Nº 4848

www.diarioregional.com.br

SÁBADO e domingo
Reperodução Facebook Bolsonaro

Ano 30

21 e 22 de maio DE 2022

R$ 2,00

encontro

Bolsonaro chama Musk de ‘mito
da liberdade’ e diz que compra do
Twitter é um ‘sopro de esperança’
Em encontro realizado nesta sexta-feira (20) em um hotel de luxo em Porto
Feliz, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro chamou Elon Musk
de “mito da liberdade” e disse que o anúncio da compra do Twitter pelo bilionário, suspensa de forma temporária, é um “sopro de esperança”. Musk anunciou pelo Twitter que pretende usar seus satélites para conectar 19 mil escolas
na Amazônia e monitorar o meio ambiente na região.
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Exportações do ABC crescem 30,2% e
têm melhor 1º quadrimestre desde 2018
Superávit de US$ 110 mi
reflete alta n as vendas
para o exterior, enquanto
importações caíram 11%

Puxada principalmente pelo au
mento das exportações, a balança
comercial do ABC teve no primeiro
quadrimestre deste ano o melhor resultado para o período desde 2018.
De janeiro a abril, os municípios da
região registraram superávit (ex-

portações superiores às importações)
de US$ 110,3 milhões, segundo
dados do Ministério da Economia
compilados pelo Diário Regional.
O resultado interrompe três anos
seguidos de déficits comerciais no
primeiro quadrimestre. O superávit

decorre de exportações de US$ 1,68
bilhão, alta de 30,2% ante o apurado
nos primeiros quatro meses do ano
passado e melhor resultado para o
período desde 2018; e de importações de US$ 1,57 bilhão, com recuo
de 11,4% em igual comparação. O

incremento das vendas externas
reflete, principalmente, a alta de
23,3% nos embarques de veículos
– principal pauta exportadora da
região – para US$ 556,4 milhões no
primeiro quadrimestre ante o mesmo período de 2021.
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santo andré

Paulo Serra participa de teste
com novo ônibus 100% elétrico
O prefeito de Santo André, Paulo
Serra, participou nesta sexta-feira (20),
de teste com ônibus 100% elétrico.
O veículo produzido pela Marcopolo,
primeiro confeccionado por uma empresa brasileira totalmente dentro do
país, será adquirido pela Suzantur. Os
testes com passageiros começarão no
final de junho. A previsão é que até o

primeiro semestre do ano que vem
cerca de 20 unidades do tipo estejam circulando em Santo André,
após passarem por todas as certificações e homologações. Também serão
necessárias adequações de cabine
primária e fornecimento de energia
elétrica no terminal de ônibus da
Vila Luzita.
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são bernardo

Prefeitura reedita campanha Eco Óleo
com mobilização nas escolas
Primeiro veículo do modelo construído por uma empresa brasileira será utilizado pela Suzantur no município
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José Carlos deixa o Cidadania para coordenar
campanhas de Marcelo Lima e Márcio da Farmácia
O ex-secretário de Transportes de
Diadema José Carlos Gonçalves deixou
a direção do Cidadania do município
no último dia 10, para coordenar as
campanhas do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Solidariedade),
que buscará cadeira na Câmara Fe
deral este ano, e do deputado estadual
Márcio da Farmácia (Podemos), que
tentará a reeleição. Gonçalves, que pediu exoneração do cargo de diretor de
Assistência Social em São Bernardo,
afirmou ao Diário Regional que é um
soldado em prol de Diadema e do ABC
e que, neste momento não vai se filiar
a nenhum partido.
Página 2

Programa percorre centros comerciais de bairros; foram visitados 823 estabelecimentos e mobilizados 357 guardas

Diadema encerra primeiro mês da Operação
Bairro Seguro com resultados positivos
Página 5

maio amarelo

Região promove
atividades focadas na
segurança no trânsito
Página 6

Angelica Richter

José Carlos: “sou um soldado do ABC”
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José Carlos vai coordenar campanha de Márcio
da Farmácia e Marcelo Lima em Diadema
O ex-secretário de Transportes de Diadema José Carlos Gonçalves deixou a direção do Cidadania do município no último dia
10, para coordenar as campanhas do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Solidariedade), que buscará cadeira na Câmara Federal este ano, e do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que tentará a reeleição. Gonçalves, que pediu
exoneração do cargo de diretor de Assistência Social em São Bernardo, afirmou ao Diário Regional que é um soldado em prol
de Diadema e do ABC. Destacou, ainda, que neste momento não vai se filiar a nenhum partido, a fim de se dedicar a coordenação da campanha dos pré-candidatos em Diadema. Acompanhe a entrevista.
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Como se deu sua saída do
Cidadania?
Fui vereador de Diadema de
2001 a 2004. Moro na cidade há
53 anos. Cheguei no município
dia 16 de junho de 1969. Nas últimas quatro eleições, sob minha
direção, elegi 14 vereadores e um
vice-prefeito – Gilson Menezes.
Passei por alguns partidos e, em
2012, assumi o antigo PPS, hoje
Cidadania, e fiquei até agora.
Entendo que a vida é formada de ciclos. Trabalhei, agora,
um ano em São Bernardo como
diretor de Assistência Social e vi
o belo trabalho que o vice-prefeito Marcelo Lima está fazendo e o
que o nosso deputado Márcio da
Farmácia está realizando aqui
na cidade. Então, não poderia
me furtar neste momento, de
ajudar nossa cidade. Com isso,
pedi exoneração dia 10, para
vir nessa empreitada apoiando
nosso pré-candidato Márcio da
Farmácia a estadual e Marcelo
Lima a deputado federal.
Entendo que São Bernardo
não tem um prefeito e um vice.
São dois prefeitos. Marcelo
Lima, na vice-prefeitura, está
fazendo um trabalho maravilhoso e ele tem um projeto muito
grande para o ABC. Por isso deixei o Cidadania e vou encarar
essa missão de apoiar a reeleição
do Márcio da Farmácia e eleger o
Marcelo Lima.
n

