
6,7 mil declarações previstas para 
este ano, ou 73,1%. Depois aparecem 
Mauá (68,0%), Dia dema (63,2%), Ri-
beirão Pi res (62,3%), São Bernardo 
(55,2%), Santo An dré (54,7%) e São 
Caetano (46,5%).

O programa Escola Bem Cuidada mudou a realidade das 61 unidades da 
rede municipal de ensino de Diadema em menos de um ano. Durante os quase 
11 meses de existência, a iniciativa já repassou às escolas R$ 17 milhões, quase 
R$ 9 milhões somente para serem usados em 2022. A distribuição dos valores 
é feita a partir da quantidade de alunos em cada unidade de ensino, que tem 
autonomia para utilizar o repasse no que considerar mais urgente.

SÁBADO e DOmingOwww.diarioregional.com.br       
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Prefeitura abre 
processo licitatório 
para construção do 

Quarteirão da Educação

diadema

Eric Romero / PMSCS

Pesquisa Ipespe divulgada nesta 
sexta-feira (6) mostra estabilidade no 
cenário eleitoral. O ex-presidente Lula 
(PT) mantém a liderança nas intenções 
de voto para a presidência no 1º turno, 
com 44% na pesquisa estimulada. O 
presidente Jair Bolsonaro (PL) continua 
em segundo lugar, com 31%, seguido por 
Ciro Gomes (PDT), com 8%.

O pré-candidato ao governo de São 
Paulo pelo PSD, Felício Ramuth, em visita 
a São Caetano, afirmou ao Diário Regio
nal que sua pré-candidatura é uma cons-
trução partidária e coletiva. O ex-prefeito 
de São José dos Campos disse que recebeu 
convite do PSD para concorrer a governa-
dor, após deixar o PSDB, partido em que 
militou por 28 anos. 
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Pesquisa: Lula tem 
44% das intenções 
de voto, Bolsonaro 

31% e Ciro 8%

Ramuth: ‘minha 
pré-candidatura 

é uma construção 
partidária e coletiva’

eleições iieleições i

Faltando 24 dias para o término do 
prazo de entrega da declaração do Im-
posto de Renda Pessoa Física (IRPF), 
pouco mais de 330 mil contribuintes 
do ABC ainda não enviaram os dados 
à Recei ta Federal. O número re pre-

Imposto de Renda: 330 mil ainda 
não enviaram declaração no ABC

sen ta 43,1% do total esperado pelo 
Fisco pa ra este ano, estima do em qua-
se 767 mil documentos. O prazo de 
entre ga dos dados foi estendido para 
31 de maio, a exemplo do que ocorreu 
em 2020 e 2021. Segundo a Receita, 
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Prefeitura de São Caetano lança Programa de 
Manutenção dos Equipamentos de Saúde

Em menos de um ano, prefeitura 
investe R$ 17 milhões no 

Programa Escola Bem Cuidada

diadema

Di
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to
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A 24 dias do final do prazo, 436,1 mil contribuintes da região já entregaram o documento à Receita Federal

a prorrogação vi sa mitigar eventuais 
efeitos decorrentes da pandemia 
de covid-19 que possam dificultar o 
preenchimento correto e envio das 
declarações. A Superintendência da 
Re cei ta em São Paulo in    formou ter 

recebido 436,1 mil declarações de 
contribuintes do ABC até 23h59 da 
quin ta-feira. Ainda segundo o Fisco, 
Rio Grande da Serra é o município 
mais “adiantado” do ABC, uma vez 
que encami nhou 4,9 mil das quase 
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Ramuth: ‘uma candidatura se constrói aproveitando as 
oportunidades para falar sobre boa política e gestão’

O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD), deixou o cargo em abril para concorrer ao governo 
de São Paulo nas eleições de 2022. O pré-candidato esteve esta semana em São Caetano em visita ao presidente da 
Associação Comercial da cidade, Alessandro Leone, e recebeu o Diário Regional. Em entrevista, Ramuth explicou 

os motivos que o levaram a deixar o PSDB após 28 anos e quais propostas já definiu para eventual governo. 

n ENTRE ASPAS

Seu João e a dona Maria não 
estão interessados se você é de 
direita ou de esquerda. Querem ver 
melhores serviços sendo prestados

Felício Ramuth

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Por que o sr. deixou o PSDB 
após 28 anos? 

Logo que ganhei a reeleição 
(a prefeito) comecei a dizer que 
o PSDB de hoje é bem dife
rente do de antigamente. En
trei no partido com 23 anos 
de idade, vi o partido sendo 
construído, com respeito à de
mocracia. O PSDB teve e tem 
grandes lideranças, mas ao 
mesmo tempo não teve capa
cidade de se renovar. Muitos 
talentos foram desperdiçados 
ao longo dos anos. Principal
mente aqui no Estado de São 
Paulo sempre teve os mesmos 
e isso acabou desestimulando 
uma série de talentos ao longo 
do caminho. 

Durante a pandemia tive 
posições antagônicas ao então 
governador João Doria. Tive 
embates não porque negava a 
doença, mas porque defendia 
autonomia dos municípios na 
s tomadas de decisão. Com isso, 
tive alguns processos judiciais, 
mas ao mesmo tempo pude
mos construir grandes soluções 
no período, como construir um 
hospital definitivo em 35 dias. 
Não aqueles hospitais de cam
panha, mas um que hoje, inclu
sive, é um hospital infantil. 

Depois disso, tivemos a 
questão das prévias, em que 
apoiei Eduardo Leite. Fomos 
o único diretório do Estado a 
apoiálo. Prefeitos tiveram três: 
eu, Paulo Serra, de Santo André, 
e o Izaias, Santana, de Jacareí. 

Após isso veio o convite do PSD.  
Porém, era algo que eu já vinha 
dizendo. Em junho de 2020, 
primeiro ano da pandemia, es
crevi um artigo para jornal que 
falava sobre um governo longe 
das pessoas. As ações tomadas 
durante a pandemia eram muito 
distantes da realidade da popu
lação, que sofreu muito. Em al
guns momentos as ações foram 
importantes, mas deveriam ser 
reguladas com mais conheci
mento do dia a adia das pessoas. 

O sr. já vinha com arti
culação junto ao PSD antes 
das prévias?

Não. Ao longo de 2021 
vinha conversando com alguns 
partidos e fui entender melhor 
o grupo que estava no PSD, o 
que se alinhou como eu fazia 
a gestão na minha cidade, que 
defende a eficiência na gestão 
pública, concessões e privati
zações – ditos programas de 
direita, ao mesmo tempo a 
va lorização do SUS, a univer
salização do ensino e os pro
gramas sociais. Porém, não tem 
como missão defender apenas 
um lado ou outro.

Então, concessões e privati
zações são necessárias em mo
mentos certos e nas empresas 
certas. Por exemplo o aeropor
to de São José. Aliás, uma con
cessão que conseguiu resultado 
dez vezes maior do que a feita 
pelo governo do Estado nos 
11 aeroportos da região de Ri
beirão Preto. Porém, necessari
amente, não defendo sempre 
concessões, como por exemplo, 
eu não faria a da Sabesp. Sou 
contra pela história da Sabesp 
e pela capacidade técnica que 
tem. Então, seu João e a dona 
Maria não estão interessados 
se você é de direita ou de es
querda. Querem ver melhores 
serviços sendo prestados.

Foi sua gestão com bons 
resultados que o levou a con
correr ao governo do Estado?

Não foi uma decisão indi
vidual. Tanto que quando fui 
para o PSD foi junto um time 
do então PSDB. Inclusive o hoje 
prefeito (era vice de Ramuth) mi
grou junto para o PSD e foi um 
convite do partido com o objeti
vo de construir essa candidatu
ra. Acreditamos que uma can
didatura se constrói levando e 
aproveitando as oportunidades 
para falar sobre boa política, so
bre gestão.  Fazendo campanha 
de alto nível, respeitando as 
pessoas, que podem ser até 
aproveitadas por outros. Então, 
é uma construção partidária, 
coletiva e que ao longo da cam
panha pode levar, inclusive, a 
que a gente vença as eleições. É 
ao longo da campanha que va
mos conquistando a confiança 
do eleitor. Saí com 2% quando 
candidato a prefeito e ganhei a 
eleição com 62%, depois ganhei 
a reeleição no primeiro turno. 

Como o sr. vê as pesquisas 
de intenção de votos?

Esta eleição ao governo es
tadual vai ser a mais aberta dos 
últimos 30 anos. Na pesquisa 
espontânea, mais de 70% não 
sabem em quem votar, 20% 
dizem que vão votar branco e 
nulo e 5% afirmam ter candida
to, que é o número 1, o que está 
na frente. Diferentemente do 
cenário federal, que tem uma 
grande polarização cristalizada 
na espontânea, o cenário es
tadual está aberto e queremos 
mostrar ao longo da campanha 
que somos uma boa opção. Na 
pesquisa estimulada é dife
rente, mas olho muito a espon
tânea, que é o voto cristalizado. 
O (Fernando) Haddad (PT), por 
exemplo foi candidato a presi
dente da República, é natural 
que ao apresentar o disco (de 
pesquisa) para alguém seja mais 
lembrado. Porém, ao longo da 
campanha vamos lembrar que 
o Haddad foi o pior prefeito da 
história de São Paulo. Vamos 

falar do candidato do governo 
(Rodrigo Garcia/PSDB), que 
desconhecido e tem a caneta 
na mão, mas, ao mesmo tempo 
tem o Doria o puxando para 
baixo, além do próprio desgaste 
do PSDB. O candidato do (presi-
dente) Bolsonaro (Tarcísio Freit-
as) vai levar a rejeição dele, que é 
grande no Estado de São Paulo, 
além de sua falta de experiência 
política. Ser um ministro é mui
to diferente. Por isso, a pesquisa 
espontânea aponta o caminho 
para a construção de uma nova 
via ao governo do Estado. 

O sr. vai enfrentar o PSDB 
nas eleições e foi do partido. 
Quais problemas vê na gestão 
do Estado?

Agora foi anunciado R$ 52 
bilhões de superávit no Estado 
de SP, fruto do imposto infla
cionário. Os preços aumen
taram e houve crescimento 
na arrecadação. Estar à frente 
de uma gestão pública é esco
lher prioridades. Como pode o 
Estado mais rico da nação ter 
falta der aparelhos auditivos 
ou de medicamentos de alto 
custo? Há processos antigos 
nas farmácias de alto custo 
para você solicitar os remédios 
e depois toda uma burocracia 

Divulgação

Presidente da Aciscs, Alessandro Leone, recebeu o pré-candidato do PSD,  Felício Ramuth
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para liberar, além da falta. Ger
almente são remédios de uso 
contínuo, como para pessoas 
que fizeram transplante ou 
com atrofia, por exemplo. 

Inclusive, uma de nos
sas propostas é entregar es
ses medicamentos em casa. 
O sistema Cross (Central de 
Regulação de Ofertas de Ser-
viços de Saúde) que deveria ser 
um sistema inteligente, parece 
uma entidade. É um sistema 
falho. Era muito ruim (antes da 
pandemia) e hoje é ruim. Como 
ele pode melhorar? Não adi
anta só ver defeito. Tem de ar
ranjar solução.  Temos cidades 
em São Paulo que não tem um 
computador na rede de saúde.  
Por que durante a pandemia 
tínhamos o número de leitos de 
UTI e enfermaria disponíveis e 
agora não tem mais?  Por que 
não ter transparência para 
saber em quais hospitais tem 
leito? Nossa proposta é divul
gar isso e aproveitar e entregar 
os remédios de alto custo na 
casa das pessoas por meio de 
processos digitais e no caso do 
Cross levar mais inteligência 
com informação de todas as 
cidades em tempo real. 

As Diretorias Regionais de 
Saúde foram sucateadas. Os 
municípios perderam a auto
nomia, já que hoje tudo é feito 
no Palácio dos Bandeirantes. 
É possível fazer isso sem a in
terferência política do famoso 
furafila e ao mesmo tempo, 
com critério, valorizar as Dire
torias Regionais e aproveitar 
a infraestrutura. Defendemos 
aproveitar a estrutura exis
tente, os hospitais filantrópi
cos, os regionais e ampliar o 
atendimento. Não sair con
struindo novos, mas aproveitar 
o que se tem, com prando os 
serviços e melhorando os con
tratos com os hospitais já ex
istentes.  Dei como exemplo a 
saúde, mas há outros.

O sr. já tem um programa 
de governo pronto?

Temos algumas propostas, 
mas estamos criando planos re
gionais, que envolvem a região 
e setores. Existem soluções que 
servem para todas as regiões 
e outras mais específicas para 
cada localidade. Então, va
mos construir essas propostas 
ao longo da précampanha. 
Temos eixos básicos para to
das a regiões: inovar, velhos 

problemas precisam de novas 
soluções; compartilhar recur
sos, o Estado compartilha mal 
a própria infraestrutura como 
a municipal, das empresas 
privadas e entidades; simplifi
car, fazer o dia a dia do cidadão 
e das empresas ser mais sim
ples; e gestão aberta, próxima 
das pessoas e transparente na 
prestação de serviços. 

Falei na saúde, mas posso 
dizer da educação. Defendo 
a municipalização do ensino 
fundamental em todo o Es
tado. Não existe um projeto 
estadual de municipalização. 
Claro, o Estado pagando os 
salários dos servidores, re
passando recursos para os 
municípios, e as cidades coor
denado do ponto de vista pe
dagógico e de infraestrutura. 

