Ano 30

Nº 4781

www.diarioregional.com.br

QUINTA-FEIRA

5 de agosto DE 2021

R$ 2,00

são paulo

Doria cobra doses a menos da Pfizer; ministério diz que houve mudança na distribuição
O governador João Doria cobrou, durante coletiva nesta quarta-feira (4), o Ministério da Saúde
sobre o corte intempestivo de 50% do último lote proporcional à população de vacinas da Pfizer a que
São Paulo tem direito. O Estado encaminhou ofício à Brasília pedindo que mais 228 mil doses do imunizante sejam entregues em prazo de até 24 horas. ” A decisão que, como governador, qualifico como
arbitrária, representa a quebra do pacto federativo. O governo federal decidiu punir quem fez o certo e

foi eficiente na vacinação”, ressaltou. Segundo gestores do ministério, não houve ação para prejudicar
o Estado, mas uma “compensação” para equalizar o andamento da vacinação nas diferentes Unidades
da Federação. De acordo com a secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite,
houve uma mudança na metodologia de distribuição das vacinas: antes eram divididas com base nos
públicos prioritários, agora são enviadas a cada Estado para a vacinação por faixas etárias. Página 3

Preço da cesta básica
no ABC sobe o triplo
da inflação oficial

Divulgação/PMETRP

Conjunto de 34 itens essenciais acumula alta de 25,4%,
para R$ 933,90, em 12 meses, contra 8,59% do IPCA-15

Os preços dos alimentos não têm
dado trégua e se mantêm em alta neste
ano. Prova disso é que a cesta básica
pesquisada no ABC pela Companhia
Regional de Abastecimento Integrado
de Santo André (Craisa) ficou em mé
dia 2,1% mais cara em julho. Com isso,
o conjunto de 34 itens essenciais passou

a custar R$ 933,90, contra R$ 914,65 no
mês anterior, o que impôs ao consumidor gasto adicional de R$ 19,25. Tratase da sexta alta mensal seguida Em 12
meses, o valor da cesta subiu 25,4% na
região. No mesmo período, a prévia da
inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo 15 (IPCA-15), variou 8,59%. Na
passagem de junho para julho, o maior
aumento foi registrado no preço do
tomate, que variou 31,5%, para R$ 7,55
o quilo, em média. Também com alta na
casa de dois dígitos, o açúcar refinado
ficou 10,1% mais caro e passou a custar
Página 4
R$ 3,63 o quilo.

casa civil

Ciro Nogueira: quero ser ‘amortecedor’ do governo
Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Jair Bolsonaro deu posse a Ciro Nogueira nesta quarra-feira

Ciro Nogueira tomou posse nesta
quarta-feira (4) como ministro da Casa
Civil com discurso de temperança.
Nogueira disse que gostaria de ser
lembrado como um “amortecedor” do
governo: equipamento capaz de estabilizar, diminuir tensões e “tornar a
viagem mais serena e confortável”. O
novo ministro também ressaltou que
em breve o Brasil terá toda a população alvo imunizada contra a covid-19
e com o país pronto para crescer. Ciro
destacou, ainda, que assume a pasta
com a missão de preparar o país para as
eleições do próximo ano, com atenção
à economia no prumo, política ajustada e vacinação garantida. Página 2

Cidade será uma das primeiras do Estado a imunizar 100% dos adultos

ribeirão pires

Prefeitura inicia vacinação contra covid
em moradores com 18 anos no sábado
A Prefeitura de Ribeirão Pires
informou que dará início à imunização dos jovens com 18 anos ou
mais contra a covid-19 no próximo
sábado (7). A cidade é a primeira do
ABC a anunciar a imunização dessa

SELIC

REUNIÃO DE 3 E 4/8

Taxa sobe 1,00 ponto porcentual e vai a 5,25% ao ano
EVOLUÇÃO (%)

2019

ELETRIFICAR é necessário

faixa-etária. O secretário municipal
de Saúde, Audrei Rocha, apontou a organização dos processos de vacinação
e a gestão de pessoas como os fatores
fundamentais para o sucesso da imunização na cidade.
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FONTE: Banco Central
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mercado

Fiat anuncia a chegada ao Brasil do 500e, primeiro
100% “verde” do Grupo Stellantis vendido no país
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Copom eleva juros básicos da
economia para 5,25% ao ano
O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central elevou
nesta quarta-feira (4) a taxa básica
de juros (Selic) em 1,00 ponto porcentual, de 4,25% para 5,25% ao ano.
Este foi o quarto aumento consecutivo dos juros e representa aceleração
do aperto monetário. Com a decisão
de ontem, a Selic está no maior pata-

mar desde outubro de 2019, antes da
pandemia de covid-19. Os aumentos
sucessivos da Selic são uma tentativa
do BC de segurar a inflação no país.
A escalada dos preços de alimentos,
combustíveis e energia elétrica levou
os economistas do mercado financeiro a projetar inflação de 6,79%
para 2021.
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ABC

Consórcio capacita
multiplicadores para
combate à violência
contra a mulher
Motor elétrico entrega potência equivalente a 118 cv;
interior do compacto reinterpreta estilo do 500 original

O Consórcio Intermunicipal ABC
iniciou, nesta quarta-feira (4), a formação de facilitadores para o Serviço
regional de educação e responsabilização para homens autores de violência contra mulheres do ABC (SerH
Grande ABC).
Página 5
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Chapa Bolsonaro e Mourão: corregedor
do TSE pede que STF compartilhe provas
Provas podem abastecer duas ações do Tribunal que visam disparos em massa da chapa durante as eleições de 2018
O corregedor-geral da
Justiça Eleitoral, ministro Luis
Felipe Salomão, encaminhou
nesta quarta-feira (4) um ofício ao ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), solicitando o
compartilhamento de provas
coletadas em inquéritos da
corte que podem abastecer
duas ações no Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa
do presidente Jair Bolsonaro
e pelo vice Hamilton Mourão
por disparos em massa durante as eleições 2018.
No ofício encaminhado
ao STF, o corregedor-geral da
Justiça Eleitoral cita a investigação que mira sobre suposta organização criminosa
‘de forte atuação digital, com
a nítida finalidade de aten-

n

ENTRE ASPAS

Renove-se o pedido de
compartilhamento de provas que
possam vir a interessar à solução
das lides postas no autos Aijes
Luis Felipe Salomão

tar contra a Democracia e o
Estado de Direito’. A apuração é um desdobramento do
inquérito dos atos antidemocráticos arquivado por Ale
xandre a pedido da Procuradoria-Geral da República.
“Com a instauração de novo
procedimento investigativo,
que poderá conter elementos
para a instauração deste feito,
renove-se o pedido de informações e de compartilhamento de provas que possam vir a
interessar à solução das lides
postas no autos Aijes (ações de
investigação judicial eleitoral)”,
escreveu Salomão.
No texto do ofício, Salomão afirma já ter recebido
de Alexandre de Moraes cópias
do “Relatório de Análise de
Material Apreendido” em que
constam informações sobre
os investigados. O corregedorgeral, no entanto, solicitou o
acesso às demais provas colhidas pela investigação que apura possíveis crimes praticados
por aliados de Bolsonaro que
integram o chamado “gabinete
do ódio”. Bolsonaro e Mourão
são investigados por supostamente terem contratado ser-

Antonio Cruz/Agência Brasil

Ações contra Bolsonaro foram movidas pela chapa “O povo feliz de novo”

viços irregulares de disparo
em massa de mensagens nas
redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018.
As ações foram movidas
pela chapa “O povo feliz de
novo”, formada por PT, PCdoB
e PROS, que concorreu contra
Bolsonaro no segundo turno
daquele ano, e pede a cassação
da chapa por abuso de poder
econômico e uso indevido dos
meios de comunicação social.

O teor das apurações que
correm em paralelo no TSE
e no STF se aproximam, pois
os alvos investigados, apesar
de distintos, podem integrar a mesma “organização
criminosa, de forte atuação
digital, dotada de núcleos
políticos, de produção, de
publicação e de financiamento, cujas atividades teriam se
desenvolvido após o pleito de
2018 (2020 em diante”.

Ciro Nogueira diz que será “amortecedor” do governo
O novo ministro da Casa
Civil, Ciro Nogueira, tomou
posse nesta quarta-feira (4)
com um discurso de temperança. Ao presidente Jair
Bolsonaro, Nogueira disse
que gostaria de ser lembrado
como um “amortecedor” do
governo: equipamento, segundo o novo ministro, capaz
de estabilizar, diminuir tensões e “tornar a viagem mais
serena e confortável”.
“Vamos ajudar o Brasil a dar
sinais certos para onde estamos
indo, o primeiro deles, não tenho dúvida, é de que a democracia é líquida e certa. Difícil por
natureza, mas é a coisa certa”,
afirmou Nogueira. O novo mi

Reprodução/TV Brasil

Nogueira: “estamos cruzando o cabo das tormentas”

nistro também ressaltou que
em breve o Brasil terá toda
a população alvo imunizada
contra a covid-19 e com o país
pronto para crescer.

Ciro destacou que assume a
pasta com a missão de preparar
o país para as eleições do próxi
mo ano da forma certa, com
atenção à economia no prumo,

política ajustada e vacinação
garantida. “Estamos cruzando
o cabo das tormentas: das tormentas políticas, das tormentas
sociais, econômicas e institucionais”, declarou. Entre os focos
da pasta, Nogueira destacou
a ampliação do Bolsa Família,
programa de assistência social
que o governo estuda aumentar até o fim deste ano do atual
benefício médio de R$ 190 para
o mínimo de R$ 300 ou R$ 400.
“Existe o Brasil e os proble
mas que temos de enfrentar:
fome e miséria. O governo lançará um ambicioso e amplo programa social com valores ainda
mais altos de seus benefícios”,
destacou Nogueira. (AE)
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n URNAS ELETRÔNICAS
Na segunda-feira (2) os
ministros do TSE aprovaram
por unanimidade a abertura
de inquérito administrativo
para apurar se, ao promover
uma série de ataques infundados às urnas eletrônicas, Bolsonaro praticou “abuso do
poder econômico e político,
uso indevido dos meios de
comunicação, corrupção,
fraude, condutas vedadas
a agentes públicos e propaganda extemporânea”.
O desfecho das investigações em andamento no TSE
pode atrapalhar os planos
políticos de Bolsonaro, que se
cercou de parlamentares do
Centrão em busca de angariar forças que dêem sustentação ao governo ao custo de cifras milionárias em emendas
parlamentares, conforme re
velou o Estadão . Juristas ouvidos pela reportagem dizem
que o resultado do inquérito
pode levar à impugnação do
registro de candidatura do
atual presidente pela Justiça
Eleitoral, caso ele deseje concorrer à reeleição no ano que
vem. (AE)

Lira: urna eletrônica
é confiável, mas
parte da população
tem dúvidas
O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), disse que
a urna eletrônica é confiável,
mas afirmou que uma parte da
população tem dúvidas sobre
o sistema e que o Congresso é
o fórum adequado para discutir o assunto. Em entrevista a
uma rádio de Natal (RN) nesta
quarta-feira, (4) o presidente
Jair Bolsonaro disse ter o apoio
de Lira para aprovar o voto impresso na Câmara.
“Estou no oitavo mandato,
seis mandatos eleito pela urna
eletrônica, o sistema brasileiro
é confiável e não há o que dizer
a respeito dele”, afirmou, em
entrevista à CNN. “Mas uma
grande parcela da população
coloca dúvidas sobre o resultado do pleito e não é conveniente para qualquer um que seja
eleito, nem deputado federal,
senador, governador ou presidente da República, o cargo
mais relevante do nosso país,
ter uma eleição contestada.”
Lira disse que o Parlamento
é o fórum adequado para uma
decisão sobre o caso. “Se nós
pudermos achar uma maneira
adequada de fazer com que
essas versões sejam esclarecidas, acho que o Parlamento é o
fórum específico. Aqui todas as
matérias tramitam democraticamente e são aprovadas ou
rejeitadas”, afirmou. (AE)