ENTRE ASPAS

Venho no intuito de
colaborar e ajudar.
De ser um soldado
da cidade e do ABC
José Carlos Gonçalves

O sr. colocou a vida pessoal
em segundo plano para apoiar
o Márcio e o Lima...
Sem demérito nenhum aos
adversários, o melhor grupo é
o do Márcio da Farmácia e do
Marcelo Lima. Brinco que quero
ser técnico da seleção. Creio que
tem um material humano muito
grande e que dá para fazer um
grande trabalho. O que o Márcio
da Farmácia fez por Diadema é
uma coisa maravilhosa. Quase
R$ 13 milhões em emendas não
olhando sigla partidária, quem
está no governo. Bom Prato,
Rede Lucy Montoro, 30 emendas. Então, temos de ‘arregaçar as mangas’, deixar o ego
pessoal e trabalhar em prol do
coletivo. Por isso me desfilei
do Cidadania. Nada contra o
partido. Agradeço ao deputado
Alex Manente (Cidadania) e ao
grupo, mas resolvi partir para
um novo desafio.
Já definiu o novo partido?
Neste momento não vou
me filiar a nenhum partido.
Como vou cuidar da coordenação, não posso misturar uma
eleição estadual e federal com a
municipal. Então, vou ficar sem
partido por agora. Vou ajudar
os deputados e, no começo do
próximo ano, definirei a sigla
com a qual vou caminhar.
Como avalia seu trabalho
à frente do Cidadania de Dia
dema?
Entendo que peguei um partido, em 2012 para 2013, que
era de gaveta. Não tinha eleito
vereador. Voltando um pouco,
eu ainda no PR, que hoje é o PL,
elegi quatro vereadores na coligação com o PPS, hoje Cidadania. Depois sai do então PR e
fui para o Cidadania e, em uma
coligação com o DEM, elegemos
cinco vereadores em 2016 e
nas últimas eleições, três. O Ci-
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Angelica Richter

com quase meio milhão de habitantes em 24 km².
O Filippi tem uma aproxi
mação maior com o governo
do Estado, diferentemente
do Lauro Michels. Essa inter
locução pode facilitar o envio
de recursos para Diadema?
Entendo que acabou a
eleição tem de se esquecer a
sigla partidária e trabalhar em
prol do povo. O prefeito Filippi
tem essa experiência. Independentemente de quem ganha
a eleição, o prefeito tem de se
aproximar e o governador tem
de esquecer se ele é da oposição
ou da situação. Tem de pensar no povo que mora no município. O Filippi tem oportunidade, capacidade e argumento
para se aproximar de quem quer
que seja o próximo governador
e trazer recursos para Diadema.
Quem está dando esse belo
exemplo é o deputado Márcio da Farmácia, que mandou
R$ 13 milhões para Diadema
sendo o prefeito de oposição.
Então, se preocupou com a população. O governador, o prefeito
e os deputados têm de pensar
da mesma maneira. O momento eleitoral a gente disputa, ou
é situação ou oposição. Acabou
as eleições somos um só. Esque
cemos a sigla partidária e vamos
trabalhar pela população. Somos empregados da população.
É ela quem nos elege.
Tenho 36 anos de experiência política. Não sei tudo. A gente
tem para ensinar e para aprender. Então, venho no intuito de
colaborar e ajudar. De ser um
soldado. Cada um tem um estilo de fazer política e temos de
respeitar essa individualidade.
Porém, aprendo tudo em prol da
cidade. Sou apaixonado por Dia
dema. (Matéria completa em
www.diarioregional.com.br)

José Carlos: “acabou a eleição tem de se esquecer a sigla partidária e trabalhar em prol do povo”

dadania é hoje a segunda maior
bancada da cidade. Acho que fiz
um bom trabalho. O currículo
está aí. Agora, renovar em termos de filiados é importante.
Porém, é importante se ter representatividade. Não adianta
se ter um número grande de
filiados e não ter representatividade na cidade. Então, saio do
Cidadania deixando o partido
com três vereadores. Creio que
fiz um bom trabalho, tanto é
que muitos filiados estão me
acompanhando, saindo do Cidadania também. Acho que foi
missão cumprida.
Qual avaliação o sr. faz do
trabalho dos deputados do
ABC em relação à região?
Por que defini apoio ao Lima
e ao Márcio? Porque não vejo
essa preocupação com o ABC.
Me tornei, depois dos 60 anos
de idade, muito bairrista. Então,
defendo meu município e o ABC.
Creio os deputados estaduais e

federais não são só de Diadema
ou do ABC. São do Estado, mas
têm de olhar com mais carinho
para a região. Não podem olhar
quem está no Executivo. Se é
situação ou oposição têm de
ajudar. Por esse motivo resolvi
encarar o desafio com o Marcelo Lima e o Márcio da Farmácia. Acho que os dois têm essa
visão para o ABC, não só para
Diadema e São Bernardo e isso
é muito importante. Então, isso
me fez abrir mão de dez anos de
estrutura, de presidência de partido, para o desafio. Pedi exone
ração, não fui exonerado, porque
entendo que o ABC precisa da
minha contribuição.
O sr. trabalhou longo
período na gestão Lauro
Michels. Como o sr. analisa
o atual governo, de José de
Filippi (PT)?
Fui secretário de Transportes por oito anos na gestão
do Lauro. Até por isso resolvi

