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Prefeitura negocia manutenção de 
agência do INSS, que é esvaziada

Número de casos recua pela 4ª semana 
seguida no ABC, e mortes voltam a cair
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O diretor do Instituto Butan-
tan, Dimas Covas, afirmou que a 
indefinição do go verno da China 
em liberar a exportação do Insu-
mo Farmacêutico Ativo (IFA), ne-
cessário para a produção da Coro-
navac, pode afetar o cronograma de 
vacinação contra a covid-19 a partir 
de junho. Página 3

Sem chegada 
de  insumos, 

vacinação será 
afetada em junho

BUTANTAN

Divulgação

Cedida por Eduardo Minas

Norman Vincent Peale

    A maioria das pessoas 
prefere um elogio que 
prejudique a uma crítica 
que beneficie 

“
“

Sol com 
algumas 

nuvens durante 
o dia. À noite 

o céu fica com 
muitas nuvens, 

mas não 
chove.

Terça-feira
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A General Motors anunciou on-
tem (10) que vai produzir uma picape 
inédita na fábrica de São Caetano. O 
produto in tegra o atual ciclo de inves-
timentos da montadora, que prevê o 
aporte de R$ 10 bilhões até meados 
da década no Es tado de São Paulo. O 
valor será destinado à renovação do 
portfólio e ao desenvolvi mento de 
novas tecnologias. Fontes do setor 
dão con ta de que a nova picape terá 
porte intermediário entre a compac-
ta Montana (que foi produzida em São 
Caetano até o final de abril) e a mé-
dia S10 (feita em São José dos Cam
pos). Assim, brigará no seg  mento 
atual mente ocupado por Fiat Toro e 
Renault Oroch. “O modelo chegará 
para com plementar a linha de pi ca-
pes Chevrolet. Além disso, vai es-
trear um conceito completamente 
ino vador para a marca no segmento 

GM vai produzir nova picape em S.Caetano
Utilitário do porte da Fiat Toro já está em  

fase de desenvolvimento e faz parte do plano  
de R$ 10 bilhões para renovação do portfólio

de utilitários”, afirmou em no  ta o 
presidente da GM Amé rica do Sul, 
Carlos Zarlenga. Atualmente, a Ge-
ne ral Mo tors produz em São Cae-
ta no o hatch Joy, o sedã Joy Plus, a 
minivan Spin e o utilitário esportivo 
(SUV) Tracker. Segundo a monta-
dora, a picape está neste momento 
em fase de desenvolvimento e será 
o próximo integrante da nova famí-
lia de veículos globais da Chevrolet, 
já composta pelas atuais gerações de 
Onix, Onix Plus e Tracker – que têm 
em comum a plataforma mo dular 
GEM, desenvolvida em parceria com 
a chinesa Saic. O anúncio ocorre no 
mo men to em que a GM caiu para a 
terceira posição no ranking nacional 
de vendas de automóveis e comer-
ciais leves (atrás de Fiat e Volks wa
gen), após liderar esse mercado entre 
2016 e 2020.Atualmente, a planta de São caetano produz o SUv Tracker, os compactos Joy e Joy Plus e a minivan Spin

Ministério da Saúde quer estoque com
9 milhões de medicamentos do kit intubação
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PANDEMIA

Coop inicia devolução de R$ 18 milhões  
em sobras para os cooperados

Página 4
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O ABC encerrou a 18ª semana epidemiológica deste 
ano, no último sábado (8), com 254 mortes causadas pela 
covid-19, menor número desde a 9ª semana, no começo 
de março, quando ocorreram 219 óbitos. O total é 30,7% 
inferior ao apurado nos sete dias anteriores, quando foram 
registradas 316 mortes. É o que mostra o painel da Funda-
ção Sistema Estadual de Aná lise de Dados (Seade) com 

base em informações da Se cretaria de Estado da Saúde. 
Já o total de casos de covid-19 caiu pela quarta semana 
consecutiva nos sete municípios. Foram registrados 2.932  
diagnósticos, com queda de 26% ante o apurado na 17ª 
semana. Com os dados de ontem (10), a região chegou a 
7.628 vidas perdidas e 173.628 casos de covid-19 diagnos-
ticados desde o início da pandemia. Página 5
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Imóvel situado na avenida Antonio Piranga foi esvaziado ontem

A Prefeitura de Diadema nego-
cia com o Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) a manutenção de 
agência para atendimento presencial 
na cidade. Na manhã de ontem (10) 
foram retirados todos os equipamen-
tos do prédio na avenida Antonio Pi-
ranga, o qual foi cedido à Previdência 
Social, mas é de res ponsabilidade da 

prefeitura desde 2008. A adminis-
tração municipal e o INSS afirmam 
que técnicos avaliam imóveis na ci-
dade para instalação de novo posto. 
A prefeitura reafirmou o compro-
misso com a manutenção do INSS 
na cidade e reforçou “que fará o que 
for preciso para resolver a situação o 
mais rápido possível.” Página 6

Os sete municípios, seguindo o 
plano de vacinação contra a covid, 
deram início à imunização de pessoas 
com síndrome de Down. Na Capital, o 
governador João Doria acompanhou 
o começo da vacinação desse grupo 
no Jô Cle mente. Página 6

ABC dá início  
à vacinação  
em pessoas  
com Down

covID-19

A Prefeitura de Ribeirão Pires  
planeja retomar o Núcleo de Edu-
cação Ambiental (Nearp), que está 
com atividades paralisadas há três 
anos. A previsão é que ainda este 
mês seja definida toda a reformula-
ção e os membros – com postos por 
integrantes das duas secretarias – 
escolhidos. Página 5

Prefeitura estuda 
retomar núcleo 

de educação 
ambiental
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Alex Cavanha/PMSA
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PONTO DE  VISTA     

Tudo que vem de mão 
beijada não tem valor

Vejo muitas pessoas recla-
mando que precisam ser aju-
dadas, mas não fazem nada 
para justificar essa ajuda.

Há milhares de seres hu-
manos que realmente pre-
cisam ser ajudados, os doen-
tes, os inválidos e outros, mas 
a grande maioria da popula-
ção, não. Precisam é de em-
prego e frentes de trabalho, 
até para serem felizes e úteis 
à sociedade.

Sempre digo e defendo que 
cada um tem que demonstrar 
o mínimo de boa vontade para 
fazer algo útil e procurar o seu 
lugar na sociedade.

O que mais vejo, no en-
tanto, são muitas pessoas 
reclamando, sem ajudar em 
nada para melhorar, jogando 
a culpa em cima dos outros, 
tentando justificar a própria 
incompetência. Ora, parem 
de reclamar um pouco e fa-
çam algo útil. Tentem mudar, 
tirem o negativismo de den-
tro de si.

Sejam mais otimistas.
Dia desses vi em Santo 

André  uma medida excelente 
do governo municipal, crian-
do mil vagas para o Programa 
Frente Social de Trabalho, 
sendo 500 para mulheres 
e 500 para homens, todos 
maiores de 18 anos, que rece-

Freixo pede que TCU investigue 
‘orçamento paralelo’ de Bolsonaro
Recurso seria usado para ampliar a base de apoio do governo federal no Congresso

O deputado federal Mar-
celo Freixo (PSOL-RJ), líder 
da minoria na Câmara, en-
trou nesta segunda-feira 
(10) com representação no 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) pedindo a investiga-
ção do orçamento paralelo 
operado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
para ampliar a base de apoio 
do governo no Congresso. O 
manejo de R$ 3 bilhões em 
emendas, boa parte delas 
destinada à compra de tra-
tores e equipamentos agrí-
colas com sobrepreço, foi reve
lado pelo Estadão na edição 
deste domingo

No documento, Freixo 
pede a investigação de Bol-
sonaro, do ministro do De-
senvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, e do presi-
dente da Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), Marcelo Moreira. 
Isso porque a pasta e a em-
presa estatal têm sido o ata-
lho preferencial para direcio-
namento das verbas.

“É um absurdo que o go-
verno federal siga patroci-

nando seus aliados, incluídos 
antigos e atuais presidentes 
das casas parlamentares, para 
manejo de interesses particu-
lares com evidente desvio de 
finalidade e superfaturamen-
to”, diz um da representação. 
“Tais verbas poderiam ter 
sido utilizadas no combate a 
pandemia da Covid-19, sobre-
tudo na compra de vacinas”, 
acrescenta o deputado.

A investigação jornalística 
do repórter Breno Pires durou 
três meses e trouxe a público a 
liberação sigilosa dos recursos 
para serviços de obras e com-
pras de tratores e máquinas 
agrícolas, por preços até 259% 
acima dos valores de referência 
fixados pelo governo, indica-
dos por um grupo escolhido 
a dedo de deputados e sena-
dores, no final ano passado. É 
um dinheiro paralelo ao pre-
visto nas tradicionais emendas 
individuais a que todos os con-
gressistas têm direito, aliados 
ou oposicionistas.

n OFÍCIOS
A constatação foi refor-

çada a partir da análise de 
mais de 101 ofícios de depu-

PDT envia ao Supremo notícia-crime contra o presidente
O PDT enviou ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) mais 
uma notícia-crime contra o 
presidente Jair Bolsonaro, atri-
buindo ao chefe do Executivo 
supostos crimes de perigo con-
tra a vida da população e charla-
tanismo em razão da “excessiva 
difusão” da cloroquina, medi-
camento sem eficácia compro-
vada contra a covid-19.

Em documento datado da últi-
ma quinta-feira, dia 6, o partido 
defende a abertura de inquérito 
contra o presidente com base nos 
artigos 132 e 283 do Código Penal, 
que preveem penas de detenção 
de três meses a um ano, cada.

Segundo o PDT, Bolsonaro 

incorre nos crimes “ao fazer 
propaganda massiva de que a 
cloroquina é medida infalível 
para promover a cura da co-
vid-19”, sem estudo científico 
que comprove a eficácia do me-
dicamento. Além disso, a leg-
enda aponta que o presidente 
“mobilizou todo o aparato es-
tatal para que a distribuição 
do medicamento virasse uma 
política de governo”.

Na notícia-crime, o PDT 
cita o aumento na produção 
de cloroquina pelo Exército 
- alvo de pedidos de investi-
gação - e lembra a decisão da 
Justiça Federal em São Paulo 
que proibiu a Secretaria Espe-

cial de Comunicação Social do 
governo federal de promover 
campanhas publicitárias de-
fendendo “tratamento pre-
coce” contra o coronavírus ou 
remédios sem eficácia com-
provada para tratar a doença.

Como mostrou o Estadão, 
a insistência do presidente Jair 
Bolsonaro no chamado “trata-
mento precoce” foi um dos pon-
tos centrais dos primeiros depoi-
mentos prestados à CPI da covid 
na semana passada. (AE)

tados e senadores enviados 
ao Ministério do Desenvolvi-
mento Regional e a órgãos 
vinculados à pasta, com in-
dicações para obras e com-
pras públicas, que foram in-
variavelmente acolhidas pelo 
governo. Nos documentos, 
parlamentares usaram ex-
pressões como “minha cota”, 
“fui contemplado” e “recur-
sos a mim reservados”.

Oficialmente, o próprio 

Bolsonaro vetou a tentativa 
do Congresso de impor o 
destino de um novo tipo de 
emenda (chamada RP9), cri-
ado no seu governo, por “con-
trariar o interesse público” e 
estimular o “personalismo”. 
O esquema de orçamento se-
creto atropela a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
e posições assumidas por ele 
na campanha e já no exercício 
do mandato. (AE)

Carolina Antunes/PR

Valter Campanato/Agência Brasil

Freixo: “é um absurdo que o governo siga patrocinando aliados”

Bolsonaro é defensor do  chamado “tratamento precoce”

berão um salário mínimo 
(R$1.100), cesta básica em 
dinheiro, refeição, cursos de 
capacitação e outros benefí-
cios. Eles irão trabalhar/pro-
duzir em programas de zela-
doria, manutenção, limpeza, 
ajudando a cuidar da cidade 
e ao mesmo tempo resgatan-
do a própria dignidade.

São exemplos como este 
que ajudam as famílias a 
sobreviverem sem deixá-
las tristes, pois não estão 
recebendo esmola, estão 
trabalhando. São pessoas 
necessitadas e que ajudarão 
a cidade e a si próprias, sem 
perder a cidadania.

Conheço muitas pessoas 
de origem humilde que ti-
veram alguma oportuni-
dade e hoje são vitoriosas. 
Se lá atrás, tivessem rece-
bido de mão beijada, talvez 
não teriam saído da miséria.

Amigos, vamos deixar de 
justificar as nossas derrotas. 
Com saúde não pode haver 
derrota. Vamos parar de rec-
lamar e seguir em frente. A 
culpa está dentro de nós.

Milton Bigucci  é presidente 
da construtora MBigucci e 

conselheiro vitalício e membro 
do Conselho Fiscal da 

Associação dos Constru
tores do Grande ABC

ONG doa 50 vezes mais cestas 
que programa Pátria Voluntária

O programa Pátria Vol-
untária, coordenado pela 
primeira-dama Michelle Bol-
sonaro, distribuiu pouco 
mais de 27 mil cestas básicas 
e 38,5 mil quilos de alimen-
tos desde que foi criado, 
em julho de 2019. Os da-
dos foram informados pela 
Casa Civil e pela Secretaria 
de Comunicação Social da 
Presidência após o Estadão 
revelar que o programa prati-
camente não recebe novas 
doações desde julho do ano 
passado. O número de cestas 
básicas distribuídas até agora 
corresponde a 1,93% do que 
a ONG Ação da Cidadania 
doou apenas no período da 
pandemia, de março de 2020 
até o dia 30 de abril.

Fundada pelo sociólogo 
Herbert de Souza, o Beti
nho, a Ação da Cidadania 
entregou, sozinha, aproxi-
madamente 14 milhões de 
quilos de comida - o equiva-
lente a 1,4 milhão de cestas 
básicas - desde o início da 
crise sanitária. A ajuda ben-
eficiou mais de 4 milhões de 
pessoas, segundo a ONG. De 
fevereiro para cá, a entidade 
distribuiu 350 mil cestas a 
1,5 milhão de famílias.

Para efeito de compa-
ração, pode-se dizer que, 
em pouco mais de um ano, 

no período da pandemia, a 
ONG ofereceu 50 vezes mais 
cestas do que o programa de 
Michelle em toda a sua exis-
tência e, no período de três 
meses, 12 vezes mais.

Em outra frente, a Força 
Sindical anunciou que iria 
distribuir, a partir de 1º 
de maio, 15 mil quilos de 
alimentos. A oferta, em um 
único dia, equivale a mais 
da metade do que o Pátria 
Volun tária doou em quase 
dois anos de existência.

Propaganda, porém, não 
faltou para que o programa 
da primeira-dama decolasse. 
Reportagem do Estadão 
mostrou que o gasto da 
ação com publicidade (R$ 
9,3 mi lhões) é maior que as 
doações destinadas pela ini-
ciativa (R$ 5,8 milhões) até o 
momento. O governo alocou 
mais dinheiro para promover 
a campanha de Michelle, por 
exemplo, do que para divul-
gar o combate ao mosquito 
Aedes aegypti.

A Casa Civil justificou 
a disparidade sob o argu-
mento de que  “os recursos 
são empenhados à medida 
que os editais públicos são 
lançados e todo o processo é 
devidamente internalizado 
e concluído, o que exige um 
tempo maior”. (AE)
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Governo quer estoque com 9 mi de 
medicamentos do ‘kit intubação’

Em 30 dias, o Ministério da Saúde deve comprar 13 milhões de frascos da indústria nacional

Américo Antonio/Sesa

Ministério deve lançar em breve  pregão para compra de kits

Depois de Estados relatarem 
falta de medicamentos para in-
tubar pacientes internados com 
covid-19, o Ministério da Saúde 
quer formar um estoque regula-
dor dos produtos que compõem 
o chamado “kit intubação” para 
evitar novos riscos de desabas-
tecimento. A intenção é que o 
País tenha produtos para três 
meses, o que, nos cálculos inter-
nos feitos pelo governo no pico 
da pandemia, representa nove 
milhões de remédios.

O “kit intubação” é formado 
por sedativos, anestésicos e blo-
queadores neuromusculares. 
Esses remédios garantem que o 
paciente seja intubado sem sen-
tir dor e sem tentar arrancar o 
tubo em reação involuntária. O 
secretário executivo do Minis-
tério da Saúde, Rodrigo Cruz, 
disse ao Estadão/Broadcast que 
a estratégia do governo é atuar 
em diferentes frentes para for-
mar esse estoque, que poderá 
ser mantido nos Estados, para 
facilitar a logística.

Em 30 dias, a pasta deve 
comprar 13 milhões de frascos 
de medicamentos da indústria 
nacional, que já foram licitados. 
Além disso, está prevista a com-
pra de sete milhões de unidades 
dos Estados Unidos, o que, 

segundo o secretário, está em 
“tratativas bem avançadas”.

Essa aquisição é feita via 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas), braço da Or-
ganização das Nações Unidas, 
que é quem faz a negociação em 
nome do Brasil. A ideia é usar os 
produtos à medida que as com-
pras forem sendo efetuadas, 
mas mantendo um estoque 
mínimo de nove milhões.

O ministério pretende ain-
da lançar em breve um novo 
pregão para a compra direta dos 
medicamentos com laboratóri-
os nacionais e internacionais. 
E fazer uma nova licitação para 
registro de preços, que funciona 
como uma lista dos produtos 
que serão entregues ao longo do 
tempo pela empresa ganhadora 
e que podem ser adquiridos 
também por Estados e mu-
nicípios que aderirem à ata de 
registro de preços.

n ESTOQUE
Apesar de avaliar que a 

pressão pelos medicamentos 
diminuiu nas últimas semanas 
com a queda nas contamina-
ções, o ministério decidiu man-
ter um estoque de três meses 
para evitar “sustos” como o que 
ocorreu com a segunda onda 

de contaminações. Segundo 
Cruz, o consumo nas últimas 
semanas é de três milhões de 
medicamentos por mês. Assim, 
a intenção é que esse estoque 
tenha cerca de nove milhões 
de medicamentos para formar 
esse “colchão” que a pasta avalia 
ser necessário.

“Isso é uma estratégia de 
planejamento, eventualmente 
esperando uma alta demanda 
ou, se vier, uma terceira onda. 
As curvas mostram uma di-
minuição da demanda da in-
fraestrutura hospitalar. Está 
ainda alta, mas já há sinaliza-

ção de queda”, disse o secre-
tário executivo. 

Apesar da redução da 
pressão sobre a rede hospitalar, 
levantamento do Conselho 
de Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de São Paulo 
(Cosems-SP) divulgado na sex-
ta-feira, aponta que os estoques 
baixos do “kit intubação” são 
baixos. Segundo o balanço, há 
bloqueadores neuromuscula-
res suficientes para até uma 
semana em 62% das unidades 
de saúde das 260 cidades que 
informaram dados sobre abas-
tecimento. (AE)

Sem IFA, vacinação pode ser afetada a 
partir de junho, alerta Dimas Covas

Polícia Civil prende suspeito de planejar ataque à escola na zona sul de São Paulo

Lewandowski dá 48 h para Anvisa explicar 
pendências para importação da Sputnik V

A indefinição para o go-
verno da China liberar a expor-
tação do Insumo Farmacêutico 
Ativo (IFA), necessário para a 
produção da Coronavac, pode 
afetar o cronograma de vacina-
ção contra a covid-19 a partir de 
junho, afirmou nesta segunda-
feira (10) o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas. Há a 
expectativa de que o insumo 
seja liberado até próxima quin-
ta-feira e, assim, chegaria até o 
dia 18, mas o envio ainda não foi 
confirmado. O anúncio foi feito 
durante a entrega de 2 milhões 
de doses da vacina para o Pro-
grama Nacional de Imunizações 
(PNI), do Ministério da Saúde.

