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CLIMA
H    JE

Manhã  Tarde  Noite
32º 
22º

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

H    JE

Segundo balanço divulgado on
tem (18) pela Secretaria Estadual 
de Saúde de São Paulo,  o Estado 
registrou 4.299 casos de sarampo 
entre janeiro e setembro deste ano. 
Em uma semana foram contabili
zados 708 novos casos. No balanço 
anterior, divulgado na semana pas
sada, o Estado contabilizava 3.591 
ocorrências da doença. Do total de 
casos confirmados, mais da metade 
(55,7% do total) se concentra na 
capital, com 2.397 notificações. Em 
agosto, o estado contabilizou três 
mortes em decorrência da doença. 
As vítimas foram um homem de 42 
anos e dois bebês.

O prefeito de São Bernardo, Orlando 
Morando (PSDB), lançou ontem (18) o 
“De Olho no Trânsito SBC”. A ferramenta 
divulgará boletins diários sobre a movi
mentação de ruas e avenidas da cidade, 
auxiliando diretamente no deslocamento 
de motoristas pelas principais vias do 
município. O canal entra em funciona
mento hoje, no aplicativo São Bernardo 
na Palma da Mão, disponível nas lojas 
App Store e no Google Play. 

A Prefeitura de Dia dema promove 
a Semana Nacional do Trânsito até 25 
deste mês, com foco nos pedestres e mo
tociclistas.  São realizadas ações de rua 
voltadas à conscientização dos pedestres 
para atravessar na faixa e aos motociclis
tas como forma de estimular a reflexão 
de vido ao aumento do número de aciden
tes envolvendo motos. Em parceria com a 
Yamaha será realizada blitz no dia 24, no 
bairro Piraporinha. 

SÃO PAULO

SÃO BERNARDO

COPA PAULISTA I

COPA PAULISTA II

DIADEMA

Estado registra 
4.299 casos de 

sarampo de janeiro
 a setembro

Prefeitura lança 
canal exclusivo 
com boletins 

sobre o trânsito

São Bernardo 
perde em casa e 
se complica na 

competição

Ramalhão empata 
e definição da 

vaga fica para a 
última rodada

Semana Nacional 
do Trânsito 

tem como foco 
pedestres e motos

LANÇAMENTO

Nova família Hyundai HB20 passa 
por reestilização profunda e chega
 com preços a partir de R$ 46.490 

As exportações de empresas do 
ABC cairam ao patamar mais baixo 
em 16 anos com a crise na Argentina, 
principal parceiro comercial do Bra
sil. De janeiro a agosto, os embarques 
de produtos da região somaram US$ 
2,53 bilhões, mon tante 31,7% infe
rior ao en  viado no mesmo período 
do ano passado (US$ 3,7 bi lhões), se
gundo dados divulgados pelo Minis
tério da Economia e compilados pelo 
Diário Regional. Tratase do menor 
valor desde o US$ 1,85 bi lhão embar
cado pelos sete municípios nos mes

O Comitê de Política Mon
etária (Copom) do Banco Central 
reduziu, ontem (18), a taxa básica 
de juros  em 0,5 ponto porcentual, 
com isso, a Selic  cai de 6% para 
5,5% ao ano. A decisão atendeu 
ao que era esperado no mercado 

mos meses de 2003.A explicação para 
o resultado está na forte redução das 
vendas para o país vizinho, em cri
se desde o ano passado. De janeiro a 
agosto, as exportações da região com 
destino à Argentina despencaram 
60%, para US$ 531 milhões, ante o 
mesmo perído de 2018. Com isso, 
a participação dos “hermanos” nas 
vendas de produtos do ABC ao ex
terior caiu para 21,0% em 2019, 
contra 30,2% no ano passado. Tra
tase do patamar mais bai xo desde 
2005 (20,3%). Página 4

Página 7

Página 7

Página 3

Página 6 Página 5

Embarques somaram US$ 2,53 bilhões de janeiro a agosto, menor valor para o período em 16 anos

SANTO ANDRÉ I DIADEMASANTO ANDRÉ II PLANO

Contas de 2014 e 2016 
da gestão Carlos Grana
volta à pauta da sessão 

de hoje na Câmara

Fundação Florestan 
Fernandes capacita 
bolsistas da Frente 

de Trabalho

Município inicia 
implementação de 
projetos do Fundo 

de Cultura 

USCS entrega 
ao Consórcio 
estudo sobre 

aeroporto no ABC

SELIC

Banco Central reduz  taxa básica 
de juros para 5,5% ao ano 

Página 3

Exportações do ABC caem 
ao menor nível desde 2003

De janeiro a agosto, os embarques da região caíram 31,7% em relação a 2018

Morando: “é mais um canal para dar eficiência ao nossos motoristas”

Divulgação

Divulgação

financeiro. Pesquisa do Banco Cen
tral mostrou que era expectativa 
do mercado que o Copom man
tivesse o ciclo de redução na Selic. 
Segundo o Copom, a decisão é 
compatível com a convergência da 
inflação para a meta. 

Arquivo

Vacinação de bebês continua

Omar Matsumoto/PMSBC
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Na  Semana do Trânsito, Diadema vota 
projeto sobre uso da faixa de pedestres
Medida objetiva definir gestos e atitudes para tornar mais segura a travessia de vias

A Câmara de Diadema anali-
sa hoje (19), em primeira vota-
ção, projeto do vereador Már-
cio Pachoal Giudício Junior, o 
Márcio Junior (PV), que prevê 
a implementação de Programa 
Municipal de Conscientização 
sobre o Uso Seguro da Faixa de 
Pedestres. A proposta vem ao 
encontro da Semana Nacional 
do Trânsito, cujo foco deste ano 
são os pedestres e motociclistas 
(mais informações na página 5).

O projeto visa à orienta-
ção de motoristas e pedestres 
quando da aproximação e uso 
da faixa, bem como dar maior 
visibilidade às normas contidas 
no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). Além disso, a propositu-
ra visa definir gestos e atitudes 
tanto para condutores quanto 
para pedestres para tornar mais 
segura a travessia de vias.

Segundo a medida, os pe-
destres serão orientados sobre 
como chamar a atenção dos 
motoristas para atravessar a 
pista, além dos perigos ao não 
utilizar a faixa específica, entre 
outros temas. Já os condutores 
serão instruídos a observar 
com antecedência se há um 
pedestre sinalizando que pre-

tende atravessar, entre outras 
posturas, bem como sobre a 
ocorrência de multa e pontos 
na carteira de habilitação em 
casos de descumprimento das 
regras que constam no CTB.

Segundo Márcio Junior, em 
sua justificativa no projeto, “o 
pedestre é o personagem mais 
frágil no trânsito e, consequent-
emente, a maior vítima; aproxi-
madamente 50% das vítimas 
fatais em acidentes de trânsito 
no município”. 

Segundo dados do Info-
siga, sistema do governo do 
Estado que traz informações 
mensais sobre ocorrências fa-
tais de trânsito, neste ano, ao 
menos 12 pessoas morreram 
em decorrência de atropela-
mento em Diadema.

n OUTROS PROJETOS 
Projeto que prevê programa 

de educação física adaptada 
para alunos com deficiência, 
do vereador Paulo Beleza (PV), 
também passará por primeira 
votação hoje. A propositura 
visa garantir a inclusão desses 
estudantes por meio da prática 
de educação física, além da con-
strução de uma cultura de edu-

Procuradores que debandaram do grupo de Dodge estão de volta
O procurador-geral interino 

Alcides Martins informou, nes-
ta quarta-feira (18), que cinco 
procuradores que haviam de-
bandado do grupo da Lava 
Jato da Procuradoria-Geral da 
República estão de volta. “Em 
nome da importância da in-
vestigação, para a Justiça, para 
o país, convidei os colegas que 
integraram o grupo de trabalho 
a retornarem a seus postos, o 
que ocorrerá imediatamente”, 
declarou Martins.

Hebert Mesquita, Maria 
Clara Noleto, Luana Vargas; 
Alessandro Oliveira e Victor 
Riccely haviam deixado o grupo 
no dia 4 alegando “incompatibi-
lidade de entendimento” com a 
então procuradora-geral Raquel 
Dodge que, nesta terça-feira  

despediu-se do cargo, após dois 
anos de mandato.

Nesta quarta, Alcides Mar-
tins assumiu interinamente 
a instituição. “Vou exercer a 

função de procurador-geral da 
República em sua plenitude. 
Tudo o que tiver de ser feito, 
será feito.” Martins ficará no 
cargo até a conclusão do pro-

Raquel Dodge deixou o cargo de procuradora-geral

Arquivo
cesso de indicação e nomeação 
do novo procurador-geral, que 
tramita no Senado.

Martins assegurou que 
dará continuidade à atuação 
do Ministério Público em 
todas as frentes. Adiantou 
que o vice-procurador-geral 
da República, Luciano Mariz 
Maia, e o vice-procurador-ger-
al eleitoral, Humberto Jacques 
de Medeiros, seguirão em seus 
respectivos cargos.

Ao passar o cargo para Al-
cides Martins, Raquel Dodge 
disse: “Não escolhemos as 
adversidades, escolhemos o 
modo de trabalho. Nós es-
colhemos as lutas que iremos 
travar e para isso escolhemos 
o modo de enfrentá-las.” 
(Agência Estado)

cação inclusiva, promovendo 
o atendimento educacional e 
incentivar a capacitação de pro-
fessores e técnicos na área de 
educação física. Segundo a me-
dida, as aulas seriam inseridas 
na programação do ensino fun-
damental regular e também na 
educação de jovens e adultos.

“Há uma população muito 
grande de pessoas com deficiên-
cia e o esporte adaptado pode 
contribuir para a promoção da 
qualidade de vida desta popula-

ção, afirmou Bezerra. 
Também serão votados, em 

segunda discussão, a imple-
mentação de câmeras de segu-
rança em creches; a afixação de 
mensagens educativas em es-
colas da cidade alertando sobre 
o consumo de bebidas alcoóli-
cas; a colocação de cartazes, 
em veterinários e em comércio 
de produtos para pets, sobre a 
adoção responsável;  e a criação 
do Dia Municipal de Conscien-
tização sobre o Vitiligo. 

Arquivo

Márcio Jr:  “o pedestre é o personagem mais frágil no trânsito”

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

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.

Contas de Grana voltam à pauta 
do Legislativo de Santo André

Candidatas laranjas provocam 
cassação de toda a chapa, decide TSE

As despesas referentes aos 
exercícios de 2014 e de 2016 da 
Prefeitura de Santo André, sob 
gestão do ex-prefeito Carlos 
Grana (PT), voltam à pauta da 
sessão de hoje (19) da Câmara 
Municipal. Ambos os balance-
tes têm parecer desfavorável do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. Entretanto, as 
despesas de 2014 contam com 
parecer favorável da Comissão 
de Finanças e Orçamento da 
Casa. Já as  de 2016 ainda não 
têm parecer da comissão. 

Entre as irregularidades 
apontadas pelo TCE estão a 
aplicação de recursos abaixo 
do exigido na área da educa-
ção, falta de planejamento 
orçamentário com alto dé-
ficit financeiro.

Para não ser enquadrado na 
Lei da Ficha Limpa, Grana pre-
cisa que dois terços (14 votos) 
dos vereadores votem contra o 
parecer desfavorável do Tribu-
nal de Contas, caso contrário, 
ficará inelegível por oito anos.

n INCENTIVOS FISCAIS
A Prefeitura de Santo An-

dré enviou à Câmara nesta ter-
ça-feira (17) projeto de lei que 
visa conceder incentivos fiscais 
a empresas que investirem no 
município. A iniciativa visa 
acelerar a geração de emprego 
e renda para os andreenses.

O projeto de lei prevê, 
como contrapartida para os 
investimentos, a concessão de 

Em um julgamento de pla-
car apertado, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) decidiu que 
a presença de candidatas laran-
jas devem levar à cassação de 
toda a chapa. O entendimento 
do tribunal foi feito no julga-
mento do caso de cinco can-
didatas à Câmara de Valença 
do Piauí, que tiveram votação 
inexpressiva, não praticaram 
atos de campanha nem ti-
veram gastos declarados em 
suas prestações de contas.

A Lei das Eleições obriga 
a presença de ao menos 30% 
candidaturas de mulheres, 
mas partidos tentam burlar 
as obrigações com “candida-

incentivos fiscais como crédi-
tos compensatórios, isenções 
e descontos em tributos como 
o Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI), Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto sobre Serviços 
(ISS) relativo à construção civil, 
taxas e emolumentos.

Além de atrair novas em-
presas, a prefeitura quer in-
centivar aquelas já estabe-
lecidas no município a investir 
em Santo André. Com isso, a 
administração projeta geração 
de riquezas, mais arrecadação 
e, consequentemente, mais 
investimentos públicos e me-
lhor  qualidade de vida para 
aos moradores.