apoiar a reeleição do Márcio. A
prefeitura está em uma situação financeira muito difícil. O
prefeito tem experiência, está
em seu quarto mandato, mas
‘não tem almoço de graça’. Sem
recursos financeiros é difícil
administrar uma cidade. Apesar de todo o conhecimento
que o Filippi tem, ele enfrenta
dificuldades por conta da falta
de recursos. Então, ele precisa
de alguém que o ajude.
Em entrevista recente, o prefeito falou que o deputado Márcio da Farmácia foi o que mais enviou recursos para o município.
Então, a prefeitura hoje, por mais
competente que a administração seja, tem muita dificuldade,
inclusive, até em zeladoria. Não
é crítica na questão política, mas
sim, com relação a questão financeira. Todas as prefeituras têm
dificuldades e Diadema mais ain
da. É uma densidade demográfica muito grande. Um município
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são bernardo I

são bernardo II

Almir do Gás
aqui e lá

Entre Diadema e
São Bernardo

O vereador de São
Bernardo Almir do Gás, do
PSDB, está mirando postos
mais altos na política. Já
iniciou forte campanha
nos corredores da Câmara
Municipal para ser o sucessor
do presidente da Casa,
Estevão Camolesi (PSDB).
O discurso é o mesmo do
prefeito Orlando Morando
(PSDB): o partido tem a
maior bancada da Casa, do
Estado e do Brasil.

O homem de confiança
do vereador Almir do Gás
(PSDB), que teve de ser
exonerado de seu gabinete
por conta de processo
administrativo na Casa
referente a diploma falso, hoje
é homem da comunicação
do ex-prefeiturável de
Diadema e pré-candidato
a deputado federal Taka
Yamauchi. Porém, não deixa
de comandar as ações no
gabinete do vereador.
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Jair Bolsonaro afaga Elon Musk e diz que
compra do Twitter é ‘sopro de esperança’
A estratégia de comunicação nas redes sociais é classificada como crucial pelo Planalto
Reprodução Facebook/ Jair Bolsonaro

Ao lado de Elon Musk,
o presidente Jair Bolsonaro
(PL) afirmou nesta sexta-feira
(20) que a compra do Twitter
pelo bilionário é um “sopro de
esperança”. Os dois estiveram
reunidos no evento “Conecta
Amazônia”, organizado pelo
Ministério das Comunicações,
no Hotel Fasano Boa Vista, na
cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.
Musk é o fundador da
SpaceX e negocia operação para
comprar o Twitter. Em janeiro,
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu aval
ao pedido da Starlink, empresa
de Musk, para operar satélites
de órbita baixa no Brasil.
“O mais importante da presença dele é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos
chamá-lo de mito da liberdade.
O exemplo que nos deu, há
poucos dias, quando anunciou
a compra do Twitter, para nós
aqui foi como um sopro de esperança”, disse o presidente,
que reclama das políticas de
combate às fake news e discursos de ódio nas redes sociais.
A estratégia de comunicação nas redes sociais é classi-

ficada como crucial pelo Planalto para Bolsonaro enfrentar
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) nas eleições
de outubro. Como mostrou o
Estadão, integrantes da família
Bolsonaro ganharam cerca de
200 mil novos seguidores no
Twitter após a venda do aplicativo para Musk. Especialistas
levantam a hipótese de haver
impulsionamento por contas
automatizadas. Esse padrão
não foi identificado nos perfis
dos políticos no Instagram.
O bilionário pousou em um
aeroporto privado no interior
de São Paulo, próximo a Sorocaba, às 9h, após deixar o Estado
do Texas, nos Estados Unidos.
Ao chegar no Brasil, disse estar
animado para o lançamento
do Starlink para a conexão de
“19 mil escolas em áreas rurais
e para o monitoramento am
biental da Amazônia”.
Bolsonaro afirmou que
Musk vai ajudar a mostrar
para o mundo a “verdade” sobre a Amazônia. “A questão da
Amazônia para nós é muito
importante. Nós pretendemos e precisamos, e contamos
com o Elon Musk, para que a

Musk e Bolsonaro partriciparam do “Conecta Amazônia”

Amazônia seja conhecida por
todos no Brasil e no mundo.
Mostrar a exuberância dessa
região, como ela é preservada
por nós e quanto malefício
causam para nós aqueles que
difundem mentiras sobre essa
região”, afirmou o presidente,
para quem há uma campanha
internacional para difundir
supostas mentiras sobre a real
devastação da floresta.