“Para maio, temos a entrega 
desta semana, 2 milhões no dia 
de hoje (segunda), mais 1 mi-
lhão na quarta-feira e 1 milhão 
e 100 na sexta. A partir daí, não 
tere mos mais vacinas, porque 
não recebemos o IFA. Então, 
aguardamos a chegada desse 
material para que isso possa ser 
processado. Situação parecida 
com essa também é enfrentada 
pela Fiocruz, que a informação 

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), deu 48 horas 
para que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
informe detalhadamente quais 
são os documentos penden-
tes para uma análise defini-
tiva do pedido de autorização 
temporária para importação 
da vacina russa Sputnik V No 
mês passado, a diretoria cole-
giada da agência rejeitou por 
unanimidade a solicitação de 
governadores, embasando sua 
decisão na falta de dados bási-
cos e em falhas identificadas 
pela área técnica.

Além de prestar as infor-
mações, a Anvisa também 
deve garantir que o Governo 
do Maranhão acompanhe o 
processo administrativo in-
terno para aprovação do imu-
nizante contra a covid-19.

“Preliminarmente, in-
forme a Anvisa, em 48 horas, 
de maneira pormenorizada, 
quais os documentos faltantes 
para uma análise definitiva 
do pedido de autorização ex-

que tenho é que não teve o seu 
IFA liberado. Preocupa muito, 
porque o cronograma de vacina-
ção, não neste momento, mas 
a partir de junho, poderá sofrer 
algum impacto.”

Segundo Covas, a liberação 
aguardada é de 4 mil litros do 
insumo.  O diretor do insti-
tuto e o governador João Doria 
voltaram a atribuir a dificuldade 
para o IFA ser liberado à postura 
do presidente Jair Bolsonaro e 
membros do governo federal, 
que fizeram declarações ofensi-

cepcional e temporária de 
importação e distribuição da 
vacina Sputnik V, subscrito 
pelo Estado do Maranhão, 
sem prejuízo de franquear-lhe, 
de imediato, o pleno acesso 
aos autos do Processo SEI no 
25351 908872/2021-00, o 
qual, segundo alega, tem sido 
obstado pela Agência”, diz um 
trecho do despacho.

vas contra a China.
“O mesmo laboratório, Sino-

vac, disponibiliza insumos para 
um país vizinho, o Chile, que 
não agride a China, que não 
tem o seu presidente falando 
mal do governo chinês, do povo 
chinês e de sua vacina. O fluxo 
é normal de entrega desses in-
sumos para o Chile. Por que 
não é para o Brasil? Razões de 
ordem diplomática e as formas 
desastrosas de manifestação em 
relação ao governo da China”, 
afirmou Doria. (AE)

Na semana passada, o go-
vernador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB) acionou o tribu-
nal afirmando que novas evi-
dências poderiam levar à reava-
liação dos pedidos pela agência. 
Dino integra o Fórum de Go-
vernadores do Nordeste, que 
em março anunciou a compra 
de 37 milhões de doses da vaci-
na russa.  (Agência Brasil)

Covas e Doria criticam postura do governo federal

Lewandowski quer saber quais os documentos faltantes 

Governo do Estado de SP Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Polícia Civil de São 
Paulo prendeu nesta se-
gunda-feira (10) um ho-
mem de 19 anos suspeito 
de planejar um ataque a 
alunos de uma escola no 
bairro de Americanópolis, 
na Zona Sul da capital pau-
lista. Ele foi detido na mes-
ma região onde está loca-

São Paulo muda horário de rodízio 
para período de restrição

Desde esta segunda-feira 
(10) está em vigor na capital 
paulista o novo horário do 
rodízio de veículos noturno. 
Segundo a Prefeitura de São 
Paulo, em razão da alteração 
do período de vigência do 
toque de restrição estadual, 
a restrição de veículos de 
passeio passará a vigorar de 
segunda a sexta-feira, das 
21h às 5h do dia seguinte, de 
acordo com o final da placa, 
inclusive nos feriados.

A medida, adotada desde o 
dia 22 de março, tem o objeti-
vo de diminuir a circulação no 
horário noturno, acompan-
hando a restrição decretada 
pelo Estado. O governo de São 
Paulo anunciou na tarde de 
sexta-feira  a prorrogação da 
“fase de transição” do Plano SP, 
entre a vermelha e a laranja, 
até o próximo dia 23, para con-
ter a disseminação do novo 
coronavírus em todo o Estado.

Em 28 de abril, esse fasea_
mento, que entrou em vigor 
em 18 de abril, já havia sido 
prorrogado até 9 de maio. De 
acordo com as novas regras, o 
horário de funcionamento dos 
estabelecimentos foi ampliado 
das 20h para até as 21h e a ca-
pacidade de lotação do espaço 
também aumentou para 30%. 

As medidas começaram a valer 
a partir de sábado.

Rodízio municipal para 
veículos de passeio:

Final de placa - dia da 
semana

1 e 2 - das 21h de segunda-
feira às 5h de terça

3 e 4 - das 21h de terça-fei-
ra às 5h de quarta

5 e 6 - das 21h de quarta-
feira às 5h de quinta

7 e 8 - das 21h de quinta-
feira às 5h de sexta

9 e 0 - das 21h de sexta-
feira às 5h de sábado

Caminhões e demais 
res trições

Para os caminhões con-
tinuam valendo as regras do 
rodízio tradicional, das 7h às 
10h e das 17h às 20h, de acor-
do com o final da placa.

Ficam mantidos também o 
funcionamento da Zona Azul e 
o horário das demais restrições 
existentes na cidade: Zona de 
Máxima Restrição à Circula-
ção de Caminhões (ZMRC) e a 
Zona de Máxima Restrição aos 
Fretados (ZMRF). Transitar em 
locais e horários não permiti-
dos implica em infração de nível 
médio, resultando em multa no 
valor de R$ 130,16 e acréscimo 
de 4 pontos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA

lizada a unidade de ensino.
Segundo a polícia, o 

planejamento do ataque foi 
descoberto pela área de in-
teligência do Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais (Deic) da polí-
cia. A partir da informação, 
agentes da 1ª Delegacia da 
Divisão de Crimes Ciber-

néticos (DCCiber) con-
seguiram acessar trocas de 
mensagens do suspeito em 
uma rede social. 

“Os conteúdos dos textos 
permitiram a obtenção de 
quebra de sigilo o que con-
tribuiu para coleta de mais 
provas que foram remetidas 
à Justiça. A partir de então, 

foram expedidos mandados 
de busca e apreensão e de 
prisão contra o rapaz”, de-
stacou a polícia em nota.

O homem foi encontrado 
e preso na casa de um tio, 
no bairro Capão Redondo, 
na Zona Sul da capital pau-
lista. Também foi apreendi-
do o celular que ele usava no 

planejamento do ataque. 
De acordo com a polícia, 
o suspeito homenageava o 
autor do massacre de sete 
pessoas em uma escola es-
tadual em Suzano, ocorrido 
em março de 2019: o suspei-
to usava a foto do assassino 
para ilustrar uma de suas re-
des sociais e criou um e-mail 

com o nome dele. 
O equipamento foi en-

caminhado ao Instituto de 
Criminalística (IC), respon-
sável pela análise pericial. A 
Polícia Civil continua as in-
vestigações para identificar 
e prender ou tros envolvi-
dos no esquema crimino-
so. (Agência Brasil)
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GM vai produzir em S.Caetano nova 
picape para concorrer com a Fiat Toro
Utilitário já está em fase de desenvolvimento e faz parte do plano de R$ 10 bilhões para renovação do portfólio

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A General Motors anunciou 
ontem (10) que vai produzir 
uma picape inédita na fábrica de 
São Caetano. O produto in tegra 
o atual ciclo de investimentos da 
montadora, que prevê o aporte 
de R$ 10 bilhões até meados da 
década no Es tado de São Paulo. 
O valor será destinado à renova
ção do portfólio e ao desenvolvi
mento de novas tecnologias.

Fontes do setor dão con ta 
de que a nova picape terá porte 
intermediário entre a compac ta 
Montana (que foi produzida em 
São Caetano até o final de abril) 
e a mé dia S10 (feita em São José 
dos Campos). Assim, brigará no 
seg  mento atual mente ocupado 
por Fiat Toro e Renault Oroch.

“O modelo chegará para 
com plementar a linha de pi
ca pes Chevrolet. Além disso, 
vai estrear um conceito com
pletamente ino vador para a 
marca no segmento de utili
tários”, afirmou em no  ta o 
presidente da GM Amé rica 
do Sul, Carlos Zarlenga.

Atualmente, a Gene ral Mo
tors produz em São Cae ta no 

o hatch Joy, o sedã Joy Plus, a 
minivan Spin e o utilitário es
portivo (SUV) Tracker.

Segundo a montadora, a 
picape está neste momento 
em fase de desenvolvimento e 
será o próximo integrante da 
nova família de veículos glo
bais da Chevrolet, já composta 
pelas atuais gerações de Onix, 
Onix Plus e Tracker – que têm 
em comum a plataforma mo
dular GEM, desenvolvida em 
parceria com a chinesa Saic.

O anúncio ocorre no mo
men to em que a GM cai para a 
terceira posição no ranking de 
vendas de automóveis e comer
ciais leves (atrás de Fiat e Volks
wagen), após liderar esse mer
cado entre 2016 e 2020.

A perda de participação da 
marca coincide com a interrup
ção na fábrica de Gravataí (RS), 
que produz o Onyx – modelo 
mais vendido da marca – devi
do à escassez de componentes. 
Pelo mesmo motivo, a empresa 
deve colocar 350 funcionários 
da planta do ABC em layoff.

n PREPARAÇÃO
Para receber a futura picape, 

a linha de montagem da fábrica 

de São Caetano será preparada 
em várias etapas, com o obje
tivo de minimizar o impactos 
na produtividade da planta. A 
primeira fase está prevista para 
começar nas próximas semanas.

Mesmo tendo alcançado el
evado nível tecnológico dentro 
do conceito de indústria 4.0, a 
fábrica de São Caetano vai rece
ber ferramentais específicos, 

que precisarão ser instalados 
para iniciar a montagem do 
veículo inédito. Está prevista 
ainda a completa readequação 
no fluxo fabril, além da ca
pacitação de empregados.

“Adicionar um produto  no
vo em uma linha de montagem 
ativa é sempre uma jornada 
complexa, principalmente di
ante dos desafios tecnológicos 

que o projeto impõe. Até por 
isso a preparação da fábri ca 
será feita em diversos está gios, 
que levarão meses cada um 
deles”, previu Luiz Carlos Pe 
res, vicepresidente de Manu
fa tu ra da GM América do Sul. 

Parte da produção da no va 
picape será exportada para mer
cados estratégicos da GM no 
continente sulamericano.

INDICADORES
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,231 R$ 5,232
Turismo R$ 5,25 R$ 5,38

Volume: R$ 35,86 bilhões
Maiores altas:  Locaweb ON 
(5,05%), Marfrig ON (3,48%)
Maiores baixas:   Sabesp ON 
(-5,28%), Banco Inter (-4,87%) 
Variação em 2021: 2,43%
Variação no mês:  2,54%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,350 R$ 6,352
Turismo R$ 6,39 R$ 6,56

Coop retorna R$ 18 milhões aos cooperados

A Coop disponibilizou aos 
seus cooperados a distribui ção 
das sobras líquidas de 2020, 
no valor de R$ 18 mi lhões. 
O montante foi apro  va  do no 
dia 24 de março du ran  te a As
sembleia Geral Or   di  ná   ria. 

Esse valor é 50% maior do 
que o devolvido no ano anteri
or (R$ 12 milhões). O aumento 
foi possível graças à injeção de 
R$ 45 mi  lhões – obtidos por 
meio de re  cuperação tributária 
– nos caixas da cooperativa. 

Os cooperados que se 
abas teceram nos supermer
cados, nas drogarias ou nos 
postos de combustível da 
Coop ao longo do ano pas
sado poderão fazer o resgate 
em qualquer uni dade e dire
tamente no caixa, mediante 
apresentação de CPF e docu
mento com foto. O valor de 
resgate de cada um é propor
cional ao volume de compras 

efetuado no exercício.
Segundo Luciana Benteo, 

coordenadora de Responsabi
lidade Social da Coop, a dis
tribuição do retorno é um dos 
mais importantes diferenciais 
da cooperativa em relação aos  

supermercadistas tradicionais. 
“Por ser uma cooperativa, 

a Coop tem como principal 
objetivo oferecer os melhores 
serviços a preços justos, além 
de reverter benefícios a seus 
cooperados e à comunidade, 

como o programa de saúde 
e qualidade de vida, doações 
para entidades beneficentes 
de cidades que contam com 
unidades de distribuição, e 
preços exclusivos para quem é 
cooperado”, explicou Luciana.

FORNECIMENTO
A Coop fechou o exercício 

de 2020 com faturamento total 
de R$ 2,618 bilhões, montante 
9,1% superior em termos nomi
nais (sem considerar a inflação do 
período) ao apurado em 2019. 

A cooperativa possui cerca 
de 6 mil colaboradores diretos, 
mais de 895 mil cooperados 
ativos e 103 unidades de va
rejo, assim divididas: 31  su
permercados, dos quais 23 no 
ABC, um em Piracicaba, três 
em São José dos Campos, dois 
em Sorocaba e dois em Tatuí; 
três postos de combustível e 69 
drogarias. (Reportagem Local)

Valor, que pode ser resgatado diretamente nos caixas, é 50% maior que o devolvido no ano anterior

Cooperados que se abasteceram em 2020 têm direito às sobras

Banco Central lança consulta 
sobre saques por meio do Pix

O Banco Central colocou em 
consulta pública o lançamento 
de dois serviços vinculados 
ao Pix, o sistema brasileiro de 
pagamentos ins tantâneos: o Pix 
Saque e o Pix Troco. Por meio 
deles, será possível aos usuários 
do Pix sacar recursos em estab
elecimentos comerciais ou pres
tadores de serviço, o que am plia 
as opções às agências bancá rias 
e aos caixas eletrônicos.

A previsão é de que as duas  
ferramentas comecem a funcio
nar no segundo semestre.

Segundo o BC, por meio do 
Saque Pix o usuário poderá re
tirar recursos de sua conta sem 
que haja transação comer cial 
com o estabelecimento. Funcio
nará como um saque simples, 
semelhante ao realizado em cai
xas eletrônicos. O Pix Troco es
tará associado à compra de um 
produto ou serviço. Ao pagar por 
meio do Pix, o usuário poderá 
fazer a previsão de um “troco” 

em espécie e retirar o dinheiro.
O BC informou que a consul

ta pública prevê limite máximo 
para sa que de R$ 500 por dia. 
Cada usuário terá quatro saques 
gra tuitos por mês. A partir da 
quinta transação poderá ser co
brada. A autarquia vai receber 
até 9 de junho, pela internet, su
gestões na consulta pública, in
clusive em relação aos limites.

Ainda segundo o BC, os 
dois serviços ampliam as pos
sibilidades de saque de recur
sos no Brasil, já que qualquer 
estabele cimento comercial ou de 
prestação de serviços poderá ofe
recer o Saque Pix e o Pix Troco. 
A au tarquia também espera que 
ha ja aumento da competição e 
redução de custos nos serviços de 
saque. Instituições que não têm 
agências bancárias ou que não fa
çam parte de redes de caixas ele
trônicos poderão usar comércios 
para facilitar o acesso dos clientes 
aos saques, por exemplo. (AE)

Divulgação

Atualmente, a planta de São Caetano produz o SUV Tracker e os compactos Joy e Joy Plus

Divulgação

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (11)  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)

Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
de terça à sexta (exceto feriados) das 11h30 às 15h

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.



Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

Terça-feira, 11 de maio de 2021    5

Municípios do ABC já vacinaram 16,92% da 
população com a primeira dose contra a covid

Os sete municípios do 
ABC já Svacinaram contra o 
coronavírus 475.211 mora
dores com a primeira dose, ou 
16,92% da população em ge
ral, segundo dados que cons
tavam nesta segundafeira 
(10) no  #VacinaJá, do gover
no do Estado. Já  271.088 mo
radores da região receberam a 
segunda dose do imunizante,  
com isso, 9,65% da população 
da região está totalmente vaci
nada contra a covid.

No ranking de cidades do 
Estado de São Paulo em rela
ção à aplicação da primeira 
dose, São Caetano é o com 
melhor colocação, 18ª, com 
30,5% da população vacinada 
(49.346), seguido de Santo 
André (373º), com 133.338 
vacinados, ou 18,5% da popu
lação.  Já em relação à segunda 
dose são, respectivamente, 
28.327 e 80.658 vacinados.

São Bernardo, na 424ª 
posição, aplicou a primeira 

dose em 149.311 morado
res (17,7% da população). 
Já foram imunizados com 
as duas doses 83.873 são
bernardenses. 

Ribeirão Pires imunizou 
20.916  moradores com a 
primeira dose (16,8% da popu-
lação) e 12.554 com a segunda, 
e está no ranking estadual no 
475º lugar. Diadema vacinou 

com as duas doses contra a co
vid 28.933 pessoas e com ape
nas a primeira, 59.116, ficando 
na 578ª posição.

Mauá – na 614ª posição 
– imunizou 57.882 pessoas 
com uma dose e 33.850  com 
as duas e Rio Grande da Ser
ra (637ª), respectivamente, 
5.302 e 2.893. (Reportagem 
Local)

No ABC, 9,65% da população recebeu duas doses contra a covid

Alex Cavanha/PSA

Parque do Pedroso vai ganhar wi-fi 
e câmeras de monitoramento

O Semasa (Serviço Munici
pal de Saneamento Ambiental 
de Santo André) inicia este mês 
serviços e obras para imple
mentação de wifi e câmeras 
de monitoramento no Parque 
Natural do Pedroso. Os novos 
serviços fazem parte do pacote 
de melhorias que a área verde 
tem recebido desde o ano pas
sado, por meio de compensação 
ambiental, e integram o plano 
de ação de revitalização do lo
cal. Mais de R$ 1 milhão já foi 
investido na Unidade de Con
servação, desde que as primei
ras intervenções tiveram início, 
com o cercamento de parte do 
perímetro do parque.

Nesta nova etapa, os fre
quentadores terão acesso à in
ternet rápida e sem fio, com a 
instalação da rede de wifi em 
toda a área da visitação. Além 
disso, o sistema de monitora
mento por câmeras vai garantir 
mais segurança aos visitantes e 
à equipe que atua diariamente 
no Pedroso. “As câmeras vão 

possibilitar o acompanhamen
to ao vivo da área, facilitando 
o trabalho da coordenação do 
local, e também vão coibir pos
síveis crimes ambientais, como 
descarte irregular de resíduos 
e queima de vegetação, além 
de invasões, depredações e até 
mesmo abandono de animais”, 
explica o superintendente do 
Semasa, Gilvan Junior. A pre
visão da autarquia é de que a 
ins talação dos dois sistemas 
seja finalizada em 90 dias.