“Esse projeto visa colabo-
rar para o crescimento de 
pequenas, médias ou grandes 
empresas, sem distinção. O 
empreen dedor que aplicar re-
cursos e evoluir recebe a con-
trapartida. Queremos contar 
assim com uma economia 
cada vez mais desenvolvida e 
sem penalizar o caixa público, 
porque se trata de receita que 
ainda não exis te”, explicou o 
prefeito Paulo Serra (PSDB).

A proposta estabelece que, 
para pleitear o incentivo, as 
empresas terão seus projetos 
minuciosamente analisados 
pelo Grupo de Avaliação de 
Concessão de Incentivos Fis-
cais (Gaif), já que há diversos 
critérios a serem preenchidos. 
(Reportagem Local)

tas laranjas”, ou seja, fictícias, 
ape nas para alegar oficial-
mente que cumpriram a cota.

O entendimento firmado 
pelo TSE deve seguir de refe-
rência para a análise de casos 
semelhantes. Para o Ministé-
rio Público Eleitoral, as “can-
didaturas fictícias” relegam às 
mulheres “papel figurativo na 
disputa político-eleitoral” e re-
fletem a “estrutura patriarcal 
que ainda rege as relações de 
gênero na sociedade brasilei-
ra”. Uma das candidatas de 
Valença não obteve nenhum 
voto, outra obteve um e uma 
terceira sequer compareceu às 
urnas para votar. (AE)
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Copom corta Selic de 
6% para 5,50% ao ano

Este é o segundo corte da taxa no atual ciclo, após período de 16 meses de estabilidade
Arquivo

BC: “corte é compatível com a convergência da inflação para meta”

O Comitê de Política Mon-
etária (Copom) do Banco Central 
decidiu, por unanimidade, re-
duzir a Selic (a taxa básica de juros 
da economia) de 6% para 5,50% 
ao ano. Este é o segundo corte da 
taxa no atual ciclo, após 16 meses 
de estabilidade. Com isso, a Selic 
está agora em um novo piso da 
série histórica do Copom, inicia-
da em junho de 1996.

Em meio à fraqueza da eco-
nomia e aos índices controlados 
de inflação, a expectativa ma-
joritária do mercado financeiro 
era de que a Selic passasse por 
um novo corte. De um total de 
55 ins tituições consultadas pelo 
Projeções Broadcast, todas espe-
ravam por corte de 0,50 ponto, 
para 5,50% ao ano.

Ao justificar a decisão, o 
BC avaliou que a evolução do 
cenário básico e do balanço de 
riscos prescreve ajuste no grau 
de estímulo monetário. Para o 
colegiado, o corte de 0,50 ponto 
é compatível com a convergência 
da inflação para a meta no hori-
zonte relevante para a condução 
da política monetária, que inclui 
o ano-calendário de 2020.

Ao mesmo tempo, o BC 
sinalizou que a consolidação do 
cenário benigno para a infla-
ção prospectiva deverá permitir 
ajuste adicional no grau de es-
tímulo. Ainda assim, o Copom 
novamente ponderou que essa 
avaliação não res tringe a decisão 
na próxima reunião, marcada 
para os dias 29 e 30 de outubro.

“Os próximos passos da 
política monetária continua-
rão dependendo da evolução 
da atividade econômica, do 
balanço de riscos e das pro-
jeções e expectativas de infla-
ção”, reiterou o comunicado.

No documento, o BC tam-
bém atualizou suas projeções 
para a inflação. No cenário de 
mercado - que utiliza expectati-
vas para câmbio e juros do mer-
cado financeiro, compiladas no 
relatório Focus -, o BC alterou 
sua projeção para o IPCA em 
2019 de 3,6% para 3,3%. No 
caso de 2020, a expectativa pas-
sou de 3,9% para 3,6%.

No cenário de referência, em 
que o BC utilizou nos cálculos 
uma Selic fixa a 6,00% e um dólar 
a R$ 4,05, a projeção para o IPCA 

em 2019 passou de 3,6% para 
3,4%. No caso de 2020, o índice 
projetado se manteve em 3,6%.

Pela primeira vez, o comuni-
cado da decisão do Copom tam-
bém trouxe cenário híbrido, 
com câmbio constante e taxa 
de juros conforme as expecta-
tivas do mercado, no relatório 
Focus. Nesse cenário, a inflação 
projetada para 2019 passou de 
3,6% no Relatório Trimestral 
de Inflação (RTI) de junho para 

3,4%. Para 2020, a estimativa 
passou de 3,9% para 3,8%.

O centro da meta de in-
flação perseguida este ano é 
de 4,25%, com margem de 
tolerância de 1,5 ponto por-
centual (índice de 2,75% a 
5,75%). Para 2020, a meta é de 
4%, com margem de 1,5 ponto 
(de 2,5% a 5,5%). No caso de 
2021, a meta é de 3,75%, com 
margem de 1,5 ponto (2,25% a 
5,25%). (Agência Estado)

Estado de S.Paulo 
contabiliza 4.299 
casos de sarampo 

desde janeiro

Polícia divulga 
retrato falado de 

suspeito de matar 
motorista de app

Entre janeiro e setembro 
deste ano o Estado de São Paulo 
registrou 4.299 casos de saram-
po, de acordo com balanço da 
Secretaria da Saúde de São Pau-
lo, divulgado nesta quarta-feira 
(18). Em uma semana foram 
708 novos casos. No balanço 
anterior, divulgado na semana 
passada, o estado contabilizava 
3.591 ocorrências da doença.

Do total de casos confirma-
dos, mais da metade (55,7% do 
total) se concentra na capital, 
com 2.397 notificações. Em 
agosto, o estado contabilizou 
três mortes em decorrência da 
doença. As vítimas foram um 
homem de 42 anos, da capital 
e sem histórico de imunização 
contra a doença, e dois bebês: 
uma menina de quatro meses, 
de Osasco, e um menino de 
nove meses, de São Paulo.

Segundo a secretaria, o esta-
do segue vacinando bebês com 
idade entre 6 meses e menores 
de um ano contra o sarampo, 
faixa etária considerada a mais 
vulnerável para casos graves 
da doença. A recomendação do 
órgão para as mães de crianças 
com menos de 6 meses é para 
evitar a exposição dos bebês a 
aglomerações e manter a venti-
lação adequada dos ambientes.  
(Agência Brasil)

A Polícia Civil de São 
Paulo divulgou o retrato 
falado do homem suspeito 
de ter assassinado a mo-
torista de aplicativo Adri-
ana Márcia de Almeida, 
de 46 anos, em Diadema 
no último domingo (15). A 
imagem foi feita com base 
no depoimento de teste-
munhas. Segundo os rela-
tos, o suspeito tem entre 20 
e 25 anos e mede aproxima-
damente 1,70 metro. Seu 
cabelo é casta nho; os olhos 
são escuros e a pele, parda.

O crime aconteceu por 
volta das 23h do domingo, 
quando Adriana buscava 
duas passageiras que saíam 
de um baile funk na Ave-
nida Fundibem, no Jardim 
Casa Grande.

O homem anunciou o 
assalto no momento em 
que as mulheres entravam 
no carro. A condutora, 
então, acelerou o veículo 
para tentar fugir e foi balea-
da no pescoço. A motorista 
chegou a ser socorrida, mas 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu. O caso é investi-
gado pelo 2º Distrito Policial 
de Diadema (Vila Noguei-
ra). (Agência Estado)

LOJA DE CHURRASCO GREGO, 
KEBAB E SHAWARMA

Local: Rua Silvio Donini, 136 
Diadema/SP 
WhatsApp: (11)-96111-2078   
Telefone: (11) 4308-2289
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Com investimento de R$ 1 milhão, Coop  
inaugura em Santo André 54ª drogaria da rede

A Coop inaugurou na última 
terça-feira (17) a 54ª drogaria 
da rede, situada na avenida Lino 
Jardim, 744 – Vila Bastos, em 
Santo André. A unidade exigiu 
investimento de R$ 1 milhão.

Até dezembro entrarão em 
funcionamento mais quatro 
drogarias, duas a mais do que 
estava previsto para este ano.

“Além das unidades inau-
guradas neste ano (Mauá Plaza 
Shopping; Santa Terezinha, em 
São Bernardo, e Vila Bastos, em 
Santo André), estão progra ma-
das mais duas drogarias em 
São Caetano, uma em Santo 
André e outra em São Bernar-
do”, afirmou o presidente exe-
cutivo da Coop, Marcio Valle.

Atualmente, o segmento 
farma representa 16,5% do 
faturamento total da Coop e de-
verá chegar a 17% em dezem-
bro. Segundo o vice-presidente 
executivo de Drogaria da coo-
p e rativa, Eduardo Pereira dos 
Santos, os diferenciais da rede 
estão no produto, preço e no 
atendimento humanizado da 

equi pe de colaboradores.  “Nos-
sa missão não é entregar ape-
nas um medicamento, mas sim, 
dar acolhimento aos clientes.”

A nova unidade possui área 
total de 480 m², mix de 8 mil 
itens (entre medicamentos, der-
mocosméticos, mercearia, bazar 
e perfumaria), seis vagas para 
estacionamento e dez colabora-
dores, sendo três farmacêutico s.

Outro diferencial da uni-

dade é o serviço de assistência 
farmacêutica, que envolve aferi-
ção da pressão arterial, teste de 
glicemia, cálculo do Índice de 
Massa Corpórea (IMC) e perfu-
ração do lóbulo da orelha, com 
a colocação do brinco na hora.

 Ainda segundo a Coop, a 
equipe também está apta a ori-
entar os pacientes quanto ao uso 
de medicamentos e possíveis in-
terações. (Reportagem Local)

Nova unidade possui 480m² e mix de 8 mil itens

Divulgação/Coop

Mudança na reforma tributária terá  
transição de cinco anos, diz relator

As mudanças no sistema de 
tributos propostas pelo sena-
dor Roberto Rocha (PSDB-MA) 
preveem período de transição 
de cinco anos para substituição 
dos tributos e de uma década 
para cálculo do rateio da arre-
cadação entre União, Estados 
e municípios. O parecer foi 
apresentado ontem (18), na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado.

A proposta estabelece que, 
ao longo de dez anos, as dife-
renças apuradas no rateio dos 
impostos serão ajustadas para 
manter a arrecadação atual. 
Ro cha garantiu que a reforma  
apresentada no rela tório não 
vai gerar aumento nem redução 
da carga de impostos. Após ser 
promulgada, de acordo com 
o parecer, os tributos seriam 
unificados em cinco anos.

A reforma do Senado cria o 
Imposto sobre Operações com 
Bens e Serviços (IBS), que terá 
as características de imposto 
sobre valor adicionado (IVA). A 
alíquota do tributo será defini-
da por lei complementar no fu-

turo. O relator dividiu o impos-
to em duas partes, adotando o 
chamado IVA dual: um com a 
fusão dos cinco impostos e con-
tribuições federais (IPI, Cofins, 
PIS, IOF e salário-educação) e 
outro com a junção do ICMS 
(estadual) e do ISS (municipal).

No relatório, o senador 
dá aval para a criação de um 
fundo de equalização e de um 
fundo de desenvolvimento 
para Estados e municípios. A 
fonte de recursos para abas-
tecer esses fundos terá de ser 
definido por lei no futuro.

Uma ideia sugerida por Ro-
cha é desvincular fundos exis-
tentes hoje para que os governos 
regionais recebam recursos.

n JABUTIS 
Rocha enxertou quatro itens 

que beneficiam o Maranhão, 
seu reduto eleitoral, e que não 
estavam no texto original. As 
benesses envolvem a criação de 
“zona franca” em São Luís e a 
destinação de recursos reserva-
dos à Região Norte, apesar de o 
Estado estar no Nordeste. (AE)

Crise argentina  
derruba exportações 

do ABC ao menor 
nível desde 2003

Embarques somaram US$ 2,53 bilhões de janeiro 
a agosto, menor valor para o período em 16 anos

A crise na Argentina, prin-
cipal parceiro comercial do Bra-
sil, derrubou as exportações de 
empresas do ABC ao patamar 
mais baixo em 16 anos.

De janeiro a agosto, os em-
barques de produtos da região 
somaram US$ 2,53 bilhões, 
mon tante 31,7% inferior ao 
en  viado no mesmo período do 
ano passado (US$ 3,7 bilhões), 
segundo dados divulgados pelo 
Ministério da Economia e com-
pilados pelo Diário Regional.

Trata-se do menor valor des-

de o US$ 1,85 bi lhão embarcado 
pelos sete municípios nos mes-
mos meses de 2003.

A explicação para o resul-
tado está na forte redução das 
vendas para o país vizinho, em 
cri se desde o ano passado. De 
janeiro a agosto, as exporta-
ções da região com destino à 
Argentina despencaram 60%, 
para US$ 531 milhões, ante o 
mesmo perído de 2018.

Com isso, a participação 
dos “hermanos” nas vendas 
de produtos do ABC ao exte-
rior caiu para 21,0% em 2019, 
contra 30,2% no ano passado. 
Trata-se do patamar mais bai-
xo desde 2005 (20,3%).