O funcionamento dos satélites de órbita baixa de Musk
no Brasil está na agenda do
Ministério das Comunicações,
comandado por Fábio Faria,
que em dezembro chegou a
encontrar Musk para debater
o oferecimento do serviço no
Brasil. As autorizações concedidas em janeiro são as primeiras para operação desse tipo de
satélite no país. (AE)

Doria sobre ser vice
de Tebet: ‘Estamos
dialogando, sempre
conversando’

Alexandre de
Moraes bloqueia
bens do deputado
Daniel Silveira

Pressionado por partidos da
terceira via para desistir de sua
pré-candidatura ao Planalto,
o ex-governador João Doria
(PSBD) afirmou nesta sextafeira (20) estar “dialogando” ao
ser questionado por jornalistas
se aceitaria ser vice da senadora
Simone Tebet (MDB-MS) na
disputa presidencial. “Estamos
dialogando, sempre conversando. O diálogo é a base da
democracia”, disse em Goiânia.
Nesta semana, os presidentes
de PSDB, MDB e Cidadania
deram aval ao nome de Tebet,
mas a indicação ainda precisa
ser referendada pelas executivas nacionais dos partidos.
Acompanhado do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo
(PSDB), Doria afirmou que se
reunirá com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo
neste domingo, em São Paulo,
para discutir a viabilidade da
candidatura. Ainda assim, o
ex-governador tucano “avalia”
a possibilidade de recorrer à
Justiça para garantir sua partici
pação na disputa à Presidência.
Apesar da revelação oficial
estar marcada para terça-feira,
o nome da senadora já é considerado pela cúpula das siglas
como o representante da articulação, e o PSDB sinaliza que deve
ignorar o resultado das prévias
vencidas por Doria. (AE)

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a
impor medidas cautelares
rígidas contra o deputado
bolsonarista Daniel SIlveira
(PTB-RJ). Desta vez, o magistrado determinou o bloqueio
de todos os bens móveis e
imóveis do parlamentar, com
o objetivo de garantir o pagamento das multas acumuladas no curso do processo. Silveira já acumula R$ 645 mil
em multas por descumprir
ordens da Justiça.
Além do bloqueio de bens,
o ministro determinou que o
secretário especial da Receita
Federal encaminhe, em até 48
horas, a última declaração de
imposto de renda de Silveira.
O órgão também deverá informar o Supremo se o parlamentar possui sócios em algum
empreendimento.
O bloqueio dos bens será
executado por dois órgãos:
a Corregedoria Nacional de
Justiça, que impedirá o acesso
de Silveira a qualquer bem
imóvel; e a Secretaria Nacional
de Trânsito, que deverá localizar junto aos Departamentos
de Trânsito dos Estados e
do Distrito Federal todos os
veículos em posse do deputado para que sejam submetidos
ao Supremo. (AE)
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Balança comercial do ABC tem Família &
melhor 1º quadrimestre desde 2018 Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Superávit de US$ 110 milhões reflete alta de 30% nas exportações, enquanto importações caíram 11%
ANGÉLICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

C

Comércio exterior do ABC
Resultados de janeiro a abril (em US$ bilhões)

A balança comercial do ABC
teve no primeiro quadrimestre
deste ano o melhor resultado
para o período desde 2018,
puxado principalmente pelo
aumento das exportações.
De janeiro a abril, os sete
municípios registraram supe
rávit (exportações superiores às
importações) de US$ 110,3 mi
lhões, segundo dados do Mi
nistério da Economia compi
lados pelo Diário Regional. O
resultado interrompe três anos
seguidos de déficits comerciais
no primeiro quadrimestre.
O superávit decorre de ex
portações de US$ 1,68 bilhão,
alta de 30,2% ante o apurado
nos primeiros quatro meses
do ano passado e melhor re
sultado para o período des
de 2018; e de importações de
US$ 1,57 bilhão, com recuo de
11,4% em igual comparação.
O incremento das vendas
externas reflete, principalmen

n
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US$ 3,2 bilhões
foi a corrente de comércio
(exportações mais importações)
do ABC no 1º quadrimestre

1,956
1,682

1,775

1,604

1,571

1,484

1,291

1,227

1,240

0,940

2022

2021

2020
Exportações

2019

2018

Importações

Fonte: Comex Stat/Ministério da Economia

te, a alta de 23,3% nos embar
ques de veículos – principal
pauta exportadora da região –
no primeiro quadrimestre an
te o mesmo período de 2021,
para US$ 556,4 milhões.
Sobre a mesma base houve
aumento de 160% nas expor
tações de armas e munições
(para US$ 82,2 milhões), de
103% nas de produtos de cobre
(US$ 130,7 milhões), de 28%
nas de máquinas (US$ 190 mi
lhões) e de 14,4% nas de au
topeças (US$ 108,6 milhões).
Com a Argentina – princi
pal cliente do setor automo
tivo brasileiro – ainda em re
cuperação da crise iniciada em

2018 e aprofundada pela pan
demia de covid-19, as monta
doras têm apostado em outros
mercados latino-americanos –
como Chile e Colômbia – pa
ra enviar seus veículos.
Segundo a Associação Na
cional dos Fabricantes de Veí
culos Automotores (Anfavea),
os dois países são atualmen
te os maiores compradores de
veículos feitos no Brasil.
n DESTINOS

A Argentina manteve-se co
mo o principal parceiro comer
cial do ABC no acumulado de ja
neiro a abril, mas os embarques
para o país vizinho cresceram

Supérfluo ou desperdício?

apenas 1,9% em relação a igual
período do ano passado, para
US$ 412,7 milhões – abaixo,
portanto, da média geral.
Na mesma comparação hou
ve alta de 100% nas vendas
para o México (US$ 209,7 mi
lhões), de 73,5% para a Colôm
bia (US$ 95,8 milhões), de 62%
para o Chile (US$ 189,2 mi
lhões) e de 48,6% para os Esta
dos Unidos (US$ 174 milhões).
O cenário para a continui
dade de 2022, porém, é de
incertezas, devido à invasão
russa à Ucrânia e à política de
“covid zero” adotada pela Chi
na, que podem conter a reto
mada da economia global.