Diversas áreas do parque, 
como a marquise, vestiários, 
quadra, sanitários e outros 
pontos da área de visitação, ga
nharam um colorido especial: os 
artistas Marcos David e Puma, do 
grupo Guerra de Cores, produzi
ram murais em grafite com ele
mentos que remetem à fauna e à 
flora do local. Os murais são insta
gramáveis e a população aprovou. 
“É um ato muito positivo para o 
parque, que tem uma paisagem 
linda”, disse o aposentado Odilon 
Ferreira Santana. (RL)

Prefeitura de 
Ribeirão Pires  estuda 
retomar  Núcleo de 
Educação Ambiental

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires  estuda retomar o Núcleo 
de Educação Ambiental (Nearp) 
do município. Na última se
mana, as secretárias de Meio 
Ambiente, Habitação e Desen
volvimento Urbano, Andreza 
de Araújo, e de Educação, Rosi 
de Marco, se reuniram para con
versar sobre projetos de educa
ção ambiental na cidade.

O núcleo está parado há três 
anos. A previsão é que ainda este 
mês seja definida toda a refor
mulação e os membros  com
postos por integrantes das duas 
secretarias  sejam escolhidos.

Com o Nearp entram em 
pauta reuniões para imple
mentação de ações e projetos 
de Educação Ambiental, além 
de dar andamento a decisões 
relacionadas a Sede do Centro 
de Educação Ambiental e a re
visão da Lei do Programa Mu
nicipal de Educação Ambiental.  
(Reportagem Local)

Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200
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Segundo a Fundação Seade, região registrou 2.932 diagnósticos e 254 óbitos pela doença na 18ª semana epidemiológica, encerrada no sábado

O ABC encerrou a 18ª se
mana epidemiológica deste 
ano, no último sábado (8), com 
254 mortes causadas pela co
vid19, menor número desde a 
9ª semana, no começo de março, 
quando ocorreram 219 óbitos. O 
total é 30,7% inferior ao apurado 
nos sete dias anteriores, quando 
foram registradas 316 mortes.

É o que mostra o painel da 
Fundação Sistema Estadual de 
Aná lise de Dados (Seade) com 
base em informações da Se
cretaria de Estado da Saúde. Os 
números da Fundação Seade 
diferem levemente dos divulga
dos pelas prefeituras.

A queda no número de mortes 
reverte a tendência observada 
na semana epidemiológica ante
rior, quando houve alta de 16,6% 
no total de vidas perdidas para a 
doença (veja gráficos ao lado).

A região encerrou a 18ª se
mana epidemiológica com média 
móvel de 36,3 óbitos diários por 
covid19, contra 45,1 na semana 
anterior. A análise semanal é a 
mais indicada para avaliar os da
dos, uma vez que elimina as distor
ções geralmente observadas nos 
números dos finais de semana.

O total de casos de covid19 

caiu pela quarta semana consecu
tiva nos sete municípios. Foram 
registrados 2.932  diagnósticos, 
com queda de 26% ante o apu
rado na 17ª semana.

Na comparação com o pico de 
casos no ABC, registrado na 12ª 
semana epidemiológica (6.332), 
em março, a redução é ainda 
maior, de 53,7%.

O ABC encerrou a 18ª se
mana epidemiológica com média 
móvel de 418,9 casos diários do 
novo coronavírus, contra 567 na 
semana anterior.

 SEGUNDA ONDA
A segunda onda da pan

demia tem sido mais letal do que 
a primeira –  como reflexo da 

presença da variante surgida em 
Manaus, que é mais transmis
sível do que as primeiras cepas 
do novo coronavírus.

Como consequência, abril 
tornouse o mês mais letal da 
pandemia nos sete municípios. 
No mês passado foram registra
dos 1.482 óbitos pela doença, 
total 20,6% superior ao apu

Número de casos de covid-19 cai pela quarta 
semana seguida e mortes voltam a ter queda

REGISTROS DE CASOS E ÓBITOS POR COVID-19 NO ABC
Acompanhe a evolução dos números nos sete municípios por semana epidemiológica
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Fonte: Fundação Seade, com base em dados da Secretaria de Estado da Saúde *Dados atualizados até as 14h de 10 de maio de 2021.

Anderson Amaral/Especial para o Diário Regional

rado em março – que, até então, 
tinha sido o mês com o maior 
número de mortes. 

Com os dados de ontem 
(10), a região chegou a 7.628 vi
das perdidas e 173.628 casos de 
covid19 diagnosticados desde o 
início da pandemia.

Na última quartafeira, o go
ver no do Estado prorrogou, até 

23 de maio a Fase de Transição do 
Plano São Paulo, adotada devido 
à reversão da tendência de alta 
no número de internações. Nesta 
fase, comércios e serviços não es
senciais podem abrir para atendi
mento presencial das 6h às 21h, 
com 30% da capacidade. O toque 
de recolher foi mantido, mas agora 
das 21h às 5h. (Reportagem Local)
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Prefeitura negocia atendimento 
presencial do INSS em Diadema

Nesta segunda-feira, equipamentos foram retirados do posto na Avenida Antonio Piranga

Na manhã desta segunda-feira 
(10) foram retirados todos os eq-
uipamentos do prédio da  Previ-
dência Social na avenida Antonio 
Piranga, em Diadema. Segundo a 
prefeitura, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) já não presta 
serviços presenciais na cidade des-
de março de 2020 e o prédio está 
desocupado desde então. 

A administração municipal afir-
mou, por meio de nota, que é fake 
news a informação que Diadema 
não contaria mais com unidade 
do INSS.  Segundo a prefeitura, 
há conversas avançadas com a 
superintendência do órgão, que já 
visitou alguns prédios onde fun-
cionará o novo INSS.

A administração municipal in-
formou que  no segundo semestre 
do ano passado, o instituto tentou 
algumas tratativas para retomar o 
atendimento em um espaço menor, 
tendo em vista que está priorizando 
os serviços online em todo o Brasil. 

“As negociações não avan-
çaram. Enquanto isso, a prefeitura 
continuou pagando o aluguel em 
dia sem atendimento no local e sem 
propor uma alternativa. Neste ano, 
a gestão atual retomou as negocia-
ções para a volta dos serviços pres-
enciais em Diadema, oferecendo 
outros espaços que se adequassem 
à nova demanda.  A prefeitura 
reafirma o compromisso com a 

manutenção do INSS na cidade e 
reforça que fará o que for preciso 
para resolver a situação o mais rá-
pido possível”, disse.

O presidente da Câmara de Di-
adema, Josa Queiroz, corroborou 
as declarações da prefeitura, afir-
mando que as negociações com a 
superintendência estão avançadas. 
“Estamos acompanhando. Tivemos 
uma conversa com a superin-
tendência. Dez dias atrás o prefeito 
(José de) Filippi teve uma reunião 
também com a superintendência 
para tentar uma alternativa para a 
saída que se consolidou agora, mas 
que se iniciou em agosto do ano 

passado. Desde essa data o INSS 
vem sinalizando a disposição de 
sair de Diadema por conta de uma 
decisão do governo federal de con-
tenção de despesas e reorganiza-
ção da rede. Nessa última conver-
sa com o prefeito ficou acertado 
que vamos manter um posto sim. 
Estamos vendo se neste primeiro 
momento vai ocorrer dentro do 
Poupatempo, em atendimento 
de balcão e já estamos vendo um 
local para que as perícias possam 
também ser realizadas no mu-
nicípio”, afirmou Josa.

O vereador destacou que o 
processo de saída que teve início 

no ano passado e não contou com 
iniciativas da gestão anterior, o 
governo atual vai conseguir man-
ter um posto avançado na cidade. 
“As tratativas estão bastante adi-
antadas e acredito que nos próxi-
mos dias vamos ter um posiciona-
mento oficial sobre isso. Estamos 
muito otimistas com a chance de 
poder evitar o que o governo pas-
sado não conseguiu, que é a saída 
desse posto e de mais um serviço 
da cidade”, destacou. 

n O INSS
A assessoria do INSS infor-

mou que  a unidade estava fun-
cionando em um prédio cedido 
pela Prefeitura de Diadema desde 
2008, mas que o imóvel se tornou 
inadequado para acomodar uma 
agência e oferecer um bom ambi-
ente de atendimento aos cidadãos 
face a problemas estruturais, com 
climatização, acessibilidade e novas 
exigências para combate ao coro-
navírus. O  INSS  connfirmou as 
tratativas com o prefeito José de 
Filippi para definição de novo local 
para reinstalação da unidade.

O vereador Eduardo Minas, 
que acompanhou a retirada dos 
equipamentos da unidade, afirmou 
que ficou surpreso e que espera a 
definição da nova unidade da Pre-
vidência. “De concreto, o que temos 
até agora é que Diadema perdeu o 
atendimento presencial, já que reti-
raram o material, que não foi levado 
para outro local na cidade”, disse.

Foto cedida por Eduardo Minas

INSS avalia novos locais para implmentação da unidade

ABC  inicia vacinação contra covid 
para pessoas com síndrome de Down

Municípios do ABC deram 
início à vacinação contra covid 
de  pessoas com sídrome de 
Down.  “Santo André segue 
antecipando grupos priori-
tários e expandindo a vaci-
nação contra a covid-19, com 
segurança e eficiência que 
nos destacam como uma das 
cidades que mais vacinam, 
acima da média estadual e na-
cional. Nesta semana, seguire-
mos com os drives e postos de 
vacinação atendendo os públi-
cos preco nizados pelo Plano 
Nacional de Imunização”, de-
stacou o prefeito Paulo Serra. 
Os demais municípios do ABC 
também iniciaram a imuniza-
ção de pacientes com comorbi-
dades e a síndrome de Down..

Em São Paulo, o governa-
dor João Doria acompanhou o 
início da campanha de vacina-
ção no Instituto Jô Cle mente, 
na capital. O primeiro dia 
com a inclusão do novo grupo 
na campanha já teve mais de 
1,1 mil vacinados com idade a 
partir de 18 anos.

“Estou muito feliz por 
termos a oportunidade de 
iniciar a vacinação de todos 
que têm síndrome de Down 
de 18 a 59 anos”, afirmou 
o governador. “Temos um 
comitê que se reúne todas 
as quintas-feiras. Todos os 
setores da Saúde de São Pau-
lo se reúnem para avaliar cri-
teriosamente o passo a passo 
da vacinação. Eu participo da 
reunião, o Vice-Governador 
e também outros Secretári-
os que possam contribuir”, 

acrescentou Doria.

n LAUDO
Para receber as doses, as 

pessoas com Down devem 
apresentar laudo médico, 
diagnóstico ou tratamento 
e comprovante da condição 
de risco por meio de exa-
mes, receitas, relatório ou 
prescrição médica, além de 
documento de identificação. 
Cadastros prévios de Uni-
dades Básicas de Saúde tam-
bém podem ser utilizados.

A síndrome de Down 
é uma condição genética 
causada quando uma di-
visão celular diferente do 
habitual resulta em mate-
rial extra do cromossomo 
21. No Brasil, a cada 700 
nascimentos, um é de crian-
ça com síndrome de Down.

Segundo estimativa rela-
cionada à Base de Dados dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência (www.basededados.
sedpcd.sp.gov.br/), há mais 
de 66 mil pessoas com Down 
no estado de São Paulo.

A partir de hoje (11), pes-
soas com deficiência perma-
nente que têm entre 55 e 59 
anos e recebem o BPC (Bene-
fício de Prestação Continuada) 
também darão início à vaci-
nação contra a covid-19.

Já na próxima sexta (14), 
pessoas com deficiência 
permanente na faixa de 50 
a 54 anos poderão tomar 
a primeira dose do imuni-
zante na campanha contra o 
coronavírus. (RL)

Programa de Oxigenoterapia Domiciliar 
assiste pacientes com sequelas da covid-19

O aposentado Vanderlei 
Moreira da Silva, 72 anos, mo-
rador da Vila Vivaldi, em São 
Bernardo, é um dos 66.314 
pacientes recuperados da Co-
vid-19 desde o início da pan-
demia. Embora estivesse com 
50% do pulmão comprometi-
do, Silva permaneceu 11 dias 
na enfermaria respirando com 
auxílio de oxigênio. Mesmo 
com a melhora clínica, a sua 
oxigenação permaneceu baixa. 
O fato de ter sido fumante por 
55 anos agravou sua situação 
e, por essa razão, acabou tendo 
sequelas da doença.

A inclusão de Silva no trata-
mento do pós-Covid foi solic-
itada pelos médicos do Hospital 
de Urgência (HU), onde o apo-
sentado ficou internado. Por ter 
a oxigenação baixa, o aposen-
tado foi inserido no Programa 
de Oxigenoterapia Domiciliar 
Prolongada e na reabilitação 
pulmonar. Depois do pedido 
médico feito pelo hospital, a 
equipe do programa avalia o 
encaminhamento e parâmetros 
da gasometria e realiza visita do-
miciliar técnica para verificação 
das condições necessárias para 
instalação do equipamento com 
segurança. Com a prescrição e 
gasometria arterial dentro dos 
parâmetros do protocolo da 
Secretaria de Saúde, é realizada 
a instalação do equipamento.

Depois de sanadas as partes 

burocráticas, o paciente recebe 
um kit para o tratamento: um 
concentrador, que pode ser 
usado por 24 horas, e fica ligado 
na tomada e com rodinhas, o 
que dá mobilidade para circular 
pela casa; um cilindro de 4 m³ 
de backup, caso haja problemas 
com o fornecimento de ener-
gia elétrica, e um cilindro de 1 
m³, apelidado carinhosamente 
de “cachorrinho”, que deve ser 
usado para locomoção, como 
consultas médicas e realização 
da fisioterapia respiratória.

“Com os programas de 
oxigenoterapia e fisioterapia 
respiratória, melhorei muito. 
Quando ficava deitado, a minha 
oxigenação era normal, acima 
de 90%, como de qualquer pes-
soa. Se levantava e circulava 
pela casa, caía para 83%. Depois 

do início dos tratamentos, hoje 
consigo circular pela casa por 
até 1 hora, sem precisar usar o 
oxigênio”, disse Silva.

A Prefeitura de São Ber-
nardo fornece oxige noterapia 
domiciliar para pacientes com 
indicação clínica. Há dois anos, 
criou o Programa de Oxigenote-
rapia Domiciliar Prolongada 
com equipe multiprofissional 
que acompanha e monitora 
todos os pacientes. A exemplo 
da fisioterapia e reabilitação 
respiratória, o Programa de 
Oxigenoterapia Domiciliar Pro-
longada é voltado para pacien-
tes com doenças pulmonares 
crônicas, como enfisema, bron-
quite crônica, asma e fibrose 
pulmonar. Com a pandemia 
de covid-19, acolheu pacientes 
com sequelas da doença. (RL)

Serviço oferecido pela rede atende cerca de 20% dos egressos de internação

Omar Matsumoto/PMSBC
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Como identificar transtornos 
mentais em crianças e jovens?

Antes da pandemia, o 
suicídio já era a segunda causa 
de morte em adolescentes e o 
Brasil, campeão mundial em 
casos de trans torno de ansie
dade e vice em transtornos 
depressivos. Pesquisas cientí
ficas recentes demonstraram 
o aumento no número de 
casos de distúrbios psiquiátri
cos em adultos e crianças 
após a pandemia e reforçam o 
alerta sobre os cuidados com 
a saúde mental dos jovens. 
“O isolamento social, que nos 
afastou de amigos, da escola 
e do trabalho presencial, vem 
agravando a saúde mental dos 
nossos jovens e é vital acom
panharmos nossas crianças e 
adolescentes de perto”, afir
ma o psicólogo especializado 
em Crises e Emergências, Ale
xandre Garrett.

O especialista afirma que 
esse acompanhamento per
mite identificar rapidamente 
sinais de que algo não vai 
bem. “Irritabilidade, apatia, 
tristeza e retração recorrentes 
são indícios de que as crianças 
e adolescentes possam estar 
sofrendo de ansiedade, de
pressão ou outro transtorno 
mental”, explica.

Estudo publicado em 
abril na “Pediatrics” avaliou 
as taxas de ideação e tentati
vas de suicídio no Texas en
tre janeiro e julho de 2020 e 

revelou que 3,5% dos jovens 
apresentaram queixas rela
cionadas a comportamentos 
ou pensamentos suicidas. 
Ainda de acordo com a pes
quisa, 15,8% dos pacientes 
se referiram à ideação suicida 
e 4,3% relataram tentativa 
de suicídio no período. “Os 
números são preocupantes 
e reforçam a necessidade de 
investirmos em campanhas 
educativas para derrubar os 
tabus que cercam o suicídio 
e os transtornos mentais no 
Brasil. Precisamos esclarecer 
pais e cuidadores sobre os 
sinais de alerta, os riscos e a 
necessidade de buscar ajuda 
profissional para enfrentar o 
problema”, afirma Garrett.

O psicólogo destaca que 
sentimentos como deses
perança, autocrítica elevada, 
dificuldade de concentração, 
ansiedade, alterações no sono 
e no apetite são outros sinais 
que os responsáveis devem 
observar. “Obviamente que 
muitos desses sentimentos 
afloram de forma ocasional 
durante situações de crise, 
por isso é importante obser
var de perto se esses sinais são 
recorrentes ou não. O melhor 
caminho é sempre o diálogo. 
Conversar com as crianças e 
tentar ouvir suas queixas são 
fundamentais em uma rela
ção saudável”, completa. (RL)

Síndrome de Asperger: conheça mais sobre o transtorno neurobiológico

Estudo contou com a participação de 323 crianças, 54 adolescentes e 290 adultos

Estudo coordenado pela Fun
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 
parceria com outras instituições 
de pesquisa constatou uma trans
missão mais frequente da covid19 
de adultos para crianças do que de 
crianças para adultos, em um gru
po de voluntários de uma comuni
dade do Rio de Janeiro. 

Parte das conclusões foram 
divulgadas nesta segundafeira 
(10) pela Agência Fiocruz de 
Notícias, mas o trabalho será 
publicado no artigo “A dinâmica 
da infecção de Sars-CoV-2 em cri-
anças e contatos domiciliares em 
uma comunidade pobre do Rio de 
Janeiro”, na revista científica 
Pediatrics, Official Journal of the 
American Academy of Pediatrics.

O estudo foi realizado entre 
maio e setembro do ano passado e 
contou com um grupo de 667 par
ticipantes que viviam em 259 do
micílios de uma comunidade pobre 
do Rio de Janeiro. Entre as pessoas 
observadas pelos pesquisadores, 
havia 323 crianças, 54 adolescen
tes e 290 adultos. Os autores de
stacam que os resultados referem
se ao local e período específico que 
foram estudados e também não 
consideram as novas variantes do 
SARSCoV2 que circulam no país.

A Síndrome de Asperger é 
um transtorno neurobiológico, 
considerado um subtipo do 
Transtorno do Espectro Au
tista (TEA), que afeta as pes
soas de maneiras diferentes. 
De acordo com dados do Cen
tro de Controle e Prevenção de 
Doenças, órgão americano de 
saúde, divulgados em 2018, 
uma a cada 59 crianças têm a 
síndrome. Recentemente, o 
empresário Elon Musk, CEO 
da Tesla, revelou durante o 
programa de TV dos Estados 
Unidos ‘Saturday Night Live’, 
que é portador da síndrome. 

A causa exata da Síndrome 
de Asperger – ou autismo de 
alto funcionamento – é desco
nhecida. Contudo, estudos 
apontam que é possível existir 
a combinação de fatores gené
ticos e ambientais, que criam 
um cenário para que a condição 
se desenvolva. 