O PSD liberou os inte
grantes para escolher em 
qual candidato à presidência 
da República apoiar. Como o 
sr. vê essa iniciativa? Já tem 
candidato?

Vejo com muitos bons ol
hos. Temos no PSD uma linha 
mais de direita. Temos no par
tido précandidatos (ao governo 
do Estado) mais à direita e out
ros mais à esquerda. No meu 
caso, por coerência política, se 
Eduardo Leite (do PSDB) fosse 
candidato, seria meu candida
to à presidência. Entendo que 
o falta na boa política é coerên
cia. Estou aguardando os des
fechos do cenário para depois, 
no primeiro turno fazer minha 
escolha. Porque no primeiro 
turno a gente escolhe o candi
dato. No segundo a gente opta 
entre um ou outro. Sou contra 
o voto branco e nulo, porque 
aí outra pessoa decide pela 
gente. Hoje busco uma nova 
via – nem o expresidente Lula 
(PT) nem Bolsonaro – e estou 
esperando o momento certo 
para divulgar minha escolha 
no primeiro turno. 

Acredita em uma terceira 
via no cenário federal?

Torço para que isso acon
teça. Porém, acredito que seja 
difícil romper a polarização. 
Entendo que muita gente 
nesse cenário polarizado, creio 
que pelo menos 30%, vota no 
Lula para não ter o Bolsonaro, 
e 30% no inverso – votam no 
Bolso naro para não ter a volta 
de Lula. (Matéria completa em 
www.diarioregional.com.br)
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Marcelo Lima é nome forte do ABC 
em busca de vaga na Câmara Federal
Vice-prefeito de São Bernardo deixou o PSD e retornou ao Solidariedade para concorrer nas eleições de outubro

Reprodução Facebook

Lima: “Entrei para política com a vontade de fazer a diferença”

O vice-prefeito de São 
Bernardo, Marcelo Lima (So-
lida riedade) é nome forte 
em busca de vaga na Câmara 
Fede ral nas eleições de outu-
bro. Lima foi vereador por dois 
mandatos consecutivos até ser 
candidato a vice-prefeito pela 
primeira vez em 2016, reeleito 
em 2020 ao lado do prefeito 
Orlando Morando (PSDB).  O 
pré-candidato, que no início de 
abril deixou o PSD e retornou 
ao Solidariedade, afirma que 
“para ser político é preciso ter 
disposição para ouvir e gostar 
de estar junto da população”.

Por que o sr., que ocupa a 
posição de vice-prefeito em 
uma das cidades referência 
nacional no desenvolvimen-
to de políticas públicas, de-
cidiu em ser pré-candidato a 
deputado federal?

Na política você não esco-
lhe posição. O primordial é 

estar sempre à disposição. 
Ninguém é candidato de si 
mesmo. Entrei para a política, 
sonho antigo da minha juven-
tude, com a vontade de fazer a 
diferença na vida das pessoas.

O sr. foi vereador por 
dois mandatos com votações 
crescentes e duas vezes vice-
prefeito. Uma transição do 
Legislativo para o Executivo. 
Qual a diferença?

Há uma diferença gritante.
Muito embora como vereador, 
a exemplo da grande maioria 
pelo país, além de elaborar leis 
municipais e fiscalizar a atu-
ação do Executivo, no caso, o 
prefeito, são os vereadores que 
propõem, discutem e apro-
vam as leis a serem aplicadas 
na cidade. Precisam  também 
acompanhar as ações do Exe-
cutivo, fiscalizar e fazer com 
que seja cumpridas as metas 
de governo. Claro que o mais 
importante é contribuírem 
em fazer a diferença na vida de 
muitas pessoas.

Já no Executivo temos 
condições de amplificar os tra-
balhos prestados à nossa popu-
lação, à população de uma ci-
dade, por meio dos serviços que 
competem ao município, como 
na saúde, educação, limpeza 
publica, segurança, transporte 

e muitos outros, além da cria-
ção e arrecadação de impostos 
municipais, Sem falar na apre-
sentação de projetos de leis para 
a evolução da cidade e prestação 
de contas do município.

Porém, o grande segredo 
é o trabalho em sintonia. Não 
da para tocar uma cidade, um 
Estado ou um país sem uma 
verdadeira simbiose com os 
parlamentos. Por conhecer a 
Câmara, tenho muito respeito 
por todos que desempenham 
essa função, porque é a primei-
ra pessoa do poder público a 
quem a população recorre.

Por que a pré-candidatu-
ra a deputado federal?

O grupo político do qual 
faço parte entende a neces-
sidade de um representante 
em Brasília, em sintonia tanto 
com a Câmara quanto com o 
Executivo. Me sento honrado 
em ser escalado para essa fun-
ção. Entro nesta missão para 
ajudar na transformação que 
este governo tem feito por São 
Bernardo e para alcançar e aju-
dar outras cidades do ABC e do 
estado de São Paulo.

Quais pontos o sr. acre-
dita que o credenciam para 

Moro diz que pode concorrer a algum 
mandato eletivo nas eleições deste ano

Alckmin pega covid e deve participar por 
vídeo de lançamento da chapa com Lula

Lula pode retomar investimentos com 
responsabilidade fiscal, diz Padilha

O ex-juiz Sergio Moro 
(União Brasil) disse nesta sex-
ta-feira (6) que o futuro políti-
co dele ainda está indefinido 
e que “pode ser” que concorra 
a algum mandato eletivo nas 
eleições 2022. A declaração foi 
feita durante evento organiza-
do pela Amcham em parceria 
com o Brazil-U.S. Business 
Council (BUSBC).

O ex-juiz reforçou que está à 
disposição do União Brasil para 
buscar solução ao País diante 
da polarização entre “dois ex-
tremos”: o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
“Em que posição eu vou jogar 
nessa construção é algo que está 
sendo definido, posso eventu-
almente concorrer a um cargo 
no Congresso ou alguma outra 
coisa”, disse durante o evento.

Moro deixou o Podemos, 
partido pelo qual era pré-can-
didato ao Planalto, e se filiou ao 

União Brasil. A nova legenda do 
ex-juiz desembarcou do projeto 
da terceira via para lançar chapa 
pura na corrida presidencial. O 
pré-candidato pela legenda é o 
deputado federal e presidente 
da sigla, Luciano Bivar.

Parlamentares do União 
Brasil apostam no nome de 
Moro na disputa à Câmara por 

acreditarem que o ex-juiz seria 
um puxador de votos, o que au-
mentaria o número de eleitos e, 
consequentemente, a participa-
ção da legenda nos fundos par-
tidário e eleitoral. Hoje, a sigla 
conta com quase R$ 1 bilhão em 
verbas do fundo partidário e do 
fundo eleitoral para as disputas 
eleitorais deste ano. (AE)

Parlamentares do União Brasil apostam em Moro para a Câmara 

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-governador Ge-
raldo Alckmin (PSB) testou 
positivo para covid-19 nesta 
sexta-feira (6), um dia antes 
do lançamento da chapa do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) ao Palácio 
do Planalto.

Alckmin, que vai concor-
rer como vice de Lula, avi-
sou à cúpula petista do diag-
nóstico, segundo o deputado 
José Guimarães (PT-CE). O 
comitê da campanha decidiu 

O deputado Alexandre Pa-
dilha (PT-SP), um dos integran-
tes da pré-campanha do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) à Presidência, afirmou que 
Lula tem condições de apresen-
tar um plano de retomada dos 
investimentos, preservando a 
responsabilidade fiscal.

O PT quer propor a reto-
mada dos Projetos Prioritários 
de Investimentos (PPI), que 
deram origem ao Programa de 
Aceleração do Crescimento (PEC), 

n ENTRE ASPAS

Na política você não 
escolhe posição, o 
primordial é estar
sempre à disposição

Marcelo Lima

deputado federal?
Em primeiro lugar, apre-

ndi com meu saudoso pai, 
João Lima, a lealdade. Isso 
não tem preço e é à base de 
tudo. A disposição para trab-
alhar por nosso povo, e isso 
tanto eu quanto o prefeito te-
mos provado nas realizações 
do governo à frente de São 
Bernardo. A gestão Orlando 
e Marcelo produziu inegável 
transformação na cidade em 
todas as áreas e em todos 
os bairros. Posso dizer, que 
quando assumimos em 2017, 
a cidade estava abandonada, 
com muitas obras paradas e 
com muito planejamento e 
trabalho conseguimos reto-
mar e finalizar essas obras. 
Conseguimos devolver a dig-
nidade à nossa população. Este 
governo prioriza pessoas.

Como é a sua relação com 
a Câmara Municipal?

A melhor possível. Cada 
vereador representa uma par-
cela da população, e essa gama 
de experiências e pluralidade 
de ideias é fundamental para 
a cidade e para os munícipes 
que eles representam. Trazem 
para o Executivo uma visão e 
demandas que às vezes pas-
sam despercebidas aos nossos 
olhos. (Reportagem Local)

Ipespe: Lula tem 
44% das intenções 
de voto, Bolsonaro 

31% e Ciro 8%
Pesquisa Ipespe divulgada 

nesta sexta-feira (6), a primei-
ra de maio, mostra estabili-
dade no cenário eleitoral. O ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) mantém a liderança 
nas intenções de voto para a 
presidência no 1º turno, com 
44% na pesquisa estimulada. 
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) continua em segundo 
lugar, com 31%.

Em terceiro lugar, está Ciro 
Gomes (PDT), com 8%. Na se-
quência, aparecem João Doria 
(PSDB), com 3% das intenções 
de voto, e André Janones, com 
2%. Simone Tebet (MDB) e 
Luiz Felipe dÁvila (Novo) es-
tão empatados, com 1%. José 
Maria Eymael (PDC), Vera 
Lúcia (PSTU) e Luciano Bivar 
(União Brasil) não pontuaram 
nesta pesquisa.

Nas projeções para segundo 
turno, Lula mantém a liderança 
em todos os cenários testados. 
Contra Bolsonaro, o petista 
teria 54% dos votos e o presi-
dente, 34%. Em cenário com 
Ciro Gomes, Lula registra 52% 
contra os 25% do ex-ministro. 
Na disputa contra Doria, Lula 
pontua 55% e o tucano, 19%.

No levantamento, foram 
entrevistadas mil pessoas entre 
os dias 2 a 4 de maio. A margem 
de erro é de 3,2 pontos porcen-
tuais e o nível de confiança é 
de 95,5%. A pesquisa foi regis-
trada na Justiça Eleitoral sob 
número BR-03473/2022. (AE)

manter o ato político neste 
sábado, 7, em São Paulo, e o 
ex-governador deve partici-
par de forma virtual.

Na última quarta-feira, 
Alckmin se reuniu com o 
ex-ministro Aloizio Mer-
cadante para discutir o pro-
grama de governo de sua 
chapa com Lula. O encontro 
ocorreu na Fundação Perseu 
Abramo, em São Paulo. Na 
reunião, Mercadante pediu 
indicações de nomes técnic-

retirando os investimentos do 
teto de gastos. O PPI foi citado 
como referência por Padilha 
em reunião com integrantes do 
mercado financeiro em São Pau-
lo, na semana passada.

 “Lula já provou que é pos-
sível construir soluções al-
ternativas para retomar o 
crescimento, enfrentar a fome, 
reduzir a desigualdade e ser 
responsável do ponto de vista 
fiscal”, afirmou o parlamentar.

“O PPI foi uma alternativa 

os para debater o programa 
de governo e sugestões ao 
ex-governador, que defen-
deu a necessidade de se 
construir um “pacto repu-
blicano” no país.

Alckmin falou também 
do agronegócio. Parte do 
setor rejeita Lula e prefere 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), mas o ex-governador 
tem tentado reduzir essa re-
sistência ao petista no setor 
rural. (AE)

para o Brasil fazer investimentos 
públicos em habitação, trans-
porte urbano, saneamento, ge-
rando retomada de crescimento, 
geração de empregos e redução 
da desigualdade, com projetos 
que tinham retorno econômico, 
colocando este valor à parte do 
cálculo do superávit primário, 
tendo concordância de todos os 
segmentos sem abalar qualquer 
questão da economia e apostan-
do no planejamento e na previsi-
bilidade”, disse Padilha. (AE)
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No ABC, 330 mil ainda não enviaram 
declaração do Imposto de Renda 2022
A 24 dias do final do prazo, 436,1 mil contribuintes da região já entregaram o documento

A 24 dias do término do pra-
zo para entrega da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF), pouco mais de 330 mil 
contribuintes do ABC ainda não 
enviaram os dados à Recei ta 
Federal. O número re pre sen ta 
43,1% do total esperado pelo 
Fisco pa ra este ano, estima do 
em qua se 767 mil documentos.

O prazo de entre ga dos da-
dos foi estendido para 31 de 
maio, a exemplo do que ocorreu 
em 2020 e 2021. Segundo a Re-
ceita, a prorrogação vi sa mitigar 
eventuais efeitos decorrentes da 
pandemia de covid-19 que pos-
sam dificultar o preenchimento 
correto e envio das declarações. 

Neste ano, a entrega co me-
çou em 7 de março, com atra so 
em relação a anos anteriores. 
A Superintendência da Re cei-
ta Federal em São Paulo in   -

formou ter recebido 436,1 mil 
declarações de contribuintes 
do ABC até 23h59 da quin ta-
feira (veja quadro acima).