As empresas têm buscado 
outros mercados com o obje-
tivo de reduzir a “dependência” 
da Argentina. Prova disso é que, 
na mesma comparação, foram 
registrados crescimentos im-
portantes nos embarques para 
Co lômbia (121%), Estados Uni-
dos (6,3%), Alemanha (15,3%), 
China (48,7%) e Índia (48,7%).

No mês passado, por exem-
plo, a Mercedes-Benz anunciou 
a entrega de 130 ônibus urba-
nos para o sistema de trans-
porte de Santo Domingo, capi-
tal da República Dominicana.

Também em agosto, a Volks-
wagem iniciou a exportação do 
sedã Virtus para o México. Com 
isso, o modelo passa a estar 
presente em dez mercados. 

O setor automotivo tem 

sentido com mais intensidade 
a queda nas encomendas. De 
ja neiro a agosto, as exporta-
ções de veículos, caminhões 
e chassis de ônibus de em-
presas do ABC para a Argen-
tina recua ram 70,7%, para 
US$ 218,8 mi lhões, contra o 
mesmo perído de 2018. Na 
mes ma comparação, os em-
barques de autopeças caíram 
27,2%, para US$ 83,2 milhões.

No mês passado, os gover-
nos brasileiro e argentino assi-
naram novo acordo automotivo 
que prevê aumento gradual da 
cota de veículos e autopeças que 
o Brasil poderá exportar para o 
país vizinho até 2029, quando 
o comércio entre os dois países 
passará a ser livre de impostos.

Especialistas em comércio 
ex terior, no entanto, avaliaram 
que a medida terá pouco ou 

INDICADORES

DÓLAR MERCADO (R$)

EURO (R$)

IBOVESPA

-0,08%
104.531 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 4,103 R$ 4,104
Turismo R$ 4,08 R$ 4,25

Volume: R$ 13,05 bilhões
Maiores baixas:  Petrobras PN 
(-1,70%), Petrobras ON (-1,64%)

Fonte: Estadão Conteúdo/B3

nenhum efeito imediato, uma 
vez que a demanda do país vi-
zinho está em forte queda.

O professor de Economia 
Wal  ter Franco, da unidade de 
São Paulo do Instituto Bra si-
leiro de Mercado de Capitais 
(Ibmec SP), entende que a crise 
na Argentina é uma oportuni-
dade para a indústria brasileira, 
especialmente a automotiva, di-
versificar suas exportações.

“Há demanda na América 
Latina para carros com a tec-
nologia embarcada atualmen-
te no produto brasileiro. É um 
problema que será resolvido 
com a celebração de novos 
acordos comerciais com ou-
tros países. Enquanto isso não 
acontece, o Brasil sentirá os 
efeitos da crise argentina por 
muito tempo, uma vez que eles 
só vão se recuperar após forte 
ajuste fiscal”, disse Franco. 

“A melhora nas expor ta-
ções passa pela redução da de-
pendência da Argentina e pela 
diversificação de mercados in-
ternacionais”, prosseguiu.

IMPORTAÇÕES
Ainda segundo o Ministério 

da Economia, o ABC importou 
US$ 2,68 bilhões entre janei ro 
e agosto deste ano, montan te 
20,5% inferior ao adquirido 
no mesmo período do ano pas-
sa do (US$ 3,37 bilhões).

Com is so, o saldo da ba-
lança comercial dos sete mu-
nicípios em 2019 é deficitário 
em US$ 151,3 mi lhões. No 
mesmo período do ano pas-
sado, o saldo era superavi-
tário em US$ 331 milhões.

n O NÚMERO

US$ 3,7 bilhões
foram exportados pelas 
empresas do ABC entre janeiro 
e agosto do ano passado



Campanha conta com ações de rua voltadas à conscientização dos pedestres e blitz de motos
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Adriana Horvath/PMD

Ações visam à conscientização sobre atravessar na faixa 

Com objetivo de prevenir 
acidentes, a Prefeitura de Dia
dema, por meio da Secretaria 
de Transportes, promove a Se
mana Nacional do Trânsito até 
25 deste mês, com foco nos pe
destres e motociclistas. 

São realizadas ações de 
rua voltadas à conscien
tização dos pedestres para 
atravessar na faixa e aos mo
tociclistas como forma de 
estimular a reflexão devido 
ao aumento do número de 
acidentes envolvendo motos. 

Em parceria com a Yamaha 
Motor Brasil, será realizada a 
quarta e última blitz do ano, no 
dia 24, no bairro Piraporinha. 
Além do material educativo que 
será distribuído na ação, moto
ciclistas receberão instruções 
sobre verificação de itens bási
cos de segurança e conservação 
de sua moto, havendo, inclu
sive, distribuição de voucher da 
montadora para checklist bási
co da motocicleta, com troca de 
óleo e entrega de antena corta
pipa gratuitamente. 

“O objetivo dessa ação é 
aproximar pedestres e moto
ciclistas do poder público com 
uma comunicação mais leve 

e descontraída. Os agentes 
de fiscalização também es
tarão presentes reforçando as 
regras de comportamento e 
circulação no trânsito. Nossa 
meta principal é salvar vidas”, 
afirmou o secretário de Trans
portes, José Carlos Gonçalves.

Durante a Semana Nacio
nal do Trânsito, faixas com 
frases educativas estão afixa
das nos pontos onde ocorrem 
ações, levando uma reflexão 
aos condutores sobre os temas 
abordados neste ano. 

“As intervenções, em geral, 
procuram conscientizar que a 
travessia segura deve ser feita na 
faixa.  O motorista tem a obriga
ção de observar a parada e per
mitir a travessia na faixa, o que, 
afinal, é um exercício de cidada
nia e respeito previsto em Lei 
Federal”, pontuou Gonçalves. 

Além das ações de rua du
rante a Semana Nacional de 
Trânsito, continuam as ativi
dades do programa periódico 
de Educação de Trânsito, na 
rede municipal de ensino, e a 
campanha Trânsito Seguro. 

Durante o ano letivo, com 
abordagem apropriada à faixa 
etária dos alunos, são realiza

dos nas escolas espetáculos 
teatrais, jogos, leitura de re
vistas infantis e construção de 
cidades a partir de blocos de 
montar. Os alunos discutem e 
recebem também instruções 
sobre os sinais de trânsito e sua 
importância para uma viagem 
mais tranquila e segura.

n OUTRAS CIDADES
Em Ribeirão Pires, a prefei

tura reforçou as atividades que 
orientam e conscientizam sobre 
a importância do respeito às leis 

e da preservação da vida. Além 
de bloqueios educativos, alunos 
da rede municipal participam 
de palestras e brincadeiras so
bre o tema. Em São Caetano, 
a prefeitura distribui lixo car e 
panfletos, além de contar com 
faixas em diversos pontos da 
cidade, painel de mensagens e 
divulgação em redes sociais.

Em âmbito do Estado, as mais 
de 5 mil escolas da rede estadual 
estão com ações focadas na educa
ção pelo trânsito para diminuição 
dos acidentes. (Reportagem Local)

S.André inicia implementação 
de projetos do Fundo de Cultura 

Em Diadema, Fundação Florestan Fernandes 
capacita bolsistas da Frente de Trabalho

Cinco projetos financia
dos com recursos do Fundo 
Municipal de Cultura de 
Santo André  estão em fase 
de implementação. Com 
atuação em áreas como cin
ema, rádio, economia cria
tiva, música e literatura, os 
trabalhos são realizados por 
coletivos culturais e agentes 
culturais em diversas regiões 
da cidade. No total, serão in
vestidos mais de R$ 144 mil.

O diretor de Projetos Es
peciais e Planejamento da 
Secretaria de Cultura, Marco 
Moretto, destacou que, após 
cinco anos, o Fundo Mu
nicipal de Cultura volta a ser 
utilizado para financiar pro
jetos da produção cultural 
andreense. “Este é o primei
ro edital após o debate e a 
elaboração do novo Fundo 
Municipal de Cultura, regu
lamentado no ano passado. 
O último repasse havia sido 
feito em 2014”, afirmou.

Ainda de acordo com 
Moretto, esta edição foi des
tinada a ‘Projetos Colabo
rativos Descentralizados’ 
e visou fomentar ações em 
regiões periféricas, a forma
ção de redes e o fortaleci
mento de grupos e núcleos 
culturais. “O incentivo visa 
dar impulso inicial para que 
a ação tenha continuidade, 
mesmo depois de finalizado 

o financiamento”, disse.
O projeto ‘Economia Cria

tiva, Feira Bazar’, do artista 
Tota, realizado na região do 
Centreville, busca fortalecer e 
divulgar as ações de arte local, 
bem como propor o aqueci
mento da economia entre 
produtores, artistas e clien
tes daquela região. O projeto 
recebeu R$ 18.200.

 ‘Favela na Tela’ é o nome 
do trabalho da ONG MDDF 
(Movimento de Defesa dos Di-
reitos dos Moradores dos Nú-
cleos Habitacionais de Santo 
André), implementado em lo
cais como a Vila Sacadura Ca
bral, Vila Palmares e Núcleo 
Tamarutaca. A iniciativa visa 
resgatar e registrar a memória 
coletiva local  por meio de 
vídeos. O trabalho recebeu 
quase R$ 40 mil. 

‘ContaEncontra’, de Patri
cia Nogueira, tem por objeti
vo promover o convívio entre 
mulheres da Vila Floresta e 
Bom Pastor. O projeto rece
beu pouco mais de R$ 10.800.

Outro projeto em anda
mento é o ‘Coletivo Cultu
rando Ocupa’, que percorrerá 
a cidade realizando ocupações 
com o intuito de desenvolver 
atividades como música, can
to, produção de instrumentos 
com sucata, além de curso de 
desenho. A iniciativa R$ 35,5 
mil.  (Reportagem Local)

Pedestres e motociclistas são foco 
na Semana do Trânsito em Diadema

Quem não 
anuncia nunca 

é lembrado

Anuncie: 4057-9000

Ana Cláudia de Lima é apai
xonada por culinária e tem o 
sonho de fazer da atividade a 
principal renda de sua família. 
“Sempre gostei de cozinhar e 
hoje pude aprender qual a me
lhor forma de comercializar o 
que eu produzo. Depois de tirar 
todas as dúvidas, minha maior 
vontade agora é colocar isso em 
prática”, destacou.

Ana foi uma das 12 bolsistas 
da Frente de Trabalho que par
ticiparam do 2º Workshop para 
Geração de Renda promovido 
pela Fundação Florestan Fer

nandes, em Diadeema, na 
cozinhaescola da instituição. 
A atividade tem como objetivo 
oferecer aos participantes opor
tunidade de capacitação para 
exercer um novo ofício.

Maria Jovina de Jesus tra
balha há um ano e meio na 
Secretaria de Transportes e 
se interessou pelo workshop 
justamente pela possibilidade 
de se recolocar no mercado 
de maneira autônoma após o 
final de seu contrato na Fren
te de Trabalho. “Com as dicas 
e receitas que recebemos no 

curso, percebemos como é 
fácil. Agora é preciso colocar 
tudo isso em prática e seguir 
em frente”, pontuou. 

A ideia das oficinas surgiu 
com o propósito em oferecer 
capacitação para bolsistas da 
Frente de Trabalho. “São work
shops rápidos que podem con
tribuir para que, ao final da bol
sa, essas pessoas tenham mais 
oportunidades de iniciar uma 
nova ocupação”, destacou a di
retorapresidente da Fundação 
Florestan Fernandes, Margareti 
Sanches. (Reportagem Local)
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S.Bernardo lança canal exclusivo 
com boletins sobre o trânsito

Orlando Morando apresentou, nesta quarta-feira, a plataforma De Olho no Trânsito SBC

Motoristas que circulam 
por São Bernardo agora têm 
canal exclusivo com informa-
ções em tempo real sobre o 
trânsito da cidade. Trata-se da 
plataforma “De Olho no Trân-
sito SBC”. Apresentada oficial-
mente, nesta quarta-feira (18), 
pelo prefeito Orlando Mo-
rando (PSDB), a ferramenta 
divulgará boletins diários so-
bre a movimentação de ruas e 
avenidas da cidade, auxiliando 
diretamente no deslocamento 
de motoristas pelas principais 
vias do município.

Desenvolvido pela Sec-
retaria de Comunicação, em 
parceria com a Secretaria de 
Transportes e Vias Públicas, 
por meio do Departamento 
de Trânsito de São Bernardo, 
e a Secretaria de Segurança 
Urbana, o canal entra em fun-
cionamento hoje (19) no apli-
cativo São Bernardo na Palma 
da Mão, disponível nas lojas 
App Store e no Google Play. 
Os boletins da plataforma 

n ENTRE ASPAS

Motoristas poderão 
consultar na palma da mão 
a situação do trânsito nas 
principais vias da cidade

Orlando Morando

também poderão ser consul-
tados no site da prefeitura e 
nas páginas do Facebook (De 
Olho no Trânsito SBC) e Twitter 
(@_transitoSBC).