CPI da Covid: Marcelo Blanco diz que
negociava vacinas para setor privado
A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pandemia do
Senado ouviu, nesta quarta-feira
(4), o ex-assessor de Logística do
Ministério da Saúde, Marcelo
Blanco. Citado em vários depoimentos tomados pela CPI, ele
foi o responsável por apresentar,
no dia 25 de fevereiro, o policial
militar e vendedor Luiz Paulo
Dominghetti Pereira, representante da Davati, ao ex-diretor de
Logística da Saúde Roberto Ferreira Dias, durante encontro em
um restaurante em Brasília.
Nessa ocasião, segundo
Dominguetti, que dizia ter
400 milhões de doses do imunizante para oferecer, Roberto
Dias teria pedido US$ 1 de
propina para fechar contrato
de compra pelo Ministério da
Saúde. Dias negou essa acusação e disse que o encontro com
Dominguetti e Blanco no restaurante ocorreu por acaso.
O ex-assessor de Logística
do Ministério, também negou
as acusações de Dominguetti
contra seu ex-chefe. Blanco
disse que apesar de ter saído mais cedo do jantar, não
houve pedido de propina.
Aos senadores Marcelo Blanco, que é o dono da Valorem Consultoria em Gestão Empresarial,
voltada à mediação de negócios
e assessoria técnica e à atividades
ligadas ao mercado de saúde,
disse que tinha interesse apenas
na comercialização de doses de
vacina para o mercado privado.
“Nunca acompanhei repre
sentante de qualquer empresa
em visitas ao Ministério da
Saúde ou qualquer órgão público.
O meu intuito em relação ao se
nhor Dominguetti se restringia
ao desenvolvimento de um possível mercado de vacinas para o
segmento privado, assunto que
estava em discussão na socie-

dade civil por meio de interesse
de grandes grupos econômicos
brasileiros e das propostas de
regulamentação no Congresso
Nacional ”, justificou.
n IRREGULARIDADE
“Essa atividade de venda de
vacinas para o setor privado era
uma oportunidade irregular, absolutamente irregular. Sequer
havia lei autorizando, aprovado
no Congresso Nacional. Muito
graves as alegações que o depoente começa a trazer aqui”, reagiu
o relator da comissão, Renan Ca
lheiros (MDB-AL).
Diante de intensas trocas
de mensagens entre Blanco e
Dominguetti, a senadora Eli
ziane Gama (Cidadania-MA)
quis saber quanto seria o comissionamento para a venda
de vacinas para o setor privado.
Em resposta, o depoente disse
que não houve combinação de
comissão com a Davati. “Não
chegamos nesse ponto.”
O relator do colegiado,
senador Renan Calheiros
(PMDB-AL), exibiu mensagens de celular enviadas por
Dominguetti a Blanco com
propostas contendo os valores
das doses dos imunizantes e
uma sugestão de comissiona
mento pela venda da vacina.
Blanco explicou que as mensagens foram tiradas de contexto
e disse que, por prospectar em
Dominguetti uma possível
parceria comercial, nunca chegou a pedir pagamento, apenas
orientou os representantes da
Davati sobre os ritos dentro do
Ministério da Saúde.
Sobre como chegou ao Ministério da Saúde, Marcelo Blanco
disse que foi indicado ao então
ministro Eduardo Pazuello pelo
coronel Franco Duarte, de quem
é amigo há mais de 35 anos. (ABr)
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Doria cobra Ministério após corte de AINDA
É NOTÍCIA
50% no envio de vacinas da Pfizer

Apesar de melhora, Brasil é o país onde
Governo federal afirmou que houve mudança na metodologia de distribuição das doses
mais se morre pela covid no mundo
Governo do Estado de SP

O governador João Doria
cobrou, durante coletiva nesta
quarta-feira (4), o Ministério da
Saúde sobre o corte intempestivo de 50% do último lote proporcional à população de vacinas da Pfizer a que São Paulo
tem direito. O Estado encami
nhou ofício à Brasília pedindo
que mais 228 mil doses do imunizante sejam entregues em
prazo de até 24 horas.
“O Governo de São Paulo
recebeu ontem (terça) 228 mil
doses a menos do previsto da
vacina da Pfizer. Aquilo que
deveria ter sido entregue ao Estado não foi”, destacou Doria.
“A última remessa de vacinas
da Pfizer foi reduzida à metade
sem nenhuma justificativa. A
decisão que, como governador,
qualifico como arbitrária, representa a quebra do pacto federativo. O governo federal decidiu
punir quem fez o certo e foi eficiente na vacinação”, ressaltou.
Em coletiva na tarde desta
segunda, o Ministério da Saúde
rebateu as declarações de Doria.
Segundo gestores da pasta, não
houve ação para prejudicar o
Estado, mas uma “compensação” para equalizar o andamento da vacinação nas diferentes
Unidades da Federação.
De acordo com a secretária

Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana
Leite, houve uma mudança na
metodologia de distribuição
das vacinas: se antes eram divididas com base nos públicos
prioritários, agora são enviadas
a cada Estado para a vacinação
por faixas etárias.
Rosane Leite ressaltou que
há compensação também nos
casos em que o Estado retira
mais doses do que o pactuado.
“São Paulo pode fazer a retirada
direta lá (no Butantan), assim
como o Rio de Janeiro também
faz com a AstraZeneca. O que
ocorre é que muitas vezes, por
falha de comunicação, pode-se
retirar quantitativo a mais e
por conta da equidade a gente
acaba fazendo algumas compensações”, pontuou.
n MENTIRA
Após a coletiva do Ministério, o governo do Estado divulgou nota destacando que
“é mentirosa a afirmação da
secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, que o Estado
de São Paulo ficou com mais
doses da vacina do Butantan”.
O Governo do Estado de
São Paulo reiterou que está
sendo penalizado pelo Minis-

Doria: “o governo federal decidiu punir quem fez o certo”

tério da Saúde pelo sucesso da
sua campanha de vacinação,
que enviou somente 50% das
doses previstas para vacinar a
sua população de maneira deliberada. O Estado de São Paulo
recebeu, na terça-feira, 228 mil
doses a menos do previsto da
vacina da Pfizer, quando considerado o critério de distribuição equitativa realizada em
todas as pautas de distribuição
anteriormente enviadas.
“Com esta decisão arbitrária
o Ministério da Saúde quebra
o pacto federativo e coloca em
risco a vida de milhares de ci-

Presidente veta projeto de suspensão
de despejo por aluguel atrasado
O presidente Jair Bolsonaro
vetou nesta quarta-feira (4) o
projeto de lei que suspenderia
até o fim do ano ações de despejo em virtude do não pagamento
de aluguel de imóveis comerciais e residenciais de baixo valor.
Segundo o Palácio do Planalto, o
projeto aprovado no Congresso
Nacional “contraria o interesse
público”. O entendimento da
assessoria técnica do presidente, que embasou sua decisão,
foi de que a medida estimularia
práticas de má-fé de ocupantes
irregulares de imóveis.
“Com o objetivo de adequação do projeto ao interesse público, o presidente, após a manifestação técnica dos ministérios
competentes, decidiu vetar integralmente a proposição le
gislativa que, embora meritória,
contrariaria o interesse público,
tendo em vista que a suspensão
de atos de decisões judiciais,
extrajudiciais e autotutela de
posse que impliquem em desocupação de imóveis públicos no
prazo previsto daria um salvo
conduto para os ocupantes ir-

Carolina AntunesPR

Segundo Planalto, projeto contraria interesse público

regulares de imóveis públicos,
frequentemente, com caráter
de má fé, que já se arrastam em
discussões judiciais por anos”,
afirmou o Planalto, em nota.
A ideia do projeto, segundo os defensores do texto no
Senado, era proteger apenas
as famílias mais vulneráveis,
aquelas que perderam, em
virtude da pandemia, parte

da pouca renda que tinham.
O projeto previa que os
imóveis incluídos no projeto
se limitassem àqueles cujo
aluguel custa, no máximo, R$
600. Além disso, a suspensão não se aplicaria quando
ficasse provado que o dinheiro do aluguel é a única fonte
de renda para o proprietário.
(Agência Brasil)

dadãos brasileiros que vivem
em São Paulo. O Governo do
Estado de SP vai tomar todas
as medidas cabíveis para que
o direito dos seus cidadãos
seja respeitado e a vida deles
preservada”, afirmou na nota.
O
secretário-executivo
do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, informou que o
Ministério da Saúde irá analisar o pleito do governo de
São Paulo, mas “que os estudos desenvolvidos pela pasta
mostram que a pauta está
equânime”. (Reportagem Local e Agência Brasil)

SP libera eventos
sociais e feiras
corporativas dia
17 de agosto
A partir do próximo dia
17, o governo de São Paulo vai
permitir o funcionamento de
eventos sociais, museus e feiras corporativas, que estavam
proibidos desde o início da pandemia. No entanto, essa libe
ração estará condicionada ao
controle de público e o uso de
máscara será obrigatório. Esses
eventos também não podem
gerar aglomeração. O anúncio
foi feito nesta quarta-feira (4).
Na semana passada, o
governo já havia anunciado
que, a partir dessa data, não
haverá mais limitação de público ou de horário de funcionamento para os comércios
e serviços. Atualmente, o estado se encontra na fase de
transição. Nesta etapa, que
vai funcionar até o dia 16, comércio e serviços podem funcionar das 6h à meia-noite,
com capacidade de ocupação
de 80%. Eventos que gerem
aglomerações, como shows,
casas noturnas e competições
esportivas com público. (ABr)

SP lança contêiner móvel para identificação de variantes da covid-19
O governo de São Paulo
anunciou na manhã desta
quarta-feira (4), o lançamento
de um contêiner móvel para a
identificação de novas variantes
da covid-19 no Estado, sob demanda especial do aumento de
casos da cepa delta, identificada
pela primeira vez na Índia. Segundo o governador João Doria
(PSDB), o mecanismo oferece
a realização do teste e a identi-

ficação da doença e da variante
no mesmo dia. O contêiner com
essa tecnologia é o único da
América Latina.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou
que o produto tem, como ponto
de partida, a cidade de Aparecida, no interior do Estado.
A região selecionada leva em
conta o grande fluxo rodoviário.
Conforme explica Covas, o con-

têiner faz parte de uma estratégia ampla desenvolvida desde
o ano passado que consiste
na realização de testes e identificação de vírus a partir de
amostras. “É um laboratório
de sequenciamento completo”,
classificou o diretor. De acordo com Doria, a capacidade
de análise é de cerca de 300
amostras por dia, com o resultado em ainda no mesmo dia.

De acordo com Dimas Covas, a unidade móvel vai circular por todo o Estado com base
em estudos feito pelo Butantan e pela Universidade de São
Paulo (USP) sobre a necessidade
de identificação de variantes.
A próxima parada deve ser a
Baixada Santista por conta da
chegada de navios e passageiros
no Porto de Santos que podem
transportar cepas. (AE)

Mesmo com o avanço da
vacinação e queda de casos
da covid-19 no último mês, o
Brasil registra uma média de
72 vidas perdidas por hora
ou um pouco mais de uma
por minuto (1,2). É o maior
patamar de mortes de todo
o mundo, à frente de Estados Unidos e Índia, as outras
duas nações com mais óbitos
pelo coronavírus.
O levantamento é do
demógrafo José Eustáquio,
que já atuou no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e na Escola
Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) por quase
20 anos. Agora, Eustáquio
trabalha como pesquisador
independente.
“A primeira vez que cons
tatei essa média de uma
morte por minuto no Brasil,
fiquei escandalizado”, diz Eustáquio. “Agora estamos com
essa média para o ano inteiro;
é impressionante.” Para o
pesquisador, mesmo com a
melhora recente, a situação
ainda exige cautela. “Parece
que está tudo normal no Brasil, em termos de movimento,
aglomeração, carros na rua,
praias lotadas”, continua.
Com a alta mortalidade

que registrou entre abril
e julho, o país acumulou
nos primeiros 200 dias do
ano 349 mil óbitos por covid-19. Foi seguido pela Índia, com 265 mil óbitos, e
pelos EUA, com 261 mil. As
médias da Índia são 0,92,
e dos EUA, 0,91, conforme
Eustáquio, que tratou pela
primeira vez do assunto em
artigo no site Colabora.
Na soma de 2020 e 2021,
os Estados Unidos já têm
613 mil mortes, seguidos do
Brasil (557 mil) e Índia (425
mil). Pelas contas de José
Eustáquio, porém, no ritmo
atual de aumento do número
de óbitos, em no máximo
dois meses o Brasil deve ultrapassar os EUA .
Especialistas apontam
que o número crítico no Brasil ocorreu por fatores como
as dificuldades de isolamento
social efetivo nas cidades,
além da demora na aquisição
e aplicação de vacinas. Nos
dois casos, a atuação do gover
no Jair Bolsonaro é apontada
como decisiva, uma vez que
ele minimizou riscos da doença, desestimulou ações de
quarentena e o atraso na compra dos imunizantes é alvo de
CPI no Senado. (AE)