Ainda segundo o Fisco, Rio 
Grande da Serra é o município 
mais “adiantado” do ABC, uma 
vez que encami nhou 4,9 mil das 
quase 6,7 mil declarações pre-
vistas para este ano, ou 73,1% 
do total. Depois aparecem Mauá 
(68,0%), Dia dema (63,2%), Ri-
beirão Pi res (62,3%), São Ber-
nardo (55,2%), Santo An dré 
(54,7%) e São Caetano (46,5%).

A multa para quem não 

fizer a declaração ou en tregá-la 
fora do prazo será de R$ 165,74 
ou 1% do imposto de vido, pre-
va lecendo o maior valor.

Com a extensão do prazo, 
as datas permitidas para o 
débito automático do imposto 
a pagar passaram a ser 10 de 
maio, para a primeira cota, e 
até 31 de maio, para as demais. 
Assim, para as declarações 
en viadas após 10 de maio, o 
pagamento da primeira cota 
deverá ser feito por meio de 
Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf).

Caro (a) leitor (a), se o endividamento é uma 
realidade para você ou sua família, precisamos 
abordar o assunto. Porém, é importante deixar 
claro que esse problema não está relacionado ao 

quanto se ganha ou ainda à renda total da família. 
O problema do endividamento surge a partir do 

momento em que a família passa a gastar além da conta, 
adquire produtos que não são de extrema necessidade, 
assume carnês de longo prazo independentemente da 
taxa de juros embutida ou ainda compra os conhecidos 
produtos da “moda”, como o celular de última geração, 
a TV com tecnologia ainda não disponível ou aquela 
geladeira que só falta falar, entre outros.

Para complicar um pouco mais nossa situação, surgiu 
uma pandemia que provocou a parada da economia 
mundial, a perda de inúmeras posições de emprego e a 
redução dos salários médios pagos no país.

Junte tudo isso e você tem o cenário perfeito para 
tirar do trilho qualquer economia, principalmente a 
familiar.

As principais dívidas das famílias brasileiras 
são: cartão de crédito, carnês de lojas varejistas e 
financiamento do veículo e da casa, além do cheque 
especial e de empréstimos bancários de modo geral 
(pessoal ou consignado).

Se você ou sua família estão endividados, não 
desanime, pois existe luz no fim do túnel – e não é o 
farol de um trem.

Algumas dicas ou sugestões podem ajudá-lo a trazer 
as finanças de sua família de volta aos eixos:

– Sente-se com todos os integrantes de sua 
família e, de maneira bem franca, exponha a situação 
financeira de cada um;

– Relacione todas as despesas e os gastos mensais, 
mesmo os de menor valor;

– Apresente também a renda total da família. Essa 
informação é muito importante, e dela devem ser 
deduzidas todas as despesas mensais;

– Separe um tempo para analisar a fatura do cartão 
de crédito, despesa por despesa. Questionem-se sobre a 
real necessidade de cada gasto da fatura;

– Verifique as contas de consumo, como água, energia 
elétrica, telefone, TV por assinatura e acesso à internet. 
Juntamente com sua família, identifique o que pode ser 
reduzido, adotando medidas como: tomar banhos mais 
rápidos, deixar menos luzes acesas, reduzir a quantidade 
de canais da TV por assinatura, entre outros;

– Se tiver de atrasar algum pagamento, dê 
preferência às contas com juros menos elevados. Cabe 
ressaltar que essa é somente uma solução paliativa. Não 
deixe essa prática se tornar comum;

– Se há dívidas bancárias, procure a instituição 
financeira para tentar renegociá-las. O ideal é reduzir o 
valor mensal das parcelas.

Perceba que o proposto é, por meio da 
conscientização e participação de todos os integrantes 
da família, encontrar uma forma de mudar a situação 
financeira em que se encontra.

Assim, tornam-se mais verdadeiras as decisões 
tomadas e ressalta-se o senso comum de economizar em 
tudo o que é possível. Boa sorte!

Tire suas dúvidas em falandofacil123@gmail.com.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro. 
É formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Banking, MBA 
em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é planejador financeiro 
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Família endividada

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n A DATA

31 de maio
é o último dia para a 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda

Outback: boa comida e ótimo atendimento no Praça da Moça

As redes de restaurantes do 
tipo casual dining (do inglês, jan-
tar casual) caí ram no gosto dos 
brasileiros, mas faltavam op ções 
desse segmento em Dia dema. 
O Mania de Chur   rasco era o 
único representante do gênero 
na cidade até o início de abril, 
quando ga nhou a companhia 
de unidade do Outback Steak-
house, que tem em comum 
com o concorrente a localiza-
ção – ambos estão situados no 
Shopping Praça da Moça.

O Outback chegou ao mu-
nicípio 25 anos depois de de-
sembarcar no Brasil com sua 
fórmula consa grada: de co  ra ção 
descontraída e aconchegante, 
porções fartas e bom aten di-
mento. O preço é intermedi á     rio 
entre o das lanchonetes po   pu-
lares (fast food) e o da gastro-

nomia mais elaborada.
A reportagem do Diário 

Re   gional conheceu a unidade 
diademense na semana passa-
da. Logo ao chegar é possí vel 
ates tar a principal caracte-
rística do Outback: o foco na 
experiên cia do cliente. A cordi-
alidade típica da rede marc a o 

atendimento desde a recepção 
até a despedida. Com um sorri-
so no rosto, a outbacker – como 
são chamados os colaboradores 
– não demora a trazer o Out-
bread, o irresistível pão austra-
liano servido como entrada. Na 
sequência veio a Caesar Salad, 
deliciosa e refrescante.

Como prato principal, esco-
lhemos o carro-chefe da rede: a 
costela suína assada e banhada 
no molho barbecue. Pedimos a 
Junior Ribs for Two, duas me-
ias costelas servidas com dois 
acompanhamentos – escolhe-
mos Golden Potatoes (batatas 
douradas com tempero da casa) e 
Aussie Mac n’Cheese (macarrão 
caracolino com creme de queijos e 
croutons). Tudo muito farto, sa-
boroso e servido sem demora. 
Para acompanhar, suco de aba-
caxi e refrigerante (refil).

Ao final, descontados os va  -
lores do pão australiano e do 
refrige ran  te, que são ofere cidos 
como cortesia, a conta ficou em 
R$ 156 – preço mais do que jus-
to, tendo em vista o excelen-
te atendimento e a qualidade 
dos pratos servidos. (AR)

Balanço de declarações entregues no ABC

Angelica Richter/Especial para o DR

IMPOSTO DE RENDA 2022

Fonte: Superintendência da Receita Federal em São Paulo

Município 2021  2022 
 Entregues Previsão Entregues %
Diadema  84.025   84.025   53.075  63,2
Mauá  83.777   83.777   56.929  68,0
Ribeirão Pires  27.033   27.033   16.845  62,3
R. G. da Serra  6.667   6.667   4.872  73,1
Santo André  244.399   244.399   133.666  54,7
São Bernardo  245.242   245.242   135.483  55,2
São Caetano  75.818   75.818   35.239  46,5
ABC  766.961   766.961   436.109  56,9

Rede chega a Diadema com sua fórmula consa grada: de co  ra ção descontraída, porções generosas e cordialidade

n QUEM DECLARA
São obrigados a entregar a 

declaração contribuintes que, no 
ano passado, re   ceberam rendi-
mentos tributáveis superiores 
a R$ 28.559,70. Também deve 
enviar os dados quem recebeu, 
no ano passado, rendimentos 
isentos, não tributáveis ou tri-
butados exclusivamente na fon-
te em valor superior a R$ 40 mil; 
e quem obteve, em 2021, recei ta 
bruta anual decorrente de ati-
vidade rural em valor acima do 
limite de R$ 142.798,50. 

É obrigado ainda a declarar 
quem tinha, em 31 de dezem-
bro de 2021, posse ou pro-
priedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, acima de 
R$ 300 mil; e quem fez ope-
rações em bolsas de valores.

Vale lembrar que o contri-
buinte deve declarar o mon-
tante recebido no âmbito do 
Programa Emer gencial de 
Ma nutenção do Emprego e 
Renda (BEm) em 2021.

O cronograma de cinco lo-
tes para a restituição do IR aos 
contribuintes foi mantido. O 
primeiro está previsto para 
31 de maio. Os segundo e ter-
ceiro lotes estão programados 
para os dias 30 de junho e 29 
de julho. O quarto lote está 
previsto para 31 de agosto e o 
quinto, para 30 de setembro.
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• Conta Corrente

• Máquina de Cartões

• Cartão Empresarial

• Crédito

• Cobrança

• Investimentos 
  e muito mais

Existe alternativa.
Somos uma instituição financeira cooperativa 
que cresce junto com você, sua empresa  
e a sociedade. Por isso, oferecemos soluções 
ideais para o seu negócio prosperar, taxas 
justas e atendimento próximo, humano  
e também digital, em todo o Brasil e na palma 
da sua mão. 

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende 

um mundo melhor.

SAC - 0800 724 7220      Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

Aponte a câmera do 
celular e saiba mais.

Angelica Richter/Especial para o DR

Unidade de Diadema está situada no Shopping Praça da Moça



Em menos de um ano, projeto permitiu reforma de 61 unidades da rede de ensino de Diadema

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

Criado em junho do ano 
passado para facilitar a real
ização de reformas nas esco
las de Diadema, o programa 
Escola Bem Cuidada já mudou 
a cara das 61 unidades da 
Rede Municipal de Ensino de 
Diadema. Durante os quase 
11 meses de existências, a 
iniciativa já repassou às esco
las R$ 17 milhões, quase R$ 9 
milhões somente para serem 
usados em 2022. 

A distribuição dos valores 
é feita a partir da quantidade 
de alunos em cada unidade 
de ensino, que tem autono
mia para utilizar o repasse no 
que considerar mais urgente. 
Esse método permitiu celeri
dade na execução das obras. 
A maior parte das escolas op
tou por reformar as cozinhas. 
Mas foram registradas tam
bém melhorias em painéis de 
energia elétrica, tubulação de 
esgoto e troca de piso.

Uma das novidades deste 
ano é permitir que as uni
dades possam contratar ser
viços contínuos escritório de 
contabilidade para realizar 
prestação de contas; contrato 
de manutenção de elevadores; 

limpeza de caixa d’água; des
ratização e desinsetização, 
carga e recarga de extintores 
de incêndio, entre outros. 

“A prioridade é resolver 
os problemas, mas também 
é permitido investir no em
belezamento do espaço. A 
diferença é evidente e isso 
reflete também na quali
dade do ensino, já que to
dos podem conviver num 
ambiente mais agradável”, 
disse a secretária de Educa

ção, Ana Lúcia Sanches.

n AÇÕES MAIORES
Além do Escola Bem 

Cuidada, a Secretaria de 
Educação também tem rea
lizado reformas maiores em 
escolas que passaram anos 
abandonadas pelo poder pú
blico. Algumas unidades já 
estão recebendo reforma e 
conserto de telhado; pintura 
e reparos no piso, além do 
envio de mobiliário de es

critório, escolar, instalação 
de parques infantis, entre 
outras ações.

No entendimento de Ana 
Lúcia, a reforma do ambiente 
estimula o processo de apre
ndizagem. Os estudantes e 
professores vão a um espaço 
mais acolhedor e seguro. 
Fora que mais de 40 parqui
nhos infantis foram refor
mados, em um investimento 
que girou em torno de R$ 4 
milhões. (Reportagem Local)

Escola Bem Cuidada alcança 
R$ 17 mi em investimentos

José Auricchio lança Programa de 
Manutenção dos Equipamentos de Saúde

Prefeitura de Mauá  afirma que desabastecimento 
de Dipirona afeta rede pública e privada de saúde

O prefeito de São Caetano, 
José Auricchio Júnior, lançou 
na tarde desta sextafeira (6) 
o Programa de Manutenção 
dos Equipamentos de Saúde. 
A iniciativa será realizada nas 
32 unidades da rede, entre elas 
hospitais, UBSs e Centros da 
Terceira Idade. Revisões elé
tricas e hidráulicas, pintura, 
tapeçaria, serralheria, marce
naria, vidraçaria, reparos nas 
coberturas, pisos e paredes são 
alguns dos serviços que já es
tão sendo realizados.

Uma grande novidade é 
o uso da tecnologia. Os ges
tores das unidades de Saúde 
poderão requerer a manuten
ção dos equipamentos de 
forma online. Monitores in
stalados em salas de controle 
serão atualizados em tempo 
real com as ordens de serviço 
e classificação de urgências, 
tipos de serviços e priori
dades. A inovação dará mais 
celeridade à manutenção dos 
equipamentos.

Equipamentos de saúde, 
tanto da rede particular 
quanto da pública, estão en
frentando desabastecimento 
de alguns analgésicos e anti
térmicos injetáveis, em espe
cial, o Dipirona.

A Prefeitura de Mauá es
clarece que o motivo para essa 
escassez é alta na demanda 
que esses medicamentos ti
veram durante a pandemia e 
o consequente aumento no 
preço das matériasprimas, o 
que desestimulou a fabricação 

São Caetano é a primeira 
cidade a contar com este 
sistema em toda a rede públi
ca de Saúde, o que é possível 
graças à integração com a 
plataforma de gestão digital 
do setor (que, entre outros 
aspectos, agrega o prontuário 
eletrônico dos pacientes).