“Motoristas poderão 
consultar na palma da mão 
a situação do trânsito nas 
principais vias da cidade, in-
cluindo rodovias que cortam 
a cidade, como o rodoanel e 
o Sistema Anchieta-Imigran-
tes. É mais um canal para 
dar eficiência para nossos 
motoristas que buscam rotas 
alternativas, redução no tra-
jeto para sua casa, proporcio-

nando assim, mais qualidade 
de vida para todos”, afirmou 
o Morando, ao destacar que 
a ação abre a programação da 
Semana Nacional de Trânsito 
do município. 

n CONGESTIONAMENTO
Por meio do canal, os 

motoris tas terão acesso a 
boletins diários com infor-
mações sobre vias conges-
tionadas, rotas alternativas, 
mudanças viárias, acidentes 
e interdições parciais para 
execução de obras. Serão dois 
boletins fixos nos horários de 

picos da manhã (7h) e da tarde 
(17h30). Outros informativos 
serão divulgados também em 
caso de ocorrências de grande 
relevância pela cidade.

Ainda pelas redes sociais, 
os usuários vão poder interagir 
com a equipe do trânsito, infor-
mando e tirando dúvidas sobre 
possíveis mudanças viárias na 
cidade e problemas relaciona-
dos ao trânsito da cidade.

A criação do canal exclusivo 
do trânsito vai ao encontro 
com a modernização do siste-
ma viário de São Bernardo. 
(Reportagem Local)

Omar Matsumoto/PMSBC

Morando: “é mais um canal para dar eficiência para nossos motoristas que buscam rotas alternativas”

USCS entrega ao Consórcio 
estudo sobre aeroporto no ABC

O Consórcio Intermu-
nicipal ABC recebeu, nesta 
quarta-feira (18), o gestor e 
professor do curso de Ciên-
cias Aeronáuticas da Uni-
versidade Municipal de São 
Caetano do Sul (USCS), Vol-
ney Gouveia, que apresentou 
estudo elaborado pela insti-
tuição educacional sobre a 
implementação de um aero-
porto na região.

Gouveia foi recebido 
pelo secretário-executivo da 
entidade regional, Edgard 
Brandão, que tem experiên-
cia no setor por ter ocupado 
o cargo de superintendente 
da Regional do Sudeste da 
Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) entre 2006 e 2007.   

Na reunião, o professor da 
USCS apresentou as poten-
cialidades do projeto e o ga-
nho que o equipamento pode 
trazer para o ABC. Segundo o 
estudo, um aeroporto pode 
injetar R$ 1,8 bilhão ao ano 
na economia da região.

“Os aeroportos da Gran de 
São Paulo, Cumbica e Guaru-
lhos, inegavelmente, já atingi-
ram limite de demanda. Fun-
damentamos isso com dados. 
Ter um no ABC absorveria 
essa movimentação exce-
dente prevista para o futuro. 
Além disso, seria um grande 
vetor para o desenvolvim-
ento econômico da região. 
Por esses e outros fatores, 
não é nenhuma insanidade 
pensarmos em um projeto 
do tipo”, disse Gouveia.

n SEMINÁRIO
Durante o encontro, ficou 

definido que será realizado 
um seminário, previsto para 
ocorrer na segunda quinzena 
de outubro, com diversos 
agentes que possam ser ben-
eficiados, tanto do setor pú-
blico quanto do privado.

“Começamos uma con-
versa preliminar e essa é a 
próxima etapa agora. A ideia é 
reunir secretários municipais, 
empresários, associações co-
merciais, universidades, sin-
dicatos, entre outros atores 
do setor produtivo da região 
para discutir a viabilidade 
desse projeto. Depois de ter-
mos um entendimento maior 
e um debate mais consolida-
do, levaremos todas as infor-
mações para apresentação na 
Assembleia Geral dos Prefei-
tos”, explicou Brandão.

O estudo da USCS 
mapeou áreas passíveis de 
receber o aeroporto. O es-
paço apontado com maior 
perfil para implantação do 
equipamento é um terreno 
em São Bernardo, nas pro-
ximidades da Imigrantes.

“A Região Metropolitana 
de Londres, na Europa, tem 
aproximadamente 14 mil-
hões de pessoas e seis aero-
portos. Na Grande São Paulo, 
temos quase o dobro de popu-
lação e apenas duas estações 
aeroportuárias. A nossa ideia 
é colocar o ABC na rota da in-
dústria da aviação”, explicou o 
professor universitário.   (Re-
portagem Local) 



O Esporte Clube São Ber-
nardo não conseguiu dar se-
quência, ontem (18), à série 
invicta de nove partidas sem 
derrotas pela Copa Paulista. 
A equipe perdeu para a Fer-
roviária por 1 a 0 no estádio 
Primeiro de Maio, em jogo 
da quinta e penúltima ro-
dada da segunda fase.

Com a derrota e a vitória 
do Atibaia sobre o Taubaté 
por 2 a 0, também ontem, em 
Americana, o Cachorrão caiu 
para a vice-liderança do Gru-
po 5 com oito pontos, contra 
oito da Ferroviária, cinco de 
Atibaia e Taubaté. Todas as 
equipes seguem com chances 
de classificação à terceira fase.

Para se classificar, o EC 
São Bernardo precisa de um 
empate no jogo contra o Tau-

Esportes
jornalismo@diarioregional.com.br
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Cachorrão perde em casa e se complica na Copa Paulista
Gol contra do meio-campista Gabriel no final do jogo deu a vitória à Ferroviária, mas o EC São Bernardo segue com chances de avançar

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

n O NÚMERO

Oito pontos
tem o EC São Bernardo,  
na vice-liderança do Grupo 5 
da Copa Paulista

baté, marcado para o fim de 
semana no Vale do Paraíba. 
O Cachorrão pode até mesmo 
perder o duelo, desde que seja 
por até um gol de diferença.

Dentro de campo, os times 
se estudaram muito e não ti-
veram pressa para criar chances 
de gol. Tanto é que o primeiro 
tempo foi de poucas oportuni-
dades. O Cachorrão tentou pelo 
alto, e a Ferroviária buscava en-
caixar jogadas pelas pontas.

Na segunda etapa, os visi-
tantes assustaram em chute 
de Léo Jaime, que o goleiro Ju-
nior espalmou para escanteio. 
O EC São Bernardo arriscou 
chutes de fora da área. Quan-
do o empate parecia certo, 
o adversário cruzou na área 
e Gabriel concluiu contra o 
próprio gol, aos 41 minutos.

Após a partida, o técnico Re-
nato Peixe lamentou a derrota e 
pediu foco na próxima partida. 
“A gente sabia que seria compli-
cado, já que a Ferroviária vinha 
com o objetivo de somar pontos. 
Fico triste, porque fizemos boa 
partida, dentro da nossas carac-
terísticas. Da mesma forma que 
conseguimos a virada no último 
minuto (contra o Atibaia), toma-
mos gol no final que culminou 
na derrota. Porém, estamos vi-
vos no torneio”, afirmou o trei-
nador. (Reportagem Local)

Palmeiras prevê retorno de Ramires em até dois meses

O meia Ramires, do Pal-
meiras, pode ficar pelo menos 
mais dois meses afastados dos 
treinamentos. O clube revelou 
ontem (18) que optou por rea-
lizar um processo mais longo e 
cuidadoso da lesão sofrida pelo 
jogador na coxa direita ainda 
quando atuava pelo Jiangsu 
Suning, da China. Por isso, o 
atleta continuará afastado do 
elenco e cumprirá rotina espe-
cífica de atividades.

Segundo o departamento 
médico do Palmeiras, Ramires 
sentiu a lesão no músculo adu-
tor e foi recuperado na China 

com tratamento raramente 
usado no Brasil e que acabou 
por causar fibrose na região. 
O  alviverde avalia ser uma 
situação de fácil resolução, mas 
considera melhor não expor 
o jogador a uma sequência de 
partidas e só liberá-lo depois 
de tudo estar resolvido.

O atleta só atuou três vezes 
pelo clube desde a chegada, em 
julho, justamente por sentir 
novas dores no local depois de 
ter jogado. A estimativa do Pal-
meiras é que de oito a 12 sema-
nas de trabalho individualiza-
do sejam capazes de recuperar 

Ramires totalmente. Os médi-
cos se respaldam nos exames 
médicos realizados na chegada 
do jogador, em que não foram 
revelados problemas crônicos.

Ramires assinou com o 
clube contrato por quatro tem-
poradas e só jogou uma vez sob 
o comando do técnico Mano 
Menezes. Foi na partida contra 
o Goiás, no estádio Serra Dou-
rada, em Goiânia. Apesar da 
espera pela recuperação, o Pal-
meiras não descarta conseguir 
escalar o jogador novamente 
ainda neste ano, antes do final 
do Campeonato Brasileiro.

COPA PAULISTA
Segunda fase

P GRUPO 5  PG J V S
1 Ferroviária 8 5 2 1
2 EC S.Bernardo 8 5 2 1
3 Atibaia  5 5 1 0
4 Taubaté  5 5 1 -2

P GRUPO 6  PG J V S
1 Mirassol  12 4 4 6
2 XV de Piracicaba 10 5 3 5
3 Água Santa 2 4 0 -2
4 Nacional  1 5 0 -9

P GRUPO 7  PG J V S
1 Santo André 8 5 2 2
2 Comercial  8 5 2 1
3 Juventus  5 4 1 0
4 Inter de Limeira 3 4 1 -3

P GRUPO 8  PG J V S
1 São Caetano 8 4 2 3
2 Linense  5 4 1 0
3 Desportivo Brasil 5 5 1 -1
4 Rio Claro  5 5 1 -2

CLASSIFICAÇÃO

5ª Rodada
Quarta - 18/9 
15h Santo André  0 x 0  Comercial
15h Desportivo Brasil  2 x 0  Rio Claro
15h Nacional  0 x 3  XV Piracicaba
15h EC S.Bernardo  0 x 1  Ferroviária
15h Atibaia  2 x 0  Taubaté
20h Linense  x  São Caetano
20h Mirassol  x  Água Santa
20h Internacional  x  Juventus

JOGOS

Outra baixa certa no elenco 
palmeirense para o jogo do fim 
de semana contra o Fortaleza 
será Dudu, por suspensão. Sem 
ele, Mano poderá dar chance 
ao jovem colombiano Angulo.

Aos 20 anos, o colombiano 
chegou ao clube em janeiro e 
conquistou espaço rapidam-
ente. Inicialmente o jogador 
assinou contrato de emprés-
timo ao ser cedido pelo Envi-
gado, mesmo time que revelou 
James Rodríguez. Em pouco 
tempo, Angulo ajudou a equipe 
a conquistar o inédito título da 
Copa do Brasil Sub-20. (AE)

Clube revelou, ontem, que optou por realizar processo mais longo e cuidadoso da lesão sofrida pelo jogador

Cesa Greco/Agência Palmeiras

Ramires cumprirá rotina específica de atividades

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

  99364-6380

Almoço comAlmoço comAlmoço com
qualidade equalidade equalidade e

saudável só aqui!saudável só aqui!saudável só aqui!

SELF SERVICE À VONTADE
HORÁRIO ALMOÇO 

De segunda a sábado, 
das 11h30 às 15h

ALMOÇO & PIZZA

SIRVA-SE À VONTADE

Peça Também Pelo:

Experimente!
Temos também Pratos Executivos a partir de R$ 12,90

  99364-6380

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

Cachorrão e Ferroviária fizeram duelo equilibrado, mas gol contra no final definiu a partida

Brendow Felipe/EC São Bernardo

Santo André só empata com o Comercial, e  
definição da vaga fica para a última rodada

O Santo André desperdiçou 
a oportunidade de garantir clas-
sificação à segunda fase da Copa 
Paulista. A equipe ficou apenas 
no empate sem gols com o Co-
mercial, em partida disputada 
ontem (18) no estádio Anacleto 

Campanella, em São Caetano.
Ramalhão e Comercial so-

mam oito pontos ganhos, na 
liderança do Grupo 7. A equipe 
do ABC vai definir sua classifi-
cação à terceira fase em jogo 
contra o Juventus, marcado 

para o próximo sábado, às 15h, 
na Rua Javari, na Capital.

Também em São Paulo, o XV 
de Piracicaba derrotou o Nacio-
nal por 3 a 0 e eliminou o Água 
Santa, que enfrentaria ontem o 
Mirassol. (Reportagem Local)
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São Bernardo recebe 5ª Etapa do Circuito Municipal de Skate Overall 

Sinfônica de S.André e Parlapatões se encontram para o ‘Circo em Concerto’ neste domingo

A 5ª Etapa do Circuito 
Municipal de Skate Overall 
São Bernardo será realizada 
no próximo sábado (21), 
a partir das 8h, no Banks 
da Skate House Brasil, Rua 
Washington Luiz, nº 78, 
Vila Euclides.  A competição 
tem entrada gratuita. 