aro (a) leitor (a), quando se fala em planejamento
financeiro, a primeira coisa em que se pensa é cortar
todos os gastos, ou seja, cortar tudo aquilo que não é
fundamental a nossa sobrevivência. Associa-se planejar
finanças pessoais ao ato de abrir mão do lazer e do consumo de
itens que não são essenciais, mas que trazem satisfação.
Porém, ao contrário, o planejamento financeiro visa melhorar
o dia a dia e ajudar as pessoas, de forma a eliminar desperdícios e
direcionar recursos àquilo que realmente faz sentido.
Ocorre que o que é supérfluo para você pode ser desperdício
para outras pessoas. Veja esse exemplo: imagine que você decidiu
trocar sua televisão. Será um gasto supérfluo, já que sua TV atual
ainda funciona perfeitamente, mas a nova tem recursos mais
interessantes e tela mais fina.
Sabendo que você comprou uma TV nova, seu amigo
decide fazer o mesmo e, seguindo a indicação do vendedor,
adquire um modelo ainda mais moderno e maior que o seu.
Porém, ao chegar em casa, percebe que sua sala não comporta
as dimensões da nova aquisição.
Algum tempo depois, você o encontra e descobre que seu
amigo vendeu a TV pela metade do preço, pois não havia condição
de acomodá-la na sala.
Veja que a despesa que, para você, foi supérflua, para seu
amigo virou um grande desperdício de dinheiro. Assim, sem
perceber, muitas vezes fazemos isso na vida, motivados pelas
aquisições de amigos ou ainda pelas convincentes campanhas
de marketing realizadas pelas lojas.
Cortar despesas e parar de desperdiçar dinheiro é
fundamental para colocar as contas em ordem.
Com as contas no azul, você pode fazer planos para gastar
com o que melhora sua vida, seja supérfluo ou fundamental.
Porém, nunca se esqueça de ter uma reserva de segurança para
garantir imprevistos financeiros de qualquer natureza.
Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail que te
explico. Meu e-mail é falandofacil123@gmail.com e meu
Instagram é @academiafinanceira123.
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro.
É formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Banking, MBA
em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS em Planejamento
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é planejador financeiro
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Reajuste a servidor fica fora de revisão do Orçamento; bloqueio vai a R$ 9,9 bi
Necessidade de bloqueio consta em relatório bimestral enviado ontem pelo governo ao Congresso com avaliação de despesas e receitas
avaliação de despesas e receitas.
Apesar da pressão de ca
tegorias do funcionalismo, o
relatório não inclui previsão do
impacto nas despesas do au
mento salarial dos servidores
públicos além dos R$ 1,7 bilhão
já previstos anteriormente.
O valor não é suficiente
para atender a proposta de dar
5% de reajuste linear a todos
os servidores do Executivo fe
deral, com custo estimado em
R$ 6,3 bilhões para este ano.
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) ainda não anunciou ofi
cialmente a medida.
Na quinta-feira, Bolsonaro
confirmou que o governo fede

ral precisaria cortar R$ 10 bi
lhões dos ministérios para abrir
espaço no teto de gastos com
despesas extras. “Apareceu de
despesa extra essa semana, en
tre precatórios, Plano Safra e
abono, mais R$ 10 bilhões. Da
onde virá esse dinheiro? Desse
Orçamento. Temos de chegar
nos ministérios e cortar R$ 10
bilhões”, afirmou, durante live
transmitida nas redes sociais
na noite de quinta-feira.
Bolsonaro disse que, caso
fosse formalizado o reajuste sa
larial de 5% ao funcionalismo
público, seria ainda necessário
cortar mais R$ 7 bilhões.
De acordo com o Relatório

sicredi.com.br

O governo anunciou ontem
(20) o bloqueio de mais R$ 8,2
bilhões no Orçamento da União
deste ano para acomodar no
limite do teto de gastos novas
despesas que apareceram nos
últimos dois meses. Em março,
o governo já tinha feito blo
queio no Orçamento de R$ 1,7
bilhão. Com o bloqueio adicio
nal de R$ 8,2 bilhões, o total de
verbas que devem ser remane
jadas chega a R$ 9,9 bilhões.
O teto de gastos é a regra que
atrela o crescimento das despe
sas à inflação. A necessidade de
bloqueio consta em relatório
bimestral enviado ainda nesta
sexta-feira ao Congresso com

de Avaliação de Receitas e
Despesas do 2º bimestre, o
bloqueio anunciado ontem
foi necessário para permitir o
pagamento de R$ 4,8 bilhões
de sentenças judiciais, para
liberar R$ 2 bilhões para o Pro
Agro, R$ 1,1 bilhão para o Pla
no Safra 21/22 e R$ 1,2 bilhão
para o Plano Safra 2022/23,
além de reduções e outras vari
ações de R$ 900 milhões.
A proposta de aumento de
servidores, no entanto, sofre
resistência de algumas catego
rias, que argumentam que o
porcentual não repõe as per
das salariais decorrentes da
inflação. As carreiras policiais

argumentam que Bolsonaro já
tinha se comprometido com
um plano de reestruturação,
que prevê maior aumento para
os agentes federais.
“A gente se esforça para dar
reajuste, eu sei que pequeno,
para servidores. Vou pedir
para meu pessoal se encontrar
com sindicatos de servidores e
chegar a acordo (sobre reajuste).
Se alguém me disser de onde ti
rar recurso, dou 10%, 15%, 20%
de reajuste. Se bater martelo de
5%, a gente vai ver como é que
ficam (demandas de reestrutu
ração)”, declarou Bolsonaro, na
quinta, ao se referir também
à proposta de reestruturação

Existe alternativa.

Aponte a câmera do
celular e saiba mais.

