação Escolar de Diadema- 
CAE, para o exercício do mandato compreendido 
entre 2018/2022. LAURO MICHELS SOBRINHO, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 11.947, de 16 
de junho de 2009; CONSIDERANDO, o disposto 
no art. 2º, da Lei Municipal nº 3.028, de 04 de 
novembro  de 2010; CONSIDERANDO, ainda o que 
consta dos autos do Processo Administrativo Interno 
nº 1.742/05; DECRETA. Art. 1º. Fica nomeado 
para compor o Conselho de Alimentação Escolar 
de Diadema – CAE, para o exercício do mandato 
compreendido entre 2018/2022, em substituição 
ao representante do Poder Executivo Municipal, 
nomeado pelo Decreto nº 7.584, de 07 de dezembro 
de 2018, o seguinte membro: Representante do 
poder Executivo Municipal: Suplente: FELIX MAIA 
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Chefe de Divisão, 
portador da cédula de identidade RG nº 34.626.862-
X, e inscrito no CPF/MF sob o n° 225.630.428-01, 
residente e domiciliado na Rua Bilac n° 172, Vl 
Conceição – Diadema- SP – CEP 09912-260, em 
substituição a Sra. NATHALIE MARIE VAN LAER 
SCHWAGER.  Art. 2º. As despesas com a execução 
deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias consignadas no orçamento, 
suplementadas se necessário. Art. 3º. Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
15 de setembro de 2020. LAURO MICHELS 
SOBRINHO/ Prefeito Municipal ; FERNANDO 
MOREIRA MACHADO/ Secretário de Assuntos 
Jurídicos; CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA/ 
Secretário de Educação

LEI N° 3999, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020. 
Estabelece a obrigatoriedade de adoção de fontes 
de energia motriz com menor emissão direta de 

poluentes tóxicos, gases de efeito estufa e ruído na 
frota de caminhões compactadores de lixo e limpa-
fossas do serviço público e contratados por terceiros, 
e dá outras providências. (Projeto de Lei n° 
096/2019, de autoria do Vereador Márcio Paschoal 
Giudício Júnior). 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. Art. 1º - As 
empresas prestadores do serviço de coleta de 
resíduos sólidos urbanos do tipo limpa-fossa 
deverão reduzir a emissão direta de compostos 
tóxicos, ruído e de gases de efeito estufa – GEEs na 
atmosfera e assim, respectivamente, reduzindo as 
poluições atmosférica e sonora, causa de agravos à 
saúde da população e a poluição climática, causa do 
aquecimento global. § 1º - Para tanto caberá 
substituir, gradualmente, os caminhões 
compactadores e limpa-fossa movidas a diesel ou 
somente seus motores ou combustíveis, por outras 
fontes de energia mais limpas e com maior conteúdo 
não fóssil. § 2º - Para efeitos desta lei, são 
considerados poluentes tóxicos: material particulado 
(MP), sobretudo nas frações inaláveis MP10 e 
MP2,5; óxidos de nitrogênio (NOx) e enxofre (SOx); 
compostos orgânicos voláteis (COVs) e monóxido 
de carbono (CO). § 3º - Serão aceitas como fontes 
de energia e combustíveis e tecnologias de 
abatimento, ao final da implementação do 
preconizado nesta, as seguintes opções: I – 
biodiesel B20 ou misturas mais ricas; II – eletricidade 
em caminhões elétricos puros ou híbridos; III – gás 
natural, biometano ou biogás, com tecnologias 
dedicadas ou dual/flex; IV – outras fontes de energia 
comprovadamente com reduzida produção de gases 
tóxicos e menor emissão direta de gases de efeito 
estufa, em grau semelhante aos das listadas acima; 
V – filtros e conversores catalíticos para reter ou 
pós-queimar materiais particulados, reduzir NOx, 
oxidar CO, reter ou queimar COVx. § 4º - Será 
aceitável a conjugação com outras soluções técnicas 
complementares como a redução do peso tara dos 
veículos; sistemas de tração, compactação e 
geração de vácuos mais eficientes energeticamente; 
maior capacidade de carga e aumento da vida útil, 
que proporcione o alongamento da amortização de 
tecnologias requerendo maior investimento ou custo 
operacional. § 5º - Serão complementares ainda 
treinamentos em direção econômica; otimização da 
logística com rotas e sistemas que proporcionem 
maior agilidade no carregamento e campanhas junto 
à população, condomínios e clientes em geral para 
melhor acondicionamento e redução da geração de 
resíduos. Art. 2º - O prazo total para substituição das 
frotas, nos termos do artigo 1º desta Lei, será de 15 
(quinze) anos, contados da entrada em vigor desta 
Lei. Art. 3º - A progressiva adoção das tecnologias 
ou dos combustíveis limpos será pautada por 
marcos-metas, em intervalos de 05 (cinco) anos, a 
partir da data da entrada em vigor desta Lei, cabendo 
ao Executivo, representado por um grupo de 
trabalho intersecretarial, definir o cronograma ao 