O Circuito Municipal de 
Skate Overall SBC iniciou 
em maio deste ano e já pas-
sou pela pista do Parque 
Terra Nova II, Jardim do 
Lago, Jardim Hollywood 
e no street-park do CREC 
Vila São Pedro. A com-

Cosplay e Just Dance são destaques no
Festival de Cultura Japonesa de Diadema 

Além de atrações culturais, comidas típicas poderão ser saboreadas por preços acessíveis na feira gastronômica

Atividade no Parque Central terá, ainda, outras atrações circenses e musicais durante todo o dia; teatro, cinema e música são outras opções

Uma opção de lazer para 
quem quer conhecer a cultura 
japonesa e vivenciar as tradições 
trazidas por esses imigrantes é o 
3º Festival de Cultura Japonesa 
de Diadema, que acontece neste 
sábado (21), a partir das 10h, 
no Parque Takebe. O evento, 
promovido pela prefeitura  por 
meio da Secretaria de Meio Am-
biente, é gratuito e contará com 
programação diversificada, com 
atrações artísticas e culturais, 
oficinas, exposições, feira gas-
tronômica com comidas típicas 
e um Concurso de Cosplay e Tor-
neio de Just Dance, que serão as 
novidades desta edição.

O Festival já se tornou 
popular em Diadema, que tem 
influência oriental em sua 
história. Existem muitos des-
cendentes na cidade e a marca 
dessa cultura pode ser vista em 
templos e parques com caracte-
rísticas japonesas.

“O festival nasceu de duas 
ideias: homenagear o grande 
número de famílias japone-
sas de Diadema e referenciar 
o Parque Takebe, um amplo 
jardim japonês, como espaço de 
contemplação da natureza ori-
ental. Essa será a terceira edição 
do evento e esperamos um pú-

 Orquestra Sinfônica de 
Santo André dá prossegui-
mento à Temporada 2019 
com mais uma novidade. No 
próximo domingo (22) os 
músicos executarão o ‘’Circo em 
Concerto’, espetáculo circense 
especialmente criado para a 
cidade, com a participação do 
grupo Parlapatões. A apresen-
tação será no Parque Central, 
às 10h30. A festa prosseguirá 
até as 18h com série de outras 
atrações. A agenda do fim de 
semana terá ainda teatro, cin-
ema, dança, música exposições 
e muito lazer.

O ‘Circo em Concerto’ com a 
OSSA e os Parlapatões, contará 
com músicas de repertório e 
outros temas contemporâneos 
que darão vida aos números 
circenses. Na oportunidade, os 
Parlapatões trarão alguns dos 
números cômicos de maior 
sucesso em sua carreira, como 

blico maior que nos anos anterio-
res, uma vez que o festival tem 
ganhado repercussão em outros 
locais”, afirmou a secretária de 
Meio Ambiente, Tatiana Capel. 

Durante o festival, haverá 
um Concurso de Cosplay, no qual 
o público, principalmente fãs da 
cultura geek, poderá se fanta-
siar de personagens de games, 
cinema e mangá (histórias em 
quadrinhos tradicionais do Japão) 
e “disputar” o pódio. O concurso 

será apresentado pelo grupo 
Saga, que também vai coman-
dar um Torneio de Just Dance, 
jogo popular entre os jovens.

n MAIS ATRAÇÕES
O evento contará com diver-

sas atrações artísticas típicas da 
cultura japonesa ao longo do dia, 
como danças tradicionais, Aiki-
do (luta samurai) e Taikô (tambo-
res de guerra japoneses). Também 
haverá exposição de orquídeas 

da Associação dos Orquidófilos 
de São Bernardo, oficina de es-
crita Shodô, da Bunka de São 
Bernardo e aulas de desenho 
mangá e arte origami com o 
SEAP (Studio Escola de Arte 
Paulista) e o CCMI (Centro 
de Convivência da Melhor 
Idade) de Diadema.

O público ainda poderá 
participar da oficina de Koke-
dama – que significa “bola de 
musgo” em japonês (técnica 

Com características de jardim japonês, o Parque Takebe possui passarelas sobre lago e trilhas sob o bambuzal

Torneio conta com as categorias mirim, iniciante, feminino e amador

‘Circo em Concerto’ contará com músicas de repertório e outros temas que darão vida aos números circenses

AGENDA

SANTO ANDRÉ

Rock Beat Show no 
Pedro Dell’Antônia

No próximo sábado (21), o 
ginásio Lais Elena Aranha da 
Silva, no Complexo Esportivo 
Pedro Dell’Antônia, rece-
berá cerca de 1.500 músicos 
no Rock Beat Show, em um 
grande encontro musical. As 
inscrições para os profission-
ais que quiserem participar 
do evento vão até sexta-feira 
(20). Os interessados devem 
aprender a cantar ou tocar seis 
músicas clássicas do rock pop 
nacional e internacional.

 Além de cantar e tocar, os 
inscritos ganharão ingresso 
para a feira da música Music 
Show Exp. Para se inscrever 
é preciso se cadastrar gratu-
itamente no www.bit.ly/rock-
beatshow. O evento será em 
espaço coberto e contará com 
estacionamento grátis, food 
trucks e muita diversão.  O 
ginásio estará aberto a partir 
das 10h, com entrada permi-
tida dos instrumentos musi-
cais até as 14h. A passagem 
de som acontece a partir das 
14h e a apresentação às 16h. 

 “A expectativa é muito 
grande, porque é a primeira vez 
que acontece um evento desse 
porte e nesse formato no Bra-
sil. Santo André foi uma ótima 
escolha, a Prefeitura abraçou 
o evento, tem tudo para dar 
certo”, afirmou o idealizador do 
evento, Dino Verdade.

 Entre os artistas convida-
dos estão confirmados Bozzo 
Barretti (ex-tecladista do Ca-
pital Inicial), Vera Figueiredo 
(Altas Horas), Paulo Fonseca 
(baterista do Jota Quest), Fê 
Lemos (bate rista do Capital 
Inicial), Geraldo Vieira (ex-
baixista do Raul Sei xas),  en-
tre outros.

 O evento é uma parceria 
entre a Escola Bateras Beat, 
School of Rock, Prefeitura 
de Santo André e feira Music 
Show Exp.

 Serviço- Rock Beat Show
Data: sábado (21), a partir 

das 1o horas.
Local: Ginásio Lais Elena 

Aranha da Silva - Complexo Es-
portivo Pedro Dell’Antônia, Rua 
São Pedro, 27 – Bairro Silveira. 
(Reportagem Local)

petição conta com disputas 
nas categorias: mirim, inici-
ante, feminino e amador.

Para competir, os atletas 
deverão fazer a inscrição no 
dia do evento, das 8h às 9h. 
A efetivação de inscrição de 
participantes menores de 
18 anos só ocorrerá com a 
presença ou apresentação 
de autorização do respon-
sável legal. As inscrições 
são gratuitas e serão dis-
ponibilizadas 30 vagas para 
cada categoria.

Destaque na competição 
Gabriel Tesser ocupa o 

primeiro lugar na catego-
ria Mirim, seguido por Enzo 
“Muretinha” e Renan Corrêa. 
No feminino, Raicca Ven-
tura lidera isolada a categoria 
seguida por Luiza O. Gama e 
Maria Luisa M. Romano. Na 
categoria iniciante, Matheus 
Silva de Assis está em 
primeiro lugar, seguido por 
Matheus Teixeira de Campos 
e Luis D’Angelo. Na categoria 
Amador, Gabriel de Matos 
Pereira lidera a competição 
seguido por Lucas Raphael 
e Carlos Eduardo de Castro 
Campos.

O circuito é formado por 
sete etapas, com objetivo di-
vulgar o esporte e incentivar 
as categorias de base. A 6ª eta-
pa deverá ocorrer em  26 de 

para suspender arranjos de 
plantas) - e Bonsai (árvores em 
miniatura, cultivadas em peque-
nos recipientes).

Para quem quiser relaxar, 
serão oferecidas massagens 
gratuitas por profissionais da 
Florestan Fernandes. Além 
disso, comidas típicas poderão 
ser saboreadas por preços aces-
síveis. Entre os pratos, estão 
yakissoba, temaki e uramaki. 
O valor arrecadado com a ven-
da desses pratos é destinado 
integralmente a entidades as-
sistenciais. Para fechar a pro-
gramação, haverá plantio de 
cerejeiras no parque, como 
forma de homenagear o tema 
deste ano -  “hanami”, que sig-
nifica o costume tradicional 
japonês de contemplar a beleza 
das flores da cerejeira.

n PARQUE TAKEBE
Com características de 

jardim japonês, o Parque Takebe 
tem uma área de 10.231 m² que 
inclui passarelas sobre um lago e 
trilhas sob o bambuzal. 

Serviço - 3º Festival de 
Cultura Japonesa. Sábado (21),  
das 10h às 15h. Parque Takebe, 
Rua Yokohama, 118 - Jardim 
Takebe. (Reportagem Local)

Marcos Luiz/PMD

Divulgação

Alex CAvanha/PSA

outubro na Pista do Riacho 
Grande, enquanto a próxima 
competição do circuito de-
verá ser em 7 de dezembro. 
(Reportagem Local)

‘Futebol de Palhaços’ e ‘Águas 
Dançantes’. A apresentação 
terá ainda a participação de ar-
tistas circenses que executarão 
números aéreos, acrobacias de 
solo e malabarismos.

Após o concerto, quem esti-
ver no parque poderá conferir 
ainda às 13h a Cia Sabre de 
Luz e às 14h30 o grupo Pedra 
Branca. O grupo de teatro de 
bonecos Pia Fraus subirá ao 
palco às 16h30. A ‘The Show 
Band Brazil’ percorrerá a área 
do parque em apresentações 
itinerantes às 12h30 e 15h30, 
bem como ‘Os Espelhados’, às 
14h. Haverá  também oficinas 
de circo e pocket show.

Completam o evento o Fes-
tival Multicultural, que será rea-
lizado na tenda azul com cerca 
de 60 expositores de diversos 
segmentos, incluindo gastro-
nomia, e as atividades do Mais 
Lazer. O endereço do Parque 

Central é rua José Bonifácio, s/
nº - Vila assunção.

n TEATRO
No domingo, as atividades 

no teatro terão início às 13h, 
com a 9ª Mostra de Dança Ex-
perimental do ABCD. Promovi-
da pelo Núcleo Experimental de 
Dança, a mostra integra escolas 
e produtores da região e contará 
com apresentações de Ballet e 
diversas modalidades de dança, 
além de sapateado. Os ingressos 
poderão ser trocados por 1 kg de 
alimento não perecível, exceto 
sal e açúcar. O teatro fica na Pra-
ça IV Centenário, s/n, Centro.

Para quem gosta de cinema, 
neste fim de semana a Escola 
Livre de Cinema e Vídeo exi-
birá cinco produções nacionais. 
A programação tem início na 
quinta-feira, às 17h, com o filme 
‘Bróder’, do diretor Jefferson D., 
que mostra os caminhos toma-

dos por três rapazes que vivem 
na periferia de São Paulo e que 
se conhecem desde a infância. 
(2011, 90’, indicação: 16 anos).

No fim de semana a ECLV 
integrará a programação da 2ª 
Festa da Primavera, a ser rea-
lizada na Chácara Pignatari. 

No sábado, às 10h30, o público 
poderá conferir a animação ‘O 
Grilo Feliz e os Insetos Gigantes’ 
e, às 15h, o clássico ‘O Menino 
da Porteira’. No domingo, às 
10h30, a atração será ‘Eu e meu 
Guarda-Chuva’ e, às 15h, ‘O 
Homem do Futuro’. O endereço 

da ELCV é avenida Utinga, 136, 
Vila Metalúrgica.

Serviço - Mais informações 
sobre a programação cultural 
pelo telefone 4433-0652, ou no 
site: http://www3.santoandre.
sp.gov.br/agendacultural/ (Re-
portagem Local)



Veículos
jornalismo@diarioregional.com.br

 Quinta-feira, 19 de setembro de 2019  9

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

CURTAS

EUROPA

Vendas de carros 
caem 3,2% neste ano

As vendas de veículos na 
Europa recuaram 3,2% no acu
mulado do ano até agosto, de 
acordo com balanço do mer
cado divulgado ontem (18) 
pe la Acea, associação dos fabri
cantes do Velho Continente. O 
volume atingiu 10,5 milhões 
de unidades no período, con
siderando apenas automó
veis e comerciais leves.

SÃO BERNARDO

VW Virtus: 100 mil 
unidades produzidas

Lançado em janeiro de 
2018, o sedã Virtus alcançou 
a marca de 100 mil unidades 
produzidas na fábrica Anchie
ta, em São Bernardo. O modelo 
da Volkswagen acumula ven
das internas de 71,7 mil uni
dades no mercado brasileiro e, 
até o mês passado, exportações 
de mais de 22 mil unidades

Nova família Hyundai HB20 passa por reestilização profunda e, com preços a partir de 
R$ 46.490, chega poucos dias após o lançamento, pela GM, da segunda geração do Onix

RENOVADO
e pronto para a briga

Motor 1.0 Turbo de três cilindros é novidade sob o capô

Sob o capô, a principal  no
vidade da nova família HB20 
é o motor 1.0 Turbo GDI com 
três cilindros e injeção direta de 
combustível. O novo propulsor 
equipa as versões Evolution, 
Diamond e Diamond Plus do 
hatch HB20 e do sedã HB20S.