“Este investimento sin
cronizado na manutenção 
dos espaços e na tecnologia 
trará a melhora do aten
dimento na ponta, para a 
população”, ressaltou Auric
chio durante o lançamento 
do Programa, no Complexo 
Hospitalar de Clínicas, no 
Bairro Olímpico.

n PROFISSIONAIS
A equipe técnica é capaci

tada e formada por 60 espe
cialistas, entre eletricistas, 
tapeceiros, marceneiros, en
canadores, engenheiros, pe
dreiros, pintores, telhadistas 
e mecânicos, além de profis
sionais administrativos para 

fazer gestão, priorizar os 
atendimentos por ordem de 
urgência, controlar e planejar 
as estratégias.

Os profissionais foram 
divididos em três equipes 
de manutenção predial: no 
Complexo Hospitalar de Clí
nicas, no Hospital Municipal 
de Emergências Albert Sabin 
e UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Julio Marcuc
ci Sobrinho, e uma terceira, 
para a manutenção dos de
mais equipamentos. O Pro
grama conta ainda com seis 
veículos para o deslocamento 
das equipes.

“Todo serviço de manuten
ção preventiva e corretiva fi
cará mais ágil, supervisionado 
por gestores que organizarão 
toda logística e rotina dos ser
viços. O monitoramento on
line vai possibilitar o aumento 
da produtividade”, des tacou a 
secretária municipal de Saúde, 
Regina Maura Zetone. (Re
portagem Local)

Dino Santos/PMD

Diadema abre licitação para construção 
do Quarteirão da Educação

A Prefeitura de Diadema 
vai abrir a licitação para 
construção do Quarteirão 
da Educação, projeto que 
prevê unificar atividades 
educacionais, culturais e es
portivas em um complexo 
de 12,5 mil metros quadra
dos no Jardim Promissão. 
O edital com as regras do 
processo de contratação 
da empresa que executará 
a obra será publicado na 
próxima segundafeira (9).

Um dos principais 
projetos do PPA (Plano 
Plurianual) Participativo, 
o Quarteirão da Educa
ção será instalado na Rua 
Pau do Café, em terreno 
onde hoje está instalada a 
Emeb Ministro Francisco 
de Paula Quintanilha Ri
beiro. A expectativa de 
investimentos é na ordem 
de R$ 90 milhões.

A estimativa da Secre
taria de Educação é acolher 
260 alunos de 0 a 3 anos, 
512 de 4 a 5 anos, 869 do 
ensino fundamental (1º ao 
5º anos) e 224 da EJA (Edu-
cação de Jovens e Adultos, 
até a 8ª série). O projeto in
clui construção de área de 
teatro, estúdio audiovisual, 
quadras esportivas e pisci
nas cobertas. Haverá ofici
nas de artes cênicas, balé, 
música, ginástica artística, 

e o envase em muitos labo
ratórios. A forma em com
primidos ou em gotas desses 
remédios não foi atingida, o 
desabastecimento envolve 
apenas a fórmula injetável.

Segundo a administração 
municipal, a substituição dos 
medicamentos com estoques 
mais baixos por outros com 
efeitos equivalentes é uma 
alternativa momentânea, 
mas é realizada com cautela 
e avalia da apropriadamente 
pelas equipes médicas compe

tentes, pois outros remédios 
podem apresentar contrain
dicações ou possibilidade de 
efeitos adversos.

“É importante salientar 
que o problema vem sendo 
enfrentando na maioria das 
regiões do Brasil. A Prefeitura 
de Mauá acompanha o caso 
com atenção e mantém con
tato com órgãos de saúde de 
outras esferas do poder públi
co e particular para sanar essa 
situação”, afirma a prefeitura. 
(Reportagem Local)
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Iniciativa já repassou às escolas R$ 17 milhões, quase R$ 9 milhões para serem usados em 2022

natação, hidroginástica e 
capoeira.

“Assim como em 2008 
o Quarteirão da Saúde foi 
um equipamento estrutur
ante para a rede municipal, o 
Quarteirão da Educação será 
uma revolução em Diadema. 
É a união de esforços por 
uma educação de qualidade, 
com atividades culturais e 
esportivas, para oferecer ao 
morador de Diadema uma 
experiência inovadora de 
relação com uma escola”, 
afirmou o prefeito José de 
Filippi Júnior.

n EDITAL
A pasta contendo o edi

tal e seus anexos estará dis
ponível a partir da próxima 
semana na internet, no site:  
www.diadema.sp.gov.br 
(Licitações – Consulta de Edi-
tais e Atas), ou poderá ser 
retirada pessoalmente de 
segunda a sextafeira, das 
10h às 16h, na Secreta ria 
de Obras, situada na Aveni
da Dr. Ulysses Guimarães, 
3.269, Vila Nogueira – é ne
cessário levar um DVD para 
gravação do edital. 

A previsão de abertura 
dos envelopes com as pro
postas para construir o 
Quarteirão da Educação  é 
no dia 10 de junho. (Repor
tasgem Local)



Mauá promove 
vacinação contra 
Covid e gripe no 
fim de semana 
Neste fim de semana, a 

Prefeitura de Mauá realiza 
vacinação contra a Covid e a 
Influenza (gripe). A imuni
zação é voltada aos públicos 
elegíveis de ambas as cam
panhas. A atividade ocor
rerá na Coop (Cooperativa 
de Consumo), localizada na 
Avenida Barão de Mauá, 
1.389, na entrada do Jardim 
Zaíra. A aplicação das vacinas 
será realizada neste sábado 
(7), das 9h às 16h. 

Podem receber a vacina 
contra covid as pessoas 
acima de 5 anos. Os idosos 
com 60 ou mais estão aptos 
a tomar a quarta dose, assim 
com os imunossuprimidos 
a partir de 12 anos. Nesses 
casos, é necessário ter rece
bido a terceira dose há pelo 
menos quatro meses. 

O imunizante da gripe 
está sendo administrado na 
população acima de 60, cri
anças de 6 meses até a vé
spera de completar 5 anos, 
gestantes, puérperas (até 45 
dias do parto), profissionais 
de saúde e pessoas com co
morbidades.  

O público com comor
bidades necessita compro
var a condição por meio 
de receituário, exames ou 
relatório médico. Veja a lista 
no link https://tinyurl.com/
listacomorbidades. Jovens 
de 12 a 17 também devem 
estar acompanhados do res
ponsável e com a carteira de 
vacinação atualizada. (RL)
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Sem condições, mãe entrega filho para amiga criar; Justiça 
determina que a criança seja enviada à Vara da Infância

Especialista explica que a lei não permite que a genitora escolha a quem entregar  o filho, para evitar a venda de crianças

Um caso no ABC causou 
repercussão no último mês. 
Uma mulher teve um filho, 
fruto de uma violência sex
ual. Após o nascimento da 
criança, a mãe biológica não 
conseguia ficar com ela por 
conta do trauma que sofreu. 
A genitora tinha uma amiga, 
que estava há quatro anos 
na fila da adoção e entregou 
o filho para ela criar. A mãe 
adotiva cria o filho da amiga 
há mais de um ano. Porém, a 
Justiça determinou a entrega 
da criança à Vara da Infância, 
apesar de ser bemcuidada 
pela família que a acolheu. 
O caso corre em segredo de 
Justiça, após a família ado
tiva buscar apoio na mídia. 

A questão é: uma mãe 
pode entregar o filho para al
guém de confiança cuidar caso 
não tenha condições? Para 
responder a essa questão, o 

Diário Regional conversou 
com Ariel de Castro Alves, 
advogado, especialista em di
reitos humanos e membro do 
Instituto Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

Segundo Alves, a mãe que 
quer entregar a criança, caso 
não tenha uma avó ou tia que 
possa ficar com ela, por exem
plo, conforme a lei, deve pro
curar a Vara da Infância e será 
orientada sobre como proced
er. “Será feita uma análise cri
teriosa pela equipe técnica da 
Vara para verificar se, de fato, é 
uma decisão definitiva da mãe. 
A mãe, conforme a lei, não 

pode entregar para alguém de 
forma aleatória, para quem 
bem entende. O ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente) 
prevê isso. Até discordo desse 
tipo de previsão e rigidez, mas 
está prevista em lei, para evi
tar a venda de crianças pobres 
a casais ricos, o que era muito 
comum antes da existência do 
ECA, em 1990”, destacou.

Segundo o especialista, a 
criança entregue para a Vara, 
necessariamente, não ficará 
em abrigo. Será verificado se a 
avó materna tem interesse, se a 
mãe biológica mudou de ideia, 
ou ela vai ficar em acolhimento 

familiar com famílias cadastra
das na Vara. “O abrigo deve ser 
excepcional”, afirmou.

n PREVISÃO LEGAL
Para Ariel de Castro, deve

riam existir previsões legais da 
mãe biológica poder escolher 
para quem vai entregar o filho 
ou a filha, até para acompanhar 
o desenvolvimento da criança. 
“Há também a possibilidade de 
mãe estar em depressão pós
parto, não querer a criança no 
primeiro momento e, tempos 
depois, com acompanhamento 
psicológico, ter interesse e a 
possibilidade de conviver e cui

Alesp

Alves: “o casal deveria ter pedido a guarda provisória, de forma liminar, antes de a mãe entregar a criança”

Equipamento cultural recebe espetáculos musicais neste sábado e domingo, a partir das 18h

Em S.Bernardo, Teatro Elis Regina completa 
40 anos com programação especial

Em celebração aos 40 anos 
do Teatro Elis Regina, a Secre
taria de Cultura e Juventude 
de São Bernardo preparou pro
gramação especial para este 
final de semana. Neste sábado 
(7), o equipamento cultural 
receberá Otis Trio e Conde 
Favela Sexteto e, no domingo, a 
Nômade Orquestra e o convida
do especial Projetonave. Ambas 
atrações são gratuitas e terão 
início às 18h. Os musicais são 
voltados ao público com idade a 
partir de 10 anos. 

Em complemento às ativi
dades especiais de aniversário, 
o Projeto Espalhando a Leitura, 
da Rede de Bibliotecas Públicas 
Municipais de São Bernardo, 
estará no local a partir das 16h, 
no formato drivethru, para o 
recebimento e doação de livros.

“É uma alegria ver um dos 
espaços culturais mais im
portantes do ABC cheio de 
vida novamente, revitalizado 
e com programação cultural 
diversificada e acessível a toda 
a população. Da nossa parte, o 
compromisso é por manter o 

trabalho destinado ao fomen
to e expansão da cultura em 
São Bernardo”, ressaltou a 
secretária de Cultura e Juven
tude, Ligia Ramos. 

Entre as atividades de 
comemoração pelo aniversário 
do Teatro Elis Regina, a Secre
taria de Cultura e Juventude 
promoveu enquete nas redes 
sociais para a denominação dos 
quatro camarins do espaço. No 
total foram contabilizadas 883 
participações e os nomes mais 
votados foram: Águas de Mar
ço, Fascinação, Maria, Maria e 
Como Nossos Pais, em referên
cia aos títulos das músicas da 
cantora que denomina o equi
pamento cultural.

n INTERDIÇÃO
Inaugurado na década de 

1980 e referência cultural no 
ABC, o Teatro Elis Regina foi 
interditado em janeiro de 2017 
pela prefeitura devido à ausên
cia de serviços de manutenção 
nos últimos 20 anos. Após bus
cas sem sucesso por recursos 
federais para a realização de 

melhorias no equipamento cul
tural, a revitalização do espaço 
– de 874,27 metros quadrados 
– ocorreu com verba oriunda 
do tesouro municipal.

O teatro recebeu investi
mento de R$ 1,6 milhão para as 
obras de reforma e ampliação. O 
equipamento ganhou 81,20m² 
de área, bem como reforma ge
ral em todos espaços, com troca 
de revestimentos, forros e pare
des, inclusive acústicos, troca de 
todas as instalações elétricas e 
hidráulicas, novo sistema de ar 
condicionado, novas cadeiras, 
acessibilidade nas áreas interna 
e externa, reforma da cobertu
ra, adequação dos acessos exter
nos, bem como a construção de 
novos camarins.

A reinauguração do Teatro 
Elis Regina ocorreu em meio à 
pandemia e, por isso, foi mar
cada por show em formato de 
live com o cantor Pedro Maria
no, filho da cantora Elis Regina. 

O Elis Regina fica na Ave
nida João Firmino, 900, bairro 
Assunção. Mais informações: 
41096262 e 43513479. (RL)

n ENTRE ASPAS

A mãe, conforme a lei, não 
pode entregar para alguém 
de forma aleatória; para 
quem bem entende. 

Ariel de Castro Alves

Divulgação/PMSBC

dar da criança. Se ela entrega 
para Vara da Infância, a crian
ça será adotada por um casal 
desconhecido e nunca mais 
teria notícias da criança.”

Alves afirmou que se exis
tem registros e comprovações 
de que a criança está sendo 
bem tratada, não está em ris
co e tem vínculo afetivo com o 
casal “adotivo”, ela deveria ser 
mantida com a família até o 
final do processo em nome do 
princípio universal dos direitos 
da criança, do “melhor inte
resse da criança”. “A guarda ou 
adoção irregular não significa 
que a criança está em risco 
para ser determinada a busca e 
apreensão e encaminhamento 
dela para abrigo. Essa interpre
tação do ECA é equivocada por 
parte de alguns promotores 
e juízes. Nesse caso do ABC, 
aparentemente, não houve 
sequestro ou subtração da cri
ança, já que a mãe biológica 
entregou espontaneamente ao 
casal”, destacou. 

Segundo Castro, o ideal se
ria que antes da entrega por 
parte da mãe, o casal tivesse 
pedido a guarda provisória da 
criança, de forma liminar, ale
gando que momentaneamente 
a mãe não tinha condições psi
cológicas de cuidar do filho, e 
depois poderiam ter pedido a 
guarda definitiva. “Isso teria 
evitado toda essa situação.”