longo desses quinquênios. § 1º - Os parâmetros 
iniciais para o atendimento deverão seguir a 
Resolução CONAMA nº 490/2018, que estabeleceu 
limites de emissões menores, tanto de poluentes, 
quanto de ruído, que entrará em vigor em 1º de 
janeiro de 2023. § 2º - De acordo com a avaliação 
periódica anual, os limites das metas e respectivos 
prazos para atendimento poderão ser revistos. § 3º 
- Os requisitos e parâmetros para avaliação dos 
marcos-metas e cronogramas serão definidos em 
regulamentação específica do Executivo. Art. 4º - A 
substituição gradual da frota de caminhões 
compactadores e limpa-fossas do serviço público e 
de atendimento ao mercado em geral, obedecendo 
às metas parciais, compatíveis com os marcos-
metas, será proposta por um grupo de trabalho a ser 
constituído e mantido durante a vigência desta Lei, 
integrado por representantes da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. 1º - O grupo de 
trabalho analisará as propostas a serem 
apresentadas em tempo hábil, individualmente ou 
em conjunto, pelas empresas concessionárias e 
permissionárias dos serviços público e privado, 
conforme as condicionantes da presente Lei e 
submeterá a versão final para aprovação conjunta 
pelos titulares da pasta: I – as propostas deverão 
conter cronogramas físico-financeiros com os custos 
calculados de incrementos de capital e operação, 
vidas úteis de veículos propostas, bem como, as 
reduções das emissões previstas; II – caso as 
propostas em conjunto não assegurem o atingimento 
dos marcos-metas previstos, as mesmas serão 

devolvidas, de modo que as delegatárias consensem 
avanços que permitam se cumprir o requerido. § 2º 
- O grupo de trabalho poderá convidar representantes 
da Academia, associações de profissionais, 
fabricantes e provedores de tecnologias e entidades 
relacionadas ao tema para prover subsídios 
técnicos. § 3º - O relatório de análise das propostas 
será público, justificado por argumentação técnica, 
resultados de testes e referências de literatura e 
submetido à consulta pública, antes de sua edição, 
para assegurar o controle social. § 4º - As metas 
serão expressas na forma de limites gradativamente 
mais exigentes para emissões de MP, C02 e NOx e 
geração de ruído, podendo se estabelecer 
condicionantes adicionais para outros poluentes 
constando no § 1º do artigo 1º. § 5º - Todas as 
tecnologias e motores propostos deverão estar 
homologados pelos órgãos responsáveis como o 
IBAMA e o INMETRO, sendo permitida a realização 
de projetos piloto com novas alternativas, ainda não 
homologadas, desde que devidamente liberados 
pelo grupo de trabalho e monitorados pelas 
empresas, para levantamento de resultados 
operacionais, pelos órgãos competentes. Art. 5º - A 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do 
grupo de trabalho, emitirão anual e publicamente, 
em conjunto, um relatório de avaliação dos 
resultados da substituição das frotas de caminhões 
compactadores e limpa-fossas, com recomendações 
sobre eventuais ajustes da estratégia de implantação 
conjugada das tecnologias e redução de 
investimentos e custos. Art. 6º - Ao final do período 
de 10 (dez) anos da vigência desta Lei, a composição 
das frotas da Cidade de Diadema deverá ser tal que 
o resultado mínimo seja a redução conjunta das 
emissões diretas de MP em 50%, NOx em 40% e 
CO2 em 25% (para o CO2 de origem fóssil) e do 
nível de ruído de cada veículo em 10dB(A), em 
relação à veículo de motor diesel de capacidade 
semelhantes. § 1º - A métrica para efeito de 
monitoramento das metas de emissão de compostos 
tóxicos e gases de efeito estufa será expressa em 
gramas da substância por tonelada km rodado, 
considerando a capacidade nominal de transporte 
de cada veículo. § 2º - Os níveis de emissão de 
ruído dos veículos/motores serão avaliados em 
testes normatizados nas condições de operação 
normal e mais severa, sendo a redução aplicável na 
condição normal, com os sistemas de compactação 
e geração de vácuo desligados e para veículos 
novos. Art. 7º - Veículos do serviço público, 
atendendo às metas progressivas de cada ciclo 
quinquenal, poderão circular até ao final de sua vida 
útil, estabelecida em contratos de concessão e 
permissão, mesmo que excedendo as metas 
estabelecidas para o ciclo seguinte. Art. 8º - A não 
apresentação no prazo determinado dos projetos de 
substituição de frotas por tecnologias mais limpas e 
de menor geração de gases de efeito estufa e ruído 
acarretará em multa mensal de 1.300 (mil e 
trezentas) UFDs por empresa infratora. Art. 9º - O 
descumprimento do disposto nesta lei acarretará 