Somos uma instituição financeira cooperativa
que cresce junto com você, sua empresa
e a sociedade. Por isso, oferecemos soluções
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justas e atendimento próximo, humano
e também digital, em todo o Brasil e na palma
da sua mão.
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das carreiras da Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal e de
agentes penitenciários, recha
çada por outras categorias.
Outra opção é equiparar a
carreira da Polícia Rodoviária
Federal à Polícia Federal e dar
maior reajuste aos agentes pe
nitenciários, com custo mais
baixo de R$ 400 milhões. Se
gundo o Painel Estatístico de
Pessoal, o salário de um agente
da PRF vai de R$ 9,9 mil a R$
16,5 mil enquanto a remunera
ção de um agente da PF vai de
R$ 12,5 mil até R$ 18,6 mil. Os
agentes do Departamento Peni
tenciário Nacional ganham de
R$ 5,6 mil a R$ 10,3 mil. (AE)
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Em Diadema, Bairro Seguro completa
primeiro mês com resultados positivos

Programa percorre centros comerciais de bairros; foram visitados 823 estabelecimentos
Igor Andrade/PMD

O primeiro mês da Ope
ração Bairro Seguro registrou
números que mostram que o
programa foi bem aceito pela
população de Diadema. Inicia
da em 28 de março, a ação to
talizou 823 estabelecimentos
comerciais visitados, com mo
bilização de 357 guardas em
225 horas de trabalho, segun
do balanço do primeiro mês
produzido pela Secretaria de
Segurança Cidadã e pela Guar
da Civil Municipal (GCM).
A Operação Bairro Seguro
tem como objetivo percorrer
centros comerciais de bairro
para melhorar a sensação de
segurança em um conceito de
prevenção e participação co
munitária na política de segu
rança pública municipal.
Cinco bairros foram con
templados pela ação entre
os dias 28 de março e 29 de
abril - uma localidade por se
mana recebe a atividade. O
Bairro Seguro teve início no
Eldorado, depois percorreu o
Jardim Inamar, o Serraria, o
Conceição e o Casagrande.
Apesar do caráter preven
tivo, agentes da GCM efetua
ram Boletins de Ocorrência
(BOs) de situações relatadas

O secretário Benedito Mariano visitou comércios do Piraporinha, junto com as forças de segurança

pela população. Foram duas
ocorrências de averiguação,
uma de auxílio ao público,
quatro de infração de trânsito
e uma de tentativa de roubo.
Ao todo, 357 guardas foram
deslocados para as operações,
em atividades que, somadas,
chegaram a 225 horas de tra
balho. Além disso, a operação
demandou 97 viaturas e 52
motocicletas. Até drone foi uti
lizado para a ação. No total,
foram realizadas 1.463 rondas.
“O Programa Bairro Se
guro será permanente, com

objetivo de garantir sensação
de segurança e inibir furtos e
roubos, que são delitos rela
cionados à circulação de pes
soas. Intensificamos a pre
sença da GCM nos centros
de bairro a cada semana, em
um programa que conta com
apoio da Polícia Militar. Va
mos percorrer todos os cen
tros de bairro, consolidando
esse programa como política
pública de segurança cidadã”,
afirmou o secretário de Se
gurança Cidadã de Diadema,
Benedito Mariano.

n NOS BAIRROS
Na semana passada, o
Bairro Seguro chegou ao
Piraporinha. O secretário
Benedito Mariano visitou co
mércios do bairro juntamente
com agentes da secretaria, da
GCM e da Polícia Militar. O
presidente da Fundação Flo
restan Fernandes, Manoel
Eduardo Marinho, o Mani
nho, também acompanhou
a operação no Piraporinha.
Nesta semana, o programa
percorre ruas da Vila Noguei
ra. (Reportagem Local)
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S.Bernardo reedita campanha Eco
Óleo com mobilização nas escolas
a marca, simbolismo do Guin
ness ou manter o título, o im
portante é trabalhar grande
campanha de conscientização
tendo foco na preocupação com
o futuro do meio ambiente, co
laborando com a não poluição
das águas e rios, preservação
da Represa Billings”, afirmou
o prefeito Orlando Morando,
que participou do evento ao
lado dos secretários, bem como
do presidente do Triângulo,
Eduardo Maki, e da gerente
regional unidade Billings, da
Sabesp, Noemi Carrera.
Embora a campanha para
reciclagem do óleo seja per
manente, o projeto visa am
pliar a arrecadação, na qual
moradores podem, durante
a empreitada, trocar 2 litros
do resíduo por 4 pedras de
sabão ecológico.
Neste ano, novamente,
a prefeitura vai incentivar
alunos da rede de ensino na
campanha, abrangendo En
sino Fundamental, pré-escola
e creche. A aferição da coleta
está programada para ocorrer
de 1º a 30 de junho. Além das
crianças, qualquer empresa
ou cidadão pode participar da
iniciativa ao levar uma garrafa
PET aos cerca de 300 pontos
de coleta, que ficam disponibi
lizados no site da prefeitura
(https://www.saobernardo.
sp.gov.br/ecooleo). (RL)