Internacional
Japão vê disseminação
inédita da covid-19
O Japão alertou nesta
quarta-feira (4) que as infecções pelo novo coronavírus estão disparando
em ritmo inédito, e os casos
novos atingiram alta recorde em Tóquio, ofuscando
a Olimpíada e aumentando
as dúvidas sobre como o go
verno lida com a pandemia.
A variante Delta está
levando a uma proliferação
de infecções “nunca vista no
passado”, disse o ministro
da Saúde, Norihisa Tamura,
ao defender a nova diretriz
de pedir aos pacientes com
sintomas mais brandos que
fiquem em casa, ao invés de
ir ao hospital.
“A pandemia entra em
uma nova fase... a menos
que tenhamos leitos suficientes, não podemos levar
as pessoas ao hospital. Estamos agindo preventivamente nesta frente”, disse
Tamura ao Parlamento.
Porém, Tamura sinalizou
a possibilidade de reverter a
diretriz, já que a decisão de
pedir que alguns doentes
fiquem em casa gera críticas
de especialistas médicos por
colocar vidas em risco.
“Se as coisas não saírem
como esperamos, podemos
revogar a diretriz”, disse o
ministro, acrescentando que a
mudança de diretriz foi reali
zada para se lidar com a disseminação inesperadamente
rápida da nova variante.
O Japão testemunha um

crescimento acentuado de
casos de covid-19. Tóquio relatou recorde de 4.166 casos
novos nesta quarta-feira (4).
Na segunda-feira (2), o
primeiro-ministro Yoshihide
Suga disse que só pacientes de covid-19 gravemente
doentes e correndo risco de
agravamento serão hospita
lizados, enquanto os outros
se isolarão em casa - uma
mudança de diretriz que alguns temem poder elevar o
número de mortos.
Autoridades do governista Partido Liberal Democrata
concordaram em buscar a
revogação da diretriz, relatou a agência de notícias Jiji
nesta quarta-feira, um eco de
apelos semelhantes de parlamentares da oposição.
Pesquisas mostram que
muitos japoneses se opõem
à realização da Olimpíada
enquanto o país patina nos
esforços para conter a pandemia e vacinar a população.
O premiê e os organizadores olímpicos dizem não
haver relação entre os Jogos de Verão de 23 de julho
a 8 de agosto e o aumento
acentuado de casos.
Mas Shigeru Omi, um
dos principais conselheiros
médicos do país, disse ao
Parlamento que sediar os Jogos pode ter afetado o sentimento público e prejudicado
o impacto dos pedidos do
governo para que as pessoas
fiquem em casa. (ABr)
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Em 12 meses, preço da cesta básica
sobe o triplo da inflação oficial no ABC
Conjunto de 34 itens essenciais acumula alta de 25,4% no período, para R$ 933,90, contra 8,59% do IPCA-15
Os preços dos alimentos não
têm dado trégua para o con
sumidor e se mantêm em alta
neste ano. Prova disso é que
a cesta básica pesquisada no
ABC pela Companhia Regional
de Abastecimento Integrado de
Santo André (Craisa) ficou em
média 2,1% mais cara em julho.
Com isso, o conjunto de
34 itens essenciais passou
a custar R$ 933,90, contra
R$ 914,65 no mês anterior,
o que impôs ao consumidor
gasto adicional de R$ 19,25.
Trata-se da sexta alta men
sal seguida (veja gráfico acima).
Em 12 meses, o valor da cesta
subiu 25,4% na região. No
mesmo período, a prévia da
inflação oficial do país, medida
pelo Índice Nacional de Pre
ços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), variou 8,59%.
Na passagem de junho pa
ra julho, o maior aumento foi
registrado no preço do toma
te, que variou 31,5%, para
R$ 7,55 o quilo, em média.
Também com alta na casa de
dois dígitos, o açúcar refinado
ficou 10,1% mais caro e pas
sou a custar R$ 3,63 o quilo.
Entre os itens que mais pe

sam na composição da cesta, a
carne bovina de 2ª (acém) teve
reajuste médio de 4,4%, para
R$ 34,34 o quilo, enquanto o
corte de 1ª (coxão mole) avan
çou 2,6%, para R$ 41,85 o
quilo. O arroz ficou 0,3% mais
caro e foi vendido, em média,
por R$ 24,50 o pacote de 5 kg,
enquanto o leite longa vida su
biu 3,2%, para R$ 3,87 o litro.
Desde o ano passado, as al
tas nos preços dos alimentos
têm sido impulsionadas pe
lo aumento da demanda por
itens básicos, além da valori
zação do dólar e do crescimen
to das exportações. Agora, os
preços ganham novo elemen
to de pressão: o clima.
“O Brasil sofre seca históri
ca há alguns meses, seguida
agora de forte geada. Em pla
ntações importantes, como em
Minas Gerais, 70% da produ
ção de café foi comprometida.
As baixas temperaturas pro
vocaram a desfolha das safras
e até mataram plantas mais
novas, fundamentais para as
colheitas futuras. Fomos in
formados por todos os for
necedores sobre a alta nos
preços, que serão repassados

ABC

CESTA BÁSICA

Preço médio do conjunto de 34 produtos essenciais na região (em R$)
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FONTE: Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa)

aos consumidores”, comentou
Gustavo Defendi, diretor da
Real Cestas, de São Bernardo.
Segundo Defendi, o au
mento no preço do arroz de
corre da alta no do milho.
“O produtor teve de substi
tuir o milho pelo arroz para
a ração do gado”, explicou.
O diretor acredita que, por
causa das geadas, arroz, fei

jão e derivados de trigo terão
novas altas expressivas.
“Para a dona de casa que vai
ao supermercado, o que pode
ser feito é mudar os produtos
na hora da compra, buscando
marcas de boa qualidade, mas
com preços mais acessíveis.
Existem opções a um preço
mais em conta e com quali
dade muito boa”, sugeriu.

Anderson Amaral/Especial para o DR

n QUEDAS

No sentido contrário, o le
vantamento da Craisa regis
trou quedas expressivas nos
preços da batata (-27,3%) e
da cebola (-22,1%). A pes
quisa é baseada no consumo
de uma família de quatro
pessoas (dois adultos e duas
crianças) pelo período de 30
dias. (Reportagem Local)

IBOVESPA

-1,44%

121.801 pontos
Volume: R$ 33,1 bilhões
Maiores altas: Usiminas PNA
(4,60%), Klabin S/A UNT (2,04%)
Maiores baixas: Bradesco PN
(-4,36%), Cosan ON (-4,06%)
Variação em 2021: +2,34%
Variação no mês: 0,00%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Copom acelera ritmo de alta e eleva Selic a 5,25% ao ano

Bolsonaro reafirma
que pretende dar ao
Quarto aumento consecutivo, desta vez de 1 ponto porcentual, sobe a taxa básica de juros ao maior patamar desde outubro de 2019 Bolsa Família reajuste
de pelo menos 50%

Com a persistência da infla
ção em patamar alto e a volta
do risco fiscal, o Comitê de Po
lítica Monetária (Copom) do
Banco Central elevou ontem
(4) a taxa básica de juros (Selic)
em 1,00 ponto porcentual, de
4,25% para 5,25% ao ano.
Este foi o quarto aumento
consecutivo dos juros e repre
senta aceleração do aperto mo
netário. Nas três decisões ante
riores, o BC havia subido a taxa
em 0,75 ponto porcentual.
Com a decisão de ontem,
a Selic está no maior patamar
desde outubro de 2019, antes
da pandemia de covid-19. Com
a crise sanitária, o BC fez o
primeiro movimento no senti
do de acelerar os cortes da taxa,
que se manteve no mínimo
histórico de 2% ao ano de agos
to de 2020 a março deste ano.
No segundo movimento, inicia
do em março, o BC recomeçou
a elevar a Selic, em uma tenta
tiva de controlar a inflação.
O aumento do juro básico
da economia resulta em taxas

SELIC

REUNIÃO DE 3 E 4/8

Taxa sobe 1,00 ponto porcentual e vai a 5,25% ao ano
EVOLUÇÃO (%)

2019

2020

FONTE: Banco Central

bancárias mais elevadas, em
bora haja defasagem (de seis a
nove meses) entre a decisão do
BC e o encarecimento do cré
dito. A elevação da Selic tam
bém influencia negativamen
te o consumo da população e
os investimentos produtivos.
Os aumentos sucessivos da
Selic são uma tentativa do BC

2021
ANDERSON AMARAL/DR

de segurar a inflação no país. A
escalada dos preços de alimen
tos, combustíveis e energia elé
trica levou os economistas do
mercado financeiro a projetar
inflação de 6,79% para 2021,
conforme o Relatório Focus,
compilação das projeções de
mercado para os principais in
dicadores da economia.

n ACELERADOR

Ao aumentar o ritmo de
ciclo de alta da Selic, o Copom
também avisou que pretende
manter o pé no acelerador. O
colegiado elevou a taxa básica
de juros em 1,00 ponto por
centual e já sinalizou novo
aumento de mesma magnitu
de na próxima reunião.

“Neste momento, o cenário
básico e o balanço de riscos do
Copom indicam ser apropriado
um ciclo de elevação da taxa de
juros para patamar acima do
neutro”, destacou o Copom.
Apesar da sinalização dada
de manter o novo ritmo de au
mento da taxa em 1,00 ponto
porcentual, após três altas de
0,75 ponto, o Copom enfati
zou que os passos futuros da
política monetária poderão ser
ajustados para assegurar o cum
primento da meta de inflação.
O colegiado reafirmou que
as próximas decisões dependem
da evolução da atividade econô
mica, do balanço de riscos e das
projeções de inflação para o ho
rizonte da política monetária.
Cálculos do site MoneYou
e da Infinity Asset Manage
ment indicam que o juro real
brasileiro está agora em 2,52%
ao ano. O país tem o segundo
juro real mais alto do mundo,
atrás só da Turquia (+6,40%),
considerando as 40 econo
mias mais relevantes. (AE)

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, reafirmou on
tem (4) que pretende reajustar
em pelo menos 50% o valor
oferecido pelo Bolsa Família
e sugeriu mudar o nome do
programa para Auxílio Brasil.
“Estamos aprofundando de
modo que tenhamos um novo
programa, Auxílio Brasil, pelo
menos 50% maior do que o
Bolsa Família. Os outros 50%
vou deixar para o Paulo Guedes
anunciar”, disse, na cerimônia
de posse do novo ministro-che
fe da Casa Civil, Ciro Nogueira.
A equipe econômica estu
da aumentar até o final deste
ano o atual benefício médio
de R$ 190 para o mínimo de
R$ 300 (ampliação de 57,9%)
ou R$ 400 (105,3% a mais).
O financiamento o reajuste
é objeto de disputas internas no
Planalto. O ministro da Econo
mia, Paulo Guedes, defendeu o
parcelamento dos precatórios. A
medida abriria espaço no Orça
mento para a ampliação. (AE)
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Consórcio ABC inicia formação sobre
combate à violência contra a mulher
Programa SerH ABC é voltado para homens servidores públicos dos sete municípios
O Consórcio Intermunicipal ABC iniciou, nesta quartafeira (4), a formação de facilitadores para o serviço regional
de educação e responsabilização para homens autores de
violência contra mulheres do
ABC (SerH Grande ABC).
A abertura do curso, promovido pela Escola de Governo e Desenvolvimento
Regional do Consórcio ABC,
contou com aula magna ministrada pelo psicólogo e sociólogo Flávio Urra.
O público-alvo da formação
são homens servidores públicos dos sete municípios, que
serão capacitados como mu
ltiplicadores e facilitadores do
SerH ABC. O objetivo é ampliar
o alcance do serviço, contribuindo com as políticas públicas regionais de enfrentamento
às violências contra mulheres.
Coordenador do programa
“E Agora, José?, que reeduca
homens autores de violência
doméstica em Santo André,
Urra afirmou que a possibilidade de promover um serviço
do gênero em âmbito regional, por meio da entidade
regional, é a concretização de

um antigo projeto.
“Nosso sonho sempre foi
esse serviço se tornar uma
política pública. Realizá-lo
dentro do Consórcio ABC é
melhor ainda, pois a gestão
continuada da entidade possibilita a manutenção dos
projetos além das gestões
municipais, como é o caso do
Programa Casa Abrigo”, disse.
O psicólogo e sociólogo
explicou que a ideia da formação é possibilitar que cada
um dos homens capacitados
atue em escolas, unidades de
saúde e centros de referência,
contribuindo principalmente
para a prevenção da violência
contra a mulher.
O encontro teve a participação de Maurício de Oliveira
Filho, coordenador do Grupo
Temático Gênero e Masculinidades do Consórcio ABC,
e Maria Aparecida da Silva,
coordenadora do Grupo de
Trabalho (GT) Gênero e presidente do Conselho Gestor da
Casa Abrigo.
Oliveira destacou que o
programa tem como foco não
apenas a responsabilização
pelo processo de violência, mas

Divulgação/Consórcio ABC

Abertura do curso contou com aula de Flávio Urra

também a multiplicação do
conhecimento. “O SerH é um
serviço pensado para atender
os sete municípios, conduzido
por homens e voltado para homens”, afirmou.
n PROTEÇÃO
Para Maria Aparecida, a
iniciativa é mais uma ferramenta para a descontinuar a
prática da violência contra a
mulher. “Seguimos avançando
nas políticas públicas na nossa
região. Além do Programa Casa

Abrigo, que realiza a proteção
da mulher, o SerH vai responsabilizar e educar os homens.”
A Casa Abrigo Regional, mantida pelo Consórcio ABC, já protegeu mais de 1.200 mulheres
da região desde sua criação. O
serviço visa garantir segurança e
proteção às mulheres em situação
de violência doméstica e fami
liar, sob risco iminente de morte.
Filhos e filhas das mulheres com
menos de 18 anos também podem ser amparados pela iniciativa. (Reportagem Local)