multa mensal de 260 (duzentos e sessenta) UFDs 
por veículo não convertido ou substituído ao final 
dos prazos previstos no cronograma estabelecido. § 
1º - A parte das frotas de serviços públicos não 
atendendo à meta percentual será lacrada e 
impedida de circular e se caracterizará o 
descumprimento do contrato de concessão e 
permissão. § 2º - As multas aplicadas serão 
revertidas ao FUMA (Fundo Municipal de Meio 
Ambiente), administrado pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, devendo ser aplicadas em ações 
que resultem em melhoria da qualidade do ar e 
mitigação das emissões de gases de efeito estufa, 
incluindo o sequestro de carbono. Art. 10 - O 
Executivo Municipal regulamentará a aplicação 
desta Lei, no que couber. Art. 11 – As despesas 
decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. Art. 12 - Esta lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
Diadema, 10 de setembro de 2020. LAURO 
MICHELS SOBRINHO/ Prefeito; FERNANDO 
MOREIRA MACHADO/ Secretário de Assuntos 
Jurídicos; TATIANA CAPEL/ Secretária do Meio 
Ambiente
LEI N° 3998, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020. Dispõe 
sobre alteração da Lei Municipal nº 3.924, de 18 de 
novembro de 2019, que “dispõe sobre denominação 
de via pública não regularizada”. (Projeto de Lei n° 
030/2020, de autoria do Vereador Dr. Albino Cardoso 
Pereira Neto). 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 alterada a ementa da Lei Municipal nº 
3.924, de 18 de novembro de 2019, que passa a ter 
a seguinte redação: “Dispõe sobre denominação de 
via pública.”  ARTIGO 2º - Fica alterado o artigo 1º da 
Lei Municipal nº 3.924, de 18 de novembro de 2019, 
que passa a ter a seguinte redação: “ARTIGO 1º - 
Fica o Executivo Municipal autorizado a denominar, 
através de instrumento administrativo próprio, a Viela 
do loteamento Sítio dos Correias, que interliga a Rua 
José Magnani, altura do nº 247, em frente ao nº 
242, com a Rua João de Almeida, altura do nº 504, 
com o nome de Passagem Epitácio Belo Ramos.” 
ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. Diadema, 15 de setembro de 2020. 
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal; 
FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Secretário de 
Assuntos Jurídicos; MARCIA DA SILVA CARVALHO/ 
Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano
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: 0131/2020 - PC: 0232/2020. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Reagentes p/Realização 
de Exames de Hemograma. Agendado para: 
01/10/2020 às 09h00. 
Pr. Eletrônico: 0130/2020 - PC: 0229/2020. Objeto: 
R. de P. p/Forn. de Frascos p/Hemocultura - Adulto 
e Pediátrico. Agendado para: 01/10/2020 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: 083/2020 - PC: 0136/2020. Objeto: 
Forn. de Blocos de Concreto. Resumo Ata RP 
186/2020 entre Município Diadema e G.S Comércio 
de Materiais para Construção Ltda - EPP. Itens 
homologados na publicação do Diário Regional 
dia 03/09/2020. Prazo entrega: 05 dias corridos. 
Vigência: 12 meses a partir desta publicação. 
Pr. Eletrônico: 0108/2020 - PC: 0190/2020. Objeto: 
Forn. de Frascos de Coleta (Urucultura + Urina/
Fezes) e Teste de Gravidez. Resumo Ata RP 199/20  
entre Município Diadema e Master Diagnóstica 
Prods. Lab. e Hosp. Ltda. Itens homologados 
na publicação Diário Regional dia 12/09/20. Pzo 
entrega: 05 dias corridos. Vigência: 12 meses a 
partir desta publicação.  
Pr. Eletrônico: 0173/19 - PC: 0218/19. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Resumo 2° Aditivo 
Realinhamento de Preços Ata RP: 406/19 entre 
Município de Diadema e Inovamed Com. de 

Medicamentos Ltda. Fica realinhado o preço do item 
21, passando a vigorar com o seguinte vlr: Vlr unit. 
R$ 2,3293. O presente realinhamento importa em 
111,75% do valor total do Item.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a 
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 021/2020 - PC: 013/2020. Objeto: 
Forn. De Insumos Endodônticos. Entre Município 
Diadema e as empresas, a seguir: Ata RP 089/2020 
– E C Dos Santos Coml. Eireli; Ata RP 090/2020 
– Golden Clean Prod. Comerciais Ltda. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 17/03/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe. 
Pr. Eletrônico: 0102/2020 - PC: 040/2020. Objeto: 
Aq. De Utensílios De Cozinha. Homologado o pregão 
em epígrafe declarando a licitação fracassada de 
acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 0102/2020 - PC: 040/2020. Objeto: 
Aq. De Utensílios De Cozinha. Tornamos publico que 
a Licitação em epígrafe foi declarada “Fracassada”.