Reconhecida como um 
Transtorno Global do Desen
volvimento (TGD) e nível 1 do 
espectro autista, ou seja, um 
quadro mais brando do autis
mo, os portadores apresentam 
dificuldades de socialização e de 

Testes PCR e de sorologia (IgG) 
realizados detectaram que 45 cri
anças com menos de 14 anos foram 
infectadas pelo novo coronavírus, 
sendo que 26 tiveram contato com 
um adulto também positivo e 19 
com adultos sintomáticos que não 
consentiram em fazer o teste. A 
pesquisa observou também uma 
proporção maior de crianças com 
menos de um ano infectadas, em 
comparação com grupos pediátri
cos de outras idades.

O estudo revela que cerca de 
um terço do grupo pesquisado ha
via tido contato com o coronavírus 
em agosto, enquanto o percentual 
geral da cidade no mesmo período 
era de 7,5%. A hipótese dos pesqui
sadores era de que, se a transmissão 
ocorre principalmente de adultos 
e adolescentes para crianças, eles 
teriam um pico de prevalência de 
anticorpos IgG antes das crianças, 
o que foi confirmado na análise. 

“A menos que essas crian
ças fossem portadoras do Sars
CoV2 por um longo período, 
nossos resultados são com
patíveis com a hipótese de que 
elas se infectam por contatos 
domiciliares, principalmente 
com seus pais”, diz um trecho 
do artigo publicado pela Agência 

Fiocruz de Notícias. “As crianças 
incluídas no estudo não parecem 
ser a fonte da infecção de Sars
CoV2 e mais frequentemente 
adquiriram o vírus de adultos.”

n AULAS PRESENCIAIS
Os pesquisadores ponderam, 

entretanto, que os testes foram 
realizados em um período em 
que as escolas estavam fechadas 
no Rio de Janeiro. Desse modo, 
os adultos podem ter tido um 
papel de propagador mais im
portante porque continuaram 
expostos ao vírus ao sair para 

trabalhar fora de casa.
O artigo sugere que, em um 

cenário semelhante ao estudado, 
“escolas e creches poderiam po
tencialmente reabrir se medidas 
de segurança contra a covid fos
sem tomadas e os profissionais 
adequadamente imunizados”. 
Os cientistas defendem que 
compreender o papel das crian
ças na dinâmica de transmissão 
é de importância fundamental 
para diversas estratégias de en
frentamento da pandemia, como 
a reabertura segura das escolas. 
(Agência Brasil)

Fiocruz investiga transmissão 
da covid entre crianças e adultos

Karelinlestrange/Pixabay 

relação com os demais, além de 
mostrarem apego às rotinas.

Segundo o neurologista 
infantil, Clay Brites, médico 
convidado da PratiDonaduzzi 
para esclarecer o assunto, a 
Síndrome de Asperger é con
siderada mais leve e discreta, 
apresenta fala comunicativa, 
diferente do quadro de inten
sidade do autismo, que possui 
dificuldades ao conversar.

“A linguagem, em geral, está 
bem preservada, os pacientes 
possuem o nível intelectual 
acima da média e com habili
dades, muitas vezes, mais altas 
quando comparado à popu
lação geral”, explicou. Brites 
diz ainda que são “pequenos 
cientistas” com perfis de ver
dadeiros “professores”.

O médico ressalta que o 
autismo e a Síndrome de As
perger são parecidas. A dife
rença está na sua capacidade 
funcional. Quem é portador 
da síndrome dispõe de maiores 
possibilidades de adaptação 
funcional. Além disso, é possí
vel diferenciar no modo como 
se expressam ou se comunicam 
e pelo grau de dependência.

n SINTOMAS
Os sintomas podem surgir 

já na primeira infância e per
sistem durante a vida adulta. 
Cada caso do quadro possui as 
suas individualidades, podendo 
variar a intensidade dos sinto
mas de uma criança para outra.

O neurologista destaca os 
sintomas mais comuns de es

pectro autistas, que podem ser 
fáceis de identificação, entre 
eles: sem emoções na fala, jeito 
robótico de se expressar, pouco 
contato visual, preferem ficar 
isolados no quarto com seus 
afazeres preferidos.

Além disso, costumam ter 
uma sinceridade sem filtro 
social e imaturidade, que está 

ligada a pouca habilidade 
para perceber intenciona
lidades ou sentimentos dos 
que estão a sua volta.

Para ajudálos é essencial es
tabelecer uma rotina fixa, pois 
as mudanças podem não ser tão 
bemvindas por eles – dei xando 
tudo mais confuso. Nesse senti
do, quem vive com alguém que 
nasce com a condição deve en
tender e respeitar o seu modo 
de pensar, agir, sentir e se mani
festar socialmente.

n DIAGNÓSTICO PRECOCE
O diagnóstico é feito por 

meio das características clínicas 
e comportamentais, aspectos 
do desenvolvimento infantil, 
uso de escalas específicas de in
vestigação e screening, além de 
avaliação com instrumentos de 
avaliação diagnósticos. 

O médico destaca a im
portância em entender o 
significado do resultado posi
tivo para a condição. “A pes
soa passa a entender melhor 
o porquê de ser diferente dos 
demais e aprende a lidar com 
suas limitações e desafios no 
cotidiano”, explica.  

Fernando Zhiminaicela/Pixabay 

Combinação de fatores genéticos e ambientais pode explicar o distúrbio

Asperge
r

Combinação de fatores genéticos e ambientais pode explicar o distúrbio

Para que a criança na vida 
adulta se desenvolva e con
siga entrar no mercado de tra
balho e começar a sua família, 
é fundamental a identificação 
precoce por um especialista, 
assim, suas habilidades, prin
cipalmente as sociais, podem 
ser desenvolvidas.

O diagnóstico cedo pode 
trazer benefícios, principal
mente na questão da quali
dade de vida. “Com esse re
sultado é possível reconhecer 
meios e estratégias de como 
se manifestar no ambiente 
social. Tratar as comorbi
dades que mais frequente
mente se inserem a ele como 
a depressão, transtornos de 
ansiedade e Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hipe
ratividade (TDAH)”, explica. 

Assim como outras con
dições do autismo, a Sín
drome de Asperger não tem 
cura, mas é possível seguir 
com tratamentos multidis
ciplinares, que envolvam 
tanto estratégias comporta
mentais, quanto psicoedu
cacionais e medicamentosas. 
(Reportagem Local)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 091/2020 - PC: 159/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. de Enfermagem. Resumo 1º Apostila-
mento a Ata RP: 206/2020 entre Município de Diade-
ma e Medimport Comércio de Produtos Hospitalares 
Eireli, p/fazer constar a nova dotação orçamentária 
da Secretaria de Saúde na Ata. 
Pr. Eletrônico: 013/21 - PC: 0222/20. Objeto: Contr. 
De Emp. Espec. Em Serviço De Preparo E Forn.De 
Nutrição Parenteral. Homologo e Adjudico objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro.
Pr. Eletrônico: 003/21 - PC: 0302/20. Objeto: R. de P. 
p/o Forn. de Vela Paramento Branca. Homologado o 
pregão em epígrafe declarando a licitação deserta 
de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico: 013/21 - PC: 0222/20. Objeto: Contr. 
De Emp. Espec. Em Serviço De Preparo E Forn.De 
Nutrição Parenteral. Tornamos pública a classifica-
ção preços ref. pregão em epígrafe. Hosp Pharma 
Manipulação e Suprimentos Ltda, Item: 01 CONTR.
EMPR.FORNEC.NUTRIÇÃO PARENTERAL. Qtde: 
1 uni. Vlr unit: R$169.000,00. 
Pr. Eletrônico: 003/21 - PC: 0302/20. Objeto: R. de 
P. p/o Forn. de Vela Paramento Branca. Tornamos 
público que a Licitação em epígrafe foi declarada 
“deserta”.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONCURSADOS – 
40º CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2020 - 
Convocamos os(as) classificados(as) aprovados(as) 
em Concurso Público a comparecerem munidos(as) 
de documentos de identificação (RG,CPF) e docu-
mentos que comprovem os requisitos do Edital. O 
não comparecimento nos indicará a desistência do 
cargo. Local: Secretaria de Gestão de Pessoas - 
Rua Cidade de Jundiaí, 40 – 4º Andar, Vila Santa 
Dirce - Diadema – SP - Dia 13/05/2021 às 10h. - 
CARGO DE AGENTE SERVIÇO FUNERÁRIO I – 
COVEIRO

Diadema, 10 de maio de 2021.ODAIR CABRERA - 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS.

DECRETO Nº 7935, DE 10 DE MAIO DE 2021 NO-
MEIA membros para compor o Conselho Deliberati-
vo do Fundo de Assistência ao Trânsito – FUNDA-
TRAN. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais, CONSIDERANDO 
o disposto no art. 8º da Lei Municipal nº 3.682, de 
29 de setembro de 2017, com a redação que lhe foi 
dada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 3.767, de 10 
de agosto de 2018; CONSIDERANDO, ainda, o que 
consta dos autos do Processo Administrativo Interno 
nº 37.446/01. DECRETA Art. 1º Ficam nomeados 
para compor o Conselho Deliberativo do Fundo de 
Assistência ao Trânsito – FUNDATRAN, os seguin-
tes membros: I – JOSÉ EVALDO GONÇALO, bra-
sileiro, divorciado, servidor público municipal, por-
tador da cédula de identidade RG nº 38.604.598-7, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 358.832.781-91, com 
endereço na Avenida Doutor Ulysses Guimarães, nº 
3.399, Vila Nogueira, Diadema, São Paulo, que na 
qualidade de Secretário de Transportes, exercerá 
a função de Presidente; II – ANTONIO VANDERLY 
LIMA, brasileiro, casado, servidor público municipal, 
portador da cédula de identidade RG nº 36.524.514-
8, inscrito no CPF/MF sob o nº 495.189.093-34, com 
endereço na Avenida Doutor Ulysses Guimarães, nº 
3.399, Vila Nogueira, Diadema, São Paulo, que na 
qualidade de Diretor de Trânsito, exercerá a função 
de Vice- Presidente; III – MARCELO CLEMENTE, 
brasileiro, solteiro, agente administrativo, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 17.863.876-6, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 097.206.198-30, com 
endereço na Rua Amélia Eugênia, nº 400, Centro, 
Diadema, São Paulo, na qualidade de representante 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos; IV – RONAL-
DO ERNESTO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
servidor público municipal, portador da cédula de 
identidade RG nº 17.935.223, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 079.894.098-01, com endereço na Rua 
Santos Dumont, nº 111, Vila Santa Dirce, Diadema, 
São Paulo, na qualidade de representante Titular 
da Secretaria de Finanças; V – PEDRO DE BAR-
ROS BELLA E SOUZA, brasileiro, solteiro, diretor 
econômico financeiro, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 28.636.241-7, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 300.134.488- 11, com endereço na Rua Con-
selheiro Ramalho, nº 52, apto 122, Bela Vista, São 
Paulo, na qualidade de representante Suplente da 
Secretaria de Finanças; VI - LEANDRO BOMFIM 
DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, servidor pú-
blico municipal, portador da cédula de identidade 
RG nº 32.364.297- 4, inscrito no CPF/MF sob o nº 
294.683.438-71, com endereço na Rua Dona Maria 
Leite, nº 112, Vila Nogueira, Diadema, São Paulo, 
na qualidade de representante Titular da Câmara 
Municipal de Diadema; VII – TATIANY CRISTINA 
PEREIRA, brasileira, divorciada, contadora, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 28.365.431, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 194.414.808-60, com 
endereço na Rua Sebastião Fernandes Tourinho, nº 
349, Vila Nogueira, Diadema, São Paulo, na qualida-
de de representante Suplente da Câmara Municipal 
de Diadema. VIII – VALDINEI DE PONTES, brasi-
leiro, divorciado, empresário, portador da cédula 
de identidade RG nº 18.866.443-9, inscrito no CPF/
MF sob o nº 119.725.038-71, com endereço na Rua 
São Pedro, nº 121, Centro, Diadema, São Paulo, na 
qualidade de representante Titular da Associação 
Comercial e Empresarial de Diadema (ACE); IX – 
ADILSON COSTA PRADO JUNIOR, brasileiro, ca-
sado, empresário, portador da cédula de identidade 
RG nº 33.717.481-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 
344.657.858-79, com endereço na Rua Tiradentes, 
nº 433, Centro, Diadema, São Paulo, na qualidade 
de representante Suplente da Associação Comercial 
e Empresarial de Diadema (ACE); X - RENATO MO-
REIRA FIGUEIREDO, brasileiro, casado, advogado, 
portador da cédula de identidade RG nº 20.168.698-
3, inscrito no CPF/MF sob o nº 184.675.588-30, com 
endereço na Rua Orense, nº 41, conj. 1419, Centro, 
Diadema, São Paulo, na qualidade de representan-
te Titular da Ordem dos Advogados do Brasil – 62ª 
Subseção – Diadema; XI – RICARDO ANDRE BAR-
ROS DE MORAES, brasileiro, casado, advogado, 
portador da cédula de identidade RG nº 25.595.962- 
X, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.198.288-02, com 
endereço na Rua Orense, nº 41, conj. 917, Centro, 
Diadema, São Paulo, na qualidade de representante 
Suplente da Ordem dos Advogados do Brasil – 62ª 
Subseção – Diadema; XII – ELENILSON OLIVEIRA 
DE LIMA, brasileiro, solteiro, supervisor operacional, 
portador da cédula de identidade RG nº 38.874.994 
-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.078.088-02, com 
endereço na Rua Edson Danillo Dotto, nº 422, Conj. 
Hab. Santa Etelvina II, São Paulo, na qualidade de 
representante Titular do Sistema de Transporte Co-
letivo do Município; XIII – RODRIGO DE MORAES 
GOMES, brasileiro, solteiro, superior operacional, 
portador da cédula de identidade RG nº 47.560.700-
4, inscrito no CPF/MF sob o nº 336.634.558-66, com 
endereço na Rua Santos Dumont, nº 250, Jardim 
Jacira, Itapecerica da Serra, na qualidade de repre-
sentante Suplente do Sistema de Transporte Cole-
tivo do Município. Art. 2º O mandato dos membros 
do Conselho Deliberativo do Fundo de Assistência 
ao Trânsito – FUNDATRAN será de 02 (dois) anos, 
admitindo-se a recondução. Art. 3º As despesas com 
execução deste Decreto correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, consignadas no or-
çamento, suplementadas se necessário. Art. 4º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas a disposições em contrário. Diadema, 10 
de maio de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Pre-
feito Municipal DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos JOSÉ EVALDO 
GONÇALO Secretário de Transportes

DECRETO Nº 7936, DE 10 DE MAIO DE 2021 NO-
MEIA membros para compor a Comissão Especial 
para análise dos requerimentos de auxílio financeiro 
dos Emancipadores do Município. JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais; CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 
4.668, de 22 de fevereiro de 1995, alterado pelo 
Decreto nº 6.457, de 03 de dezembro de 2009; 
CONSIDERANDO ainda, o que consta dos autos 
do Processo Administrativo Interno nº 9.233/90; 
DECRETA Art. 1º Ficam nomeados para compor a 
Comissão Especial para análise dos requerimentos 
de auxílio financeiro dos Emancipadores do Municí-
pio, os seguintes membros: I - REPRESENTANTES 
DO PODER EXECUTIVO a) REPRESENTANTE DO 
GABINETE DO PREFEITO: João Pedro Salgado, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, portador da 
cédula de identidade RG nº 49.208.894- 9, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 433.483.638- 02, domiciliado 
na Rua Paul Claudel, 22 – São Paulo – SP b) RE-
PRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS: Eliete Azevedo Menezes, brasileira, 
divorciada, funcionária pública, portadora da cédu-
la de identidade RG nº 12.872.141-8, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 107.828.338-96, domiciliada na 
Rua Coimbra, 41 Ap. 03 – Diadema – SP. c) RE-
PRESENTANTE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS: Monica Garcia Pallares Póvoas, brasilei-
ra, casada, funcionária pública, portadora da cédula 
de identidade RG nº 4.508.221-2, inscrita no CPF/
MF sob o nº 050.848.928-83, domiciliada na Rua 
João Antônio de Oliveira, 349 Ap, 84-D – São Paulo 
– SP d) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE 
CULTURA: Luiz Hermínio Puntel de Oliveira, bra-
sileiro, separado, arquiteto, portador da cédula de 
identidade RG nº 5.606.874, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 001.491.688-61, domiciliado na Rua dos Euca-
liptos, 104 – São Paulo – SP II - REPRESENTANTE 
DO PODER LEGISLATIVO: Diocilia Alves Ribeiro, 
brasileira, divorciada, funcionária pública, portadora 
da cédula de identidade RG nº 5.210.706, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 534.545.968-15, domiciliada 
na Rua Tiradentes, 110 Bloco A2 Ap. 42 – Diadema 
– SP III - REPRESENTANTE DOS EMANCIPADO-
RES DO MUNICÍPIO Paulo Ferreira Leite, brasi-
leiro, casado, gráfico, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 6.638.934-3, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 198.953.488-00, domiciliado na Rua Dr. Mário 
Santalúcia, 59, Diadema – SP Art. 2º - À Comis-
são Especial designada nos termos deste Decreto 
incumbirá a análise dos pedidos formulados pelos 
Emancipadores do Município, exarando parecer e 
encaminhando os autos à decisão oficial do Prefeito. 
Parágrafo Único – Para análise dos pedidos apre-
sentados, deverá a Comissão Especial observar o 
disposto na Lei Municipal nº 1.136, de 21 de maio 
de 1991, alterada pelas Leis nºs 1.192, de 17 de fe-
vereiro de 1992, 1.214, de 18 de agosto de 1992 
e 1.392, de 01 de dezembro de 1994, bem como 
as normas contidas no Decreto Municipal nº 4.668, 
de 22 de fevereiro de 1995, alterado pelo Decreto 
nº 6.457, de 03 de dezembro de 2009. Art. 3º - As 
despesas com a execução deste Decreto correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário. Art. 4º Este Decreto en-
trará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. Diadema, 10 de maio 
de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Muni-
cipal DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7937, DE 10 DE MAIO DE 2021 DIS-
PÕE sobre a regulamentação do parágrafo único do 
art. 9º da Lei Municipal nº 3.495, de 19 de dezembro 
de 2014, alterada pelas Leis Municipais nºs. 3.594, 
de 02 de maio de 2016 e 3.849, de 26 de abril de 
2019, que instituiu o Fundo de Modernização da 
Procuradoria Geral do Município de Diadema – 
FPGM e dá outras providências; JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo Administrativo Interno n.º 21.161/14. DE-
CRETA: Art. 1º Nos termos do que dispõem os arti-
gos 64 e 65 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, o pagamento das despesas  vinculadas ao 
Fundo de Modernização da Procuradoria Geral do 
Município de Diadema será efetuado pela Divisão de 
Tesouraria da Secretaria de Finanças do Município 
de Diadema. Art. 2º As despesas com a execução 
deste Decreto correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. Art. 3º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
10 de maio de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Pre-
feito Municipal DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE DE 05 
DE MAIO DE 2021: PORTARIA 1083, COLOCA, 
no período de 01/04/21 a 31/12/21, ROSANGELA 
DE QUEIROZ GOMES, Prontuário 112.277, RG 
17.327.367-1, Agente Administrativo II, à disposi-
ção do (a) Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 
Juízo da 222ª Zona Eleitoral - Diadema - SP, sem 
prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens 
do cargo.