R.Pires vacina pessoas com
18 anos contra covid no sábado
A Prefeitura de Ribeirão
Pires informou que dará início à imunização dos jovens
com 18 anos ou mais contra
a covid-19 no próximo sábado (7). A cidade é a primeira
do ABC a anunciar a imunização dessa faixa-etária.
Para o prefeito da cidade,
Clovis Volpi, a data será simbólica devido à proximidade
com o Dia dos Pais. “Domingo é Dia dos Pais e queremos
eles aqui, no sábado, trazendo seus filhos para serem
vacinados. Queremos sentir
esse amor e faremos que
seja um dia de muita festa e
alegria”, destacou.
O secretário municipal de
Saúde, Audrei Rocha, por sua
vez, apontou a organização
dos processos de vacinação e
a gestão de pessoas, como os
fatores fundamentais para o
sucesso da imunização na cidade. “Estamos colhendo os
frutos de toda a organização
que tivemos desde o início da
campanha. Primeiro que todas as vacinas que chegavam
eram destinadas à população, sem haver mistura entre
primeira e segundas doses.
Com isso, em nenhum momento paralisamos a campanha por falta de vacinas.
Depois, a triagem rigorosa e
minuciosa. Não tivemos casos de fura-filas e muita gente

Mais de 50 edifícios de Santo André já
aderiram ao Meu Condomínio Recicla
O projeto “Meu Condomínio Recicla”, realizado pelo
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa), já está presente
em mais de 50 edifícios residenciais de Santo André. A iniciativa da autarquia visa ampliar o
volume de resíduos destinados
à coleta seletiva e, com isso, aumentar a reciclagem e a vida útil
do Aterro Sanitário Municipal.
Lançando em junho, o projeto foi financiado em parte
com verba oriunda do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano e contempla as
premissas dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
(ODS), da Organização das Nações Unidas, para as Cidades
Sustentáveis. Nesse sentido,
a iniciativa também beneficia
diretamente os 120 cooperados que atuam nas duas coop-

Cia Danças de Diadema
apresenta novo
espetáculo SCinestesia
Nos próximos dias 6 e 8,
a Companhia de Danças de
Diadema realizará sessão somente para convidados de seu
novo espetáculo, SCinestesia,
no Teatro Clara Nunes, em
Diadema, respectivamente às
20h e 13h. A data da estreia
oficial e temporada aberta ao
público ainda será definida.
Concebido por Ana Bottosso em colaboração com o
elenco da Companhia, a montagem transita pelo universo
do surrealismo, associado às
possibilidades de integração
entre dança contemporânea,
teatro, música e artes visuais.
(Reportagem Local)

erativas de reciclagem de Santo
André, que tiram sua renda por
meio da triagem e venda de
materiais recicláveis.
“Com este projeto, queremos
impactar aproximadamente 5
mil moradores de edifícios de
Santo André. Ao favorecer o aumento do volume de recicláveis,
a nossa expectativa é ampliar em
10% o índice de recuperação de
resíduos, além de sensibilizar os
munícipes no sentido de envolvêlos em relação às problemáticas
da geração de resíduos”, destacou
o superintendente do Semasa,
Gilvan Junior. Atualmente, o índice de reaproveitamento do lixo
reciclável é de 61%.
n O PROJETO
Ao aderir ao Meu Condomínio Recicla, o empreendimento recebe a instalação de
PEVs (Postos de Entrega Vol-

untária), que são equipamentos
com saco de ráfia especialmente
preparados para receber resíduos secos. Além disso, o Semasa
entrega uma caixa de reciclagem
para cada unidade condominial,
o que facilita a separação em
cada apartamento, e oferece um
selo de participação ao prédio,
que pode ser afixado nas áreas
comuns, permitindo que todos
os moradores estejam cientes
do trabalho e da importância da
separação de resíduos.
Síndicos interessados em
participar da iniciativa podem
acessar a página do Semasa, em
bit.ly/meucondominiorecicla, e
realizar o pedido de implementação de forma online. A equipe
do Departamento de Resíduos
Sólidos faz o contato com os responsáveis para vistoriar o edifício e indicar a melhor forma de
implementação. (RL)

Munícipes a partir de 20 anos
já podem se vacinar em Mauá
A partir desta quinta-feira
(5), os munícipes com 20 anos
ou mais podem se vacinar contra a covid em Mauá. Essa nova
etapa da campanha marca a
abertura de novo ponto para a
aplicação de doses - a tenda sanitária instalada na Praça 22 de
Novembro, ao lado do Terminal
Municipal de Mauá.
Excepcionalmente neste
primeiro dia, a vacinação no
novo endereço ocorrerá das
14h às 20h. A partir de sextafeira (6), o local vai operar das
17h às 20h. Com a medida, o
posto de imunização situado
dentro do Terminal Municipal
deixará de funcionar.

Os mauaenses também
poderão receber as doses
nas 23 Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e no drive-thru
do Ginásio Poliesportivo
Celso Daniel, em horários
diferenciados.
Nas UBSs a vacinação será
de segunda a sexta-feira, das
9h às 15h30 – exceto a Magini,
cujo horário para imunização
é até as 19h30. Flórida e Zaíra
2 atendem no mesmo horário,
mas somente nesta quinta.
O drive-thru do Poliesporti
vo Celso Daniel, com entrada
pela Rua Vitorino Dell’Antonia,
também abrirá apenas nesta
quinta, das 9h às 15h30. (RL)

que não era da cidade, ou não
se encaixava no grupo prioritário, não se vacinou”, destacou o secretário.
Segundo Audrei Rocha,
a decisão de não realizar a
‘xepa’, bem como a centrali
zação em um único ponto
de imunização, no centro da
cidade também foram medidas assertivas. “As medidas
colaboraram com a vontade
dos profissionais da saúde
e apoiadores das demais se
cretarias, que trabalharam incansavelmente durante esses
seis meses de campanha, para
que obtivéssemos este êxito
no final”, destacou.
Para a vacinação, que acontece no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco,193), das 8h às 16h, tanto
para pedestres quanto em formato drive thru, é necessário
a apresentação de documento
com foto e número do CPF,
comprovante de residência e
cadastro no site “Vacina Já”. O
título de eleitor ou o E-título
digital de Ribeirão Pires também é aceito como compro
vante de residência.
Segundo o último levantamento da Secretaria de Saúde
(dia 3 de agosto), 81.294 pessoas já foram imunizadas com
a primeira dose ou dose única e
27.364 já possuem o esquema
vacinal completo. (RL)

INFORME

O ACIDENTE DE TRABALHO E A CIPA
Não se sabe ao certo quando o homem começou a se preocupar com acidentes e doenças relacionadas com o trabalho. Já no século IV faziam-se referências à existência de moléstias entre mineiros e metalúrgicos.
Mas foi com a Revolução Industrial ocorrido na Inglaterra, no final do século
XVIII e com o aparecimento das máquinas de tecelagem, movido a motor, que
a ocorrência de acidentes aumentou.
A produção, que antes era artesanal e doméstica, passa a ser realizada em
fábricas mal ventiladas, com ruídos altíssimos e em máquina sem proteção.
Mulheres, homens e principalmente crianças foram as grandes vítimas.
A primeira legislação no campo da proteção ao trabalhador, “Lei das Fábricas”,
surgiu na Inglaterra em 1833, determinando limites de idade mínima e jornada
de trabalho.
No Brasil, onde a industrialização tomou impulso a partir da 2ª. Guerra Mundial, as situações dos trabalhadores não foram diferentes, nossas condições
de trabalho mataram e mutilaram mais pessoas que a maioria dos paises industrializados do mundo.
Com o objetivo de melhorar as condições de saúde e trabalho no Brasil, a partir
da década de 30 várias leis sociais foram criadas; dentre elas, ressalta-se a
obrigatoriedade da formação da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES – CIPA.
A partir daí, a CIPA sofreu várias regulamentações, mas a preocupação com
Segurança e Saúde do trabalhador ainda é pequena.
Quando da divulgação das primeiras estatísticas de Acidentes do Trabalho pelo
então Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, tem-se conhecimento da
gravidade da situação da Segurança do Trabalho no Brasil. (16,75% do total
de trabalhadores com carteira assinada foram acidentados no ano de 1970).
Diante desses dados, uma série de medidas foi tomada para tentar reverter à
situação. Dentre elas, ressaltamos:
1. Obrigatoriedade da existência de Serviços de Medicina do Trabalho e Engenharia de Segurança nas empresas. (1972).
2. Alteração do capitulo V da CLT modificando a Legislação Prevencionista
(1977) e a Regulamentação das 29 Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, favorecendo uma atuação mais efetiva da CIPA nas empresas (1978).
3. Amplo programa de formação de profissionais nas áreas de Segurança e
Medicina do Trabalho.
4. Desenvolvimento de programas de orientação à prevenção de acidentes e
de formação de cipeiros (obrigatório a partir de 1978). E, mais recentemente, o
aparecimento de um empresariado progressista, com visão prevencionista que
associa a qualidade de produtos e serviços á qualidade de vida do trabalhador.
Estas medidas têm colaborado para a redução do número de acidentes e doenças do trabalhados oficialmente divulgados. Porém, a complexidade das
questões, relativas ao registro de acidentes e doenças profissionais, torna difícil precisar o índice dessa redução, pois uma quantidade muito grande de
trabalhadores não é registrada, e, portanto, seus acidentes e doenças não são
comunicadas ao INSS e à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho

e Emprego.
Diante da persistência de elevados índices de acidentes de trabalho, com grandes perdas humanas e econômicas, surgem o Mapa de Riscos Ambientais,
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), o PCMSO (Programa
de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e, em fevereiro de 1999, a portaria 8, modificando a redação da NR-5 – (Comissão Interna de Prevenção de
Acidente).
Estes instrumentos representam a busca do comprometimento e envolvimento
dos empresários e dos trabalhadores na solução de um problema que interessa a todos superar.
Reproduzimos abaixo alguns dados referentes à situação no Brasil (1970/2000),
com a finalidade de mostrar que investir em segurança é tão lucrativo e importante quanto a ampliação e a compra de máquinas e equipamentos.
NO MUNDO, OS ACIDENTES DE TRABALHO MATAM DUAS PESSOAS POR
MINUTO
No Brasil no ano de 1970, havia 7.284.022 (sete milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e vinte e dois) trabalhadores com carteira assinada e destes
1.220.111 (um milhão duzentos e vinte mil, cento e onze) (sofreram acidentes
do trabalho). Destes, 2.232 (dois mil duzentos e trinta e dois) foram fatais.
Já no ano de 2000, havia 26.100.020 (vinte e seis milhões, cem mil e vinte)
trabalhadores com carteira assinada e destes 343.996 (trezentos e quarenta e
três mil, novecentos e noventa e seis) sofreram acidentes do trabalho. Destes,
3.094 (três mil e noventa e quatro) foram fatais.
Por esses dados pode-se constatar que, embora a ocorrência de acidentes do
trabalho tenha diminuído nos últimos anos, o número de óbitos, que continua
muito alto, não acompanhou a redução observada.
Outro dado importante é que no Brasil a cada 10 (dez) mil acidentes há 100,44
mortes; essa relação é considerada extremamente alta, quando comparada a
países como a Suíça e os Estados Unidos. Na Suíça, observa-se que em 10
(dez) mil acidentes ocorrem 10,64 mortes; nos Estados Unidos o número de
mortes atinge 21,5.
Lembramos que, O SER HUMANO É LIMITADO DO PONTO DE VISTA PSIQUICO, FÍSICO E BIOLÓGICO EM QUALQUER TAREFA QUE VÁ DESEMPENHAR.
MÁQUINA SEGURA: É AQUELA À PROVA DE ERROS E DE FALHAS HUMANAS.
Obs: Parte deste texto consta em nossa apostila de treinamentos para
membros da CIPA.
José Luiz Fernandes – Técnico de Segurança no Trabalho
SSST/MTE - 51/10034-6

José Luiz Fernandes, Consultor Técnico e Gestor
de CIPA, atuando no depto. De Engenharia
de Segurança do Grupo Biomédic.