Assim, o HB20 se iguala 
a outros sedãs com essa con
figuração de motor sob o capô, 
como o Volkswagen Virtus e o 
recémlançado GM Onix.

Com o sistema de injeção 
direta (GDI), turbo e intercoo
ler, o propulsor  entrega 120 cv 
de potência e torque máximo 
de 17,5 kgfm a 1.500 rpm –  o 
que, segundo a Hyundai, ga
rante ultrapassagens mais se
guras, pois a força total do mo
tor está disponível em baixa 
rotação. A opção turbo está 
sempre acoplada ao câmbio au
tomático de seis velocidades.

As demais versões do no
vo HB20 trazem como opções 
os motores flex 1.0 12V de 
três cilindros ou 1.6 16V de 
quatro cilindros, agora com 

80 cv e 130 cv de potência, 
respectivamente, com trans
missão manual ou automáti
ca de seis velocidades.

De série, a família HB20 
oferece direção elétrica, arcon 
di cionado, volante multi fun 
cio nal, vidros dianteiros elétri
cos, sistema Iso fix de fixação 

da cadeirinha infantil, travas 
elétricas, limpador e desemba
çador traseiros, banco do mo
torista com ajuste de altura, 
computador de bordo e rádio 
com Bluetooth e entrada USB.

As versões top de linha, 
por sua vez, oferecerão equi
pamentos que, segundo a 

Motor oferece torque máximo em baixas rotações; painel de instrumentos ganhou velocímetro digital e conta-giros analógico

Dotado de sistema de injeção direta e intercoo ler, o propulsor entrega 120 cv de potência e 17,5 kgfm de torque

Hyundai, não existiam em seu 
segmento, como alerta de mu
dança de faixa e sistema de 
alerta e frenagem autônomo.

As vendas do HB20 hatch 
co meçarão na primeira quin
zena de outubro. Nos meses 
seguintes devem che gar às 
concessionárias da marca as 

versões sedã e aventureira.
A família será vendida em 

seis opções de acabamento 
e três de motorização, com 
preços a partir de R$ 46.490, 
o hatch; R$ 55.390, o sedã; e 
R$ 62.990, o HB20X. O novo  
Onix parte de R$ 48.490 e o 
Ford Ka, de R$ 45.590. (AA)

General Motors e Hyundai 
têm travado inte ressante ba
talha no segmento de carros 
compactos – que, por extensão, 
também vale o título de mo
delo mais vendido do Brasil. O 
Onix  tem levado a melhor com 
folga nos últimos quatro anos e 
caminha para o pentacampeo
nato em 2019, tendo o HB20 
como vicelíder desde 2016. Po
rém, a montadora sulcoreana 
espera embolar a disputa com 
o lançamento, nesta semana, 
da nova família de veículos pro
duzida em Piracicaba (SP).

HB20 (hatch), HB20S (sedã) 
e HB20X (aventureiro) manti
veram a plataforma, mas pas
saram por profundas reesti li  za
ções na linha 2020. Com preços 
entre R$ 46.490 e R$ 81.290, 
a famí lia aposta no visual re
novado e na oferta de novos 
equipamentos para seduzir o 
consumidor brasileiro.

O desenvolvimento da no
va família HB20 demandou 
investimentos de US$ 200 mi
lhões. Outro aporte na casa 
de R$ 125 milhões anunciado 
em março deste ano teve como 
objetivo aumentar a capaci da
de de produção da fábrica de 
Piracicaba de 180 mil para 
210 mil unidades/ano, das 
quais 150 mil para o HB20 e o 
restante para o SUV Creta.

Em sete anos, a Hyun
dai contabilizou mais de 
1 mi lhão de unidades em
placadas do HB20, o que só 
aumentou a expectativa em 
relação à segunda geração.

Assim como o Sonata, o 
novo HB20 também incorpo
rou a evolução da linguagem 
de design da marca, denomi
nada “Esportividade Sensu
al”. Porém, diferentemente do 
que ocorreu em 2012, quando 
o hatch recebeu aprovação 
quase unânime ao chegar às 

concessionárias, desta vez o 
visual dividiu opiniões.

Entre os destaques estão 
a grade dianteira, com efeito 
cascata, e os novos faróis, 
que acompanham lado a lado 
os vincos do capô. As linhas 
que cortam a silhueta lateral 
do HB20 partem dos faróis – 

aparecem entre as janelas e as 
maçanetas – e terminam no 
meio da porta traseira. Outro 
vinco surge nas bases das por
tas e complementa o visual.

Na traseira, o sedã ganhou 
ares de fastback (carroceria 
de dois volumes e meio), com 
queda acentuada do teto. O 

desenho remete à identidade 
visual dos “irmãos maiores” 
da Hyundai Elantra e Sonata.

No caso do HB20X, a ins
piração foi o carroconceito 
Saga EV, apresentado pela 
Hyundai no Salão Interna
cional do Automóvel de São 
Paulo, no ano passado.

A família cresceu 30 mm 
na distância entreeixos, o 
que se traduz em maior espa
ço interno para os ocupantes. 
Porém, ficou abaixo do Onix – 
que, apresentado à imprensa 
na semana passada, cresceu 
70 mm nesse indicador. O 
portamalas segue com 300 
litros nas configurações hatch 
e X, e passa de 450 para 475 
litros na configuração sedã.

A empresa informou ainda 
que a participação do aço de 
alta resistência na estrutura 
da carroceria do HB20 passou 
de 19% para 30% em todas as 
configurações, o que contribuiu 
para redução de peso e aumen
to da segurança em colisões. 

Por dentro, o painel mudou 
inteiramente, com a adoção de  
linhas limpas e horizontais. O 
quadro de instrumentos ga
nhou velocímetro digital e 
con tagiros analógico, além de 
central multimídia de oito pole
gadas nas versões top de linha.

Fotos: Divulgação/Hyundai

Dianteira do HB20 herda visual polêmico do sedã Sonata, que dividiu opiniões; traseira do sedã ganhou ares de “fastback”, com queda acentuada do teto
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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

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

Tradição em negócios 
imobiliários desde 1969

www.novasaopaulo.com.br 
filial@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

Apartamento 
Centro de Diadema

2dorm, 1 vagas,área útil 50m2

R$ 220.000,00 
 Ref.: DI4985 

Apartamento
 Centro de Diadema

3 dorm, 1suite, 
1vaga, área útil 60m2

R$ 330.000,00 – Ref.: DI4434

Apartamento
 Centro de Diadema

2 dorm, 1wc, área útil  43m2

R$ 219.000,00
Ref.:DI 5687

 Casa Terrea
 Centro de Diadema

3 dorm, 2vaga, área útil 123m2

R$ 400.000,00
Ref.: DI5285

Conjunto Comercial 
Av. Alda – Diadema

1 dorm, 1 wc  área útil 25m2

R$ 120.000,00
Ref.: DI1186

Terreno 
Centro  - Diadema
Área total 928m2

R$ 2.800.000,00
Ref.: DI5186

Comercial
 Centro – Diadema

1 dorm, 1 vaga ,área útil 34m2

R$ 240.000,00
Ref.: DI3770

Sobrado 
Vila Nogueira - Diadema

2 dorm, 2 vaga  
área útil  125,36m2

R$ 350.000,00 – Ref.: DI5679

CASA
CENTYRO - DIADEMA
03 DORMS,  252 M2,

C/ 03 VAGAS
R$ 2.800,00 - Ref.: DI 5888

Apartamento
Centro - Diadema

03 dorms, C/ 02 vagas ,363m2

R$ 1.523,00 
 Ref.: DI 5890

LOJA
VILA - CONCEIÇÃO - DIADEMA

ÁREA ÚTIL 263M2,
COM  WC

R$ 4.000,00
Ref: DI5287

Apartamento
São-Bernardo do Campo-SP

03 dorms C/ wc, 
56m2 ,C/ 01 vaga

R$ 1.300,00 – Ref.: DI5779

SALA - COMERCIAL
CENTRO - DIADEMA

ÁREA ÚTIL 34M2

C/ 01 WC
R$ 1.100,00
 Ref.: DI3992

PIRAPORINHA - DIADEMA
03 DORMS,  70M2   

C/ 02  VAGAS, 
R$ 2.000,00

 Ref.: DI 5831

APTO - COMERCIAL
SERRARIA - DIADEMA

01 DORM, C/ WC,
COM 70MTS
R$ 1.100,00
Ref.: DI2939

Galpão
Casa - Grande

Diadema
Com 650m2 , 04wcs, 

R$ 5.000.00
 Ref.: DI65

COMPRA - V
ENDA

LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Galpões e Áreas Industriais

www.beloramosimoveis.com.br
 beloramosimoveis@terra.com.br

Rua Orense, 293, Centro - Diadema

     4057-2444/ 4057-2445

CRECI: J.14371

DESCONTO ESPECIAL  
Almoço de segunda a sábado: R$ 69,90

Jantar de domingo a quinta-feira: R$ 49,90.
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
Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

www.churrascariaboiadeiro.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

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

Saúde e Segurança para sua Empresa

Serviços Gerais

Quem não anuncia nunca é lembrado

Anuncie: 4057-9000
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PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO  DE DIADEMA

Editais

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

A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES OCUPACIONAIS 
PARA TRABALHADORES EXPOSTO À ALTURA

Dra. Adriana Nunes Lima, Farmacêutica-
Bioquímica responsável pelo Laboratório 
de Análises Clínicas do Grupo Biomédic.

Considerando que trabalhado em altura é qualquer trabalho 
acima de 2 metros do solo; para poder realizar o trabalho 
com segurança, o trabalhador deve usar os EPIS necessários 
para altura e para o risco da atividade que vai exercer.
É primordial que o trabalhador exposto à altura faça os 

seguintes exames:
- Eletroencefalograma: é utilizado no diagnóstico de doença 
epiléptica para averiguar a aptidão ao trabalhando.
- Eletrocardiograma: é um exame para avaliar arritmias 
cardíacas, isquemias cardíacas afinal ele registra a atividade 
elétrica do coração.
- Glicemia e/ou Glicose: é um importantíssimo exame que 
serve para determinar taxa de açúcar no sangue;
- Teste de Equilíbrio: é um exame realizado pelo médico, 
onde o trabalhador realiza alguns comandos e o médico junto 
com a anamnese mais os exames complementares descrito 
acima o médico dará ou não aptidão ao trabalhador.

Esses exames levam a quatro possíveis resultados:
-  O  empregado  examinado  está  habilitado física e mental-
mente para o trabalho a ser realizado.
- O empregado examinado possui alterações de saúde em 
que se torna impossível o exercício da atividade em altura. 
Logo, ele não poderá executar o trabalho.
- O empregado apresenta alguma alteração, mas não o su-

ficiente para impedi-lo de executar o trabalho. Assim, ele é 
considerado apto, mas deverá participar de um grupo de con-
trole específico.
O empregado apresenta limitações temporárias de saúde 
que podem representar risco ao trabalho em altura. Nesse 
caso, ele precisa ser afastado e só retornar às suas ativi-
dades depois de uma reavaliação e liberação pelo médico 
responsável.
Desta maneira, percebemos que um dos melhores métodos 
de se evitar um acidente é você seguir com responsabili-
dades as normas exigidas pela empresa, como por exemplo, 
use sempre capacete, cinto de segurança quando for subir 
em lugares altos, use uniforme adequado, proteção para os 
olhos, e o mais importante, alimentação adequada, para você 
não ter uma vertigem ao subir em lugares muito altos, você 
pode cair e provocar um acidente de trabalho.
Por isso, vamos respeitar as regras do nosso ambiente de 
trabalho ,  porque  a  nossa  vida  é  muito valiosa e não que-
remos desperdiçá-la.