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

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

INFORME

ELETROCARDIOGRAMA OCUPACIONAL
Os batimentos do coração são originados à partir de 
estímulos elétricos, que surgem em uma das câma-
ras cardíacas, denominada átrio direito. O estímulo 
elétrico gerado neste local passa a percorrer um te-
cido de condução especializado, que funciona como 
uma verdadeira “rede elétrica”, e que percorre todas 
as câmaras cardíacas.
À medida que o estímulo elétrico segue por esta 
rede, ele atua de modo a produzir as contrações car-
díacas. Estas contrações bombeiam o sangue por 
todo o organismo.
O eletrocardiograma é o exame , onde é feito o re-
gistro da variação dos potenciais elétricos, gerados 
pela atividade elétrica do coração. Estes sinais elé-
tricos podem ser detectados na superfície do corpo 
e registrados através da utilização de um aparelho 
chamado eletrocardiógrafo.
O ECG indica a freqüência e o ritmo dos batimentos 
cardíacos (regular ou irregular). Também indica a po-
sição das câmaras cardíacas, e se existe aumento 
de uma ou de mais de uma delas. Através do ECG, o 
médico poderá avaliar o padrão dos sinais elétricos 
cardíacos, que se alteram em presença de muitas 
doenças.

No exame ECG pode mostrar:
1. Batimentos e ritmos cardíacos anormais (arritmias 
cardíacas) 
2. Bloqueios no sistema de condução dos impulsos 
elétricos do coração (congênitos ou causados por 
doenças) 
3. Dilatação do músculo cardíaco, devido à hiperten-

são arterial ou a outras doenças. 
4. Alterações sugestivas de doenças das artérias co-
ronárias, tais como angina ou infarto do miocárdio 
(ataque cardíaco), com diminuição do fluxo de san-
gue para as células cardíacas. 
5. Alterações ou modificações dos eletrólitos do or-
ganismo, tais como  aumento ou a diminuição  das 
taxas de potássio 
Também pode ajudar a diagnosticar as doenças do 
coração ou quando está lesionada as Válvulas do 
Coração.
Este exame não exige preparo especial. O paciente 
tem que estar calmo, antes de proceder o exame é 
aferido a Pressão Arterial do paciente, caso a mes-
ma, estiver fora dos padrões normais, o paciente fica 
em repouso por 20 minutos deitado, decorrido esse 
período a Pressão Arterial é aferida novamente e 
procedemos com o exame em questão.
Decorrido a interpretação do médico cardiologista, 
caso apresentem quaisquer alterações, a medica 
do trabalho para poder fazer a liberação do paciente 
como Apto. Solicita que o funcionário passe com mé-
dico cardiologista para que o avalie, e faça relatório 
médico das condições clínicas do paciente, para po-
der liberar o mesmo para trabalhar em altura e dirigir, 
pois não podemos colocar a vida do funcionário ou 
até mesmo de outras pessoas no caso de motorista 
para trabalhar com quaisquer alterações.

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

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

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

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

CONTATO: 
 Sr. Airço - Cel: (11) 94317-1963 / E-mail: airco.pereira@gmail.com

VENDA-SE APARTAMENTO EM MAUÁ
CONDOMÍNIO DOS CLÁSSICOS

Apto com 82 m², 2 Dormitórios, 1 Suíte, 2 Banheiros (1 com suíte), 
1 Vaga de Garagem Coberta, Área de Lazer com Churrasqueira.

Venda R$ 309.000,00- IPTU R$ 1.100,00
Condomínio R$ 348,00

Rua: Almirante Tamandaré, 640
CEP: 09310-350 - Bairro: Vl Bocaína - Mauá.

Horário de visita: Agendar com um dia de antecedência.

Quem não 
é visto, não é 
lembrado

‘‘
’’

Acessem nosso portal 
e sigam nossas redes sociais

Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

@diarioregionaloficial

@Dregional01

Sede Própria

CRECI J 14371

www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 /     9-6191-5038

GALPÕES INDUSTRIAIS
VENDA E LOCAÇÃO

DIADEMA E SÃO BERNARDO
CODIGOS-2253-2255-2251

2250-2252-2257-2258
CONSULTE 

NOSSO SITE

          Rua Orense n°293 - Diadema - SP

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DIREITO IMOBILIÁRIO

VENDO  PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS

C/2Frentes- área total 1117m2
Util p/empred.vertical

-uso escolar
R$ 1800.000,00

COD.2254

LOTES RESIDENCIAIS
JD RUYCE

6 LOTES- 5,00 X 25,00
= 125,00 M2 

R$ 210.000,00 COD.2247

EDCULA COBERTA 
B.TABOÃO
TERRENO 

5,15 X 28,00= 139,00 M2
R$ 270.000,00 

ACEITA  FINANC.CEF
COD.2244

ÁREA COMERCIAL 
C/2FRENTE

UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL

OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00 

 COD2243

VENDE/ALUGA
APTO-CENTRO DIADEMA

   2Dorm,sala,banheiro.
Cozinha c/ armários 

embutido.
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AVISOS

ä

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CNPJ n° 47.708.771/0001-00

CONTINUAÇÃO ä

CONTINUAÇÃO ä

Antonio de Pádua Chagas
PRESIDENTE

CPF 990.073.988-49

Sr. Luis Claudio Kanashiro 
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF 052.509.298-69

Cezar Susumu Kavassaki
Contador

CRC/SP: 1SP186035/O-9

Relatório da Administração
Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2021.  A Associação continua desempenhando suas funções com 
excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2021 e 2020, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal 
objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade.      

São Bernardo do Campo-SP, 31 de dezembro de 2021
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021.

                                                                                       2.021                             2020
ATIVO CIRCULANTE                                           152.227.980                     30.309.794
CAIXA  1.961 587
BANCO CONTA MOVIMENTO                                  474.197                          54.665
APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             16.624.557                      18.995.380
CONTAS A RECEBER                                               5.166.495                      3.058.302
ESTOQUES                                                               3.539.003                        1.077.263
DEMAIS CONTAS A RECEBER                               1.747.870                          268.597
CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER                           124.673.897                       6.855.000
NÃO CIRCULANTE                                             56.838.552                     55.801.051
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  455.669                           230.004
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO                                  455.669                          230.004
IMOBILIZADO                                                              56.382.883                         55.571.047
BENS MOVEIS E IMOVEIS                                             56.382.883                       55.571.047
ATIVO TOTAL                                                           209.066.532                     86.110.845
                                                                                                      2021                              2020
PASSIVO CIRCULANTE                                           151.588.845                    26.301.799
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES            12.293.505                          7.223.374
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP               1.880.346                            66.868
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                             18.349.382                          7.609.652
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                               1.421.645                           461.021
OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                    93.188                             22.346
VERBAS PÚBLICAS A REALIZAR                           117.550.779                       10.918.538
NÃO CIRCULANTE                                               1.608.387                      3.975.418
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP                    70.015                           203.118
FORNECEDORES LP                                                             0                              57.134
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LP                                  313.397                          369.650
COMPENSAÇÕES PASSIVAS                                  561.504                                     0
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                                  663.473                         3.345.516
PATRIMONIO LÍQUIDO                                             55.069.300                       55.833.628
RESERVA DE REAVALIAÇÃO                             36.191.788                    36.191.788
SUPERÁVIT ACUMULADOS                                             18.078.445                     18.162.448
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 799.066 1.479.392
PASSIVO TOTAL                                                            208.266.532                   86.110.845
Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais      2.021                              2.020
Receitas Operacionais                                           364.424.838                     118.386.435
Receitas com Convênios                                            364.424.838                     118.386.435
(-) Custos dos Serviços Prestados                          -307.212.188                   -95.266.038
Receitas Doações                                                                1.831.931 
Outras receitas                                                                2.092.647                         1.862.797
Receitas com Emendas Parlamentares para Custeio       1.289.938                      4.277.464
Superávit/Déficit Bruto                                             62.427.166                       29.260.658
Depreciações                                                                                         -349.889
Gerais e Administrativas                                            -60.702.872                      -25.579.534
Tributárias                                                                   -21.612                           -10.125
Outras Despesas                                                                 -238.843                       -1.042.257
Total das Despesas Operacionais                            -60.963.327                    -26.981.805
Déficit Antes do resultado Financeiro               1.463.839                       2.278.853
Receitas Financeira                                                  523.839                            199.459
Despesas Financeiras                                                 -318.340                          -178.935
Superávit/Déficit do Exercício                               1.669.338                        2.299.377

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
Patrimonio Social                                                              36.191.788 
No início do Exercício                                              55.833.628 
Reserva de Reavaliação                                                              0 
Ajustes de Exercicios Anteriores                                 -141.000 
 Superávit do Exercício                                                   869.338 
No final do Exercício - 31/12/2021                             56.561.966 

Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2021
São Bernardo do Campo-SP, 30 de janeiro de 2021. O Conselho de Administração da Irman-
dade da Santa Casa de Misericórdia SBC em reunião realizada nesta data, estando presentes 
os membros abaixo relacionados, examinaram as Demonstrações Contábeis do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2021 e as prestações de contas do ano calendário de 
2021, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e Instruções do Tribunal de Contas 
do estado de São Paulo.  
A apresentação foi feita pelo Sr. Antonio de Pádua Chagas, Presidente, sendo que após a 
referida apresentação os membros presentes à reunião deliberarm pela aprovação de contas 
do ano-calendário de 2021, determinando que fosse feita a publicação do balanço. 

Antonio de Pádua Chagas - Presidente
Conselheiros

Marluce Maria de Paula                                          Marcio Reis 
Fabio Prado de Carvalho                                          Odair Cabrera 
Paulo Lewin                                                             João Pedro Teixeira Werneck Vianna
Dennis Machado Chagas                                          Paulo Andre Matta Chagas 
Dorisdaia Carvalho de Humerez                          Paulo Sérgio Guimarães 
Francisvaldo Mendes de Souza                          Paulo Pedro Amorim 
Ana Laura Aoki Sbizera                                          Natacha Kulajew Carvalho 
Carla Danielli dos Santos Carvalho                          Tatiana Cavalcante Resende 
Erledes Elias da Silveira  
Luciana Helena do Nascimento

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Irmandade Santa Casa de Misericórdia SBC, em reunião realizada nesta, 
cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias examinou as Demonstrações Contábeis efinanceiras da Irman-
dade da Santa Casa de SBC referentes ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 
2021, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Notas Explicativas. 
Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal em conformidade com as disposições 
legais pertinentes à matéria, por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à 
aprovação integral e sem qualquer ressalva dos referidos documentos apresentados.

São Bernardo do Campo-SP, 15 de janeiro de 2022.
1ª Titular: Nilton Jose Villa Rubia, 3º Titular: José Luiz do Prado, Suplente: Delbem Ruiz 

Ribeiro da Cunha
Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Entidades Sem Fins Lucrativos - Método indireto

EXERCÍCIO                                                                        2021                                2020
Superávit /Déficit do Exercício                              -1.669.338                       -30.846,58 
Ajustes de Exercícios Anteriores  
Depreciações                                                                         0,00                         45.094,37 
Provisão para Contingências trabalhistas  
AJUSTES DO RESULTADO APÓS EFEITO 
DAS DEDUÇÕES/ADIÇOES -                                             1.669.338                         14.247,79 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
(Aumento) Redução de Ativos  
Contas a receber                                                              -5.166.495                      176.980,22 
Estoques                                                                   -3.539.003,14                      -351.741,91 
Demais contas a Receber                                                                         11.869,22 
Aumento (redução) de passivos  
Fornecedores                                                           12.293.505,24                    5.849.242,30 
Obrigações Trabalhistas                                           3.549.059,35                    4.032.350,92 
Obrigações Fiscais                                                           1.421.645,05                       427.320,43 
Demais Contas a Pagar                                           3.016.483,18                      271.175,73 
                                                                                          20.280.692,82                  10.417.196,91
Disponibilidades Líq das Atividades Operacionais   18.611.354,82                10.431.444,70 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aplicações Financeiras LP  
Investimentos LP  
Aquisição de Ativo Imobilizado e intangivel                        0,00                                0,00 
Disponibilidades Líq das Atividades de Investimentos        0,00                                  0,00 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  
Emprestimos e Finaciamentos Capitados  
Pagamentos de emprestimos e financiamentos             133.103,49                    613.013,96 
Disponibilidades Líq das Atividades de Financiamentos      133.103,49                     613.013,96 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  18.478.251,33                   9.818.430,74 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 19.050.632,00                      675.081,00
caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício  17.100.715,00   19.050.632,00 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 E 2020
VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R$
1. CONTEXTO OPERACIONAL:
A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO é 
uma associação civil privada sem fins lucrativos e/ou econômicas, constituída em 03 de junho 
de 1976, com sede na Avenida Robert Kennedy,2900, Bairro Assunção, no município de São 
Bernardo do Campo, estado de São Paulo.
A Missão da Irmandade é oferecer à população atendimento Filantrópico, SUS e Particular nas 
mais variadas especialidades da área da saúde, além de programas de prevenção e conscien-
tização, em consonância com a função social da Santa Casa, e promovendo aos pacientes e 
suas famílias um atendimento de qualidade de acordo com princípios éticos e humanísticos.
Em 2017, houve adequação no estatuto social abrindo a possibilidade de realizar contrato de 
Gestão de Unidades de Saúdes Públicas. Em 2019 foi assinado com a Prefeitura Municipal 
de Barueri um Contrato de Gestão de nº 091/2019 para gerenciamento, operacionalização 
e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Atendimento Infantil e Pronto Atendi-
mento Adulto que permaneceu válido para todo o ano de 2020. Em 2.020 foi assinado com 
a Prefeitura Municipal de Osasco um Contrato de Gestão Emergencial de nº 097/2020 para 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Socorro 
Dr. Conrado Cesarino Nuvolino que permaneceu vigente até o final de 2020 e estendendo 
para o exercício de 2021.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis, adotadas 
no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFCn 
1.121/08, que aprovou a NBC T l - Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações 
Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios 
e procedimentos específicos de avaliação,  de  registros dos componentes e variações patri-
moniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem 
divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n.º177 de 
10/08/2000 do Ministério Público Federal. A Associação por ser urna Instituição de Assistencial 
social na área de saúde, goza de imunidade de acordo com o artigo 150 inciso VI, letra c e 
artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 1988 e conforme decisões recentes do 
STF em sumula vinculante em Tese Repercussão Geral nº 32, estabeleceu que os critérios de 
exigibilidade de imunidade são determinadas por lei complementar, nesse caso, mediante o 
artigo 14 do CTN. A instituição goza também de imunidade tributária junto a Prefeitura Municipal 
de São Bernardo do Campo-SP, conforme art.150 inciso VI.
a) Apuração do resultado do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, 
e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Re-
cibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, 
em conformidade com as exigências fisco legais.
b) Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros inves-
timentos de curto prazo de alta liquidez.
c) Clientes
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição 