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
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ELETRIFICAR
é preciso

Fiat anuncia a chegada ao Brasil do 500e,
primeiro 100% “verde” do Grupo Stellantis vendido no país
DANIEL DIAS
AutoMotrix

O Fiat 500 (Cinquecento, do
italiano, com pronúncia “tinqüetch
ento”) é um minicarro feito na
Itália de 1957 a 1975. A versão
moderna – que evocou o estilo
retrô do original – foi importada
do México pelo Brasil de 2014 a
2018, deixando de ser comercia
lizada no país com o argumento
de pouca competitividade. Po
rém, para entrar na onda ine
vitável dos carros “verdes”, a Fiat
recorreu justamente ao caris
mático modelinho. Assim, o 500e
desembarcou no Brasil pronto
para entrar no crescente segmento dos 100% elétricos do país.
O modelo chega em versão
única, a Icon, por R$ 239.990.
Em um primeiro momento, será
vendido em dez concessionárias
situadas em duas cidades paulistas – São Paulo (com duas lojas) e
Campinas – e em sete capitais.
A Fiat promete trazer de
Turim, na Itália, um lote inicial
de 120 unidades do 500e até o
final deste ano, com o volume
de importação podendo aumentar conforme a demanda.
Com 854 unidades emplacadas este ano no Brasil até julho,
ante as 801 de janeiro a dezem-

bro de 2020, o segmento dos
genuinamente elétricos tenta se
consolidar no país. Os principais
obstáculos são o preço alto (não
há incentivos governamentais, co
mo na Europa, Ásia e América do
Norte) e a escassa infraestrutura
de recarga. Os principais concorrentes do 500e são GM Bolt EV
(R$ 279 mil), cuja nova geração
será apresentada em setembro;
Nissan Leaf (R$ 277.900), Renault Zoe (R$ 204.990), Caoa
Chery Arrizo 5E (R$ 159.900) e
JAC iEV20 (R$ 159.990).
O Grupo Stellantis chegou a
apresentar o Peugeot 208 e-GT
em setembro do ano passado,
juntamente com a versão flex do
compacto, mas ainda não colocou o elétrico à venda. A própria
Fiat reconhece que, atualmente,
os inteiramente elétricos têm
participação de mercado no
Brasil de 0,5%. Porém, a marca
prevê o crescimento para 11%
até 2030, com 400 mil unidades
vendidas por ano no país.
O 500e tem autonomia de
320 km. Em testes feitos no Polo
Automotivo de Betim (MG), o
carro alcançou 460 km rodando
em condições ideais – com temperatura em torno de 25°C, média
de 60 km/h e no modo Sherpa, o
mais econômico. Comparado ao

consumo de um motor a combustão, essa autonomia equivaleria à média acima de 62 km/l.
O motor elétrico do 500e
entrega 87 kW, ou 118 cavalos
de potência a 4.200 rotações por
minuto, com torque instantâneo
de 22,5 kgfm. Segundo a Fiat, o
carro acelera de zero a 100 km/h
em nove segundos e pode che
gar à máxima de 150 km/h.
Como uma das características mais marcantes de um 100%
elétrico é o silêncio, o 500e conta
com o Sistema de Alerta Acústico
de Veículos, aviso para pedestres e
ciclistas com o carro até 20 km/h.
A partir de 25 km/h, o som escolhido é o tema do filme “Amarcord”, composto por Nino Rota.
O compacto tem três modos
de condução: Normal, Range e
Sherpa, que podem ser selecionados no console central. O Normal oferece estilo de direção mais
próximo à experiência tradicional.
Toda a potência e o torque ficam
disponíveis. O veículo desacelera
com efeito de freio-motor, como
num veículo convencional, carre
gando parcialmente a bateria.
Esse modo apresenta a função Creeping, na qual o carro

inicia seu movimento ao liberar
o pedal do freio. O Range ativa a
função One Pedal Driving, me
lhorando a recuperação de energia, aumentando a desaceleração
e com o freio usado apenas para
emergências ou para parar o car
ro completamente. Na prática, o
veículo é usado basicamente com
o pedal do acelerador – começa a
frear quando o pé para de pressionar o pedal da direita.
O Sherpa ajusta vários parâmetros de condução, como velo
cidade máxima (que é limitada a
80 km/h), resposta do acelerador
e desativação do ar-condicionado
e sistemas auxiliares de aquecimento (vidros e retrovisor), garantindo que o motorista alcance
o destino definido no sistema de
navegação ou a estação de car
regamento mais próxima.
Totalmente reestilizado por
fora, mas se mantendo fiel às origens, o 500e reinterpreta o visual
do modelo clássico. O novo tem
um logotipo bem “sacado” – com
o “e” colocado dentro do segundo
zero do “500” – substituindo o
emblema da Fiat no centro da
parte frontal do carro. Na traseira,
o logo mantém o vínculo com o

passado, embora transformado
na configuração elétrica, diferenciada e com borda em azul claro.
O 500e é identificado pelo
grupo óptico com faróis e auxiliares redondos em full-LED, destacando-se pelo DRL no capô como
se fossem “sobrancelhas”, faróis
com efeito “espelho infinito” e
luzes de direção no para-choque.
A nova iluminação em LED também está nas lanternas. A parte
de trás tem o clássico bagageiro
e novo spoiler mais acentuado e
eficiente aerodinamicamente.
Sem abrir mão de suas proporções pequenas, o novo 500
cresceu 6,1 cm no comprimento,
5,7 cm na largura, 2,9 cm na altura e 2,2 cm no entre-eixos, pri
vilegiando o espaço interno. As
rodas de liga leve têm 16 polegadas e acabamento escuro. Nova
grade frontal, inserções cromadas
na moldura das janelas e adoção
de fecho eletrônico ao invés do
mecânico com novo desenho das
maçanetas (as internas têm aciona
mento elétrico) são outros elementos de destaque do 500e.
Apesar de ser um pouco
maior, o 500e tem apenas duas
portas e leva quatro pessoas, duas

na frente e duas atrás. O portamalas comporta 185 litros.
Apesar do design completamente novo do interior, os ocu
pantes podem reconhecer a in
terpretação contemporânea do
estilo atemporal do 500. A inserção do painel, o volante de dois
raios e o cluster arredondado fazem conexão clara com o veículo
original de 1957. Com concepção
de última geração, o sistema de
infoentretenimento com tela sensível ao toque de 10,25 polegadas
no formato wide, combinado com
o painel central digital em TFT de
sete polegadas, fornece conectividade e informações do carro.
O 500e pode estar sempre
conectado ao smartphone, comunicando-se com o motorista
dentro e fora do carro e permitindo definir desde o caminho de
navegação com antecedência até
a configuração do ar-condicionado a distância. O sistema gerencia
o Apple CarPlay e o Android Auto
sem fio, pode ser atualizado via
web, tem comandos de voz que
possibilitam “conversar” com o
carro para controlar configurações, programa o ar-condicionado e pode escolher músicas.
Fotos: Divulgação

CARGA

de tecnologia

O primeiro elétrico do Grupo Stellantis no Brasil conta
com o Co-Driver, formado pelo
Sistema Avançado de Condução
Assistida, atingindo classificação Nível 2 na escala de automação. A combinação com a nave
gação ajuda o sistema a definir
o nível certo de intervenção
de acelerador, freio e direção,
adaptando-se a condições urbanas ou rodoviárias.

O sistema atua para garantir
o controle longitudinal e lateral
do veículo por meio do Controle
de Cruzeiro Adaptativo – que
mantém o carro em velocidade
pré-definida e freia automaticamente se o veículo da frente também parar –, do Lane Centering
– reconhece os sinais de trânsito
além das faixas de marcação na
pista –, do assistente de frenagem autônoma com presença de

Motor elétrico entrega potência equivalente a 118 cv; interior do compacto reinterpreta estilo do 500 original

pedestre, dos detectores de placas
de limite de velocidade e de fadiga, do monitoramento de ponto
cego, dos sensores de estacionamento 360º e do Park Assist. Há
ainda seis airbags, câmera traseira
de alta resolução, comutador de
luz alta, sensor de chuva e monitoramento de pressão dos pneus.

O 500e vem com cabo padrão
de seis metros de comprimento
para carregamento doméstico,
que se conecta a uma tomada de
três pinos e tem armazenamento
de cabo no porta-malas. A tomada inteligente Type 2, localizada
na lateral direita do veículo, permite o carregamento tanto em

corrente alternada (AC) quanto
em contínua (DC). A Fiat pesquisou junto ao consumidor a ne
cessidade de carregador rápido.
Assim, a marca indica a compra
de produtos da WEG, parceira
certificada para venda e instalação dos carregadores Wall Box,
nos quais a carga completa pode

se dar em até quatro horas. O
500 elétrico inclui sistema de car
ga ultrarrápida em corrente con
tínua de até 85 kW. Assim, são
necessários cinco minutos para
gerar energia suficiente para andar 50 km na cidade. A carga ultrarrápida pode abastecer a bate
ria até 80% em 35 minutos. (DD)
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

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

VENDAS

Roteiro do Bom Apetite

Boiadeiro
Grill

Sala Comercial
Centro de Diadema
01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00
Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema
01 banheiro, 41m²
R$ 280.000,00
Ref.: SA000835

Terreno
Conceição Diadema
147m²
R$ 220.000,00
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP
02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema
01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00
Ref.: AP000359

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

Apartamento
Nova Petrópolis - SBC
02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS
280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00
REF.: CA000449

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA
04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA
R$ 1.800,00
REF.: CA000614

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA
03 DORMS , 54 MTS
C/ 01 VAGA
R$ 1.100,00
REF.: AP000700

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS,
01 VAGA
R$ 1.400,00
REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA
ÁREA ÚTIL 25M²,
C/ WC, GARAGEM
R$ 1.500,00
REF.: SA000221

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL 140M²,
COM WC
R$ 5.000,00
REF.: SL-000258

CASA - COMERCIAL
CENTRO - DIADEMA
COM 120MTS
COM 02 VAGAS
R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA
COM 700 MTS,
COM WC
RS 10.000,00
REF.:GA000145

LOCAÇÃO

GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.

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

( Não Estamos Fazendo Entrega)

Serviços Gerais

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

‘‘

PROMOÇÃO
JANTAR

Um bom
anuncio faz
você vender
mais

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas

Você pode acreditar

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

Leia e anuncie: (11) 4057-9000

(11) 4178-9024 l 4173-1634

Você pode acreditar

Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

www.diarioregional.com.br

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais:

’’

‘‘

www.diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000
/diarioregionaloficial