Indicador de Saúde

Anuncie: 4057-9000

Quem não 
é visto, não é 
lembrado

‘‘
’’

ä

AVISOS

NFC EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE 352.252.482-38
CNPJ – 13.474.910/0001-58

Reunião de Quotistas
Realizada em 05/12/2013

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEM-
BLÉIA: Realizada ao quinto dia do mês de 
dezembro de 2013, às 10:00 horas, na sede 
social, na sede e foro no Estado de São 
Paulo no Município de São Paulo, Jardim 
Paulistano, na Rua Campo Verde nº 204 , 
CEP 01456-010.
2. PRESENÇAS: Presentes os quotistas que 
representam a totalidade do capital social, em 
razão do que fica dispensada a convocação, 
nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, 
de 15.12.1976,em conjunto com os artigos 
1060 a 1065 do código civil  de 2002
3. MESA Presidente: Sr NELSON FERRAZ 
CURY, os quotistas, Sra. Cristiane Tonelli 
Cury, Sr.João Victor Tonelli Cury, Srta. Luiza 
Tonelli Cury e a Srta. Bruna Tonelli Cury e o 
Secretário Sr. Airton Donizeti Coelho.
4.  ORDEM  DO  DIA: 
 deliberar  sobre  o  seguinte  assunto: 
Redução do Capital Social , frente a não 
realização da transmissão de propriedade 
de imóvel  sito : Um apartamento sob nº 43 
“G”, localizado no 5º andar ou 7º pavimento, 
da Ala “B”, do CONDOMÍNIO FERNANDO 
DE NORONHA, situado na Alameda do 
Juruá, 335, loteamento denominado BAIA 
DOS GOLFINHOS - RIVIERA DE SÃO 
LOURENÇO, com 140,62 m2 de construção 
e 107,74 m2 de área comum, no Município 
de Bertioga, Estado de São Paulo, pelo valor 
de R$ 1.007.930,00 (um milhão, sete mil e 
novecentos e trinta reais);e do imóvel sito 
: apartamento, Tipo A ,Apto 115 do Edifício 
Airport Holels, situado na Rua Henrique 
Fausto Lancellotti, 6333, São Paulo, SP, com 
51,86 m2, pelo valor de R$ 145.720,00 (cento 
e quarenta e cinco mil e setecentos e vinte 
reais).considerados imóveis não necessário 
ao objeto social ;
5. DELIBERAÇÕES- 
Iniciados os trabalhos os quotistas  presentes 
autorizaram, por unanimidade, a lavratura 
da ATA, a que se refere essa REUNIÃO DE 
QUOTISTAS, em forma de sumário, tendo 
sido dispensada a sua publicação nos termos 
do Artigo 294 da Lei 6.404/76, colocadas 
em discussão as matérias objeto da Ordem 
do Dia, os quotistas presentes deliberaram 
o seguinte: REUNIÃO DE QUOTISTAS: 
1- Os quotistas  presentes, por unanimi-
dade dos votos proferidos, deliberaram por 
reduzir o capital social  no valor de R$ R$ 
1.153.650,00 (um milhão, cento e cinquenta 
e três mil,seiscentos e cinquenta reais), valor 
este representado pelos imóveis relacionados 
no item 4 acima, considerados imóveis não 
necessários ao objeto social por até a pre-
senta data não ter sito efetuada a transmissão 
de propriedade para a sociedade.
6- ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA 
ATA: 
Nada mais havendo a tratar. Foi encerrada a 
REUNIÃO DE QUOTISTA, da qual se lavrou a 
presente ata que, foi lida, votada e aprovada 
por unanimidade e achada conforme, foi por 
todos assinada. 

São Paulo, 05 de dezembro de  2013. 
NELSON FERRAZ CURY

Diretor Quotista
CRISTIANE TONELLI CURY

Diretora Quotista
João Victor Tonelli Cury

Quotista
Luiza Tonelli Cury

Quotista
Bruna Tonelli Cury

Quotista
Airton Donizeti Coelho

Secretario

Câmara Municipal de Diadema
AUDIÊNCIA PÚBLICA

PAULO CÉSAR BEZERRA DA SILVA, Vereador 
Presidente da Comissão Permanente de Edu-
cação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência 
Social da Câmara Municipal de Diadema, comu-
nica e convida a todos os Senhores VEREADORES 
desta Casa de Leis, especialmente os Senhores 
Membros da Comissão de Educação, Cultura, 
Esporte, Saúde e Assistência Social, extensivo 
a todos os interessados para a AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA, a ser realizada no dia 25 de setembro de 
2.019, quarta-feira, das 14h às 17h, no Plenário 
Vereador Durvalino Romualdo de Souza, sito na 
Avenida Antonio Piranga, 474 – 1.º andar, Centro, 
Diadema, na qual o Ilustríssimo Senhor Secretário 
Municipal de Saúde Luís Cláudio Sartori, apre-
sentará a Prestação de Contas relativas ao segundo 
quadrimestre de 2.019, como determina o parágrafo 
4.º do artigo 9.º da Lei Complementar n.º 101/2000  
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Publique-se.
Diadema, 18 de Setembro de 2.019.

VEREADOR PAULO CÉSAR BEZERRA DA 
SILVA

Comissão Permanente de Educação, Cultura, 
Esporte, Saúde e Assistência Social

MEGAMETAL COMÉRCIO DE AÇOS E 
METAIS LTDA torna público que requereu, 
à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, 
a Licença de Operação para 25.99-3-02 - 
Serviço de corte e dobra de metais situado(a) 
à RUA DR. ULYSSES GUIMARÃES, 170 B 
e C - LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL 
– MAUÁ - SP, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 4992/2019.

DECRETO Nº 7656, DE 12 DE SETEMBRO DE 
2019. SUBSTITUI membro nomeado pelo Decreto 
nº 7.554, 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 o disposto na Lei Federal nº 
11.947, de 16 de junho de 2009; CONSIDERANDO 
o disposto no art. 2º da Lei nº 3.028, de 04 de no-
vembro de 2010; CONSIDERANDO, ainda, o que 
consta dos autos do Processo Administrativo Inter-
no nº 1742/05. 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, nome-
ado pelo Decreto nº 7.554, de 07 de dezembro de 
2018, o seguinte membro: REPRESENTANTE DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Titular: Elizabeth 
Eunice Sellis Villani, brasileira, casada, assisten-
te pedagógica, portadora da Cédula de Identidade 
RG. nº 18.525.427-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 
079.893.308-90, residente e domiciliada à Rua Lo-
renzo Mavillis, 84, Jardim Melo, São Paulo/SP; em 
substituição a Ângela Rodrigues de Souza Freitas. 
Suplente: ....................................... Art. 2º - As des-
pesas com a execução deste Decreto correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, consig-
nadas no orçamento, suplementadas, se necessá-
rias. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir 
da data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.  Diadema, 12 de setembro 
de 2019. LAURO MICHELS SOBRINHO/Prefeito 
Municipal; FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Se-
cretário de Assuntos Jurídicos; CARLOS AUGUSTO 
MANOEL VIANNA/ Secretário de Educação

LEI N° 3894, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019. INS-
TITUI o Dia Municipal de Conscientização e Divul-
gação da Fibrose Cística, e dá outras providências. 
(Projeto de Lei n° 059/2019, de autoria do Vereador 
Cícero Antonio da Silva). LAURO MICHELS SOBRI-
NHO, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais; FAZ SABER que a Câmara Municipal de Dia-
dema aprova e ele sanciona e promulga a seguinte 
LEI. ARTIGO 1º - Fica instituído o Dia Municipal de 
Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, a 

LEI 3893, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019. INSTI-
TUI, no âmbito do Município de Diadema, a Cam-
panha Educativa sobre Descarte Consciente de 
Medicamentos, e dá outras providências. (Projeto 
de Lei n° 054/2019, de autoria do Vereador Jeoacaz 
Coelho Machado). 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 instituída, no âmbito do Município 
de Diadema, a Campanha Educativa sobre Descarte 
Consciente de Medicamentos, a ser promovida pela 
sociedade civil organizada, com o objetivo de alertar 
a população que o descarte inadequado de medi-
camentos pode provocar danos ao meio ambiente 
pela contaminação do solo, córregos, rios, afluentes 
e lençóis freáticos. ARTIGO 2º - A Campanha Edu-
cativa sobre Descarte Consciente de Medicamentos 
poderá ser realizada mediante as seguintes ações, 
dentre outras: I – Divulgação, por meio da internet, 
veículos de comunicação, cartazes e panfletos, de 
informações técnicas a respeito dos riscos e danos 
que o descarte irregular de medicamentos pode cau-
sar ao meio ambiente; II –Realização de palestras 
por profissionais habilitados; III – Recolhimento e 
correta destinação de medicamentos a serem des-
cartados. ARTIGO 3º - O Poder Executivo Municipal 
regulamentará a presente Lei, no que couber. ARTI-
GO 4º - As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas, se necessário. ARTIGO 5º - Esta Lei en-
trará em vigor na data de sua publicação. Diadema, 
13 de setembro de 2019. LAURO MICHELS SOBRI-
NHO/ Prefeito Municipal; FERNANDO MOREIRA 
MACHADO/ Secretário de Assuntos Jurídicos; LUÍS 
CLÁUDIO SARTÓRI/Secretário de Saúde

LEI N° 3892, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019. INS-
TITUI a Semana Municipal de Educação sobre Parto 
e Nascimento Saudável, e dá outras providências. 
(Projeto de Lei n° 049/2019, de autoria do Vereador 
Dr. Albino Cardoso Pereira Neto). LAURO MICHELS 
SOBRINHO, Prefeito do Município de Diadema, Es-
tado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribui-
ções legais; FAZ SABER que a Câmara Municipal 
de Diadema aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte LEI. ARTIGO 1º - Fica instituída a Semana 
Municipal de Educação sobre Parto e Nascimen-
to Saudável, a ser comemorada, anualmente, na 
última semana do mês de maio. ARTIGO 2º - São 
objetivos da Semana Municipal de Educação so-
bre Parto e Nascimento Saudável: I – desenvolver 
ações educativas sobre parto e nascimento saudá-
vel, que incluem tipos de partos a serem realizados 
em cada situação, direitos e deveres da parturiente, 
direitos e deveres das equipes de saúde envolvi-
das em partos, informações sobre os serviços dis-
poníveis no Município de Diadema, dentre outras; 
II – garantir, através das ações propostas, que 
mulheres reconheçam condutas que humanizam a 
assistência ao parto, tornando-se capazes de modi-
ficar suas percepções para fortalecer o cuidado de 
si mesmas e de seus bebês; III – tornar mais amplo 
o conhecimento da população diademense sobre 
esse tema. ARTIGO 3º - A Semana ora instituída 
passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Diadema. ARTIGO 4º- As despesas 
com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. Diadema, 13 de setembro de 2019. 
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal; 
FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Secretário de 
Assuntos Jurídicos; LUÍS CLÁUDIO SARTÓRI/ Se-
cretário de Saúde

PORTARIA Nº 2980 DE 17 DE SETEMBRO 2019. 
SUBSTITUI membro, nomeado pela Portaria nº 
2.688 de 10 de abril de2019, para compor a Co-
missão Permanente de Desenvolvimento Funcional 
dos Profissionais do Quadro do Magistério Público 
Municipal. LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, 
no uso e gozo de suas atribuições legais, CONSI-
DERANDO o disposto no art. 122 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 353, de 25 de março de 2012, 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos 
do processo administrativo interno nº 45.785/02, 
RESOLVE. NOMEAR, para compor a Comissão 
Permanente de Desenvolvimento Funcional dos 
Profissionais do Quadro do Magistério Público Mu-
nicipal, em substituição à servidora SIMONE BAFA 
CLAVERO, nomeada pela Portaria nº 2.688 de 10 
de abril de 2019, a servidora SORAIA GRANJEIRO 
RUFINO BETENCOURT, Prontuário nº 112.733. 
PUBLIQUE-SE. Diadema, 17 de setembro de 2019. 
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Diadema. PORTARIA N.º 
571 de 18.09.2019 
Nomeia a pessoa abaixo relacionada para ocupação 
de cargo.
CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – 38º 
CONCURSO
39º,ADRIANO SILVA DE ABREU,35248343X - SP
Diadema, 18.09.2019 – Sérgio Luiz Lucchini
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS

ser comemorado, anualmente, no dia 05 de setem-
bro, em virtude do Dia Nacional de Conscientização 
e Divulgação da Fibrose Cística, instituído pela Lei 
Federal nº 12.136, de 18 de dezembro de 2009, 
ser comemorado na mesma data. ARTIGO 2º - O 
Dia Municipal de Conscientização e Divulgação da 
Fibrose Cística tem como objetivos conscientizar a 
população diademense, em especial os gestores e 
os profissionais da área de saúde, sobre a importân-
cia do diagnóstico precoce e do tratamento adequa-
do da fibrose cística, ou mucoviscidose, e divulgar 
a acessibilidade, nos serviços públicos de saúde, 
aos medicamentos indicados para o tratamento. 
ARTIGO 3º - A data comemorativa ora instituída 
passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Diadema. ARTIGO 4º- As despesas 
com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. Diadema, 13 de setembro de 2019. 
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal; 
FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Secretário de 
Assuntos Jurídicos; LUÍS CLÁUDIO SARTÓRI/ Se-
cretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPIO DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Pr. Eletrônico: 128/18 - PC: 323/17. Objeto: Forn. 
de Fórmula Infantil. Resumo Aditamento a Ata RP: 
311/18 entre Município de Diadema e Medicall Far-
ma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saú-