e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período.
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes 
aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da 
Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.). 
e) Imobilizado 
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando 
aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Ga-
nhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos 
líquidos dentro de outras receitas no resultado.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data 
do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e 
o risco de cada transação.
g) Provisões
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou consti-
tuída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja 
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido.
h) Estimativas Contábeis
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte 
da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre 
o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte da Administração, 
vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos 
de numerários disponíveis em caixa, em contas de depósitos bancários e por recursos alocados 
em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. 
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos 
e variações monetárias “pro-rata” dia, incorridos até a data de encerramento dos balanços, 
não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão apresentados nas 
demonstrações financeiras por:
DESCRIÇÃO

Caixa 
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras
TOTAL     

SALDOS
EM

31/12/2021
1961

474.197
16.624.557
17.100.715

SALDOS
EM

31/12/2020
587

54.665
18.995.380
10.493.512

4. CLIENTES:
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços na área da saúde, especifi-
camente serviços ambulatoriais e hospitalares, firmados junto a Prefeitura de São Bernardo do 
Campo, IAMSPE, Planos de Saúde e atendimento à particulares, sendo que, ficam em aberto 
os seguintes valores para o exercício subsequente:

DESCRIÇÃO
 
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
IAMSPE – Inst Assist Med Serv Públicos Est
Irmandade da Casa Misericórdia Mauá
Sist – Sistemas e Planos de Saúde
Nacional Saude
Santo André Plano de Assistência Médica
Biovida Saúde Ltda.
Leader Assistência Medica
Medi – Medical Health 
TRAS-Transmontano Saude
Drumond Adm em Saúde Suplementar Ltda.
Assoc Aux das Classes Laboriosas
Ameplan 
Ameno Assistência Médica
Dona Saude Clinicas Ltda
Unihosp Saude
Pena Saúde
Pessoas Físicas     
TOTAL     

SALDOS
EM

31/12/2021
2.599.348
1.803.082

214
75.206

134.465
141.784
115.676

2.220
12.290
22.918

605
2.336

25.027
33.485

280
313.375

13.388
5.262

5.300.960

SALDOS
EM

31/12/2020
1.093.085
1.908.482

0
0

134.465
10.994
11.371

0
0
0

605
0
0

33.485
280

0
3.058.302

5.CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER
Os valores são referentes aos contratos de gestão na área de saúde, contratos públicos 
conforme segue abaixo:
 
DESCRIÇÃO

Repasse Contrato de Gestão de Osasco 97/2020
TOTAL     

SALDOS
EM

31/12/2021
0,00
0,00

SALDOS
EM

31/12/2020
6.855.000
6.855.000

6. ESTOQUES:
Os valores de estoques foram originados pelos medicamentos, materiais hospitalares e produtos 
de nutrição enteral pertencentes ao hospital.
Produtos de Nutrição Enteral                                                                                              10.008
Materiais Hospitalares                                                                                                       1.507.178
Medicamentos                                                                                                                   1.893.942
Material de Escritório                                                                                                           79.957
Material de Higiene e Limpeza                                                                                            16.937
TOTAL                                                                                                                              3.508.023
7. IMOBILIZADO:
Compões o imobilizado da entidade utilizados para prestação de serviços hospitalares relação 
abaixo:
Bens Imóveis                                                                                                                      Valor                
Terrenos                                                                                                                       14.019.165
Parcela de Reavaliação do Terreno (*)                                                                       36.165.835
Edifício Sede                                                                                                                  6.355.270                 
Parcela de Reavaliação do Edifício                                                                                       25.953
Cabina de Força                                                                                                                  636.172
Poço Artesiano                                                                                                                    275.858
TOTAL                                                                                                                       57.478.253
(-) Depreciação                                                                                                            (3.659.133)
Bens Móveis
Móveis e Utensílios                                                                                                             103.278                       
Equipamentos de Tecnologia e Informação                                                                           117.811                      
Veículos                                                                                                                                 90.000                        
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Hospitalares                                                        2.800.633                  
Equipamentos de Comunicação                                                                                           40.010
Mobiliário Hospitalar                                                                                                             106.442                       
Instalação Equip de Segurança e Instal Hospitalares                                                          126.675                       
Utensílios Hospitalares                                                                                                  1.267.943                     
TOTAL                                                                                                                           4.652.794
(-) Depreciação                        (3.584.596)                 
(*) A Reserva de Avaliação do Terreno e Edificação pertencente à entidade foi realizada em 31 
de outubro de 2.017, pela BINSWANGER BRAZIL conforme laudo BB27134.
Este foi o fato relevante ocorrido no Exercício de 2.017, uma vez que trouxe à realidade os 
valores das Imobilizações Imóveis acrescendo substancialmente o valor das imobilizações e 
sua contrapartida no Patrimônio Líquido.  Outro fato relevante foi a assinatura de contrato de 
gestão com a Prefeitura Municipal de Barueri iniciado em março do corrente ano. Outro fato 
relevante foi a assinatura de contrato de gestão emergencial com a Prefeitura Municipal de 
Osasco iniciado em outubro do corrente ano.
8. PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES
Passivo Circulante e Não-Circulante demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas com 
prazo de até 365 dias como circulante e superior a 365 dias não-circulante
9 . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A entidade possui dois empréstimos ativos em aberto na data do encerramento.
O primeiro firmando em Janeiro de 2.014 firmado junto ao BNDES – Banco Nacional de De-
senvolvimento Nacional, a ser pago em 120 parcelas registrado no passivo circulante e não 
circulante com os saldos em 31/12/2020 registrado abaixo e outro firmado com o Bradesco.
BANCO C                                                                     URTO PRAZO          LONGO PRAZO
BNDES–Banco Nacional de Desenvolvimento               13.021                          280.221
Bradesco                                                                    (17.922)  
Caixa Econômica Federal                                                       2.842  
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.020, o superávit apurado no 
período, destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados 
em cada exercício social, enquanto não aprovados por assembleia do Conselho Deliberativo, 
estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.
11. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE:
Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente 
se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de tran-
sações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os associados.
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente 
é igual ao resultado do exercício.
12 .  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS:
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte 
da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre 
o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte da Administração, 
vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas.
13.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS:
Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, 
acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores 
de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias 
de operação e estabelecimento de sistemas de controles.
A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, pos-
sui em 31 de dezembro de 2020 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
14. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 
O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
A entidade está amparada por imunidade do IRPJ, CSLL e AIR, conforme disposição expressa 
na legislação  vigente.
15. APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS EM GERAL
(a) Resultado do Exercício em conformidade com artigo 14 do CTN:
As receitas e despesas são reconhecidas no resultado do exercício por regime de competência.
Todos os seus recursos foram aplicados na manutenção dos seus objetivos institucionais e 
utilizados no Brasil.
I- Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II- Aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais;
III- Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 
capazes de assegurar sua exatidão.

CONTINUAÇÃO ä
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ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA - CNPJ: 04904390/0001-85
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ATIVO                                  Nota        2021              2020
CIRCULANTE      
Disponível      
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 e 4    
Recursos sem Restrição                   1.543,20         15.665,57 
Recursos com Restrição                      435,17         20.000,00 
Aplicação Financeira - sem Restrição              144.709,41       105.119,12 
Aplicação Financeira - com Restrição              363.459,00       303.094,53 
                                                                                            510.146,78       443.879,22 
Valores a Receber        
Contas a Receber                  17.370,00                 -             
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                             527.516,78                     443.879,22
NÃO CIRCULANTE      
Imobilizado      
Bens Tangíveis                        5  7.125,00           5.643,10 
(-) Depreciação Acumulada                 (7.125,00)        (5.643,10)
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                    -       -   
TOTAL DO ATIVO                 527.516,78       443.879,22 
                                                                                                                             Valores em R$
PASSIVO                   Nota        2021                2020
PASSIVO CIRCULANTE      
Obrigações Tributárias         80,93              25,59              
Outras Obrigações                         47,58                        - 
Projetos Culturais / Convênios       6               363.893,76                      345.224,31 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE              364.022,27       345.249,90 
PATRIMÔNIO LIQUIDO      
Patrimônio Social                        7               98.629,32         78.775,82 
Superávit (Déficit) Período                 64.865,19       19.853,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL              163.494,51         98.629,32 
TOTAL DO PASSIVO                527.516,78       443.879,22 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.       
DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS / DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
CONTA                                               Notas       2021              2020
RECEITAS OPERACIONAIS      
Com Restrição                                   3.1    
Convenio Prefeitura               498.900,00       540.475,00 
Lei Estadual de Incentivo a Cultura              302.387,21         42.835,55 
Receitas Financeiras                   2.812,86                                     -                           
                                                                                            804.100,07       583.310,55
Sem Restrição                                   3.1    
Serviços Prestados                  82.476,00         70.010,00 
Contribuições e Doações    6.811,00                     -
Receitas Financeiras                   7.101,08           6.425,67 
                                                                                              96.388,08         76.435,67 
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                        900.488,15       659.746,22 
Custos dos Projetos                    11    (760.701,30)    (541.735,55)
RESULTADO BRUTO               139.786,85       118.010,67 
DESPESAS OPERACIONAIS    11      
Despesas Administrativas               (72.917,04)      (96.030,95)
Despesas Financeiras                                 (2.004,62)        (2.126,22)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS             (74.921,66)    (98.157,17)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO                64.865,19         19.853,50 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO PARA

 O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS  FINDOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

MÉTODO INDIRETO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras para o período 

findo em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional
A Associação Projeto Brasileiro de Dança, constituída em 28 de janeiro de 2002, é uma asso-
ciação civil, de direito privado e sem fins lucrativos, regida pelo estatuto social e por legislação 
específica com sede no município de Diadema. Tem por finalidade o desenvolvimento de traba-
lhos Educacionais e Culturais, bem como fomentar a produção e divulgação artística, visando o 
desenvolvimento cultural através da realização de eventos artísticos, demonstrações, recitais, 
cursos de formação na área de Dança, mostras, conferências, seminários, palestras, espetá-
culos, participações em festivais, e outras atividades correlatas para alcançar seus objetivos.
Todas as rendas, recursos e eventual resultado operacional, são aplicados integralmente na 
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
2. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas atentando às 
práticas adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – “Entidades sem 
Finalidade de Lucros”, combinada com a NBCTG 1000 (CPC PME) – “Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas”. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como 
base de valor e instrumentos financeiros ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as referidas normas requer 
o exercício de julgamento por parte da administração da Associação no processo de aplicação 
das políticas contábeis.
2.1 Impactos da Pandemia (COVID-19)
Em Janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência global 
face a disseminação da COVID-19, e, em março de 2020, foi declarada como um surto pan-
dêmico pela OMS, de março até 30 de setembro de 2020, as autoridades governamentais 
impuseram confinamento e outras restrições para conter o vírus, ocasionando a suspensão 
ou redução de atividades de empresas em diversos setores da economia, afetando de forma 