Você pode acreditar

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial

8 Publicidade Legal
Publicidade Legal
Prefeitura do Município
de Diadema

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DESPACHO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Resumo do Termo de Colaboração 005/2018-SEL
firmado entre o MUNICÍPIO DE DIADEMA e ABASC
– Associação Brasileira de Ação Social Cristã para
Desenvolvimento do Projeto de Práticas Corporais.
A presente parceria vigerá de 01/08/2021 até
31/07/2022, podendo ser prorrogado por iguais períodos.
O valor estimado do convênio é de R$ 312.000,00
(Trezentos e doze mil reais), sendo R$130.000,00
(Cento e trinta mil reais) referente a 5 (cinco) meses
para o presente exercício e o saldo remanescente
para o exercício vindouro. Dotação orçamentária nº.
12.02.2091.27.812.0003.335043 – fonte de recurso 11100000 – ficha 120012. Expediente pelo P.E.
10.268/2021.
Diadema, 03/08/2021.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DESPACHO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Resumo do Termo de Colaboração 005/2021-SEL
firmado entre o MUNICÍPIO DE DIADEMA e INSTITUTO CEM POR CENTO SOCIAL para Desenvolvimento do Projeto de Atividades Aquáticas (Natação
e Hidroginástica).
A presente parceria vigerá de 01/08/2021 até
31/07/2022, podendo ser prorrogado por iguais períodos.
O valor estimado do convênio é de R$ 511.200,00
(Quinhentos e onze mil e duzentos reais), sendo
R$213.000,00 (Duzentos e treze mil reais) referente
a 5 (cinco) meses para o presente exercício e o saldo remanescente para o exercício vindouro. Dotação
orçamentária nº. 12.02.2091.27.812.0003.335043
– fonte de recurso 11100000 – ficha 120012. Expediente pelo P.E. 10.269/2021.
Diadema, 03/08/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 0109/2021 - PC: 086/2021. Objeto:
Registro de Preços para o Forn. de Medicamentos Ação Judicial. Agendado para: 19/08/2021 às 09h00.
Pr. Eletrônico: 0105/2021 - PC: 0108/2021. Objeto:
Contrato de Forn. de Licenças de uso de solução/
plataforma de videoconferência disponibilizada “online” e “on-demand” na internet, baseada em nuvem.
Agendado para: 17/08/2021 às 09h00. Informações,
e/ou retirada Edital completo, mediante pagamento
das cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias
úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site.
www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 052/2021 - PC: 041/2021. Objeto:
Registro De Preços Para O Fornecimento De Coletes Balísticos E Capas De Placas Balísticas Para
A Guarda Civil Municipal De Diadema, Resumo Ata
RP 138/2021 entre Município de Diadema e KALESI
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, Resumo Ata RP 139/2021 entre Município de Diadema
e RD DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS, Itens
homologados na publicação Diário Regional dia
24/06/2021. Pzo de Entrega: 90 (noventa) dias corridos. Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
ERRATA
Pregão Eletrônico:11/21 - PC:07/21. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - REGISTRO DE PREÇO. Na publicação do DOM do dia
17/06/21, Onde se-lê: Item: 40 Eletrodo Descartável
Infantil Gel Sólido. Qtde: 1.800 uni. Vlr unit: R$0,49.
Marca: Maxicor; Item: 59 Curativo Hidrogel com ou
sem Age. Qtde: 30.000 gr. Vlr unit: R$0,55. Marca:
Casex; ITENS QUE RESTARAM FRACASSADOS:
01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, lê-se: Item: 59 Curativo Hidrogel com ou sem Age. Qtde: 30.000 gr. Vlr
unit: R$0,55. Marca: HELIANTO; ITENS QUE RESTARAM FRACASSADOS: 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33,
34 e 40.
Pregão Eletrônico:21/21 - PC:18/21. Objeto: Fornecimento de Material de Enfermagem - Registro de
Preço. Homologo o objeto do pregão em epígrafe de
acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pregão Eletrônico:21/21 - PC:18/21. Objeto: Fornecimento de Material de Enfermagem - Registro de
Preço. Tornamos pública a classificação preços ref.
pregão em epígrafe. Cemed Comercio Importação
Exportação e Distribuição Ltda, Item: 02 Atadura
de Rayon 7,5 cm X 5 m. Qtde: 1.200 Rolo. Vlr Unit:
R$4,30. Marca: Polarfix; Item: 03 Gaze em Rolo
com 13 Fios/cm2 91cm X 91m. Qtde: 120 Rolo.
Vlr Unit: R$70,00. Marca: Ortofen; Item: 17 Fralda
Descartável Adulto Tamanho “G”. Qtde: 90.000 Uni.
Vlr Unit: R$1,17. Marca: Safety Confort; Item: 25 Espátula de Ayres. Qtde: 1.500 Pct. Vlr Unit: R$6,09.
Marca: Theoto; Item: 29 Coletor de Urina Circuito
Aberto. Qtde: 7.500 Uni. Vlr Unit: R$6,50. Marca:
Uromed; Item: 43 Aparelho de Barbear Descartável. Qtde: 5.500 Uni. Vlr Unit: R$0,79. Marca: Vitalmax; Item: 44 Lâmina de Bisturi Descartável N°15.
Qtde: 13.000 Uni. Vlr Unit: R$0,37; Item: 45 Lâmina
de Bisturi Descartável N°22. Qtde: 16.000 Uni. Vlr
Unit: R$0,37; Item: 46 Lâmina de Bisturi Descartável
N°11. Qtde: 16.000 Uni. Vlr Unit: R$0,35. Marca: Solidor; Cirúrgica União Ltda, Item: 06 Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m. Qtde: 14.300 Uni. Vlr Unit:
R$10,93; Item: 08 Fita Cirúrgica 25mm X 10m. Qtde:
7.500 Rolo. Vlr Unit: R$2,92; Item: 09 Fita Cirúrgica 50mm. Qtde: 7.500 Rolo. Vlr Unit: R$5,53; Item:
10 Fita Cirúrgica 100mm X 10m. Qtde: 700 Rolo.
Vlr Unit: R$11,92. Marca: Missner Adpele; Item: 15
Fralda Descartável Tamanho G Acima 10kg. Qtde:
19.000 Uni. Vlr Unit: R$0,58. Marca: Evolution; Item:
16 Fralda Descartável Adulto Tamanho “M”. Qtde:
15.000 Uni. Vlr Unit: R$1,08; Item: 18 Fralda Descartável Adulto Tamanho Exg. Qtde: 180.000 Uni.
Vlr Unit: R$1,49. Marca: Biofral Classic; Medi House Ind.E Com.De Prods. Cir. Hosp Eireli, Item: 01
Algodão Hidrófilo Pct C/ 500 Gramas. Qtde: 6.000
Pct. Vlr Unit: R$9,83; Item: 04 Campo Operatório
Pré-Lavado. Qtde: 82.500 Uni. Vlr Unit: R$1,25.
Marca: Medi House; Item: 12 Fralda Descartável Tamanho “RN” PP. Qtde: 22.500 Uni. Vlr Unit: R$0,67;
Item: 13 Fralda Descartável Tamanho “RN” Até 5kg.
Qtde: 37.500 Uni. Vlr Unit: R$0,68. Marca: Karicia;
Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eireli, Item: 11 Absorvente Higiênico Hospitalar. Qtde:
15.000 Uni. Vlr Unit: R$0,48. Marca: Adultmax; Item:
14 Fralda Descartável Tamanho M 5 A 10 Kg. Qtde:
12.000 Uni. Vlr Unit: R$0,44. Marca: Baby Willy;
Item: 22 Compressa de Gaze 7,5x7,5cm Estéril
C/10. Qtde: 900.000 Pct. Vlr Unit: R$0,67. Marca:
América; Item: 23 Gel Hidrossolúvel p/Eletrocardiografia. Qtde: 1.200 Fsc. Vlr Unit: R$2,50. Marca:
Multigel; Item: 27 Caneta Bisturi Descartável Estéril. Qtde: 3.000 Uni. Vlr Unit: R$32,00. Marca: Dbi;
Item: 30 Coletor Urina Tipo Saco. Qtde: 40.000 Uni.
Vlr Unit: R$0,50. Marca: Markmed; Item: 31 Frasco
Coletor Secreção Descartável. Qtde: 6.000 Uni. Vlr
Unit: R$25,00. Marca: Cpl; Item: 32 Sonda Aspiração Traqueal N.º 10. Qtde: 11.300 Uni. Vlr Unit:
R$0,69; Item: 33 Sonda Uretral Descartável Estéril
N°04. Qtde: 1.000 Uni. Vlr Unit: R$0,64. Marca: Markmed; Item: 36 Papel Crepado 50 X 50 cm. Qtde:
60.000 Uni. Vlr Unit: R$0,40. Marca: Hospflex; Item:
37 Papel Crepado 75 X 75 cm. Qtde: 7.500 Uni. Vlr
Unit: R$0,80; Item: 39 Campo Cirúrgico Estéril 40 X
40 cm. Qtde: 1.500 Uni. Vlr Unit: R$3,00;
Item: 40 Campo Impermeável de Mesa
1,30mx1,50m. Qtde: 4.000 Uni. Vlr Unit: R$11,00.
Marca: Polarfix; Item: 41 Tela Cirúrgica Tamanho 06
X 12cm. Qtde: 200 Uni. Vlr Unit: R$55,00. Marca:
Taylor; Item: 50 Compressa de Não Tecido Aprox.
40x40cm. Qtde: 18.000 Pct. Vlr Unit: R$61,00. Marca: Polarfix; Cuida Produtos para a Saúde Eireli EPP, Item: 51 Algodão Hidrófilo Pct C/ 500 gramas.
Qtde: 2.000 Pct. Vlr Unit: R$14,78; Item: 52 Atadura
de Rayon 7,5 cm X 5 m. Qtde: 400 Rolo. Vlr Unit:
R$4,96. Marca: Medi House; Item: 60 Absorvente Higiênico Hospitalar. Qtde: 5.000 Uni. Vlr Unit: R$0,75.
Marca: Incontinence; Item: 61 Fralda Descartável
Tamanho “RN” PP. Qtde: 7.500 Uni. Vlr Unit: R$0,73;
Item: 62 Fralda Descartável Tamanho “RN” Até 5kg.
Qtde: 12.500 Uni. Vlr Unit: R$0,75; Item: 63 Fralda
Descartável Tamanho M 5 A 10 Kg. Qtde: 4.000
Uni. Vlr Unit: R$1,00; Item: 64 Fralda Descartável
Tamanho G Acima 10kg. Qtde: 6.000 Uni. Vlr Unit:
R$1,30. Marca: Karicia; Item: 79 Sonda Aspiração
Traqueal N.º 10. Qtde: 3.700 Uni. Vlr Unit: R$0,94.
Marca: Markmed; Dupac Comercial Eireli, Item: 54
Papel Lençol Cor Branca 70cm X 50m. Qtde: 9.000
Rolo. Vlr Unit: R$9,30. Marca: Grandesc; Item: 55
Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m. Qtde:
4.700 Uni. Vlr Unit: R$9,90. Marca: Adpele; Item:
56 Fita Adesiva Crepe Branca 19mm X 50 M. Qtde:
4.000 Rolo. Vlr Unit: R$4,00. Marca: Missner; Item:
57 Fita Cirúrgica 25mm X 10m. Qtde: 2.500 Rolo. Vlr
Unit: R$3,79; Item: 58 Fita Cirúrgica 50mm. Qtde:
2.500 Rolo. Vlr Unit: R$7,15. Marca: Fita Adesiva Cirúrgica H; Item: 71 Compressa de Gaze 7,5x7,5cm
Estéril C/10. Qtde: 300.000 Pct. Vlr Unit: R$0,68.
Marca: American Medical Herika; Cristália Produtos
Químicos Farmacêuticos Ltda, Item: 26 Escova p/
Degermação c/Clorexidina. Qtde: 8.000 Uni. Vlr
Unit: R$2,12; Item: 74 Escova p/Degermação c/Clorexidina. Qtde: 2.000 Uni. Vlr Unit: R$2,12. Marca:
Cristália; CBS Médico Científica S/A, Item: 65 Fralda
Descartável Adulto Tamanho “M”. Qtde: 5.000 Uni.
Vlr Unit: R$1,33. Marca: Tena Confort; Item: 66 Fralda Descartável Adulto Tamanho “G”. Qtde: 30.000
Uni. Vlr Unit: R$2,00; Item: 67 Fralda Descartável
Adulto Tamanho Exg. Qtde: 60.000 Uni. Vlr Unit:
R$2,00. Marca: Biofral Classic Generic; Quality Medical Com. e Distrib. de Med. Ltda, Item: 05 Papel
Lençol Cor Branca 70cm X 50m. Qtde: 27.000 Rolo.
Vlr Unit: R$8,50. Marca: Eco Flex/Flexpell; Item: 07
Fita Adesiva Crepe Branca 19mm X 50 M. Qtde:
12.000 Rolo. Vlr Unit: R$3,00. Marca: Missner/Missn
Er; Os itens 82, 83, 84, 85, 86 e 90 restaram deser-
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tos. Os itens 19, 20, 21, 24, 28, 34, 35, 38, 42, 47,
48, 49, 53, 59, 68, 69, 7072, 73, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 87, 88 E 89 restaram fracassados.
ERRATA DA PUBLICAÇÃO do Diário Regional de
03/08/21 - Página 08:
Onde se lê: ...1278, COMISSIONA a contar de
02/08/2021, MAURILIO TADEU DO NASCIMENTO,
Pront. 108716, CHEFE DE DIVISÃO, SS. Leia-se:
...1278, COMISSIONA a contar de 02/08/2021,
MAURILIO TADEU DO NASCIMENTO, Pront.
108761, CHEFE DE DIVISÃO, SS.
Onde se lê:...1280, CESSA a contar de 02/08/2021,
Portaria GP nº 896 de 02/03/21, que colocou à
disposição do Escritório Regional do Município
de Diadema da JUCESP, MAURILIO TADEU DO
NASCIMENTO, Pront. 108.716. Leia-se 1280, CESSA a contar de 02/08/2021, Portaria GP nº 896 de
02/03/21, que colocou à disposição do Escritório Regional do Município de Diadema da JUCESP, MAURILIO TADEU DO NASCIMENTO, Pront. 108.761.
PORTARIA GP Nº 1281, DE 04 DE AGOSTO DE
2021 DISPÕE sobre a instituição do Grupo de Trabalho para implementação municipal do Programa
Time Brasil, da Controladoria-Geral da União e nomeação de seus membros. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO a criação pela Controladoria-Geral da União do Programa “Time Brasil:
Transparência e Integridade em Municípios e Estados” para auxiliar os entes federativos no aprimoramento da gestão pública e no fortalecimento do
combate à corrupção; CONSIDERANDO, também,
as exigências para a adesão voluntária ao Programa
Time Brasil; CONSIDERANDO, ainda, o que consta
no Processo Eletrônico nº 17.929/2021; DECIDE
Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho do Programa Time Brasil, responsável pela implementação
do Plano de Ação no âmbito da Prefeitura de Diadema. Art. 2º O Grupo de Trabalho do Programa Time
Brasil será composto pelos seguintes membros: I –
Secretário de Governo; II – Secretário de Assuntos
Jurídicos; III – Secretário de Planejamento e Gestão;
IV – Secretário de Finanças; V – Secretário de Administração e Gestão de Pessoas. §1º Os Secretários
Municipais referidos no caput deste artigo poderão
indicar para representá-los o Assistente de Secretaria ou um servidor ocupante de cargo ou função
diverso, a seu critério. §2º A Secretaria Executiva do
Grupo de Trabalho do Programa Time Brasil ficará
a cargo da Secretaria de Governo. Art. 3º Compete
ao Grupo de Trabalho do Programa Time Brasil: I –
elaborar o Plano de Ação do Programa Time Brasil
e pactuá-lo com a Controladoria Geral da União; II –
coordenar, supervisionar e monitorar a implementação do Plano de Ação do Programa Time Brasil; III –
prestar informações relacionadas ao Plano de Ação
do Programa Time Brasil e suas atividades correlatas à Controladoria Geral da União e à sociedade;
IV – manter o Prefeito atualizado sobre o andamento
do Programa Time Brasil; V – fazer a interlocução
com a Controladoria Geral da União nos assuntos
relacionados ao Programa Time Brasil. Art. 4°Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Diadema, 04 de agosto de 2021 JOSÉ DE FILIPPI
JÚNIOR Prefeito Municipal
DESPACHO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DE
04/08/21: PORTARIA: 1282, NOMEIA a contar de
04/08/21 ANDERSON APARECIDO MARTINS, RG
29.039.166.0, Chefe de serviço, SMAS.
DECRETO Nº 7971, DE 19 DE JULHO DE 2021
QUALIFICA como Organização Social de Saúde,
no âmbito do Município de Diadema, as Entidades que especificam. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR,
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº
3.522 de 22 de maio de 2015, e Decreto nº 7.463
de 20 de dezembro de 2017; CONSIDERANDO o
que consta dos autos do Processo Administrativo
Interno 26.827/15. DECRETA: Art.1º - Ficam qualificadas com o título de Organização Social de Saúde,
no âmbito Municipal, nos termos da Lei nº 3.522 de
23 de maio de 2015 e Decreto nº 7.463 de 20 de
dezembro de 2017, as pessoas jurídicas de direito
privado abaixo discriminadas: I - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL,
DA SAÚDE E PROFISSIONAL - IDESP, inscrita no
CNPJ sob o nº 10.716.557/0001-87; II - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04; III
- NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO
DE VIDAS - NURREVI, inscrita no CNPJ sob o nº
03.448.121/0001-99; IV - INSTITUTO DE SAÚDE
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA – INSV, inscrita
no CNPJ sob o nº 13.824.560/0001-02; V - ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE
ASSISTENCIA SOCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO
– ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS, inscrita no
CNPJ sob o nº 22.741.429/0001-72; VI - CENTRO
DE GESTÃO E CONTROLE – CEGECON, inscrita
no CNPJ sob o nº 14.215.865/0001-80. Parágrafo
único: As Entidades qualificadas como Organização
Social de Saúde, estão aptas a celebrarem contrato
de gestão com o Poder Público Municipal e a absorverem a gestão e execução de serviços públicos
na área de saúde, nos termos da Lei Municipal nº
3.522/15. Art. 2º - As despesas de execução deste
Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 3º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. Diadema, 19 de julho de
2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de
Assuntos Jurídicos REJANE CALIXTO GONÇALVES Secretária de Saúde
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Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - CNPJ: 43.326.222/0001-01
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras - Períodos findos em 31 de dezembro de 2020
Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Em reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota
2020
2019 1. Contexto Operacional
A Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – FEASA, é uma associação civil, caracterizada como
Ativo
Entidade beneficente, sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, entidade com atuação exclusiva na