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 10 
DE MAIO DE 2021: PORTARIA 1094, REVOGA, a 
contar de 29/03/21, a Portaria nº 365, de 22/01/21.

Diadema-SP

A APAE de Diadema tem o prazer de convidar você para o outlet jeans beneficente 
à instituição, em formato VIRTUAL -  por um grupo de WhatsApp. 

Link de acesso ao grupo:  https://chat.whatsapp.com/F3Q23KoheRs8SFGZMaTIUN
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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019. (Valores expressos em reais)
A T I V O                                                      Notas:              2020    2019
ATIVO CIRCULANTE      
Caixas e equivalentes de caixa sem restrição                          4(e)                        21.151,78                       99.881,51 
Caixas e equivalentes de caixa com restrição                         4(e)                    427.251,38           27.550,40 
Adiantamento a fornecedores (atividade social)                                               28,00                         4.644,84
Adiantamento à funcionários (Atividade Educacional)                                     33.860,66            32.307,39 
Adiantamento à funcionários (Atividade Social)                         6.130,59              4.619,84 
Impostos a compensar (Atividade Educacional)                       44.581,86                      48.702,88 
Impostos a compensar (Atividade Assistência Social)         9.357,27                         9.118,21
Impostos pagos antecipadamente     
Despesas pagas antecipadamente (social)                            138,61                120,44
Convênios a Receber com restrição (Atividade Educacional)                                                                     1.420.714,80 
Convênios a Receber com restrição (Atividade Assistência Social)                                                         405.900,00 
TOTAL ATIVO CIRCULANTE                                                                    542.500,15                  2.053.560,31
NÃO CIRCULANTE      
Contribuição Social a recuperar (Atividade Educacional)                    246.514,78                    246.514,78
Pis a recuperar (Educação)                                                                        -                            449,39
Contribuição Social a recuperar (Atividade Assistência Social)                   294.775,84                    294.775,84
Pis a recuperar (social)                                                                      -                             144,23
Imobilizado                                                                              5                    961.789,65                     961.789,65 
(-) Depreciação Acumulada                                                             5                  (343.461,80)                  (287.290,69)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE                   1.159.618,47      1.216.383,20
TOTAL DO ATIVO                                                   1.702.118,62        3.269.943,51 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      Notas:              2020   2019
PASSIVO CIRCULANTE                                          4(g)    
Fornecedores                                                                         4.641,82                 544,82
Obrigações trabalhistas                                                          91.518,51                       82.107,24
Obrigações tributárias                                                         1.791,67   
Outras contas a pagar                                                                              -   
Convênios a realizar com restrição (Atividade Educacional)                                   267.672,97                 1.595.309,00
Convênios a realizar com restrição (Atividade Assistência Social)                     96.110,68                    405.900,00 
Rec. Diferida - compensação PIS ( Atividade educacional)                      44.568,86                      48.689,88 
Rec. Diferida - compensação PIS ( Atividade social)         9.354,20                         9.090,67
Parceria Salvador Arena -projeto                                        71.363,80   
ParceriaCoop                                                                        15.000,00   
Benfeitoria em imobilizado de terceiros                                        92.000,80   
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
                                                                                                                                  694.023,31         2.141.641,61 
NÃO CIRCULANTE     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              6                  1.008.095,31                 1.128.301,90 
Patrimônio Social                                                                      1.109.967,12                  1.186.010,81
Ajustes de Avaliação Patrimonial                                             8                       18.334,78                      27.878,50
Resultado do período (Déficit)                                     4 (b);7                  (120.206,59)                     (85.587,41)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   1.702.118,62                  3.269.943,51

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
(Valores expressos em reais)

Ajustes de 
exercícios 
anteriores

0,00
0,00

5.894,57
0,00
0,00

 -   
5.894,57

0,00
(5.894,57)

0,00
0,00

 -   
0,00

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Incorporação do deficit acumulado
Ajustes de exercícios anteriores
Ajuste de avalição patrimonial (Nota 8)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
 
Deficit
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Incorporação do deficit acumulado
Ajustes de exercícios anteriores
Ajuste de avalição patrimonial (Nota 8)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
 
Deficit
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Patrimônio Social
1.051.751,15

118.821,37
0,00

10.264,56
(720,84)

 -   
1.180.116,24

-85.587,41
5.894,57

10.264,56
(720,84)

-   
1.109.967,12

Ajustes de 
Avaliação 
Patrimonial 

37.422,22

(10.264,56)
720,84

27.878,50

(10.264,56)
720,84

18.334,78

Resultado do 
período

118.821,37
(118.821,37)

0,00
0,00

(85.587,41)
-85.587,41
85.587,41

0,00
0,00

(120.206,59)
-120.206,59

Totais
1.207.994,74

0,00
5.894,57

0,00
0,00

0
(85.587,41)

1.128.301,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-120.206,59
1.008.095,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultado do período em 31 de dezembro de 2020 e 2019. (Valores expressos em reais)
                                                                                                   Notas:                             2020    2019
RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EDUCACIONAL           10   
Receita de convênios com restrição                                  10;11;13                 1.036.971,48                   1.445.028,11
Receita de parcerias com restrição                                                  10                     106.269,59                      96.701,56
Receitas com doações sem restrição                                               14                      12.787,40                      16.766,30 
Outros creditos                                                                                          7.700,70              5.897,30
Receitas Financeiras com restrição     
Outras receitas sem restrição                                               14                         1.509,27                      20.530,47 
Trabalho Voluntário                                                                           28                      24.327,84                      14.861,04 
Receita com Isenção Usufruída                                                   15;21                    238.020,35                     207.461,67
                                                                                                                               1.427.586,63                 1.807.246,45 
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE ASSITÊNCIA SOCIAL     
Receita de convênios com restrição                                   10;11;13                   309.298,32                    384.015,29
Receitas com doações sem restrição                                               14                      144.104,98                     220.537,82 
Outros creditos                                                                                                                  6.299,25                         2.049,44 
Receitas Financeiras com restrição                                                                          0,03 
Receitas Financeiras sem restrição                                                                                    511,50                         4.512,83
Trabalho Voluntário                                                                           28                      10.426,08                        6.369,00 
Receita com Isenção Usufruída                                                   15;21                     69.597,17                       56.652,01
Receita Contribuição Social Concedida     -   
                                                                                                                                  540.237,30                    674.136,42 
TOTAL DE RECEITAS                                                                                           1.967.823,93                 2.481.382,87 
DESPESAS      
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EDUCACIONAL     
Despesa de pessoal com restrição                                                                        (991.874,70)               (1.169.355,93)
Despesas administrativas e gerais com restrição                                                  (137.562,97)                  (383.658,39)
Despesas filantrópicas sem restrição                                                                         (1.509,27)                    (20.530,47)
Despesas financeiras                                                                                                 (1.718,21)                      (1.656,86)
Impostos, multas e taxas                                                                                               (855,59)                               0,00
Trabalho Voluntário                                                                           28                    (24.327,84)                    (14.861,04)
Despesa com Isenção Usufruída                                                 15;21                 (238.020,35)                  (207.461,67)
                                                                                                                                        (1.395.868,93)                (1.797.524,36)
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL     
Despesa de pessoal com restrição                                                                         (269.699,28)                  (274.735,10)
Despesa de pessoal sem restrição                                                                              (12.962,93)                     (11.445,15)
Despesas filantropicas                                                                     (33.974,76)  
Despesas administrativas e gerais com restrição                                                    (38.975,76)                  (113.444,17)
Despesas administrativas e gerais sem restrição                                                  (250.830,42)                  (300.854,81)
Despesas financeiras                                                                                                 (5.265,35)                      (5.192,45)
Impostos, multas e taxas                                                                                               (429,84)                         (753,23)
Trabalho Voluntário                                                                           28                    (10.426,08)                      (6.369,00)
Despesa com Isenção Usufruída                                                 15;21                   (69.597,17)                     (56.652,01)
Despesa com Contribuição Social                                                                       0,00
                                                                                                                                         (692.161,59)                   (769.445,92)
RESULTADO DO PERÍODO ATIVIDADE EDUCACIONAL                                     31.717,70             9.722,09
RESULTADO DO PERÍODO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 (151.924,29)                    (95.309,50)
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO                                                                (120.206,59)                    (85.587,41)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019. (Valores expressos em reais)
                                                                                                                                                2020                               2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do Periodo                                                                                               (120.206,59)                    (85.587,41)
Ajustado por:        
Diminuição em Depreciação                                                                                        56.171,11                      52.020,05
Ajuste depreciação        
                                                                                                                                  (64.035,48)                    (33.567,36)
Variações em ativos:        
Outros créditos                                                                                                       1.824.126,23            61.622,76
Impostos a recuperar                                                                                                    3.881,96                    (58.306,89)
Adiantamentos                                                                                                              4.616,84                      (8.198,36)
Variações em passivos:        
Fornecedores                                                                                                                        4.097,00                               54,50
Outras obrigações                                                                                                    (1.459.060,75)                       55.722,44
Receita diferida                                                                        (3.857,49)  
Obrigações fiscais e sociais                                                                                        11.202,94                      (1.895,10)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais                                           320.971,25                      15.431,99
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Compra de ativo imobilizado                                                                                               0,00                  (105.919,55)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento                                         0,00                  (105.919,55)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ajuste de Exercicios Anteriores                                                                                                   0,00                          5.894,57
(Diminuição) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa                         320.971,25                    (84.592,99)
Caixa e equivalente de caixa no ínicio do período                                                    127.431,91                    212.024,90
Caixa e equivalente de caixa no final do período                                                        448.403,16                      127.431,91
(Diminuição) / Aumento no Caixa e Equivalente                                                  320.971,25                    (84.592,99)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras – exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 

(Valores expressos em reais)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
O NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA é uma Associação Civil sem fins lucrativos e econômicos, 
de caráter educacional e social, que tem por finalidade conjugar esforços para solução dos problemas da comunidade, 
através da promoção social, educacional, cultural, desenvolvimento social, esporte e lazer nas áreas carentes; promover 
o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, através do atendimento gratuito ou com contrapartida 
em berçário, creche, Projetos Sociais, e cursos; desenvolver projetos sócio educativos para crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade e risco social do Município de Diadema, no contra turno escolar; estimular a participação 
e responsabilidade social dos poderes públicos e privados, no exercício de direitos e deveres em prol das crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social do Município de Diadema; realizar parcerias com entidades 
públicas e privadas; desenvolver projetos sociais que estimulem as famílias em situação de vulnerabilidade e risco 
social a refletir sobre a condição de vida e cidadania, além de desenvolver a autonomia e liderança comunitária; e se 
rege pelo Estatuto Social registrado sob o nº 65.365, na data de 17/10/2000, no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas da Comarca da cidade de Diadema.
 A Entidade possui os seguintes, principais, títulos e certificados:
                                                                        Data Emissão                      Validade             Número
CMDCA                                                                              12/11/2020                   12/11/2024                       30
CMAS                                                                              26/10/2020                   26/10/2021                         13
UPE                                                                              23/04/2019                   23/04/2020                 665/2019

*CEBAS Nº Processo 23000.009082/2018-91 data do protocolo 20/03/2018 em análise.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 
que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demons-
trações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas 
no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 
(NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as Normas emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem 
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Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos compo-
nentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem 
divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.
NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG2000)
A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo 
eletrônico.
O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem 
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão 
transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente entregue a Escrituração Contábil Digital (ECD).
A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, 
que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na 
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação 
contábil.
NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional da Entidade. 
b) Apuração do Déficit do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência 
de exercícios. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores 
recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade 
e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos 
e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
c) Instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas 
a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. 
d) Prazos - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados 
como circulante.
e) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demons-
tração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, 
os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem 
como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 
90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
f) Ativo imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da de-
preciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 5 e leva em consideração vida útil 
e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando 
há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no 
resultado como despesa quando incorrido.
g) Passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos incorridos 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.
h) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a 
data do balanço.
i) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas 
contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, 
Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em 
razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. 
j) Demonstração do Fluxo de Caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Reso-
lução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou 
a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.
k) Gratuidades: Os benefícios concedidos pela entidade a título de gratuidade, foram reconhecidos de forma segregada, 
pelo valor efetivo praticado, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de contas aos órgãos 
governamentais. 
l) Recursos com restrição e sem restrição: As Demonstrações foram segregadas entre recursos com restrição e sem 
restrição, conforme a Resolução CFC Nº 1409/12. Recursos classificados com restrição, são recursos oriundos de 
convênios ou doações que para serem utilizados precisam respeitar o programa de trabalho firmado em contrato (Vide 
Notas 13 e 14). Os recursos sem restrição não observam condições especificas para sua utilização.
NOTA 5 – IMOBILIZADO
                                                                                     Movimentação do Custo:

MÓVEIS  E 
UTENSÍLIOS

COMPUTADOR 
E 
PERIFERICOS

BENFEITORIA 
IMOV. 
TERCEIRO

TOTAL

Software

2019

Saldo 
Final

105.326,47

45.773,58

522.260,54

673.360,59

2019

Saldo 
Final

1.138,37

Aquisição

0,00

0,00

0,00

0,00

Aquisição

0,00

Depreciação

(15.455,11)

(12.005,88)

(28.376,88)

(55.837,87)

2020

 
Depreciação
 
(333,24)

Ajuste de 
avaliação 
patrimonial
 
0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo Final

805,13

Depreciações 
e ajuste

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo Final

89.871,36

33.767,70

493.883,66

617.522,72

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado 
do período sendo déficit de R$ (120.206,59) ocorrido, os bens recebidos através do  ajuste de avaliação patrimonial 
considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as 
contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da 
sua avaliação e preço de mercado.
NOTA 7 – RESULTADO DO EXERCÍCIO
O resultado do período será incorporado ao Patrimônio Social, conforme Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou 
Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.
NOTA 8 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 
Em consonância com a Resolução CFC Nº 1.159/09 (CTG 2000) a Lei 11.638/07 e a Resolução CFC Nº 1409 Aprova a 
ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, em seu item 21, criação da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial 
faz parte do Patrimônio Líquido como um grupo especial, uma vez que os valores nela contabilizados não transitaram 
pelo resultado e são oriundos de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo, em decorrência 
de sua avaliação a preços de mercado.
NOTA 9 – PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA 
Em atendimento ao CPC 25 que tem como objetivo definir critérios de reconhecimento aplicáveis a provisão de passivos 
e ativos contingentes, no ano de 2020 não havia processos em andamento.
NOTA 10 – RECEITAS (RESOLUÇÃO CFC NO. 1.187/09)
Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.187/09 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) das 
Entidades oriundas das atividades fins são reconhecidas quando for provável que os benefícios econômicos associados 
à transação fluirão para a entidade.
Para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre as atividades sustentáveis (meio), conforme 
estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 29 da Lei No. 12.101/09 
cumpre o requisito abaixo:
- O Estatuto Social indica que os recursos obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas ati-
vidades fins (objetivos sociais);
NOTA 11 – CONCESSÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E NA EDUCAÇÃO- 

Demonstrativo de Atendimento na Assistência Social 
Fonte dos Recursos:                                                                                                                             Valor (R$)
Receitas de Convênio                                                                                                                                  299.298,32
Receitas Doações/Outras receitas                                                                                                          160.404,23
Receitas Financeiras                                                                                    511,50
(-) Deduções / Glosas                                                                                                                                      0,00
TOTAL                                                                                                                                                              460.214,05
Valores Aplicados                                                                                                                                             Valor (R$)
Assistência Social                                                                                                                                           612.138,34
TOTAL                                                                                                                                                            -151.924,29

Demonstrativo de Atendimento na Educação 
Fonte dos Recursos                                                                                                                           Valor (R$)
Receitas de Convênio                                                                                                                              1.036.971,48
Receitas de Doações                                                                                                                                12.787,40
Outros créditos                                                                                                                                              115.479,56
(-) Deduções / Glosas                                                                                                                                       0,00
TOTAL                                                                                                                                                              1.165.238,44
Valores Aplicados                                                                                                                                             Valor (R$)
Educação                                                                                                                                            1.133.520,74
TOTAL                                                                                                                                                               31.717,70
O art. 13 da Lei 12.101/09, § 7o dispõe que: 
 “As entidades de educação que prestam serviços integralmente gratuitos deverão garantir a observância da proporção 
de, no mínimo, 1 (um) aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de um salário-mínimo e meio 
para cada 5 (cinco) alunos matriculados”.  
Nesse sentido, 100% dos alunos tiveram bolsa integral no ano de 2020.
NOTA 12 – CONVÊNIOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC NO. 1.305/10 (NBC TG 07) 
Subvenções e/ou Convênios são recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamen-
tais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade 
presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação 
a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e 
as despesas de acordo com suas finalidades.
Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução 
do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.
NOTA 13 - RECURSOS COM APLICAÇÃO RESTRITA- 
De acordo com a Resolução CFC Nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra “e” que revogou a 
Resolução CFC Nº 877 NBCT 10.19, no exercício de 2020 a Entidade teve os seguintes recursos com aplicação restrita.
Órgão Concedente Valores (R$)
Educação 
a) CONVENIO PMD – EDUCAÇÃO                                                                                                        1.036.971,48
    (-) Glosa PMD – EDUCAÇÃO                                                                                                                     0,00
Total                                                                                                                                                             1.036.971,48
Assistência Social 
d) CONV SERV CONV E FORT VINC – SECOFVI                                                                                                 299.298,32
Total                                                                                                                                                                      299.298,32
TOTAL GERAL                                                                                                                                             1.336.269,80
NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu 
Estatuto Social. 
No exercício de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:
DOAÇÕES                                                                                                                                     VALORES (R$)
Educação 
a) Doação Creche (PJ)                                                                                                12.787,40
b) Doações filantrópicas (PJ)                                                                                                                                1.509,27
Total                                                                                                                                                                 14.296,67
Assistência Social 
c) Projeto Padrinho (PF)                                                                                                   3.333,75
d) Projeto Padrinho (PJ)                                                                                                     2.738,00
e) Doação Espontânea (PJ)                                                                                                                                     1.900,02
f) Doação Espontânea (PF)                                                                                                                                54.959,40
g)  Nota fiscal Paulista (PF)                                                                                                                                 57.199,05
h) Doações matl uso e consumo (PJ)                                                                                                                       16,20
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i)Doações filantrópicas (PJ)                                                                                                                              23.958,56
Total                                                                                                                                                             144.104,98
TOTAL GERAL                                                                                                                                              158.401,65
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Em resumo, as doações de Pessoas Jurídicas e Físicas foram:
EDUCAÇÃO                                                                                                                                   VALORES (R$)
a) Por Pessoa Jurídica                                                                                                                             14.296,67
Total                                                                                                 14.296,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                    VALORES (R$)
a) Por Pessoa Jurídica                                                                                                                              28.612,78
b) Por Pessoa Física                                                                                                                              115.492,20
Total                                                                                                144.104,98
NOTA 15 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea”C” e seu parágrafo 4º e artigo 
195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
NOTA 16 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE
A ENTIDADE é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os 
artigos 44 a 61 do Código Civil.
NOTA 17 – CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE
O NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA é uma instituição educacional e/ou social sem fins lu-
crativos e econômicos, previsto no artigo 9o. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características: 
ä  a Instituição é regida pela Constituição Federal;
ä  a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
ä  não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
ä  não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.
NOTA 18 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN). 
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão 
previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua es-
crituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:
a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art. 14, § 1º do Estatuto Social);
b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art. 14, § 1º do 
Estatuto Social);
c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão (art. 35 do Estatuto Social).
NOTA 19 – CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO 
O NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA é uma instituição educacional e/ou social sem fins lucrativos 
e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1o. da Lei No. 12.101/09, e por isso 
é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características: 
ä  a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
ä  a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contra- partida);
ä  existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidades é dispensada de pagar o tributo;
ä  há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.
NOTA 20 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
O NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA é uma entidade beneficente de assistência social e 
para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:
ESTATUTÁRIOS
ä  não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou bene- não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou bene-
fícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que 
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art. 14, § 1º, c.c. art 29 do Estatuto Social);
ä  aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e de- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e de-
senvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 14, § 1º do Estatuto Social);
ä  não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma 
ou pretexto (art. 14, § 1º, c.c. art 29 do Estatuto Social);
ä  atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus 
associados (as) (art. 4º, § 3º do Estatuto Social;
ä  tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio 
remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres (art. 38, § Único do Estatuto Social);
ä  consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei No. 8.742/93 (LOAS) e 
Decreto No. 6.308/07 (art.1º do Estatuto Social) 
OPERACIONAIS E CONTÁBEIS
ä  possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
ä  mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade 
de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
ä  conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem 
a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação 
da situação patrimonial;
ä  cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
ä  elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente 
habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.
NOTA 21 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS
São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções usufruídas, como se devido fosse gozada durante o ano 
de 2020, perfazendo no total de R$ 307.617,52