substantiva também o Setor Cultural.
Em 2021, com a flexibilização da quarentena, face ao avanço da vacinação em todo o País, a 
Associação retornou com as atividades nos Projetos Sociais/Culturais em que atua, observando 
as orientações dos Órgãos Públicos.
A Associação esclarece que, até a presente data, não observou impactos significativos de-
correntes da COVID-19 nas suas atividades que resultassem em mudanças nas estimativas 
contábeis adotadas.
3. Descrição das principais práticas e políticas contábeis
3.1 Receitas/Despesas operacionais e reconhecimento 
3.1.1 Classificação das Receitas
• Receitas com restrição – vinculadas a projetos
Convênios - compreendem os repasses financeiros de Convênios Municipal/Entidades.
Lei Estadual de incentivo à cultura -compreendem Projetos com incentivos fiscais ProAC.
• Receitas sem restrição – sem vinculação a projetos
Serviços prestados - Compreendem Eventos de Dança, Workshops e Oficinas de Dança e  
Contribuições de Associados
3.1.2 Reconhecimento das Receitas e Despesas
• Receitas Operacionais com restrição são reconhecidas à medida que os custos e despesas 
a serem por elas cobertos são incorridos. 
• As receitas de serviços são reconhecidas quando da sua efetiva realização pelo regime de 
competência.
• A receita financeira é reconhecida pelo método da taxa de juros efetiva. 
• As despesas são registradas à medida que incorridas pelo regime de competência.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários e investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com insignificante risco de mudança de valor.
São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.
Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento, resgatáveis a qualquer momento.
Os recursos financeiros que a Associação possui, mas que estão vinculados a projetos são 
apresentados na rubrica de “Com restrição”.
3.3 Demais contas do ativo circulante
São apresentadas ao valor de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidas.
3.4 Ativo imobilizado 
Demonstrados ao custo histórico de aquisição e o valor da depreciação ou amortização.
A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na Notas 5.
3.5 Passivo circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos e das variações monetárias incorridas.
3.5.1 Projetos Culturais - Recursos a aplicar
Demonstrados por valores recebidos de Lei de Incentivo Estadual, a serem aplicados em 
projetos ao longo do exercício subsequente.
4. Caixa e equivalentes de caixa
                                                                                                       2021              2020
Sem Restrição
Recursos próprios                                                                    146.253            120.785
Com Restrição (*)    
Lei Estadual de incentivo à cultura                                     363.894                        323.095
                                                                                                  510.147                         443.880
(*) Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2021, a Associação recebeu recursos 
captados via Lei Estadual, estes aplicados na realização parcial dos projetos ao longo do 
exercício de 2021, com execução e saldo a realizar em 2022. Tais saldos foram mantidos em 
2021 no ativo em contrapartida no passivo na rubrica “Projetos Culturais/Convênios”.
A Administração da Entidade entende que o montante de caixa e equivalentes de caixa, 
sem restrição, são suficientes para o cumprimento de obrigações de curto prazo e possíveis 
contingências.
5. Imobilizado
O saldo corresponde aos valores registrados como Ativo Imobilizado da Associação, decor-
rente da evolução patrimonial histórica dos bens da instituição, destinados à sua estrutura de 
operação dentro dos seus objetivos, tendo a seguinte posição de saldos no balanço:
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 Aparelhos Elétricos 
 Equipamentos Informática 

2020
Líquido

-
- 
- 

2021
Líquido

-
- 
- 

Depreciação
acumulada

(630)
 (6.495)
(7.125)

Custo
630

6.495
7.125

 
Vida útil 

(em anos) 
10
5

6. Projetos Culturais - Recursos a aplicar
Ao longo dos exercícios de 2020 e 2021, a Associação recebeu recursos da lei de Incentivo 
Fiscal Estadual Proac ICMS e Proac Edital, realizados integralmente e parcialmente no de-
correr do ano de 2021. Tais saldos estão mantidos no passivo na rubrica “Projetos Culturais 
/ Convênios”.
                                                                                                                       SALDOS
PROJETOS                                                                        2021               2020
Scinestesia– Proac Edital 03/2019                                               -           58.325
Dinossauros e Unicórnios– Proac Edital 06/2019                              -           92.633 
Eu Confinado em Mim - Proac Edital 04/2020                    50.040           20.000 
Bailando Em Cirandas II – Proac ICMS 27997                  136.891           131.266 
Produção de Repertórios – Prêmio Governador                               -           43.000 
Scinestesia - Edital Proac 05/2021                                    60.048                     -
A mão do Meio – Edital Proac 06/2021                                    25.020                      -
Nas Águas do Imaginar – Edital Proac 06/2020                    11.722                      -
Antropo100 – Edital Proac  35/2021                                    80.172                       -
                                                                                                  363.893         345.224
Em decorrência da Pandemia da Covid-19, a impossibilidade de realização de algumas ativi-
dades presenciais gerou postergação dos prazos de realização dos projetos/ações culturais 
relativos às captações iniciadas em 2019, dentre as quais, a Associação assim posicionou 
sobre os principais projetos:
Projeto Bailando em Cirandas – etapa 3
Captação em 10/2020, no último bimestre de 2020 a equipe organizou e roteirizou um espe-
táculo virtual protagonizado pelas crianças do Projeto Oficinas para compor a programação 
do 23º Cirandança, iniciaram-se os ensaios por modo virtual e em meados de dezembro o 
espetáculo “Era Uma Casa Muito Engraçada...” foi ao ar, compondo assim, o 23º Cirandança, 
uma das etapas do projeto.
Previsto para realização com Início em 01/02/2020 e fim em 31/12/2021, foi aprovada pelo 
ProAc a prorrogação do prazo final para 31/12/2022 .
7. Patrimônio Líquido
O patrimônio social da Entidade esta representado pelo acréscimo do superávit e/ou pela 
diminuição do déficit apurado em cada exercício e incorporados neste desde sua constituição. 
8. Renúncia Fiscal
A Associação é isenta do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme artigos 150 e 195 § 7º da Constituição 
Federal e  § 1º do artigo 15 da Lei nº 9532 de 10/12/1997.
No município de Diadema, onde esta sediada, a Associação é isenta do pagamento do ISS e 
Taxa de Funcionamento, passando a condição de imune ao ISS conforme processo 16004/2016. 
9. Serviços voluntários
Conforme a ITG 2002, a Associação identificou e mensurou o valor de serviço voluntário 
durante o exercício, este para Diretor Presidente e Tesoureiro, estando assim sumarizados: 
                                                                                                                                     2020 – R$
Diretor Presidente                                                                                                           72.000
Tesoureiro                                                                                                             36.000
                                                                                                                                         108.000
Como não houve desembolso de caixa para os valores discriminados acima, estes não afetaram 
o resultado déficit/superávit da Entidade.
10.Seguros
A Associação não possui apólice de Seguro Empresarial para cobrir eventuais riscos e perdas 
sobre os ativos. Conforme posição da Administração da Entidade, esta desenvolve suas ativi-
dades em locais distintos de sua Sede, e em decorrência disto esta avaliando a contratação 
mais adequada deste seguro bem como dos riscos envolvidos.
As premissas de risco a serem adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria das 
demonstrações financeiras.
11. Despesas e custos por natureza
Descrição                                                                        2021                             2020
Depreciação e Amortização                                                      4.000                                    -
Comunicação                                                                       1.071                            3.652
Serviços Assessoria Contabil                                                       7.496                               7.930
Aluguel                                                                                       3.600                             3.600
Despesas com Eventos realizados                                    54.343                           79.292
Impostos e taxas                                                                       1.340                               314
Despesas de Expediente  e  Insumos                                      1.067                              1.243
Custos Projeto Convenio Pref                                                   498.900                           498.900
Custos Projeto Edital Proac                                                  229.026                             42.636
Custos Projeto Proac Icms                                                    32.775                                200
                                                                                    833.618                           637.767
 Despesas operacionais                                                    72.917                          96.031
Custos na execução dos projetos                                  760.701                               541.736
                                                                                                  833.618                         637.767

Diadema, 31 de dezembro de 2021
FRANCISCA ARLENE RAMOS

PRESIDENTE
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 BALANCO PATRIMONIAL - ABENCO ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA CONQUISTA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CNPJ: 06.951.945/0001-75 
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JOSUE  FRANCO DA SILVA
CPF: 839.310.158-15 

Procurador

WILSON PAULO LEMES
CONTABILISTA

TC CRC: 217596/O-3

Balanço Patrimonial      Jan a Dez/2021     
Ativo 247.485,08
Circulante 113.642,64
Caixa e Equivalente de Caixa 81.398,31
Caixa 279,56
Caixa ABENCO 279,56
Depósitos Bancários à Vista 68,13
Bancos C/Movimento - Recursos Livres 68,13
Banco Itaú 26693-7 - ABENCO 68,13
Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata 81.050,62
Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc. 81.050,62
Caixa Econômica 1538-4 - PMD Creche 30.629,54
Caixa Econômica 1946-0 - SCFV 50.421,08
Créditos 32.244,33
Adiantamentos a Empregados 15.899,03
Adiantamentos a Empregados - Ferias 15.899,03
Valores Pendentes de Prestação de Contas 16.345,30
Repasses de Recursos 16.345,30
Ativo não Circulante 133.842,44
Imobilizado 169.458,84
Utensílios 1.795,00
Instalações 5.534,30
Mobiliários 34.172,39
Veículos 82.563,30
Obras em Andamento 1.905,38
Máquinas Aparelhos e Equipamentos 36.721,17
Bens de uso de Informática 6.767,30
(-) Depreciação Acumulada (35.616,40)
Utensílios e Equipamentos (10.604,24)
Instalações (708,75)
Mobiliários (4.704,29)
Veículos (13.954,32)
Bens de Uso de Informática (5.644,80)
Passivo + Patrimônio Líquido 247.485,08
Circulante 152.223,23
Contas a Pagar 29.144,28
Consignações Vinculadas a Folha de Pagto 168,06
Assistencial e Sindical - Empregados 168,06
Obrigações Tributárias Próprias 11.418,74
Previdência Social - Folha 11.418,74
Obrigações Tributárias - Terceiros 1.269,42
IR - Fonte S/ Aluguel 1.269,42
Obrigações com Empregados 4.193,65
Férias a Pagar 4.193,65
Outras Obrigações - Contas a Pagar 12.094,41
Empréstimos PF (Pessoas Ligadas) a Pagar 3.363,28
Empréstimos PF (Terceiros) a Pagar 8.731,13
Provisões 123.078,95
Provisões Trabalhistas 123.078,95
Provisão de Férias 69.945,78
Provisão Encargos Sociais Férias 53.133,17
Patrimônio Líquido 95.261,85
Patrimônio Social 543.903,97
Patrimônio Social 462.442,49
Variação Patrimonial Instituições 81.461,48
Superávit ou Déficit (448.642,12)
Superávit do Exercício 442.037,70
Déficit do Exercício (890.679,82)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÌCIO
Conta  Descrição Valor
            Receitas 988.899,75
            Custeio - Receitas Próprias 67.546,50
230      Contribuições de Associados 3.136,00
231      Bazar Beneficente 1.779,50
232      Doação Monetária 58.060,00
234      Cantina 4.571,00
            Fundos Próprios e Aplicações 11.793,83
341      Rendimento Aplicação 1946-0 - CEF 2.216,57
343      Rendimento Aplicação 1538-4 9.576,08
344      Rendimento Aplicação 26693-7 - Itaú 1,18
            Atividade Educacional - Convênios 712.320,00
246      Atendimento a Criança - Creche PMD 712.320,00

  Atividade Assistência Social - Convênios          190.575,00
251      Atendimento a Criança - Projeto SCFV 190.575,00
            Receita de Reembolso 6.664,42
350      Reembolso Pessoas Físicas 80,11
351      Créditos Nota Fiscal 6.543,17
352      Receitas - Estornos Bancários 41,14
            Despesas (1.082.798,72)
            Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício            (4.880,00)
146      Honorários Profissionais                               (4.880,00)
            Manutenção de Infraestrutura              (11.415,52)
150      Conservação de Imóveis (6.006,00)
151      Conservação de Equipamentos (2.330,00)
152      Conservação de Instalações (3.079,52)
            Apoio Administrativo (12.546,03)
158      Condução e Passagem (9,00)
160      Material de Limpeza (5.836,25)
161      Material de Escritório (25,00)
164      Combustíveis e Lubrificantes (1.557,62)
346      Material de Cozinha (1.602,80)
347      Alimentação (1.799,26)
349      Cartório e Demais Despesas Legais (1.365,68)

490      Prêmios de Seguros (350,42)
            Despesas Financeiras (4.422,01)
166      Juros Moratórios e Multa (82,82)
167      Despesas e Encargos Financeiros (4.078,16)
168      IRRF / IOF S/Aplicação Financeira (261,03)
            Gastos com RH - Projeto PMD Creche (397.073,08)
360      Bolsa Auxílio - Estagiários (8.378,77)
361      Salários e Ordenados (214.932,61)
362      Férias (1.517,87)
363      13º Salário (20.076,74)
364      INSS Patronal (63.563,50)
366      INSS S/ 13º Salário (5.420,46)
367      FGTS (21.754,01)
368      Biênios (3.339,56)
369      Auxilio Creche (Educação) (1.295,55)
370      PIS S/Fopag (2.901,76)
373      FGTS S/ 13º Salário (1.700,59)
375      PIS S/ 13º Salário (212,51)
378      Vale Transporte (8.111,76)
379      Uniformes (1.710,00)
381      Refeições (1.843,35)
382      Cesta Básica (19.599,72)
383      Benefício Social - Cláusula CCT (2.007,03)
384      Exame Médico Funcionários (245,00)
385      Estudantes Estagiários - CIEE (1.513,98)
386      Seguro de Vida (Funcionários) (2.009,87)
387      Plano de Saúde (14.738,44)
390      Acordo Trabalhista (200,00)
            Gastos c/ Infraestrutura - PMD Creche (513.720,59)
391      Serviços Contábeis - PJ (16.410,00)
392      Manutenção e Conservação Imóvel (210.806,28)
395      Material de Limpeza e Higiene (1.312,79)
396      Material de Cozinha (151,51)
397      Gás de Cozinha (3.010,00)
398      Alimentação (16.816,87)
399      Material e Equipamento Pedagogicos (52.249,79)
400      Materal de Escritório (8,78)
401      Aluguéis (128.711,44)
402      IPTU (14.306,52)
403      Telefone (6.690,12)
404      Energia Elétrica (8.064,26)
405      Água (8.178,26)
406      Internet (190,80)
407      Manutenção de Máquinas e Instalações (46.278,00)
491      Premios de Seguros (535,17)
            Gastos com RH - Projeto SCFV (126.886,96)
410      Salários e Ordenados (69.205,60)
412      13º Salário (6.905,95)
413      INSS Patronal (20.248,16)
415      INSS S/ 13º Salário (1.761,01)
416      FGTS (6.786,38)
417      Biênios (602,32)
419      PIS S/Fopag (1.041,61)
422      FGTS S/ 13º Salário (552,46)
427      PIS S/ 13º Salário (69,11)
432      Vale Transporte (5.066,10)
435      Refeições (14.648,26)
            Gastos c/ Infraestrutura - Projeto SCFV (6.150,00)
446      Serviços Contábeis - PJ (6.150,00)
            Impostos Taxas e Contribuições (5.704,53)
204      Impostos Taxas e Contribuições Municipai (443,53)
356      Contribuições e Imposto Sindical (5.261,00)
            = Déficit  (93.898,97)

Notas Explicativas
1) CONTEXTO OPERACIONAL
A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVA CONQUISTA, fundada em 
15 de novembro de 2003, com seu Estatuto registrado sob o nº 68095 
em 04/06/2004 e reformado em 22 de Setembro de 2017 sob o nº 
075807 é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos 
de caráter de assistência social e promoção da educação gratuita. 
A associação tem como objetivo promover a assistência social e 
educacional gratuita, promover o desenvolvimento econômico, social, 
espiritual e combate a pobreza, atuar na área da assistência social 
aos necessitados através de recursos próprios ou advindos de con-
vênios, parcerias ou de outras formas jurídicas possíveis, estimular 
a solidariedade, o diálogo e a parceria junto a outras entidades de 
atividades que visem os interesses comuns, podendo manter outros 
estabelecimentos em qualquer localidade do país, mediante decisão 
da Diretoria ad referendum da Assembleia Geral. Consta em seu 
Estatuto que a associação não remunera os membros da Diretoria 
e Conselho fiscal não distribuindo lucros ou dividendos a qualquer 
título ou sob nenhum pretexto, sendo que os excedentes de receita, 
eventualmente apurados, serão obrigados e integralmente aplicados 
no desenvolvimento dos objetivos institucionais.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Financeiras estão elaboradas e apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais dis-
posições complementares. Em consonância com a Resolução CFC 
1.409/2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002. - Entidades 
sem Finalidade de Lucros.
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Título: Cemitério Jardim Vale da Paz
 Subtítulo: Edital de Convocação

Ficam os concessionários ou sucessores 
de jazigos do Cemitério Jardim Vale da 
Paz, abaixo relacionados, notificados à 
comparecerem à administração situada à 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 06º andar 
– Pinheiros – SP de segunda a sexta sexta-
feira das 08 às 17hs, no prazo Máximo de 
05 (Cinco) dias úteis contados da data da 
presente publicação para fins de interesse 
pessoal: 
OSMAR RAMOS DE SOUZA
CELIO DE SOUZA BARCELOS
JOSE CARLOS FERREIRA
CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
MARCELO APARECIDO MATSUNAGA
HERCILIA NOGUEIRA ALVES E OU
MARIA AUGUSTA PINTO
JOSE HOSANA SILVA
CARLITO ALVES SANTANA E OU
MANOEL BONIFACIO SANTOS 
JOAO BATISTA DE SOUZA
SEBASTIAO GOMES 
JOSE LUCAS DANTAS E OU
AMELIA MASSARANA VIEIRA ALVES E/OU
JOAQUIM ANTUNES DE SALES
PAULO SERGIO F.DA SILVA E/OU
SEKIYOSHI SAKUMA
MARIA DOS REIS GONCALVES
REGINA DOS SANTOS PINTO
BERNARDO LUIZ SAMPAIO
ALCEBIADES MARQUES E/OU
MARCOS ROGELIO BILATI
JOSE TOME PEREIRA
MARIA DAS DORES DIAS E OU
MARIA JOSE DE OLIVEIRA REIS
JOAO VASILI E/OU
ADELIA MATILDE ALVES PARTELLI
ARTUR CESARIO
ARISTON SIQUEIRA E OU
IDUMI KURIKI
MARIA ANA RODRIGUES DOS SANTOS
LAICE SEBASTIANA FERREIRA DINIZ E OU
MARIA JOSE DA SILVA
DANIELA GOMES MIRANDA
JOSE HILDO DA SILVA
ANTONIO DONIZETE MARTINS E OU
RAFAEL JOSE DA SILVA
PAULINO DA SILVA SANTANA
JOSE PINA FERNANDES
LETICE MARIA DE JESUS E OU
MARIA CARMELITA DA CONCEICAO
ADRIANA DA SILVA
SUSANI SOARES PONTUAL
MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA
WALDEMAR SALVADOR FILHO
JOSE RODRIGUES DA SILVA E OU
MARIA APARECIDA DE FREITAS 
NASCIMENTO 
FRANCISCA MOURA DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OU
MERCEDES GRACIOLLI VASSAO E/OU
EDIR MARIA DA SILVA E OU
WILLYAM ALLAN PEREIRA VIEIRA
MARIA VITALINA DA CONCEICAO E OU
MANOEL VALDEIR R.DE ASSIS E OU
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
GILBERTO DE OLIVEIRA BERLIN
ANTONIA AUGUSTA DE PAULA E OU
SILVINO VIEIRA DOS SANTOS E OU
MARIA RITA TAVARES FARIAS
MIRIAM GOLLOB GARCIA E OU
ADAO CARLOS PEREIRA
LOURDES LUCAS FERREIRA E OU
PAULA FRANCINETE FEITOSA DE MORAIS 
E/OU
MARIA PEREIRA DE LUCENA FERREIRA
ROSA MITUKO LUNGAREZE E OUTROS
MARIA DE LOURDES BRITO E/OU
GERALDO ALIPIO DA SILVA
VERA LUCIA GOMES E OU
MASAO OKANO E FAMILIA
JUCELAINE CRISTINI FERRAZ DA SILVA
HUMBERTO JOSE DE SOUTO
JOSE ROBERTO CUSTODIO GRACIANO
VALTER NASCIMENTO ARAUJO
ADÃO RAIMUNDO DA SILVA
EDNALVA SATELES GONÇALVES
FRANCISCO DE BRITO
NELSON BASSI 
MAYSA MAYARA CRUZ

Fabio Piva torna público que requereu 
ao SEMASA, a Autorização Ambiental para 
intervenção em APP, para construção de 
imóvel comercial na Avenida das Nações nº 
1105, Parque Novo Oratório, Santo André 
– SP, CEP: 09260-000 e declara aberto o 
prazo de 30 dias para manifestação escrita, 
endereçada ao Semasa.

Luiz Gustavo Felicci Juelli torna público 
que requereu ao SEMASA, a Autorização 
Ambiental para intervenção em APP, para 
construção de imóvel comercial na Rua Sil-
veira Martins, nº 200, Bairro Santa Terezi-
nha, Santo André – SP, CEP: 09210-520 e 
declara aberto o prazo de 30 dias para ma-
nifestação escrita, endereçada ao Semasa.

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS DE DIADEMA EDITAL 

CONVOCATÓRIO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema, por seu presidente, ao final assina-
do, com base nos Artigos 20º, §1º e § 2º, 21º, 
I, 26º, I, 27, §1º e §2º, de seu estatuto social, 
faz saber a todos os servidores estatutários 
e celetistas que este edital virem ou dele 
tomarem conhecimento, que será realizada 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
no próximo dia 11 (onze) do mês de Maio do 
corrente ano, às 18:00 horas, com quórum 
mínimo de 2% (dois por cento) dos servidores 
em primeira chamada e  com qualquer núme-
ro de servidores em segunda chamada às 
18:30 horas, na sede desta entidade sindical, 
localizada no número um mil cento e cin-
quenta e seis da Avenida Antônio Piranga, na 
cidade de Diadema, para deliberação sobre a 
CAMPANHA SALARIAL 2022. Cópia deste 
edital será afixada na sede da entidade, e nos 
principais locais de trabalho dos associados. 

Diadema, 07 de maio de 2022. 
Ritchie Soares Barbosa Martins 

Presidente do Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Diadema

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

www.diarioregional.com.br
@diarioregionaloficial

@Dregional01

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

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

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

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

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

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

(11) 4057-9000 -     9 9676-8526 
email: atendimento@diarioregional.com.br

VENDA PUBLICIDADE ON-LINE 
E AUMENTE A SUA RECEITA !

Aumente a receita de sua MEI e venha prestar serviço 
para o DIÁRIO REGIONAL. Nosso jornal on-line a cada 
dia conquista mais leitores e anunciantes. Venha ser 
nosso parceiro. Mais informações com nosso 

Departamento Comercial.
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Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

Vereadores implementam Frente 
Parlamentar de Proteção Animal
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A Petrobras elevou o preço médio da 
gasolina nas refina rias em cerca de 8% 
a partir de hoje (19), após três semanas 
sem mudanças nas cotações. O diesel, que 
teve o último rea juste também há três se-
manas, foi mantido.  O preço mé dio do 
litro da gasolina vendida pela Petrobras 
em suas refinarias passa de R$ 1,84 
para R$ 1,98, o que representa alta de 
R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro 
aumento do ano. O último ocorreu no 
dia 29 de dezembro. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires deu 
início ao Plano de Recuperação de Escolas 
Municipais. Após série de vistorias técni-
cas foram determinadas as demandas das 
unidades e as intervenções que são pri-
oritárias para garantir o retorno seguro de 
estudantes e de profissionais da rede. Ini-
cialmente, o trabalho está sendo feito com 
recursos e equipe própria da prefeitura. 
“Além dos cuidados que te remos na pre-
venção da covid-19, é fundamental que os 
equipamentos públicos também estejam 
em condições de receber os alunos”, afir-
mou o prefeito Clovis Volpi.

O Instituto Butantan pediu à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) o registro emergencial para mais 
4,8 milhões de novas doses da Coro-
navac,. “A autorização para o uso emer-
gencial que a Anvisa concedeu era válida 
para as 6 milhões de doses da vacina, to-
dos elas já distribuídas ao Ministério da 
Saúde. Estamos seguros que essa nova 
análise será feita com a mesma agilidade 
com que ontem liberaram a vacina do 
Butantan, a vacina do Brasil”, disse o go-
vernador João Doria.

Petrobras eleva 
em 8% o preço da 

gasolina e mantém 
valor do diesel

Ribeirão Pires realiza 
manutenção nas 

escolas municipais 
para volta às aulas

Governo pede registro 
emergencial de mais 
4,8 milhões de doses  

da Coronavac

Revitalizado, 
Espaço Verde Chico 
Mendes é reaberto 

ao público

Doria inicia 
vacinação contra 

a covid no interior 
do Estado
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CLIMA
H    je

28º
21º

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã  Tarde  Noite

diadema
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Cadú Bazilevski/PMD

Governo do  Estado de SP

Prefeitura 
implementa 

Patrulha Maria 
da Penha 

Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado

Balança comercial do ABC tem 
superávit de US$ 591 mi em 2020

Os sete municípios encerraram 
2020 com saldo comercial de US$ 
590,8 mi  lhões, resulta do que recolo-
cou a região no ter re no positivo após 
o déficit de US$ 16,4 milhões registra-
do em 2019, segundo dados do Minis-
tério da Economia com pi lados pelo 
Diário Regional. No ano passado, a 
pande mia do novo coronavírus afetou 

tan to as ex portações como as impor-
tações do ABC. Os em barques para o 
exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 
bi   lhões, pior resultado desde 2003. O 
sal do só foi positivo porque o tombo 
nas compras de outros países foi ain da 
maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, 
tam  bém o pior desempenho desde 
2003. Nos dois casos, o recuo se deve 
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Distribuição de vacinas pelo governo 
Bolsonaro começa com atraso e apenas 

dez estados recebem doses da Coronavac

A Prefeitura de Diadema quer re-
forçar a cultura de paz, investir em 
prevenção e proteção social. Por isso, 
o prefeito José de Filippi está imple-
mentando o Projeto Patrulha Maria 
da Penha, pois apesar da Lei Maria da 
Penha e de medidas protetivas, as mu-
lheres continuam alvo da violência do-
méstica e do feminicídio.

Ao menos mais dois Estados iniciaram a vacinação contra 
a covid-19 nesta segunda-feira (18) após o governo fede ral en-
frentar problemas logísticos para distribuir as doses. Depois 
do pontapé de São Paulo neste domingo, Rio e Santa Catarina 

liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

já estão aplicando o imunizante. Além desse locais, só outros 
sete estados haviam recebido as doses até o fechamento da 
matéria: Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

à redução na demanda decorrente da 
cri se sa ni tá ria, tanto no exte rior como 
no Brasil. Co mo resultado, a corrente 
de comér cio (soma das exportações 
com as impor tações) da região caiu 
21%, para pou co menos de US$ 6 bi-
lhões, pior resultado em 17 anos.A 
queda nas importações re  fletiu, prin-
cipalmente, o re cuo de 47,2% nas 

compras ex  ternas de peças e insumos 
para o setor automotivo, principal 
pauta im portadora do ABC. Se gundo 
o Ministério da Economia, essa rubrica 
despencou de US$ 736,5 mi lhões em 
2019 pa ra US$ 388,7 mi lhões no ano 
passado – como resultado da redução 
na produção de veículos, especialmente 
no segundo trimestre.
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