Circulante
Assistência Social, com sede no município de Santo André, Estado de São Paulo situada na Rua Tamarutaca, 250
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
172,76
1.422,76 – Vila Guiomar – Santo André - SP.
Bancos Conta Movimento (Recurso sem restrição)
1,00
2,00 A FEASA, tem como finalidade:
Bancos Conta Movimento (Recurso com restrição)
7.454,26 I. Congregar assessorar e representar entidades assistenciais de Santo André, que não tenham fins lucrativos e que
Bancos Conta Aplicação (Recurso sem restrição)
22.616,31
48.598,73 desenvolvam diferentes modalidades de programas à população, objetivando o intercâmbio; a integração; a troca de
Bancos Conta Aplicação (Recurso com restrição)
26.185,89
30.350,22 experiências e a realização de projetos conjuntos ou complementares.
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa
4
48.975,96
87.827,97 II. Propiciar às entidades federadas através de todos os meios, a melhoria dos serviços prestados à população.
III. Qualificar funcionários e voluntários das entidades federadas, através de cursos, seminários e encontros, consideOutros Creditos
Subvenções à receber
- rando as especificidades dos diferentes programas sociais e das funções exercidas.
Adiantamento de Férias
3.077,89
- IV. Participar da formulação e desenvolvimento da política de assistência social, através da integração de recursos,
Seguros a Vencer
819,37
- ações e programas com órgãos públicos e privados, na defesa dos direitos da cidadania.
Estoques
5
542.628,75
542.628,75 V. Assessorar, coordenar e acompanhar o grupo “Laços de Ternura” – de Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes.
Total de Outros Creditos
546.526,01
542.628,75 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis
Total do Ativo Circulante
595.501,97
30.456,72 a) Base de Preparação e Apresentação
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adoNão Circulante
tadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76,
Imobilizado
Bens em Uso
249.741,15
100.251,14 e alterações posteriores), adaptadas as peculiaridades as entidades de fins não lucrativos em consonância com a
Intangivel
281,08
281,08 Interpretação Técnica NBC ITG 2002 (R1) – “Entidades sem Finalidade de Lucro” e estão de acordo com o CPC para
(-) Depreciação / Amortização Acumulada
(95.927,47)
(86.833,42) Pequenas e Médias Empresas – PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Total do Imobilizado
7
154.094,76
13.698,80 As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, salvo quando
indicado de outra forma.
Ativo Diferido
INSS Exercicios Anteriores
5.001,22
8.671,22 b) Moeda funcional e moeda de apresentação
Total de Estoques
5.001,22
8.671,22 As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda funcional e de apresentação.
Total do Ativo Não Circulante
159.095,98
22.370,02 c) Aprovação das Demonstrações Contábeis
Total do Ativo
754.597,95
652.826,74 As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da Associação,
e foram aprovadas pela Administração, as quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que
Nota
2020
2019 pudessem ter efeito sobre estas demonstrações contábeis.
Passivo
d) Demonstração de Resultados Abrangentes
Circulante
A instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados
Fornecedores
2.606,26
- abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.
Obrigações Trabalhistas
17.220,65
19.368,63 3.Principais Políticas e Práticas Contábeis
Obrigações Tributarias
4.040,87
2.870,63 As Demonstrações Financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de
Contas a Pagar
364,20
ativos financeiros disponíveis para venda e outros ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é
Recurso Publico
171.277,01
ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
Total do Passivo Circulante
8
195.508,99
22.239,26 A preparação de Demonstrações Financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
Não Circulante Circulante
de julgamento por parte da administração da Instituição no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas
Parcelamento INSS
5.001,22
8.671,22 que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
Total do Passivo Circulante
8
5.001,22
8.671,22 estimativas são significativas para as Demonstrações Financeiras.
Patrimônio Líquido
9
a) Ativos financeiros
Patrimônio Social
621.916,26
533.931,08 A instituição classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, como empréstimos e recebíveis.
Superávit (Déficit) Exercicio
-67.828,52
87.985,18 Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não
Total do Patrimônio Liquido
554.087,74
621.916,26 são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento
- superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes).
Total do Passivo e Patrimônio Líq
754.597,95
652.826,74 b) Caixa e equivalentes de caixa
* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Caixas e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo
Demonstração do Resultado do Exercicio - DRE - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor,
Em reais, exceto quando indicado de outra forma
sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa.
c) Aplicações Financeiras
CONSOLIDADO
ASSISTENCIA SOCIAL
As aplicações financeiras são registradas pelo valor de aplicação original, acrescidos dos rendimentos pro2020
2019
Nota RECURSO PROPRIO Nota RECURSO PUBLICO
R$ 391.429,13
R$ 349.238,14 R$ 740.667,27 R$ 818.744,41 porcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado.
Receita Bruta
R$ 391.429,13
R$ 349.238,14 R$ 740.667,27 R$ 818.744,41 d) Regime de competência
Receita Bruta das Atividades
R$ - 6a
R$ 349.238,14 R$ 349.238,14 R$ 395.155,94 As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de
Subvenções e parcerias
R$ 338.569,18 6b
R$ - R$ 338.569,18 R$ 287.461,14 doações, convênios e vendas de itens institucionais.
Doações e beneficiencias
R$ 36.094,52
R$ - R$ 36.094,52 R$ 126.586,46 As despesas estão apropriadas de acordo com a competência e foram apuradas por meio de contratos e/ou
Receita de atividades do meio
6b
R$ 9.540,87 documentos fiscais em conformidade com as exigências previstas na legislação.
R$ 16.765,43
R$ - R$ 16.765,43
Serviços Voluntários Obtidos
6c
-R$ 349.933,93
-R$ 451.904,64 -R$ 801.838,57 -R$ 716.703,29 e) Contas a Receber
Despesas Operacionais
São segregados por natureza das respectivas transações, registrados pelo valor faturado, recebido de doações
(-) Despesas com Gratuidades
-R$ 349.933,93
-R$ 451.904,64 -R$ 801.838,57 -R$ 716.703,29 e subvenções, podendo ou não sofrer acréscimos de juros até o vencimento e reconhecidos no resultado do
da Assistência Social
R$ -R$ 301.456,48 -R$ 301.456,48 -R$ 291.272,68 exercício pelo regime de competência.
Salários
R$ -R$ 27.600,66 -R$ 27.600,66 -R$ 25.854,29 f) Despesas Antecipadas
13º Salário
R$ -R$ 34.490,86 -R$ 34.490,86 -R$ 36.394,36 Trata-se de despesas incorridas, mas que serão usufruídas ao longo de um determinado período futuro,
Férias
-R$ 2.010,62 -R$ 2.875,72 refere-se a contratações de seguros, e apropriados no resultado conforme sua competência.
-R$ 2.010,62
R$ Convenio Farmacia
R$ -R$ 29.089,68 -R$ 29.089,68 -R$ 33.878,32 g) Imobilizado
FGTS
R$ - -R$ 2.444,61 O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo método linear,
R$ R$ Pis sobre Folha
-R$ 482,07 -R$ 1.173,70 tomando-se por base a estimativa de vida útil-econômica dos bens.
-R$ 482,07
R$ Vale Transporte
-R$ 14.270,22
R$ - -R$ 14.270,22 -R$ 36.621,12 Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.
Vale Alimentação
-R$ 26.926,17
R$ - -R$ 26.926,17 -R$ 31.167,63 O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do
Assistencia Medica
-R$ 737,20
-R$ 749,40 ativo é maior do que seu valor recuperável estimado.
-R$ 737,20
R$ Exames Periodicos
-R$ 3.197,73
-R$ 874,15 Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor
-R$ 3.197,73
R$ Seguro de / Bem Estar Social
-R$ 1.295,65
-R$ 478,53 contábil e são reconhecidos em “Outros ganhos (perdas), líquidos” na demonstração do resultado.
-R$ 1.258,41
-R$ 37,24
Água
-R$ 5.401,51 -R$ 5.094,19 h) Outros ativos circulantes e não circulantes
-R$ 4.119,74
-R$ 1.281,77
Energia Eletrica
-R$ 6.077,77 -R$ 7.704,25 São demonstrados aos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações mone-R$ 5.515,42
-R$ 562,35
Telefone
-R$ 84,33
R$ - tárias e/ou cambiais auferidas até a data do balanço patrimonial e, quando aplicável, ajustados aos valores
R$ -R$ 84,33
Higiene e Limpeza
-R$ 1.364,82 -R$ 2.289,61 de realização.
-R$ 1.364,82
R$ Despesas C/ Seguros
-R$ 5.370,36 -R$ 6.734,49 i) Contas a pagar aos fornecedores
-R$ 5.370,36
R$ Depr. E Amortizações
-R$ 2.412,00 -R$ 2.329,85 As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens adquiridos ou serviços tomados no
-R$ 2.412,00
R$ Depesas de Informatica
-R$ 41.684,20
-R$ 55.401,15 -R$ 97.085,35 -R$ 161.658,61 curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
Serviços Prestados PJ
-R$ 6.787,62 -R$ 3.161,04 período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
-R$ 6.787,62
R$ Despesas de Escritório
-R$ 1.380,11
-R$ 528,23 Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-R$ 1.380,11
R$ Internet
R$ - -R$ 1.697,00 tizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
R$ R$ Cursos/Formação/Treinamentos
-R$ 59,59
R$ - j) Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes
-R$ 59,59
R$ Alimentos
-R$ 913,71
R$ - Um passivo é reconhecido no balanço, por seus valores negociados ou calculáveis, quando a instituição
-R$ 913,71
R$ Despesas de Cartórios
-R$ 8.915,92 -R$ 1.561,72 possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um
-R$ 8.662,75
-R$ 253,17
Reparos e Manutenção
-R$ 1.341,06 -R$ 1.127,80 recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.
-R$ 1.341,06
R$ Federação de Classe
-R$ 297,91
-R$ 131,12 k) Doações e Subvenções
-R$ 297,91
R$ Gastos C/ Veículos
R$ - -R$ 45.081,34 As doações e as subvenções para custeio e investimento são reconhecidas no resultado. Enquanto não
R$ R$ Despesas C/ Festas e Eventos
-R$ 1.752,54
-R$ 513,66 atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção, de contribuição
-R$ 105,59
-R$ 1.646,95
Material de Consumo
para custeio e investimento, é em conta específica do passivo. A receita de subvenção é reconhecida em
Material de Higiene e Limpeza
-R$ 5.914,40
R$ - bases sistemáticas e em conformidade com os custos correspondentes.
-R$ 5.914,40
R$ - Rec em doação
-R$ 1.905,00
R$ - l) Gratuidades Concedidas
-R$ 1.905,00
R$ Segurança e Monitoramento
-R$ 5.000,00
R$ - O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços, foi reconhecido pelo valor efeti-R$ 5.000,00
R$ Despesas – Doações Alimentos
R$ - vamente praticado, ou seja, baseado no custo efetivo das atividades.
-R$ 187.781,80
R$ - -R$ 187.781,80
Doações para Entidades Federadas
-R$ 16.765,43
R$ - -R$ 16.765,43 -R$ 9.540,87 m) Receita financeira
Despesas - Serviços Voluntários
-R$ 3.670,00 -R$ 3.765,00 A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método
-R$ 3.670,00
R$ INSS Exercicios Anteriores - REFIS
da taxa efetiva de juros.
Superávit/Déficit Antes
R$ 41.495,20
-R$ 102.666,50 -R$ 61.171,30 R$ 102.041,12 n) Demonstração do Valor Adicionado
do Resultado Financeiro
-R$ 6.657,22 -R$ 14.055,94 A instituição está dispensada da elaboração da Demonstração do Valor Adicionado em conformidade com
-R$ 2.210,18
-R$ 4.447,04
Receita (Despesa) Financeira
R$ - -R$ 6.082,27 a ITG 2002 (R1).
R$ R$ Devolução de Repasse
R$ 3.103,58
R$ 1.352,62 4. Caixas e Equivalentes de Caixa
R$ 3.103,58
R$ Receitas Financeiras
R$ R$ - Caixas e equivalentes de caixa são preponderantemente recursos gerados por meio de doações de pessoas
R$ R$ IR Sobre Rend. Aplicação Financeira
-R$ 9.760,80 -R$ 9.326,29 físicas e/ou jurídicas, além de subvenções por meio de parcerias com órgão governamentais.
-R$ 5.313,76
-R$ 4.447,04
(-) Despesas Financeiras
R$ R$ - 5. Estoques
O Saldo da conta de Estoques se refere a doações recebidas de livros Pedagógicos da Editora Paulus e
Superávit/Déficit Líquido
R$ 39.285,02
-R$ 107.113,54 -R$ 67.828,52 R$ 87.985,18 brinquedos da HI RAPPY, em fase de análise do estado físico e mensuração correta do valor de mercado,
Do Período
para futura destinação às entidades assistenciais de Santo André, pois os valores contabilizados, são de
* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
Em reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota
2020
2019
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais
Superávit/Déficit Líquido Do Período
(67.828,52)
87.985,18
Depreciação e Amortizações
5.370,36
6.734,49
Depreciação e Amortizações - Recurso com restrição
3.723,69
Amortização do Diferido
Superávit/Déficit Ajustado
(58.734,47)
94.719,67
Variações Ativos Operacionais De Curto E Longo Prazo
(227,26)
(11.889,99)
Valores a Receber
Adiantamentos
(3.077,89)
5.634,49
Despesas Antecipadas
(819,37)
748,40
Estoques
-54.232,44
Ativo Diferido
3.670,00
35.959,56
Variações Passivos Operacionais De Curto E Longo Prazo
169.599,73
(38.226,61)
Fornecedores
2.606,26
Obrigações Trabalhistas
(2.147,98)
(1.282,50)
Obrigações Tributarias
1.170,24
(293,55)
Contas a Pagar
364,20
(691,00)
Parcelamentos
(3.670,00)
(35.959,56)
Recurso Publico
171.277,01
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades Operacionais
110.638,00
44.603,07
Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos
Imobilizado
(149.490,01)
(1.889,10)
Baixas/ Transferências de Imobilizado
Aquisição / Compra
(149.490,01)
(1.889,10)
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Investimentos
(149.490,01)
(1.889,10)
Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamentos
Aumento No Patrimonio Social
Saldo Nas Operações De Financiamentos
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De financiamentos
Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa
(38.852,01)
42.713,97
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo
87.827,97
45.114,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo
48.975,96
87.827,97
Variação Ocorrida No Período
(38.852,01)
42.713,97
* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração da Mutação do Patrimônio Liquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
Em reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota
Patrimônio
Superávit (Déficit)
Total
Social
Acumulado
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
533.931,08
533.931,08
Ajustes de Exercícios Anteriores
Transferido para Patrimônio Social
Superávit em 2019
87.985,18
87.985,18
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
533.931,08
87.985,18
621.916,26
Ajustes de Exercícios Anteriores
Transferido para Patrimônio Social
87.985,18
(87.985,18)
Superávit em 2020
(67.828,52)
(67.828,52)
8
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
621.916,26
(67.828,52)
554.087,74
* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Aprovação do Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
Em reais, exceto quando indicado de outra forma
Verificando e apreciando os valores, lançados e conferidos com os documentos apresentados referentes:
ao Balanço Patrimonial de 2020, Demonstração do Resultado do Exercício de 2020, Fluxo de Caixa de 2020 e Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido de 2020 da FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE
DE SANTO ANDRÉ - FEASA, não constatamos nenhuma divergência, portanto como integrantes do Conselho Fiscal,
recomendamos aprovação do mesmo.
Santo André, 31 de Janeiro de 2021
Ed Carlos Amorim de Melo
CPF 119.756.348-29

Hélio Marcos Tsuyama
CPF 263.047.938-20

notas fiscais no momento da doação.
6.Doações e Subvenções
a) Subvenções e parcerias:
A instituição recebeu no decorrer do período subvenções decorrentes de convênios do Poder Público municipal.
Termo de Colaboração
2020
2019
Doações Com Restrição
Subvenções Municipais - Secretaria de Cidadania
308.107,51
382.122,04
Subvenções Municipais - Fumcad
82.701,95
13.033,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras
396,41
(-) Recurso não utilizado
(26.185,89)
(-) Devolução de Repasse
(15.781,84)
349.238,14
395.155,94
b) Doações e beneficências:
As doações recebidas pela instituição para aplicação em suas atividades não possuem restrição determinada pelos
doadores, portanto podem ser utilizadas em conformidade com a realização das atividades gerais.
As doações são computadas em contas específicas, podendo ser oriundas de doadores cadastrados ou anônimos,
a entidade faz eventos esporádicos junto a comunidade, a fim de arrecadar recursos para a manutenção das suas
atividades sociais, e estão registrados da seguinte forma:
2020
2019
Doações Sem Restrição
Doações Pessoas Jurídicas
95.833,32
192.864,11
Doações Pessoas Físicas
29.563,82
16.115,38
Nota Fiscal Paulista
44.176,04
24.249,21
Higiene e Limpeza - Recebido em Doação
5.914,40
Alimentos - Recebido em Doação
5.000,00
Livros Recebidos em Doação
158.081,60
54.232,44
338.569,18
287.461,14
c) Receita das Atividades do Meio
As Receitas das Atividades de Meio da entidade estão distribuídas da seguinte forma:
2020
2019
Receita - Peça Teatral Beneficente
38.697,26
Receita - Bazar Beneficente
10.341,12
12.367,62
Receita - Nhoque da Fortuna
6.925,62
Receita - Show Ivan Lins
18.366,55
Receita - Festa Junina Shopping Atrium
2.420,00
Receita - Café com Empresários
25.565,64
Receita - Feira da Fraternidade
14.699,00
Receita - Campanha Aniversário - IGNEZ CHEDID AWADA
25.753,40
Receita - Prestação de Serviços
6.584,69
Outras Receitas
960,08
36.094,52
126.586,46
7. Imobilizado
O Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição, sendo depreciado pelo método linear, utilizando-se taxas anuais
que levam em conta a vida útil dos bens.
Os detalhes do ativo imobilizado da instituição (composição, movimento de custo e de depreciação no período) estão
demonstrados de forma consolidada nos quadros a seguir:
2019
2020
Depreciação
imobilizado
imobilizado
Custo de
acumulada
liquido
liquido
aquisição
Terrenos
Edificações
Moveis e Utensílios
4.768,14
230,42
627,74
4.998,56
Máquinas e Equipamentos
-15.281,23
441,19
15.722,42
Véiculos
-13.917,99
13.917,99
Veiculos Rec em Doação
-3.723,69
148.948,00
Instalações Diversas
Equipamentos de informática
-24.060,78
6.798,87
11.370,87
30.859,65
Instalações
-8.644,24
8.644,24
Aparelhoes Medicos
-420,64
420,64
Outros Imobilizados
-18.807,70
18.807,70
Equipamentos Telefone
-533,00
77,60
610,60
Maquinas de Escritório
-5.488,98
1.322,37
1.700,19
6.811,35
-95.646,39
8.870,45
13.698,80
249.741,15
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Custo de
aquisição
281,08
281,08

2020
Depreciação
acumulada
-281,08
-281,08

Marcas e Direitos
8. Passivo Circulante
O Passivo Circulante está composto da seguinte maneira;
Fornecedores
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Salários a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
Contribuição Sindical a Pagar
Obrigações Trabalhistas

imobilizado
liquido
-

2019
imobilizado
liquido
-

2020
2.606,26
2.606,26

2019
-

2020
10.958,34
2.759,63
3362,68
140,00
17.220,65

2019
10.357,70
2.794,28
5227,14
989,51
19.368,63
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Em 2020 a Entidade aplicou o Recurso Público recebido da seguinte forma:

148.948,00

2019
10.357,70
2.794,28
5227,14 11. Serviços Voluntários
989,51 Em 2020 a Entidade obteve serviços de voluntários de pessoas físicas no montante de R$ 16.765,43 (dezesseis mil
19.368,63 setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
Obrigações Tributárias
12. Seguros
2020
2019 A Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – FEASA mantém apólices de seguros em montantes julgados
ISS Retido na Fonte a Recolher
6,68
- suficientes para cobrir sinistros dos seus bens patrimoniais.
IRRF a Recolher
4.034,19
2.870,63 13. Eventos Subsequentes
4.040,87
2.870,63 A Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – FEASA não registrou nenhum evento subsequente relevante
Contas a Pagar
que demandasse a publicação em notas explicativas ou outras providências previstas na legislação contábil em vigor.
2020
2019 14. Obrigações para fins de Cebas- Gratuidades concedidas
Seguros a Pagar
364,20
- A Gratuidade da Entidade foi aplicada 100% em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto
364,20
- Social, demonstrados pelas despesas e investimentos patrimoniais.
Recurso Publico
15. Isenção Previdenciária
2020
2019 Esta Instituição é isenta da incidência da parte patronal do INSS e do PIS sobre folha de pagamento de acordo com
Recurso Público em C.C
26.185,89
a Portaria nº 53/2020 de 30/03/2020, nº 41 – Certificação de entidade beneficente de assistência social (CEBAS).
Veículo - Recurso Estadual
145.091,12
- Em 2020 a entidade obteve R$ 128.866,34 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro
171.277,01
- centavos) de renúncia previdenciária e R$ 4.635,48 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito
9. Patrimônio Líquido
centavos) de Renúncia Tributária
a) Patrimônio Social:
Renúncia Previdenciária e Tributária
O patrimônio social é composto pelos valores destinados à constituição da instituição (de forma monetária ou bens),
2020
2019
acrescido dos respectivos resultados após sua constituição.
INSS Patronal
124.230,86
94.473,72
O Deficit de 2020 no valor de R$ 67.828,52 (Sessenta e sete mil oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois PIS sobre Folha
4.635,48
3.535,21
centavos), que será incorporado ao patrimônio social após a aprovação das demonstrações financeiras do exercício
128.866,34
98.008,93
pela administração da Entidade.
16. Imunidade tributária
10. Recurso Publico
Esta Instituição é imune da incidência de Impostos, por força do Art. 150 Inciso VI, alínea “c” e seu §. 4º e Art. 195 §
Em 31/12/2020 a Entidade ficou com saldo de Recurso Público no montante de R$ 26.185,89 (vinte e seis mil cento 7º da Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988.
e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
Santo André - SP, 31 de Dezembro de 2020
Em 2020, a Entidade Recebeu R$ 149.630,00 de Recurso Público Estadual SP – SEDS, para aquisição de dois veículos .
IGNEZ
CHEDID AWADA CHRISTIANO CASTELLAR
Veículo Onix Joy Cor Prata
49.000,00
PRESIDENTE
CONTADOR
Doblo Essence 7 Lugares Cor Branca
99.948,00
CPF 040.763.708-72
CRC: 1 SP- 222738/O-1
CONTINUAÇÃOä
Salários a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
Contribuição Sindical a Pagar

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTO ANDRÉ
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André, CNPJ 58.156.456/000125 com sede social à Rua Catequese, 756,
Vila Guiomar em Santo André, por meio de
seu representante legal, nos termos do seu
Estatuto Social e a legislação vigente, CONVOCA os integrantes da categoria servidor/
funcionário da PMSA, CRAISA, SEMASA,
FAISA, IPSA, Serviço Funerário, SAtrans e
Câmara Municipal de Santo André e associados, para participarem da ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA, que será realizada
por meio da plataforma ZOOM, que será
disponibilizado pelo representante legal no
dia da Assembleia e pelo Coordenador do
Depto. de Imprensa e Divulgação no dia 09
de agosto de 2021 com primeira chamada às
18:00 horas e segunda chamada às 18:30
horas, para tratar de pauta única: Adesão ao
dia Nacional de Mobilização contra a (PEC)
nº 32 Reforma Administrativa.
Santo André, 05 de agosto de 2021.
Durval Ludovico Silva
Representante Legal

2020
10.958,34
2.759,63
3362,68
140,00
17.220,65

A empresa Almad Agroindústria Eireli,
situada em Diadema/SP Rua Solimões, 227- Bairro Jardim Campanário IE nº 286.252.246.116 e CNPJ nº
66.850.173/0001-07, comunica o extravio/
descontinuidade dos seguintes talões de
notas fiscais, do nº 69.000 à 70.000 e de
70.001 à 75.000, devido ao advento de transição para Nota Fiscal Eletrônica.
POLYPERFIL INDUSTRIA E COM.
DE PLÁSTICOS LTDA EPP
torna público que requereu junto a SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL a Renovação da Licença de Operação, Processo
nº. SB.076031/2021-69 para Fabricação de
Perfis de Material Plástico, na Rua Min. Otávio Mangabeira, 331, Jd. Campestre, São
Bernardo do Campo

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

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

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