ISENÇÕES USUFRUÍDAS
DESCRIÇÕES                                                                                                                                 VALORES EM R$
COTA PATRONAL                                                                                                                                              222.456,21
TERCEIROS                                                                                                                                               50.052,63
SAT                                                                                                                                                              25.026,36
PIS                                                                                                                                                                  10.082,32
NOTA 22 - COFINS 
Conforme disposto na Lei nº 11.941/2009, em seu artigo 79, inciso XII, que revogou o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998, 
não é mais devido a tributação da Contribuição para a COFINS sobre receitas não decorrentes da atividade da em-
presa, como é o caso das receitas financeiras.
NOTA 23 - DA CONCESSÃO DAS GRATUIDADES – EDUCAÇÃO BÁSICA
A ENTIDADE, em conformidade com o artigo 13 da Lei No. 12.101/09 e o Decreto No. 8.242/14, oferece bolsas 
educacionais para alunos carentes, na forma da Lei (artigo 14 da Lei No. 12.101/09), e também não cobrou taxa 
de matrícula ou custeio de material didático dos alunos bolsistas. Na concessão de bolsas educacionais a Entidade 
utilizou o seguinte critério de renda:
• A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 1/2 
(um e meio) salário mínimo.
A instituição de ensino presta serviços educacionais integralmente gratuitos, não havendo cobrança de mensalidades/
anuidades.
Desta forma, todos os alunos matriculados são considerados e atendem o público alvo estabelecido pela lei 12.101/09 
e devido este fato cumprem a proporção estabelecida pelo art. 13 da referida lei, conforme demonstração abaixo:
EDUCAÇÃO BASICA EM 31/12/2020                                                                                                     QUANTIDADE
Alunos matriculados Educação Infantil                                                                                                                       297
Alunos pagantes                                                                                                                                                              0
Alunos bolsistas integrais (100%)                                                                                                                          297
Alunos considerados para cumprimento da obrigação 1/5.                                                                                        297
A entidade apura o valor de suas bolsas educacionais pelo custo, sendo assim não possui receita efetivamente rece-
bida, pois 100% dos alunos possuem bolsas de estudo integrais.
NOTA 24 – FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS
A Entidade no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do 
mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS 
No. 109/09, Decreto No. 6.308/07 e Resolução CNAS No. 14/14); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso 
financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos 
usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação 
e monitoramento do projeto.
NOTA 25 – TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS, CUSTOS ENVOLVIDOS E FORMA DE CONTABILIZAÇÃO
A Entidade em atendimento a Resolução do CNAS No. 109/09, Decreto No. 6.308/07 e Resolução CNAS No. 14/14 
tipificou suas atividades executou suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionados com 
o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal de assistência 
social conforme quadro:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
TIPIFICAÇÃO

SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS

Público
Alvo

Crianças e
Adolescentes de 6 
a 15 anos de idade, 
estudantes de 
escolas públicas, 
residentes em 
Diadema e, 
preferencialmente, 
encaminhadas 
pelos CRAS do 
Município.

Capacidade 
Atendimento

205 crianças e 
adolescentes

Custos 
Envolvidos

R$ 299.298,32

Recursos 
Humanos

01 
Coordenador 
Pedagógico
04 Educadores 
Sociais
01 Agente de 
ação social
01 Orientador
social
01 Monitor de 
transporte

CONTINUAÇÃOä

NOTA 26 – ORIGEM DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E FORMA DE CON-
TABILIZAÇÃO
A Entidade em atendimento a Lei No. 12.101/09 Decreto No. 7.237/10 e Resolução do CNAS No. 16/10 para realização 
de suas atividades de assistência social (fins) demonstra no quadro abaixo as fontes de recursos (art.1º Parágrafo 
Único) para cumprimento de seus objetos sociais:

RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS
Código 
Contábil
4.1.3.01.001.00001

4.1.5.01.001
4.1.5.01.002.00001
4.1.5.01.002.00003

4.4.1.01.002

Rubrica 
Contábil
Subvenções e 
Convênios
Doações PF e PJ

Doações 
Filantrópicas

Valor Contábil
(Realizado)

299.298,32

120.130,22

23.974,76

Valor Contábil
(a receber)

0,00

0,00

0,00

NOTA 27 – ATENDIMENTO 
A entidade atende atualmente a 297 crianças que são selecionadas pela Prefeitura do município de Diadema, re-
gularmente inscritos/matriculados, os quais são custeados pelo Convênio vigente firmado com a PMD – Educação.
NOTA 28 – TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme dispõe o item 19 da ITG (Instrução Técnica Geral) 2002 (R1) de 21 de agosto de 2015, o trabalho voluntário 
inclusive de membros integrantes da administração no exercício de suas funções deve ser reconhecido pelo valor 
justo da prestação de serviço como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro, nesse sentido a entidade utilizou 
o valor de mercado para apuração.
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS                                                                                                             Valor em 2020 (R$) 
Serviços Voluntários obtidos - Educação                                                                                                              24.327,84                     
Serviços Voluntários obtidos - Social                                                                                                               10.426,08                    
Total Prestação de Serviços                                                                                                                                     34.753,92

Diadema, 31 de dezembro de 2020.
Selmo Roberto Pozzi Malheiros

CPF. 008.449.738-66
Presidente

Sandra Iuri Ayabe
CT CRC 1SP 190209/O-6

“PARECER DO CONSELHO FISCAL”
Declaramos na qualidade de Conselheiros Fiscais e no desempenho de nossas atribuições conferidas no Estatuto 
Social do NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA que, foram analisadas as contas, o Balanço 
Patrimonial, Demonstrativo de Receitas e Despesas e o Relatório de Atividades referente ao ano de 2020, tendo sido 
objetos de exames e fiscalização dos membros efetivos do Conselho Fiscal, abaixo assinados.
Atestamos também que os recursos públicos recebidos foram movimentados em conta corrente específica aberta em 
instituição financeira oficial, indicada pelo Órgão Público concessor.
Após análise e exame, concluíram os membros do Conselho Fiscal estar esses documentos na mais perfeita ordem, 
autorizada a incorporação do déficit do exercício para a conta patrimonial social em conformidade com as exigências 
legais, estatutárias e a Resolução do CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002, emitindo o Conselho Fiscal o 
presente parecer de aprovação sem reserva nem restrições, recomendando sua aprovação pela Assembléia Geral 
Ordinária.  

CONSELHO FISCAL

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA 
CNPJ. : 04.129.445/0001-27

“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”
Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA que 
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado do 
período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos re-
levantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Enti-
dade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conceito das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 19 de Abril de 2021
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS - CRC/SP 2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento- Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0 / CNAI – SP – 1620

CARTA DE APROVAÇÃO
O Sr. Presidente examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas.
Com base nos exames efetuados aprovou os referidos documentos sem reservas e restrições, bem como aprovou 
a incorporação, ao Patrimônio Social, do déficit do exercício de 2020 no valor de R$ 120.206,59 (cento e vinte mil, 
duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Re-
solução do CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.
Diadema, 13 de abril de 2021.

________________________________________
SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS

PRESIDENTE
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AvIsOs
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DIADEMA - CNPJ: 59.168.948/0001-01

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019. (Valores expressos em reais)
A T I V O                                                      Notas:              2020   2019
ATIVO CIRCULANTE      
Caixas e equivalentes de caixa sem restrição                         4(d)    365.975,55                     144.855,46 
Caixas e equivalentes de caixa com restrição                         4(d)    939.355,97                     494.554,87 
Créditos à empregados (Atividade Saúde)                         3.854,90                        5.518,33
Créditos à empregados (Rec. Próprios)     
Tributos a compensar (Atividade Saúde)                                                                       20.930,60                       43.042,67
Tributos a compensar (Rec. Próprios)                                                                               916,14                            711,08
Convênios a Receber com restrição (Atividade Saúde)                                                            -                 1.946.000,00
Despesas pagas antecipadamente (Atividade Rec Proprios)                                       2.679,14              3.021,32
Despesas pagas antecipadamente (Atividade Saude)         4.155,02   
TOTAL ATIVO CIRCULANTE                                                                                   1.337.867,32                  2.637.703,73
NÃO CIRCULANTE      
Outros créditos                                                                                                                  9.189,00                         9.189,00
Imobilizado com restrição                                                              5    
(-) Depreciação Acumulada com restrição                             5    
Imobilizado sem restrição                                                              5                 1.382.940,01                 1.018.911,69
(-) Depreciação Acumulada sem restrição                                           5                  (255.422,93)                   (147.067,94)
Ajuste de Avalição Patrimonial                                                                             12.799.100,52               12.799.100,52 
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                              13.935.806,60               13.680.133,27
TOTAL DO ATIVO                                                                                                    15.273.673,92                16.317.837,00 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      Notas:              2020  2019
PASSIVO CIRCULANTE                                           4(f)    
Fornecedores                                                                                                              40.975,07                        9.388,85
Obrigações trabalhistas (Atividade Saude)                                                                 129.041,76                     104.529,52
Obrigações trabalhistas (Rec. Próprios)                                                                        5.206,29                           399,68
Obrigações tributárias                                                                                                   6.496,85                                     -
Outras contas a pagar                                                                                                 48.432,60                      53.644,29
Convênios a realizar com restrição (Atividade Saúde)                                             1.098.073,68                  2.141.282,08
Parcerias com restrição                                                                                                  44.842,60                       19.829,68
Receita diferida com restrição                                                                                       229.909,95                     263.944,26
Receita diferida sem restrição                                                                                               783,65                             711,08
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                                                                    1.603.762,45                 2.593.729,44
NÃO CIRCULANTE     
Provisão para Continência Judicial                                                     6                      35.825,66                      35.825,66
Processo Trabalhista                                                                                                                 -                       46.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                      7
Patrimônio Social                                                                                                   1.005.382,62                 1.121.540,55 
Reserva de doação para imobilizado      
Ajuste de Avalição Patrimonial                                                                 8                 12.636.699,28                12.713.888,80
Resultado do período                                                         4 (h)                      (7.996,09)                  (193.347,45)
                                                   13.634.085,81               13.642.081,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                  15.273.673,92                16.317.837,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações de resultado do período em 31 de dezembro de 2020 e 2019. (Valores expressos em reais) 
                                                                                                   Notas:                               2020                                2019
RECEITAS      
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE SAÚDE           11   
Receita de convênios com restrição                                      11;12                1.634.990,30                 1.669.025,96
Emenda Parlamentar -1321                                                                                         106.042,65                                      -   
emenda -Secrt. Saude 1027/2020                                                        1.567,20           -   
Receitas Financeiras com restrição                                                                      -                                0,09
Outros créditos                                                                                                                          -                       27.126,39
Projeto Coop- Cooperativa de Consumo                                                                      14.987,08                                      -
Projeto Subsidio Distrital Rotary- 4-4420                                                                         2.860,00                                      -
Trabalho Voluntário                                                             22                      37.051,56                       22.863,12
Receita com Isenção Usufruída                                         14;20                     395.509,98                     327.329,81
                                                                                                                                     2.193.008,77                  2.046.345,37 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Receita de parcerias com restrição                                                                                11.922,24                       12.092,56
Receitas com doações sem  restrição                                             13                       39.423,63                      59.462,22
Outras receitas sem restrição                                              13                     276.263,80                     266.036,93 
Receitas Financeiras sem restrição                                                                              1.583,14                      17.647,36 
Trabalho Voluntário                                                                           22                           851,24                                     -
Receita com Isenção Usufruída                                                      14;20                        12.648,95                       12.372,61 
                                                                                                                                       342.693,00                     367.611,68 
TOTAL DE RECEITAS                                                                                           2.535.701,77                 2.413.957,05
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE SAÚDE
Despesa de pessoal com restrição                                                                     (1.566.296,80)    (1.564.340,82)
Despesas administrativas e gerais com restrição                                                        (66.262,33)                   (147.777,47)
Despesas financeiras                                                                                                                    -                           208,69)
Impostos, multas e taxas                                                                                            (2.431,17)                    (15.826,55)
Gastos emenda parlamentar 1321                                                                           (106.042,65)                                      -
Gastos Gerais Emenda Parlamentar -1027                                                                   (1.567,20)                                       -
Parceria Coop                                                                                                           (13.881,06)                                     -
Projeto Subsidio Distrital -Rotary -4.420                                                                     (2.860,00)                                     -   
Trabalho Voluntário                                                                           22                    (37.051,56)                    (22.863,12)
Despesa com Isenção Usufruída                                                 14;20                 (395.509,98)                  (327.329,81)
                                                                                                                              (2.191.902,75)               (2.078.346,46)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      
Despesa de pessoal sem restrição                                                                           (54.736,18)                    (89.856,35)
Despesas administrativas e gerais sem restrição                                                   (272.836,23)                  (416.878,37)
Despesas financeiras                                                                                                 (7.420,22)                      (7.537,50)
Impostos, multas e taxas                                                                                            (3.302,29)                      (2.313,21)
Trabalho Voluntário                                                                           22                         (851,24)                                     -   
Despesa com Isenção Usufruída                                                14;20                   (12.648,95)                    (12.372,61)           
                                                                                                                                  (351.795,11)                  (528.958,04)
RESULTADO DO PERÍODO ATIVIDADE SAÚDE                                                       1.106,02         (32.001,09)
RESULTADO DO PERÍODO REC. PRÓPRIOS                                                         (9.102,11)                  (161.346,36)
RESULTADO DO PERÍODO                                                                                      (7.996,09)       (193.347,45)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 

(Valores expressos em reais)

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Incorporação do deficit acumulado
Patrimonio Realizado 
Ajustes de exercícios anteriores
Ajuste de avalição patrimonial (Nota 8)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 

Déficit

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Incorporação do deficit acumulado
Patrimonio Realizado 
Ajustes de exercícios anteriores
Ajuste de avalição patrimonial (Nota 8)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 

Déficit
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Patrimônio Social
13.909.033,75

(42.608,48)
(34.134,62)

0,00
(77.189,52)

75.134,42

0,00

13.830.235,55
(193.347,45)

5.193,80
0,00

(77.189,52)
77.189,52

0,00

Ajustes de 
exercícios 
anteriores
(34.134,62)

0,00
34.134,62
5.193,80

0,00
0,00

0,00

5.193,80
0,00

(5.193,80)
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Resultado do período

(42.608,48)
42.608,48

0,00
0,00
0,00
0,00

(193.347,45)

-193.347,45
193.347,45

0,00
0,00
0,00
0,00

(7.996,09)
-7.996,09

Totais
13.832.290,65

0,00
0,00

5.193,80
(77.189,52)

75.134,42
0,00

(193.347,45)

13.642.081,90
0,00
0,00
0,00

(77.189,52)
77.189,52

0,00
(7.996,09)

13.634.085,81

0,00

0,00
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa indireto em 31 de dezembro de 2020 e 2019. (Valores expressos em reais)
1-   Fluxo de caixa das atividades operacionais                                                           2.020  2.019
Resultado do Periodo                                                                                       -7.996,09                   -193.347,45
Ajustado por:   
Depreciação                                                                                                    108.354,99                    132.323,16
Resultado na baixa de ativos imobilizados                                                              50,00                                0,00
Superávit do Exercício Ajustado                                                                       100.408,90                      -61.024,29
Variações em ativos:   
Contas a Receber                                                                                                           -410.866,05
Impostos a Recuperar                                                                                      21.907,01          -43.753,75
Adiantamento                                                                                                       -4.155,02                    0,00
Outros creditos                                                                                                       1.948.005,61
Total variações em ativos                                                                                       1.965.757,60                   -454.619,80
Variações em passivos:   
Fornecedores                                                                                                              31.586,22                        8.196,89
Outras Obrigações                                                                                                -1.057.368,91                    103.013,17
Contas a Pagar                                                                                                       -10.384,30                       50.118,91
Total variações em passivos                                                                                -1.036.166,99                    161.328,97
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais                                        1.029.999,51                   -354.315,12
2- Fluxo de caixa das atividades de investimento
Doação de imobilizado                                                                                                         0,00                               0,00
Compra de ativo imobilizado                                                                                   -364.078,32                     -90.802,57
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento                             -364.078,32                     -90.802,57
3- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Ajustes de exercícios anteriores                                                                                          0,00                        5.193,80
(Diminuição) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa                                   665.921,19                    -439.923,89
Caixa e equivalente de caixa no ínicio do período                                                       639.410,33                  1.079.334,22
Variação ocorrida no período                                                                                 665.921,19                   -439.923,89
Caixa e equivalente de caixa no final do período                                                   1.305.331,52                     639.410,33

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras – exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 

(Valores expressos em reais)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DIADEMA foi constituída sob a forma de Associação Civil, de 
natureza filantrópica para fins não econômicos, que tem por finalidade conjugar esforços para solução dos problemas 
da comunidade, colaborando na criação de obras, promoção social e educacional; estimular a realização de estudos 
e atividades, visando buscar alternativas de resolução para os problemas sociais; manter, administrar e desenvolver 
atividades na área de saúde, especialmente em reabilitação e outras que venha a criar ou receber em doação ou 
comodato, dispensando assistência a enfermos ou acidentados gratuitamente ou não, e se rege pelo Estatuto Social 
e pela legislação aplicável registrado sob o nº. 017 Livro A-1, na data de 21/08/1969 no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas da Comarca da cidade de Diadema.
 A Entidade possui os seguintes, principais, títulos e certificados:

CEBAS

UPE
UPM

Data Emissão
10/01/2019

29/05/2018
01/12/1970

Validade
20/12/2021

23/04/2020
-

Portaria
25/2019
L e i  n º  6 0 6 
Certidão nº-
664/2019
Lei  nº 407/70     

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 
que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demons-
trações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas 
no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 
(NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as Normas emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem 
Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos compo-
nentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem 
divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. CONTINUAÇÃOä
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NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG2000)
A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo 
eletrônico.
O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem 
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão 
transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente entregue a Escrituração Contábil Digital (ECD).
A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, 
que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na 
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação 
contábil.
NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional da Entidade. 
b) Instrumento financeiros - Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.
c) Prazos - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados 
como circulante.
d) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demons-
tração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, 
os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem 
como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 
90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
e) Ativo imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da de-
preciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 5 e leva em consideração vida útil 
e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando 
há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no 
resultado como despesa quando incorrido.
f) Passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos incorridos 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) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a 
data do balanço.
h) Apuração do déficit do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência 
de exercícios. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores 
recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade 
e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos 
e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
i) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas 
contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, 
Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em 
razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.  
j) Demonstração do Fluxo de Caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Reso-
lução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou 
a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.
k) Recursos com restrição e sem restrição: As Demonstrações foram segregadas entre recursos com restrição e sem 
restrição, conforme a Resolução CFC Nº 1409/12. Recursos classificados com restrição, são recursos oriundos de 
convênios ou doações que para serem utilizados precisam respeitar o programa de trabalho firmado em contrato. Os 
recursos sem restrição não observam condições especificas para sua utilização.
utilização.
NOTA 5 – ATIVO IMOBILIZADO 
Movimentação do Custo:
IMOBILIZADO

TERRENO
EDIFICIOS
MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS
EQUIPAMENTOS 
ORTOPEDICOS
EQUIP DE TEC

 E INF.
EQUIP DE 

FISIOTERAPIA
MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS
 EMENDA 1321

MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS 

EMENDA 1027
EQUIP DE 

FISIOTERAPIA 
1027

EQUIPAMENTOS 
ORTOPEDICOS 

1027
EQUIP DE 

FISIOTERAPIA 
823684

BENFEITORIA 
EM IMOVEL

BENFEITORIA 
EMENDA 1321

TOTAL

2019

Saldo Final
10.447.200,00
2.813.912,86

19.727,47

8.923,07

8.471,66

122.042,85

250.666,36

13.670.944,27

Aquisição
de Bens

0,00
0,00

1.256,48

0,00

4.131,54

0,00

59.569,30

18.795,00

24.660,00

6.545,00

37.163,00

11.958,00

200.000,00
364.078,32

Baixa 
de 

Bens 

-50,00

0,00

(50,00)

Baixa 
de 

Depreciação

47,84

0,00

47,84

Depreciações/
Amortizações

0,00
(57.957,36)

(3.250,86)

(1.243,32)

(3.201,17)

(13.115,35)

-2.043,05

-626,48

-777,10

-163,62

(22.024,92)

(3.999,60)
(108.402,83)

2020

Saldo Final
10.447.200,00
2.755.955,50

17.730,93

7.679,75

9.402,03

108.927,50

57.526,25

 
18.168,52

23.882,90

6.381,38

37.163,00

240.599,44

196.000,40
13.926.617,60

NOTA 6 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA 
As provisões para contingências são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a 
opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas.
NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado 
do período sendo déficit de R$ (7.996,09) ocorrido, os bens recebidos através do ajuste de avaliação patrimonial 
considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as 
contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da 
sua avaliação e preço de mercado.
O resultado do período será incorporado ao Patrimônio Social, conforme Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou 
Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.
NOTA 8 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 
Em consonância com a Resolução CFC Nº 1.159/09 (CTG 2000) a Lei 11.638/07 e a Resolução CFC Nº 1409 Aprova a 
ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, em seu item 21, criação da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial 
faz parte do Patrimônio Líquido como um grupo especial, uma vez que os valores nela contabilizados não transitaram 
pelo resultado e são oriundos de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo, em decorrência 
de sua avaliação a preços de mercado
NOTA 9 – RECEITAS (RESOLUÇÃO CFC NO. 1.187/09)
Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.187/09 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) das 
Entidades oriundas das atividades fins são reconhecidas quando for provável que os benefícios econômicos associados 
à transação fluirão para a entidade.
Para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre as atividades sustentáveis (meio), conforme 
estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 29 da Lei No. 12.101/09 
cumpre o requisito abaixo:
- O Estatuto Social indica que os recursos obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas ati-
vidades fins (objetivos sociais);
NOTA 10 – CONCESSÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS NA FISIOTERAPIA 
Foram concedidas com observância ao artigo 4º disposto na Lei 12.101/09, conforme demonstrativo, abaixo:
                                                             Demonstrativo de Gratuidade na Fisioterapia
                                                                                      Contas:                                                                       Valor (R$)
Receitas de Convênio                                                                                                                               1.634.990,30
TOTAL                                                                                                                                                             1.634.990,30
                                                                               Valores Aplicados                                                             Valor (R$)
Fisioterapia                                                                                                                                            1.634.990,30
TOTAL                                                                                                                                                          1.634.990,30
n  O art. 4º da Lei 12.101/09, inciso II,  dispõe que: 
“Art. 4o Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de saúde deverá, nos termos do regu-
lamento:
(...)
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, a prestação dos serviços de que trata 
o inciso II, com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. 
(Redação dada pela Lei nº 12.453, de 2011)”
n Nesse sentido, 100% dos atendimentos foram gratuitos no ano de 2020;
n O valor aplicado em manutenção da Entidade perfez no montante de R$ 333.364,92

DISTRIBUIÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADO
Atendimento

Sessões 
Individuais e em 
agrupamento

Especialidade

SADT Ortopedia/ Reumatologia
SADT Neurofuncional (Adulto/Infantil)
SADT Fisioterapia Pélvica
SADT Dermatofuncional
SADT Fisio Respiratória

SADT/SUS

47.342

Valor Total
 Aplicado

Consultas (Avaliações, Altas, Reavaliações).
TOTAL DE ATENDIMENTO REALIZADO
% de Atendimentos Convênio SUS
Total Líquido

6894
54.236
100%
54.236

                                   
1.634.990,30

1.634.990,30                                 
*Demonstrativo de Produção Anual Informado pelo SAI/SUS – SMS Diadema – Elaboração DRAAC.

NOTA 11 – CONVÊNIOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC NO. 1.305/10 ( NBC  TG 07) 
Subvenções e/ou Convênios são recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamen-
tais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade 
presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação 
a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e 
as despesas de acordo com suas finalidades.
Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução 
do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.
NOTA 12 -  RECURSOS COM APLICAÇÃO RESTRITA
De acordo com a Resolução CFC Nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra “e”, no exercício 
de 2020 a Entidade teve os seguintes recursos com aplicação restrita.
Órgão Concedente                                                                                                                                        Valores (R$)
Fisioterapia 
CONVENIO PMD – FISIOTERAPIA                                                                                                        1.634.990,30
TOTAL GERAL                                                                                                                                            1.634.990,30
Os serviços prestados são monitorados e fiscalizados pela Secretaria de Saúde de Diadema. 
NOTA 13 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu 
Estatuto Social.
No exercício de 2020 a entidade recebeu os seguintes valores:
DOAÇÕES                                                                                                                                    VALORES (R$)
a) Doação Espontânea Time de Amigos (PJ)                                                                                   3.300,00
b) Créditos Nota Fiscal Paulista (PF)                                                                                                      5.965,66

CONTINUAÇÃOä
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c) Espontânea PJ                                                                                                                                                10.000,02
d) Espontânea PF                                                                                                                                                15.247,95
d) Contribuição Solidariedade SIAFEM                                                                                                                241.821,54
TOTAL GERAL                                                                                                                                                  276.335,17

Em resumo, as doações e/ou contribuições de Pessoas Jurídicas e Físicas foram : 
                                                                                                                                                                  VALORES (R$)
a) Por Pessoa Jurídica                                                                                                                            255.121,56
b) Por Pessoa Física                                                                                                                                 21.213,61
Total                                                                                                     276.335,17
NOTA 14 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea”c” e seu parágrafo 4º e artigo 
195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
NOTA 15 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE
A ENTIDADE é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os 
artigos 44 à 61 do Código Civil.
NOTA 16 – CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE
A IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA é uma instituição da área da saúde sem fins 
lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9o. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características: 
n  a Instituição é regida pela Constituição Federal;
n  a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
n  não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
n  não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.
NOTA 17 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN). 
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão 
previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua es-
crituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:
a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art. 14, parágrafo primeiro 
do Estatuto Social);
b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art. 14, parágrafo 
primeiro do Estatuto Social);
c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão (art. 35 do Estatuto Social).
NOTA 18 – CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO 
A IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA é uma instituição da área da saúde sem fins 
lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1o. da Lei No. 12.101/09, 
e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes 
características: 
n  a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
n  a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contra-partida);
n  existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo;
n  há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.
NOTA 19 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
A IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA é uma entidade beneficente da área da saúde 
e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:
ESTATUTÁRIOS
n  não percebe a seus diretores, conselheiros, irmãos associados, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens 
ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades 
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art. 14, parágrafo primeiro, c.c. art 29 do Estatuto Social);
n  aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e de-
senvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 14, parágrafo primeiro do Estatuto Social); 
n  não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma 
ou pretexto (art. 14, parágrafo primeiro, c.c. art 29 do Estatuto Social);
n  atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus 
associados (as) (art. 4º, parágrafo terceiro do Estatuto Social;
n  tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio 
remanescente a outra irmandade sem fins lucrativos congêneres (art. 38, parágrafo único do Estatuto Social);
OPERACIONAIS E CONTÁBEIS
n  possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
n  mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade 
de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

NOTA 20 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS
São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções usufruídas, como se devido fosse, gozadas durante o 
ano de 2020, perfazendo no total de R$ 408.158,93.
ISENÇÕES USUFRUÍDAS
DESCRIÇÕES                                                                                                                                VALORES EM R$
COTA PATRONAL                                                                                                                                            309.004,45
TERCEIROS                                                                                                                                             69.526,09
SAT                                                                                                                                                              15.450,29
PIS                                                                                                                                                             14.178,10
NOTA 21 - COFINS 
Conforme disposto na Lei nº 11.941/2009, em seu artigo 79, inciso XII, que revogou o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998, 
não é mais devido a tributação da Contribuição para a COFINS sobre receitas não decorrentes da atividade da empresa, 
como é o caso das receitas financeiras.
NOTA 22 – TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme dispõe o item 19 da ITG (Instrução Técnica Geral) 2002 (R1) de 21 de agosto de 2015, o trabalho voluntário 
inclusive de membros integrantes da administração no exercício de suas funções deve ser reconhecido pelo valor 
justo da prestação de serviço como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro, nesse sentido a entidade utilizou 
o valor de mercado para apuração. 
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS                                                                                                              Valor em 2020 (R$) 
Serviços Voluntários obtidos                                                                                                                               37.902,80
Total Prestação de Serviços                                                                                                              37.902,80

Diadema, 31 de dezembro de 2020.
                                                                 

                         _____________________                               _______________
         Mario Sergio Franciscon                                                                          Sandra Iuri Ayabe

              CPF. 929.917.858-53                                                                           CT CRC 1SP 190209/O-6
                                    Presidente               Contadora

CARTA DE APROVAÇÃO
O Sr. Presidente examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas.
Com base nos exames efetuados aprovou os referidos documentos sem reservas e restrições, bem como aprovou a 
incorporação, ao Patrimônio Social, do déficit do exercício de 2020 no valor de R$ 7.996,09 (sete mil novecentos e 
noventa e seis reais e nove centavos), em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução do CFC 
Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.

Diadema, 13 de abril de 2021.
MÁRIO SERGIO FRANCISCON

PROVEDOR

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Declaramos na qualidade de Conselheiros Fiscais e no desempenho de nossas atribuições conferidas no Estatuto 
Social da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Diadema, que foram analisadas as contas no ano de 2020, o 
Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Receitas e Despesas e o Relatório de Atividades. Tendo sido, objetos de exames 
e fiscalização dos membros efetivos do Conselho Fiscal da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
DIADEMA, abaixo assinados.
 Atestamos também que os recursos públicos recebidos foram movimentados em conta corrente específica aberta em 
instituição financeira oficial, indicada pelo Órgão Público concessor.
Após análise e exame, concluíram os membros do Conselho Fiscal estar esses documentos na mais perfeita ordem, 
autorizada a incorporação do déficit do exercício para a conta patrimonial social em conformidade com as exigências 
legais, estatutárias e a Resolução do CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002, emitindo o Conselho Fiscal o 
presente parecer de aprovação sem reserva nem restrições, recomendando sua aprovação pela Assembleia Geral 
Ordinária.  

CONSELHO FISCAL

CONTINUAÇÃOä

n  conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem 
a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da 
situação patrimonial;
n  cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

CONTINUAÇÃOä

INSTITUTO RAIMUNDO ANSELMO - CNPJ. Nº 06.255.940-0001/08 
Fundada em 20 de novembro de 2003 Registro CMDCA: 75

Balanço Patrimonial                                           Jan a Dez/2020             Jan a Dez/2019
ATIVO                                                                              157.111,72                       4.298,96
ATIVO CIRCULANTE                                              157.111,72                        4.298,96
DISPONÍVEL                                                                76.908,99                             323,24
CAIXA                                                                                76.908,99                                323,24
CAIXA GERAL                                                                  2.662,81                               985,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               73.872,68                               (1.035,71)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNAE                    373,50                           373,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO                               80.202,73                          3.975,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA                                               60.319,56                            3.975,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               60.319,56                           3.975,72
ADIANTAMENTOS                                                               19.883,17                                 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               19.883,17                                 0,00

Balanço Patrimonial                                        Jan a Dez/2020            Jan a Dez/2019
PASSIVO                                                              157.111,72                       4.298,96
PASSIVO CIRCULANTE                                                 7.807,18                        17.999,04
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                                 7.807,18                     17.999,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                 3.082,18                         11.699,04
SALARIOS                                                                         0,00                            226,85
FGTS                                                                                  1.081,12                            2.763,76
INSS                                                                                  1.962,73                           8.670,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                      38,33                                 38,33
TRIBUTOS A RECOLHER                                                      68,78                             235,40
IRRF                                                                                       68,78                               235,40
CONTAS A PAGAR                                                                  4.656,22                             6.064,60
ALUGUEIS A PAGAR                                                 4.656,22                          6.064,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             149.304,54                       (13.700,08)
RESERVAS E OUTROS                                             149.304,54                      (13.700,08)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS                             149.304,54                     (13.700,08)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO                             149.304,54                      (13.700,08)

Descrição                                                                        2020                              2019
Receitas Brutas                                                              528.730,00                        588.062,00
RECURSOS PUBLICOS                                             528.460,00                      576.272,00
RECURSOS DE DOAÇÃO                                                    270,00                           11.790,00
= Receita Líquida                                                              528.730,00                          588.062,00
= Superávit Bruto                                                              528.730,00                      588.062,00
Receitas Financeiras                                                    320,72                             276,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                    320,72                                   276,13
Despesas Administrativas                                           (268.574,84)                  (442.252,61)
SALÁRIOS                                                           (146.330,99)                    (256.395,37)
FERIAS                                                                             (32.984,27)                      (38.544,51)
13° SALARIO                                                             (18.032,37)                        (23.894,46)
AVISO PRÉVIO                                                                     394,74                        (1.815,64)
INSS                                                                             (51.429,91)                      (82.365,37)
FGTS                                                                             (19.867,40)                       (37.186,89)
VALE-TRANSPORTE                                                  (324,64)                           (2.050,37)
Despesas Gerais                                                             (93.897,03)                    (164.916,40)
ALUGUEL                                                             (66.150,00)                     (75.600,00)
ENERGIA ELETRICA                                               (3.546,63)                       (3.510,23)
HIGIENE E LIMPEZA                                                  (399,05)                             (691,87)
DESPESAS GERAIS                                               (6.057,27)                                 (64.119,83)
DESPESAS FINANCEIRAS                                               (1.737,96)                        (2.863,07)
ASSESSORIA CONTABIL                                               (8.150,90)                          (8.939,20)
AGUA                                                                               (5.580,23)                        (6.682,07)
TELEFONE                                                               (2.274,99)                          (2.510,13)
Outras Despesas Operacionais                               (3.574,23)                      (3.830,82)
IPTU                                                                               (3.574,23)                    (3.830,82)
= Superávit Operacional                                             163.004,62                      (22.661,70)
= Superávit Contábil Líquido antes 
da Contribuição Social                                             163.004,62                        (22.661,70)
= Superávit Contábil Líquido antes 
do Imposto de Renda                                             163.004,62                      (22.661,70)
= Superávit                                                              163.004,62                      (22.661,70)
= Supeávit Líquido do Período                             163.004,62                       (22.661,70)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO, do dia 29 de 
abril de 2021, página 8, do Diário Regional 
de Diadema.
ONDE SE LÊ:
“PORTARIA Nº 73 de 26/04/2020 concede 
Pensão por Morte à Sr(a). MARCIA AKEMI 
YAMADA MIKADO, RG nº 238924488 SSP/SP, 
em razão do falecimento do Sr(a). MAURICIO 
MITSUIOSHI MIKADO, que à época de seu fa-
lecimento recebia proventos de aposentadoria 
deste Instituto”
LEIA-SE:
“PORTARIA Nº 73 de 26/04/2021 concede 
Pensão por Morte à Sr(a). MARCIA AKEMI 
YAMADA MIKADO, RG nº 238924488 SSP/SP, 
em razão do falecimento do Sr(a). MAURICIO 
MITSUIOSHI MIKADO, que à época de seu 
falecimento ocupava o cargo de AGENTE 
ADMINISTRATIVO II, junto a Municipalidade.”

RUBENS XAVIER MARTINS
Diretor Superintendente

EBMS - EMPRESA BRASILEIRA DE MO-
BILIDADE SUSTENTAVEL, BICICLETAS E 
CICLOMOTORES LTDA, TORNA PÚBLICO 
QUE SOLICITOU JUNTO Á SECRETÁRIA 
DE GESTÃO AMBIENTAL A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA ATIVI-
DADE: “FABRICAÇÃO DE BICICLETAS E 
TRICICLOS NÃO-MOTORIZADOS, PEÇAS 
E ACESSÓRIOS” NO ENDEREÇO: RUA 
JOÃO DAPRAT, 55 - PRÉDIO 1 145 - AN-
CHIETA – SÃO BERNARDO DO CAMPO.

RHOWERT INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, torna público que solicitou junto à  
SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL  a 
Licença  Prévia, de Instalação e de  Operação 
, para atividade de  Produção de artefatos 
estampados de  metal, situada no endereço 
da Rua  Patagônia , 221 - Taboão - São  
Bernardo do Campo - SP



Terça-feira, 11 de maio de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS
 Diadema

Rua Silvio Donini, nº 222, Jardim Donini
Diadema - SP

CEP: 09920-530 Tel: (11) 4056-5683
E-Mail:contato@cartoriorcivildiadema.com.br

 
Faço saber que pretendem se casar 

e apresentaram os documentos exigidos
 pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.

Lavro o presente, que afixo no lugar de  
costume e publico pela Imprensa Local.

Diadema, 11 de maio de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
Para vender é preciso anunciar.