de Eireli. Fica aditado em 6,91005 % o vlr. da Ata, 
p/ o item 07 Fórmula Destinada p/ Crianças até 06 
meses – Qtde Aditada: 150 kg. Vlr. estimado p/ 12 
meses R$ 80.994,20.
Pr. Eletrônico: 92/19 - PC: 297/18. Objeto: Forn. 
de Papéis Diversos. Resumo Ata RP 318/19 entre 
Município Diadema e Bacciotti, Silveira & Cia Ltda  
EPP. Itens homologados na publicação DOM dia 
08/08/2019. Resumo Ata RP 319/19 entre Município 
Diadema e Dalen Suprimentos para Informática e 
Papaelaria Eireli. Itens homologados na publicação 
DOM dia 08/08/2019. Resumo Ata RP 320/19 entre 
Município Diadema e Orla Distribuidora de Produtos 
Eireli. Itens homologados na publicação DOM dia 
08/08/2019. Resumo Ata RP 321/19 entre Município 
Diadema e Locamais Serviços Eireli EPP. Itens ho-
mologados na publicação DOM dia 08/08/2019.Re-
sumo Ata RP 322/19 entre Município Diadema e Ello 
Office & Empreendimentos Ltda EPP. Itens homolo-
gados na publicação DOM dia 08/08/2019.Resumo 
Ata RP 323/19 entre Município Diadema e Rivaldo 
Valério Neto EPP. Itens homologados na publicação 
DOM dia 08/08/2019.Resumo Ata RP 324/19 entre 
Município Diadema e MGServ Gestão Ambiental em 
Tecnologias Sustentáveis Eireli. Itens homologados 
na publicação DOM dia 08/08/2019.Pzo entrega: 10 
dias úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publi-
cação.
Pr. Eletrônico: 121/18 - PC: 063/18. Objeto: Forn. 
de Mat. de Pintura. Resumo Aditamento a Ata RP: 
294/18 entre Município de Diadema e A&J Empre-
endimentos Comerciais Ltda - EPP. Fica aditado 
em 24,96% o vlr. da Ata, p/ os itens 19 Thinner 1 
litro – Qtde Aditada: 75 L; 20 Caçamba p/Pintura em 
Plástico 14 Litros - Qtde Aditada: 12 un; 22 Líquido 
Neutralizador de Ferrugem 500ml - Qtde Aditada: 
100 fra; 23 Água Raz 1 litro (Solvente Deluente) - 
Qtde Aditada: 38 L; 24 Lixa para Ferro Grão 40 - 
Qtde Aditada: 200 un; 25 Lixa para Ferro Grão 80 
- Qtde Aditada: 200 un; 26 Lixa para Ferro Grão 120 
- Qtde Aditada: 59 un. Vlr. estimado p/ 12 meses R$ 
25.143,72.
Pr. Eletrônico:  096/2019 - PC: 004/19. Objeto: 
Forn. de Veículos, Caracterizados como Viaturas, 
p/a Guarda Civil Municipal. Resumo Ata RP 335/19 
entre Município Diadema e Manupa Com. de Equi-
pamentos e Ferramentas Eireli. Itens homologados 
na publicação DOM dia 31/08/2019. Pzo entrega: 
120 dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação. 
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 027/19 - PC: 024/19. Objeto: Forn. de 
Medicamentos. Ata RP 195/19 entre Município Dia-
dema e Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 
Ltda. Comodato 195-A/2019 entre Município Diade-
ma e  Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 
Ltda p/02 Vaporizadores Calibrados com engate 
rápido para o uso do medicamento. de acordo com 
a Ata de Registro de Preços 195/2019 Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, pre-
ços e valores registrados e publicados no DOM de 
20/06/19 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 053/19 - PC: 052/19. Objeto: Forn. de 
Mat. de Enfermagem.  Ata RP 204/19 entre Municí-
pio Diadema e Vital Hospitalar Com. Ltda. Ata RP 
205/19 entre Município Diadema e De Pauli Com. 
Repres. Imp. e Exp. Ltda.  Ata RP 206/19 entre Mu-
nicípio Diadema e Newcare Com. de Mat. Cirurg. 
e Hosp. Ltda – ME. Ata RP 207/19 entre Município 
Diadema e RCV do Brasil Eireli. Ata RP 208/19 en-
tre Município Diadema e Medimport Com. de Prod. 
Hosp. Eireli. Ata RP 209/19 entre Município Diadema 
e Soma/SP Prod. Hosp. Ltda. Ata RP 210/19 entre 
Município Diadema e Medlu Com., Imp., Exp. e Dis-
trib. Ltda. Ata RP 211/19 entre Município Diadema e 
Protec Export. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. Med. Hosp. 
Ltda - EPP. Ata RP 212/19 entre Município Diadema 
e Polar Fix Ind. e Com. Prod. Hosp. Ltda. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, pre-
ços e valores registrados e publicados no DOM de 
20/06/19 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 201/2018 - PC: 130/18. Objeto: Forn. 
de Mat. de Laboratório. Ata RP 413/18 entre Municí-
pio Diadema e Biosys Ltda.  Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valores 
registrados e publicados no DOM de 20/12/18 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 127/19 - PC: 121/19. Objeto: Forn. 
de Mat. P/Videocirurgias. Homologado o pregão em 
epígrafe declarando a licitação fracassada de acor-

do c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 127/19 - PC: 121/19. Objeto: Forn. de 
Mat. P/Videocirurgias. Tornamos publico que a Lici-
tação em epígrafe foi declarada “Fracassada”.
DESP. SECR. SAÚDE
PC: 027/18. Resumo Prorrogação de Contrato 
017/18, entre Município de Diadema e Edineuza 
da Silva Souza, p/ Locação de Imóvel Destinado 
Ao Funcionamento do Caps III Sul/Oeste sito à Rua 
Nelson Rodrigues, 191, Vl. Conceição, Diadema, SP 
– Fica prorrogada a vigência p/12 meses podendo 
ser prorrogado. Vlr. R$63.600,00.
PC 03/14 – Pr. Presencial: 080/14. Resumo Prorro-
gação do Contrato 74/14 entre Município Diadema e 
Air Liquide Brasil Ltda, p/ Prest. de Serv. de Locação 
de Concentradores de Oxigênio e Equip. Portáteis 
de Oxigenoterapia Domiciliar, C/Fornec. De Gases 
Medicinais. Fica prorrogada a vigência p/4. Vlr. R$ 
355.772,70.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FRENTE DE 
TRABALHO
A Prefeitura do Município de Diadema convoca os 
candidatos da Seleção Pública da Frente de Traba-
lho – Edital nº. 001/2017, a comparecerem no dia e 
horário abaixo indicados na Secretaria de Gestão de 
Pessoas à Rua Almirante Barroso, 111, no Anfiteatro 
do Paço Municipal, Vila Santa Dirce, Diadema. O 
não comparecimento indicará a desistência e con-
sequente perda da vaga.
Dia 24/09/2019 às 08h30min
Class.; Nome; Documento
683; JACOB MARTINS; 155333343
684; WASHINGTON WILLIAM SOUZA DE OLIVEI-
RA; 423732122
685; HIVERSON DOS SANTOS CRUZ; 484075524
686; EVERTON MONTEIRO DOS SANTOS; 
34.106.684-9
687; EDILSON OLIMPIO ALVES PEREIRA; 
15.789.366-2
688; VINICIUS TAVARES ALVES MATOS; 
46.852.074-0
689; ERVANO PAULO DE JESUS; 26211463X
690; RICARDO SILVA DE ARRUDA; 444573847
691; FRANCISCO YURI DE ALMEIDA QUIRINO; 
50.701.751-1
692; ANTONIO ROQUE DOS SANTOS; 13.203.358-
6
693; ISAAC PEREIRA DA Conceicao; 419627108
694; SERGIO MENDES DA SILVA; 35175953-0
695; JOSUE GONCALVES DA SILVA; 16.499.990-5
696; MATHIAS ABLAS NETO; 104414613
697; OSIVALDO JORGE ROCHA; 330025107
698; CLAUDIR COSTA BOMBANA; 62.663.358-8
699; JOSE RONEY BATISTA; 42.849.503-5
700; LUCIANO ALVES RIBEIRO; 26.743.424-8
701; MOISES SANTIAGO SANTOS; 3.488.558-7
702; LUIZ NUNES APARECIDO DA SILVA; 
124117156
703; ANTONIO DOS SANTOS; 29.015.289-6
704; FABIO ROSA COELHO; 241794353
705; LEÔNIDAS LOPES DE FARIAS; 8.654.671-5
706; GILVAN EUSTAQUIO DIAS BORGES; 7793879
707; GULHERME LUY SANTIAGO; 479985182
708; JOAO LAERTE DE SOUZA; 25640700-9
709; ANTONIO CARLOS FERREIRA; 13047852-0
710; ARNALDO CAPISTANO DE SOUSA; 
276710484
711; JOSE MARTINS RIBEIRO; 20.885.660-2
712; MAURILIO PINHO PEREIRA; 198955613
713; MARCELO DOS SANTOS; 23.251.658-3
714; EDSON FERREIRA DE FREITAS; 103977314
715; JOSE DA SILVA; 17253480x
716; CARLOS ALBERTO CORREA DE AZEVEDO; 
219737976
717; EVANDRO TIAGO SOARES GOMES; 
41.251.003-0
Dia 25/09/2019 às 08h30min
Class.; Nome; Documento
718; ORLANDO JOSE DA SILVA; 172533235
719; MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA; 50181538-
7
720; ED CARLOS DE PAULA; 19.780.638-7
721; JONATHAN APARECIDO GONCALVES SAN-
TIAGO; 472612037
722; JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA; 
62.959.402-8
Dia 25/09/2019 às 08h30min
Class.; Nome; Documento
890; CIBELE WENCESLAU EUGENIO RODRI-
GUES; 401584422
891; ANDREIA DE LIMA LAMEU LOPES; 
32.499.464-3
892; JULIANA DA COSTA GOUVEIA; 325208049
893; SUELI MORAES DA PAIXÃO; 33.354.325-7
894; VALDEJANE DO NASCIMENTO DA SILVA; 
35.875.425-2
895; ANGELA FALANGA; 410408191-2
896; GISLENE FERREIRA DE OLIVEIRA; 
414086259
897; MEIRIELE GERALDA DA ROCHA SOUZA; 
43186657-0
898; MARIA EVA SATELES GONÇALVES; 
34.529.080-x
899; JACIARA SALES DE OLIVEIRA; 48.683.835-3
900; VANUSA BENEDITA DA SILVA COSTA; 
438216131
901; DEUSANI OLIVEIRA DA SILVA; 246086026
902; GUIOMAR DAS GRAÇAS SILVA; 414091863
903; MARCIA MENDES RODRIGUES; 35782432 5
904; ALICE ESCOLÁSTICO DE OLIVEIRA; 
37309680X
905; MARISA DE JESUS BENEDITO NACISO; 
35.982.152-2
906; LIDIA FERREIRA DE CAMPOS PAIVA; 
37.767.835-1
907; QUITERIA MARIA FELICIANO; 63783088x
908; ANA PAULA PEREIRA PRADO; 344972264
909; HERONILDA CARMO NASCIMENTO; 
63.678.318-2
910; LETICIA CRISTINA NASCIMENTO EFIGENIO; 
431192522
911; TATIANA DE JESUS; 45.317.104-7
912; DANIELLE VALENTIM DOS SANTOS; 
43.113.390-6
913; OLIVIA GOMES SANTOS; 37.124.876-0
914; HILDA KELLY COSTA; 421840031
915; JANAINA FERREIRA DA SILVA; 54.652.254-3
Dia 25/09/2019 às 14h00min
Class.; Nome; Documento
916; SUELI SEVERINA DOS SANTOS LIMA; 
41984271-8
917; NADIA DOS SANTOS LOPES; 349921404
918; ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES; 43.385.087-
5
919; FABIANA APARECIDA BRAZ; 41.038.959-6
920; VANESSA DA SILVA MUNIZ; 431187885
921; LEONE ALMEIDA REIS; 41.170.650-0
922; ADRIANA DE LACQUA; 48528509-5
923; FERNANDA DOS SANTOS; 422318012
924; ANA PAULA FELICIANO VALENTIM; 
404099725
925; PATRICIA APARECIDA MIGUEL ALVES; 
431185918
926; SANDRA JAQUELINE LIBERATO SOUZA; 
388842593
927; JOSIE MARA LUZIA TEIXEIRA; 432407315
928; JOSELENE LUCIA NOGUEIRA; 40939738-6

929; MARIA APARECIDA DA CUNHA PEREIRA; 
45.479.399-6
930; KETLYN CRISTINA ROCHA SOARES; 
41.286.598-1
931; ANDRESSA PEREIRA DA SILVA; 422697321
932; JOYCE MARCELINO NOGUEIRA; 412730224
933; NAIANE ASSUNÇÃO CIPRIANO; 46.363.700-
4
934; ANA PAULA DOS SANTOS; 33.964.276-2
935; LUANA SILVA BORGES; 448978945
Diadema, 18 de setembro de 2019. SERGIO LUIZ 
LUCCHINI. 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS