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

F: Anuncie: 4057-9000

FABIO NASCIMENTO DE MELO e MICHELE 
DA SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado 
de produção, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 01/05/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de GILBERTO DE MELO 
e de MARIA DO SOCORRO PEREIRA DO 
NASCIMENTO DE MELO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
14/06/1985, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO EMIDIO PEREIRA e de MARIA 
CESINA DA SILVA PEREIRA;

WAGNER CIRINO DE ALMEIDA JUNIOR e 
FLÁVIA NAYZA VASCONCELLOS DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, inspetor de qualidade, nascido em 
São Paulo - SP, aos 12/09/1997, residente 
em Diadema - SP, filho de WAGNER CIRINO 
DE ALMEIDA e de ROSIMEIRE MOURA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auditora, nascido em Diadema 
- SP, aos 14/06/1998, residente em Diadema 
- SP, filho de ALEX DA SILVA e de VIVIANE 
VASCONCELLOS;

LUCIANO RODRIGUES MACEDO e CATIÚCIA 
SILVA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
02/06/1975, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VICENTE SILVA MACEDO e de MARIA 
RODRIGUES MACEDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vendedo-
ra, nascido em São Luiz Gonzaga - RS, aos 
26/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RITA TEREZINHA SILVA NASCIMENTO;

VALMIR DE SOUZA GOIS e RITA DE CÁSSIA 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, aposentado, nascido 
em Antas - BA, aos 14/09/1970, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA 
GOIS e de EPIFANIA MARIA DE SOUZA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/11/1964, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS e de 
LOURDES MORAES DOS SANTOS;

WILSON NASCIMENTO BRAGA e RAIANE 
LUIZ BARBOSA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Santo André - SP, aos 26/09/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON 
MOREIRA BRAGA e de VERA LUCIA ROCHA 
NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Santa Luzia - PB, aos 21/01/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ BARBOSA 
e de MARIA APARECIDA LUIZ;

ALEXANDRE LEOCADIO BESSA e BIANCA 
DE JESUS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1988, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
LEALDÉCIO BESSA e de MARIA LUCILA 
SILVEIRA BESSA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista financeiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de SEVERO 
AUGUSTO DOS SANTOS e de IZABEL ROSA 
DE JESUS SANTOS;

DENIS DE ANDRADE CARVALHO e AMANDA 
DA SILVA ANDRADE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, coordena-
dor técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/06/1985, residente em Diadema - SP, filho 
de ROBERTO LUIS DA ROCHA CARVALHO 
e de APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA DE 
ANDRADE CARVALHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 12/11/1993, residente em Diadema 
- SP, filho de MARCELO RODRIGUES DE AN-
DRADE e de ANGELICA DA SILVA ANDRADE;

GUILHERME SANTOS DE MELO e ANA HE-
LENA PEREIRA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/04/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ROBERTO GONÇALVES DE MELO 
e de CELIA DA SILVA SANTOS MELO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em Diadema - SP, aos 
17/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALDECI ANTONIO DA SILVA e de ZILDA 
APARECIDA PEREIRA DA SILVA;

FÁBIO LUIZ SANTANA DE SOUSA e THAIS 
REGINA FRANCISCO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, contador, 
nascido em Diadema - SP, aos 18/07/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL-
MA SANTANA DE SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/11/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS FRANCISCO e de CLAUDIA REGINA 
FRANCISCO;

ENÉAS ANTONIO DA SILVA JUNIOR e MIRIÃ 
DIAS DE OLIVEIRA LEITE, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 10/04/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de ENÉAS 
ANTONIO DA SILVA e de VIVIANE VELTER 

CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de lavanderia, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 13/09/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE 
DE OLIVEIRA LEITE e de ROSELI DIAS DE 
OLIVEIRA LEITE;

JONES VIANA SILVA e TACIANA MORAIS 
RODRIGUES, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em Guarulhos - SP, aos 
23/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JONATHAS ELIAS SILVA e de JEONICE 
DE BARROS VIANA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nas-
cido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
08/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GILVAN RODRIGUES DE MELO e de ANA 
OLIVEIRA DE MORAIS;

ELIZEU VIEIRA DOS SANTOS e ANA CARO-
LINA SILVA ROCHA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em Diadema - SP, aos 20/04/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
VIEIRA DOS SANTOS e de LINDINALVA SAN-
TOS VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manicure, nascido em São 
Paulo - SP, aos 29/05/1995, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de GILVAN SILVA ROCHA e 
de GENI DA SILVA ROCHA;

MARCOS AURÉLIO BORGES e THAYNÁ 
LEAL DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/04/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de TERE-
ZINHA DE JESUS BORGES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nasci-
do em Diadema - SP, aos 13/07/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ALBERTO 
DOS SANTOS e de ANDRÉIA LEAL ROSA;

ALEXSANDER HENRIQUE DA SILVA REIS 
e JENIFFER KETHELIN CARVALHO DE 
ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em 
Bertioga - SP, aos 08/06/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de ADEILSON FRANÇA 
DOS REIS e de MAGALI  RODRIGUES DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 06/12/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NIVALDO CONCEIÇÃO ARAUJO e de 
LENI SEVERINA DE CARVALHO;

ANTONIO DE ANDRADE CHAVES e SANDRA 
MARA CRUZ ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheiro, 
nascido em Tamboril - CE, aos 02/05/1960, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRAN-
CISCO ARAUJO CHAVES e de FRANCELINA 
RODRIGUES DE ANDRADE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pontiadeira, 
nascido em São Vicente - SP, aos 26/09/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CECILIO 
ALVES DOS SANTOS e de TANIA REGINA 
GOMES DA CRUZ;

ARLEILSON RODRIGUES SANTOS e MAR-
QUILANE RODRIGUES COIMBRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente de loja, nascido em Teófilo Otoni - 
MG, aos 07/08/2001, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ADÃO MARTINS DOS SANTOS 
e de MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Ladainha 
- MG, aos 18/12/1999, residente em DIADE-
MA - SP, filho de ONÉSIMO DOS SANTOS 
COIMBRA e de MARIA SALETE RODRIGUES 
COIMBRA;

LAFAIETE ALVES PINTO e SOLANGE DA 
SILVA BARBOSA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, ferramen-
teiro, nascido em Senhora do Porto - MG, aos 
26/11/1952, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PEDRINA ALVES PINTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vendedo-
ra, nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL 
DIAS BARBOSA e de MARIA HELENA DA 
SILVA BARBOSA;

JOHNATAN DA CRUZ ARAUJO e RAFAELA 
PEREIRA NASCIMENTO, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/05/2001, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSE MARIO CONCEIÇÃO DE ARAUJO e 
de LEIDIANE DA CRUZ; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 09/10/2002, residente 
em Diadema - SP, filho de MARCO ANTONIO 
DOS SANTOS NASCIMENTO e de VANDER-
LEIA APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO;

DAVID CAMPOS DA SILVA e TAUANY CRIS-
TINA MIRANDA DOS SANTOS, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
serralheiro, nascido em Porto Real do Colegio 
- AL, aos 19/02/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDILSON DOS SANTOS DA 
SILVA e de RITA DA CACIA CAMPOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 
01/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GENIVALDO MIRANDA DOS SANTOS e de 
MARINALVA SOUSA DOS SANTOS;

DAVID CORREIA DE OLIVEIRA e GABRIELA 
PONTES DA CONCEIÇÃO , sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, aux. 
de laboratorio , nascido em Diadema - SP, 
aos 29/05/1996, residente em Diadema - SP, 
filho de IVANILDO DE OLIVEIRA e de DARCI 
SALVIANO CORREIA DE OLIVEIRA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
estudante , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 

19/09/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de EDSON MARQUES DA CONCEIÇÃO  e de 
ROSANA MARIA DE PONTES ;

RICARDO BARRANCO GOMES e DAISY 
DA SILVA BOSCOLO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/10/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DE 
ALMEIDA GOMES e de CORINA BARRANCO 
GOMES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
São Caetano do Sul - SP, aos 20/12/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
DE JESUS BOSCOLO e de MARIA DILMA DA 
SILVA BOSCOLO;

ENOQUE ALCANTARA VIANA e MARIA DAS 
GRAÇAS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, 
nascido em Cidade Gaúcha - Paraná, aos 
31/12/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DOMINGOS DA SILVA VIANA e de GERAL-
DA DE ALCANTARA VIANA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, 
aos 16/06/1965, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIA CALIXTO DOS SANTOS;

ESPEDITO MAYKON DO NASCIMENTO 
SOUSA e KATIA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, balconista, 
nascido em Sobral - CE, aos 24/08/1990, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de ESPEDITO 
DE SOUSA FILHO e de JOANA BATISTA 
DO NASCIMENTO SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de faturamento, nascido em Diadema - SP, 
aos 16/12/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ NAILTON DA SILVA e de ANA 
MEIRILUCE PINHEIRO;

JULIANO OLIVEIRA GERALDO e DÉBORA 
VITÓRIA DE MOURA JULIÃO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
estoquista, nascido em São Paulo - SP, aos 
03/08/1988, residente em ITAPECERICA DA 
SERRA - SP, filho de SEBASTIÃO GERAL-
DO e de APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de telemarketing, nascido 
em Diadema - SP, aos 02/06/2001, residente 
em DIADEMA - SP, filho de DANIEL OTAVIO 
JULIÃO e de ELAINE DE MOURA JULIÃO;

ALEXANDRE MENDES RAMOS e ANDREZA 
RIBEIRO LIMA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/02/1981, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ RAMOS 
e de MARINALVA MENDES DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 
31/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALDECY RODRIGUES LIMA e de MARIA 
CLEUZA RIBEIRO LIMA;

EDSON LUCIO BERNARDES e HELENA 
FRANCISCA DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, construtor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/07/1963, 
residente em Diadema - SP, filho de SEVERI-
NO LUCIO BERNARDES e de MARIA DO BOM 
PARTO BERNARDES; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, 
nascido em Jacutinga - MG, aos 25/08/1962, 
residente em Mogi Mirim - São Paulo, filho de 
FRANCISCO DE LIMA e de HELENA MARIA 
DE LIMA;

EDUARDO CARLOS RAMOS e ADILÚCIA 
RODRIGUES ROCHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, funcioná-
rio público, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/02/1964, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ RAMOS e de MARIA DE LOURDES 
CARLOS RAMOS; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, assistente de 
logística, nascido em Santa Quitéria - CE, aos 
18/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTÔNIO ADEODATO ROCHA e de MARIA 
LÚCIA RODRIGUES ROCHA;

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA e LARISSA MA-
RIA AMORIM MENES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, instrutor de 
inglês, nascido em São Bernardo do Cam-
po - SP, aos 02/10/1994, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de PAULO SERGIO LUCAS 
DE OLIVEIRA e de SOLANGE DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, psicóloga, nascido em Diadema - SP, aos 
27/05/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de JUCELINO DA SILVA MENES e de KATIA 
MARIA DE AMORIM MENES;

MAURICIO DE MORAES FILHO e ALINE DE-
MÉTRIO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em 
manutenção residencial, nascido em São Paulo 
- SP, aos 04/05/1983, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MAURICIO DE MORAES e de 
MERCÊS ISABEL CAMARA DE MORAES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente comunitária de saúde, nascido em São 
Paulo - SP, aos 28/10/1989, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de WELINGTON CANDIDO 
DE ARAUJO e de SILVANA DEMÉTRIO DA 
SILVA ARAUJO;

ANDRÉ SOUSA PEREIRA e CLAUDÊNIA 
MARIA ALVES DA SILVA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
soldador, nascido em Esperantina - PI, aos 
19/01/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO e 
de ROSA FIALHO DE SOUSA PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de grafica, nascido em Palmares - PE, 
aos 16/10/1988, residente em DIADEMA - SP, 

filho de GERCINO MAURICIO DA SILVA e de 
VALDENICE MARIA ALVES;

DEIVID ALEXANDRE SILVA CARVALHO e 
STÉFANY PRADO DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de escritório, nascido em São Paulo - 
SP, aos 28/03/1992, residente em SÃO PAULO 
- SP, filho de VALTER SOUZA CARVALHO e 
de LAURA MARIA DA SILVA CARVALHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de CPI, nascido em São Paulo - SP, 
aos 04/03/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EMERSON PRADO DA SILVA e de 
ILMA OLIVEIRA DA SILVA;

BRUNO DE CASTRO SANTOS e LUANA 
CORREIA FRANCISCO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico 
de enfermagem, nascido em Diadema - SP, 
aos 15/05/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JACKSON DE CASTRO SANTOS e 
de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, 
aos 16/03/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLOVIS PAULINO FRANCISCO e de 
DILVA CORREIA;

BRUNO LUIZ DA SILVA e SABRINA CHRISTI-
NA TORRES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de sistemas, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 22/04/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE LUIZ DA SILVA 
e de JOCENILDA NUNES DE MÊLO SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de negócios de T.I., nascido 
em São Paulo - SP, aos 09/07/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO PAULO 
DA SILVA e de IZABEL CHRISTINA TORRES 
DA SILVA;

NAILDO VIEIRA DE ALMEIDA e ADRIANA 
VIEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido 
em Boquira - BA, aos 03/09/1987, residente em 
Diadema - SP, filho de VITOR RODRIGUES DE 
ALMEIDA e de JAURINDA PORTO VIEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 08/09/1980, residente em Diadema - SP, 
filho de RAFAEL VIEIRA SILVA e de EDINA 
APARECIDA DA ROCHA LIMA SILVA;

SAMUEL DA FONSECA e KEZIA FERNANDA 
GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar contábil, 
nascido em Diadema - SP, aos 01/02/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR 
BERNARDES DA FONSECA e de MARIA 
IRENE DA CONCEIÇÃO FONSECA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo 
- SP, aos 21/09/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de FERNANDO GOMES DA SILVA 
e de IVANISE BERNARDO GOMES DA SILVA;

CAIQUE JOSENILDO DA SILVA e DIANA DE 
OLIVEIRA BEZERRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE-
NILDO AURELIANO DA SILVA e de MARIA 
DO SOCORRO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 26/01/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
ANTONIO BEZERRA e de MARIA APARECIDA 
DE OLIVEIRA;

THIAGO CAVALCANTI ROSARIO e FER-
NANDA CAMARGO GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenador de logistica, nascido em São 
Paulo - SP, aos 22/01/1986, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de LUIZ ROBERTO ROSARIO 
e de ELIZETE CAVALCANTI SILVA ROSARIO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de processos, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 20/08/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
ROBERTO GONÇALVES e de VERA LUCIA 
CAMARGO GONÇALVES;

JONATHAN FERNANDES BALBINO e DÁFNY 
SOUSA MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar ad-
ministrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
18/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JONAS DA SILVA BALBINO e de SIMONE 
FERNANDES NUNES; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido 
em Diadema - SP, aos 08/07/1996, residente 
em Diadema - SP, filho de GENILSON SOA-
RES MARTINS e de ODALIA FRANCISCA DE 
SOUSA MARTINS;

CLEITOM FERREIRA FONSECA e CINTIA 
CORDEIRO, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de ma-
nutenção, nascido em São Francisco - MG, 
aos 01/05/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERALDO PEREIRA DA FONSÊCA 
e de SANTA FERREIRA FONSÊCA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de escritório, nascido em São João 
da Ponte - MG, aos 11/06/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM REINALDO 
CORDEIRO e de LUCIMAR DAS GRAÇAS DE 
SOUZA CORDEIRO;

GEMERSON DOS SANTOS e LUCIMARA 
LACERDA FERRAZ , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, mecânico de 
manutenção, nascido em DIADEMA - SP, aos 
15/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GILMAR ALVES DOS SANTOS  e de ROSI-
MEIRE MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, professora 
ed.infantile fund.I, nascido em SÃO PAULO - 

SP, aos 03/04/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ LACERDA FERRAZ  e de 
LUCI LENA LACERDA FERRAZ ;

BELCHIOR JACINTO DA SILVA e ROSI LEIA 
BENKE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autonomo, nascido em 
Monte Aprazível - SP, aos 12/06/1972, residen-
te em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JACINTO 
DA SILVA NETO e de JOSEFA FRANCISCA 
PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em Santo André - SP, 
aos 01/09/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO BATISTA BENKE e de DALVA 
APARECIDA BENKE;

GILMAR NASCIMENTO DA ROCHA e SILMA-
RA ALVES DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, encar-
regado operacional, nascido em SURUBIM 
- PE, aos 23/04/1977, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ APRIGIO DA ROCHA  e 
de CARMELITA SEVERINA NASCIMENTO 
DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , divorciado, professora , nascido 
em Diadema - SP, aos 06/03/1983, residente 
em Diadema - SP, filho de JOÃO ALVES DE 
SOUSA  e de MARIA DE FATIMA SOUSA ;

JOSÉ QUARESMA DA SILVA e MARIA 
EMICHELE ALVES FEITOSA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
soldador, nascido em Bom Conselho - PE, aos 
10/04/1983, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO QUARESMA DA SILVA e de 
JOVENTINA OLINDINA DA CONCEIÇÃO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, do lar, nascido em Bom Conselho - PE, 
aos 01/03/1978, residente em Diadema - SP, 
filho de SEBASTIÃO ALVES FEITOSA e de 
FRANCISCA LEONIDA DA CONCEIÇÃO;

FRANCISCO VENICIO GOMES DOS SANTOS  
e ÉLIDA PEREIRA DE SALES , sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
ajudante geral, nascido em CAJAZEIRAS - PB, 
aos 17/06/1984, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO  MONTEIRO DOS SANTOS  
e de QUITERIA GOMES ; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar , nascido 
em CAJAZEIRAS - PB, aos 18/07/1992, resi-
dente em Diadema - SP, filho de FRANCISCA 
PEREIRA DE SALES ;

ÉLQUISSON SANTOS OLIVEIRA e EDIVANEI-
DE MARIA DOS SANTOS AZEVEDO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
frentista, nascido em PARATINGA - BA, aos 
26/11/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA e 
de DIVANILDE ALVES SANTOS OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, secretaria, nascido em CABO DE 
SANTO AGOSTINHO - PE, aos 28/06/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de COSME 
FRANCISCO DE AZEVEDO e de EDIVÂNIA 
MARIA DOS SANTOS;

JOÃO TRAJANO PEREIRA e EDNA MARIA 
SOARES DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, 
nascido em Pirpirituba - PB, aos 03/03/1967, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ALVES PEREIRA e de MARIA DO CARMO 
TRAJANO PEREIRA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, prensista, 
nascido em Guarabira - PB, aos 01/04/1968, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
SOARES DE ALMEIDA e de MARIA LUISA 
DA CONCEIÇÃO;

ANTONIO JUVENAL MOREIRA e RENIL-
DES LIMA DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante 
Geral, nascido em Pedra Branca - CE, aos 
13/05/1978, residente em Diadema - SP, filho 
de SEBASTIÃO BENEDITO MOREIRA e de 
ANTONIA SATURNINO MOREIRA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de produção, nascido em Serrinha 
- BA, aos 06/12/1986, residente em Diadema 
- SP, filho de JONAS RAMOS DE JESUS e de 
MARINALVA LIMA DE JESUS;

DIÊGO GOMES DE CARVALHO e MAYARA 
CONCEIÇÃO DE SOUSA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
de metalurgico, nascido em Ibimirim - PE, aos 
26/12/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de IVANEIDE GOMES DE CARVALHO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
28/01/2002, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALDO JÂNDIO DE SOUSA e de ANDREIA 
DA CONCEIÇÃO;

VANILDO ALCANTARA PEREIRA e ARIANE 
SANTOS FREITAS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, aux. de 
manutenção, nascido em MAETINGA - BA, 
aos 11/07/1981, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO PEREIRA SOBRINHO  e 
de JESUINA ALCANTARA BARROS ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , soltei-
ro, balconista , nascido em ARACI - BA, aos 
07/11/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO DOS SANTOS FREITAS  e de 
CLEONICE GONÇALVES DOS SANTOS;