A Prefeitura de São Ber
nardo lançou nesta sextafeira (20), no Cenforpe, mais
uma etapa do Programa Eco
Óleo 2022. A campanha é
direcionada, principalmente,
à mobilização nas escolas de
toda a rede de Educação – in
cluindo municipais, estaduais
e particulares – para coleta e
destinação adequada do óleo
de cozinha usado. A iniciativa
tem o objetivo de sensibilizar
os alunos sobre a importân
cia da preservação do meio
ambiente com o descarte cor
reto do resíduo e seu reuso.
O programa permitiu
em 2020 que São Bernardo
fosse reconhecida como a
cidade que mais coleta óleo
usado pelo Guinness World
Records. A marca foi atingida
após o município arrecadar
50.501,88 litros do resíduo
por meio da campanha orga
nizada pela cidade em parce
ria com o Instituto Triângulo
– na ocasião, a ação se deu
entre 1º e 30 de novembro de
2019. A nova meta é arreca
dar 60 mil litros, quantidade
que pode preservar até 1,5
milhão de metros cúbicos de
água limpa, o equivalente a
600 piscinas olímpicas.
“São Bernardo alcançou
esses números graças ao em
penho e mobilização da nossa
rede. Só que, mais do que bater

Com aumento dos casos de covid, S.Bernardo
recomenda uso de máscara em espaços públicos
O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, em live nes
ta quinta-feira (19), informou
que, seguindo orientação do
Comitê de Combate ao Coro
navírus do município , volta a
ser recomendado o uso de más
cara em espaços públicos do
município. Segundo nota divul
gada pela prefeitura, a medida
tem caráter preventivo, diante
da projeção de nova alta de ca
sos nos próximos dias.
Morando destacou na live
que, de acordo com levanta
mento do Comitê, na última se
mana foram confirmados 414
casos de covid-19, o que repre
senta aumento de 667% em
relação ao mesmo período do
mês passado. Segundo o prefei
to, devido ao avanço da vacina
ção, os novos casos registrados
não impactaram no aumento
das internações, que se man
tiveram estáveis no período,
bem como o número de óbitos
causados pela doença.

Rovena Rosa / Agência Brasil

Máscara ajuda a prevenir o contágio da covid-19

O prefeito fez alerta para
que os munícipes completem o
ciclo vacinal contra o novo coro
navírus, o qual é composto por
três doses do imunizante – para
parte da população mais vul
nerável está disponível, inclu
sive a quarta dose.
n ESCOLAS
“É importante destacar que
a recomendação do uso de más
caras também de estende à rede
pública (municipais e estaduais) e
privada de ensino. A Secretaria
de Educação vai recomendar aos

alunos das escolas municipais a
usarem o item de proteção in
dividual em todos os ambientes
escolares. Entre abril e maio, o
número de casos confirmados
em escolas (municipais, estaduais
e privadas) saltou de 4 para 169”,
diz a nota da prefeitura. A ad
ministração municipal informa
que a recomendação será acom
panhada pelas unidades técni
cas, a fim de avaliar sua eficácia
e garantir que não sejam ne
cessárias medidas impositivas à
população. (RL)

São Caetano abre pré-credenciamento
para o Sistema Municipal de Inovação
A Prefeitura de São Caeta
no publicou nesta semana o
edital de chamamento públi
co para o pré-credenciamento
de empresas, entidades, orga
nizações e instituições sedia
das na cidade interessadas em
fazer parte do Sistema Muni
cipal de Inovação (SMI).
A inscrição, gratuita, deve
ser feita no site https://de
senvolve.saocaetanodosul.
sp.gov.br até 31 de dezembro.
Após a aprovação do creden
ciamento, a empresa estará
efetivamente inscrita no SMI,

com acesso aos benefícios es
tabelecidos na Lei Municipal
de Inovação (5.822/2019),
que dispõe sobre sistemas,
mecanismos e incentivos à
atividade tecnológica e de
inovação, visando o desen
volvimento do município.
O edital, na íntegra, está
disponível no site www.sao
caetanodosul.sp.gov.br, no
ícone Diário Oficial Eletrôni
co (19/5). Os interessados
poderão obter informações
adicionais junto à Sedeti
(Secretaria de Desenvolvim

ento Econômico, Trabalho,
Turismo, Tecnologia e Inova
ção), pelo e-mail inova@sao
caetanodosul.sp.gov.br.
“O Sistema Municipal de
Inovação tem por objetivo or
ganizar o ecossistema de inova
ção em São Caetano do Sul,
criando uma série de benefícios
e incentivos às empresas e en
tidades participantes. Com ele,
aproximaremos de forma pro
ativa o poder público, academia
e setor produtivo”, ressalta o
secretário da Sedeti, Fernando
Trincado. (Reportagem Local)
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Testes positivos de covid sobem
de 8,5% para 23,6% em um mês
Aumento de casos por covid faz cidades voltarem a recomendar uso de máscara em locais fechados

O porcentual de testes positivos para covid-19 subiu de
8,5% para 23,6% em um mês
no Brasil, segundo levantamento feito pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS). No fim
de março, o índice de positividade havia caído para 3,6%, indicando uma possível melhora
da pandemia.
Conforme a análise, agora
os indicadores estão em alta
em todas as faixas etárias nos
seis Estados analisados pelos
pesquisadores. Já a taxa de
testes positivos para vírus sincicial respiratório (VSR), que
pode acarretar em quadros
graves em crianças e idosos, se
mantém acima de 17%.
O levantamento do ITpS,
entidade sem fins lucrativos que visa a auxiliar no enfrentamento a emergências
sanitárias, analisou 221,6 mil
testes moleculares (RT-PCR e
Flowchip) realizados de 1º de
fevereiro a 14 de maio pelos
laboratórios privados Dasa,
DB Molecular e HLAGyn: 95%
foram coletados nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste do país.
O porcentual de positividade no país, que havia caído
para 3,6% no fim de março e
subido para 8,5% há um mês
(na semana até 16 de abril), passou a ser de 23,6% na semana
que se encerrou no 14 de maio.
O cenário pode indicar um
possível aumento de casos no

Gabriel Inamine/PMSBC

Estagnação na cobertura vacinal contra a covid preocupa especialistas

país, o que tem feito algumas
cidades recomendarem o
uso de máscara de proteção.
Nesta quinta (19) foram registrados 10 mil novos casos
de covid-19 no Brasil.
Em duas semanas (30
de abril a 14 de maio), a positividade de testes para SARSCoV-2 subiu nos seis Estados
analisados pelo ITpS: São Paulo
(de 14% para 24%); Rio de Janeiro (de 11% para 23%); Minas
Gerais (de 8% para 23%); Mato
Grosso (de 6% para 19%); Goiás

(de 3% para 19%) e Distrito Fe
deral (de 3% para 11%).
Em relação à positividade
por faixa etária, também houve
aumento generalizado no
período, com destaque para as
pessoas de 10 a 19 anos (de
13% para 25%); de 50 a 59
(17% para 31%) e 70 a 79 (de
13% para 29%).
n MÁSCARA
O aumento no número de
casos e mortes de covid-19 e
a queda no ritmo de vacina-

ção estão levando municípios
a retomarem a atenção com a
pandemia. Muitos estão recomendando a volta do uso de
máscara em locais fechados,
como Londrina (PR), Petrópolis
(RJ) e Poços de Caldas (MG),
São Bernardo (SP, ver matéria
na página 5) enquanto outros,
como Belo Horizonte, cogitam
retomar a obrigatoriedade da
proteção individual.
A queda na vacinação
contra a covid é outra preo
cupação. Divulgada na quin
ta-feira, a nova edição do
Boletim do Observatório
Covid-19 Fiocruz revela estagnação do crescimento da
cobertura vacinal na população adulta, além da desace
leração da curva de cobertura da terceira dose. A análise
aponta que, na população
acima de 25 anos, a cobertura no território nacional
para o esquema vacinal completo é de 80%.
“O cenário atual ainda é
motivo de preocupação. A
ocorrência de internações
tem sido consistentemente
maior entre idosos, quando
comparados aos adultos.
Além disso, o surgimento de
novas variantes, que podem
escapar da imunidade produzida pelas vacinas existentes,
constitui uma preocupação
permanente”, alertam os pesquisadores. (AE)

Cidades do ABC promovem ações
focadas na segurança no trânsito
Celebrado desde 2014, o
Maio Amarelo é o mês dedicado a conscientizar a sociedade sobre a importância de
evitar mortes e feridos no
trânsito, principalmente em
grandes regiões metropolitanas. Seguindo recomendação
da Organização das Nações
Unidas (ONU), as cidades do
ABC também desenvolvem
ações para alertar a população
sobre a importância de manter uma relação de segurança
e respeito no trânsito.
A Prefeitura de Santo André promove a campanha
“Juntos Salvamos Vidas”,
com uma série de iniciativas
ao longo do mês, como as
ações “Pista Certa” e “Educação Viária é Vital”, realizadas
em parceria com a Fundación
Mapfre. O objetivo dos programas é difundir conceitos de
segurança no trânsito para crianças, estudantes e docentes.
Para chamar a atenção da
sociedade para as ações de
prevenção de acidentes no
trânsito, a Prefeitura de São
Bernardo desenvolve a campanha “A vida vale muito”.
O cronograma de ações envolve pedalada com ciclistas,
distribuição de materiais
educativos e blitze educativas para motociclistas.
A Prefeitura de São Caetano
também desenvolve o projeto
“Na Pista Certa”, com ações e
palestras em parceria com a
Fundación Mapfre, voltadas
para alunos do primeiro ano do
ensino fundamental da rede
municipal de ensino, com obje-

Mania de Churrasco! Prime Steak & Burger é sinônimo de boa comida,
preços convidativos e ótimo atendimento no São Bernardo Plaza
Com ambiente intimista, novo restaurante tem cerca de 400m², varanda externa com churrasqueira e espaço kids
O Mania de Churrasco! Prime
Steak & Burger chegou ao Shopping São Bernardo Plaza (Avenida
Rotary, 624 - Centro, São Bernardo). A unidade é a oitava da rede
no ABC e se soma às outras 89 em
atividade no Brasil.
A reportagem do Diário Re
gional conheceu a unidade do
São Bernardo Plaza nesta semana. Logo na entrada é possível
comprovar a qualidade no atendimento. A cordialidade dos colabo
radores marca o atendimento
desde a recepção até a despedida.
O ambiente intimista, com
decoração composta de muito
verde com iluminação exclusiva e
aconchegante, convida o cliente a
uma experiência única. A unidade
conta com cerca de 400m², divididos entre uma varanda privada
localizada na área externa do
shopping, espaço kids e as mesas distribuídas estrategicamente
para facilitar a circulação.

A varanda com churras
queira é uma atração à parte.
À noite, as fileiras de lâmpadas
proporcionam um ambiente extremamente acolhedor e calmo.
De dia, imensos guarda-sóis
transformam a área em lugar
ideal para as refeições em família e entre amigos.
Outro diferencial da unidade é um brinquedo gigante
em formato de labirinto com
aproximadamente 9 metros de
largura e 5 metros de altura,
que torna a visita da garotada
ao restaurante inesquecível.
O cardápio do Mania de
Churrasco é a principal atração da
casa. Picanha Nobre, Bife de Chorizo, Short-Rib, Ancho Black, Bife
do Vazio e diversos outros cortes
estão entre as opções que podem ser encontradas no menu.
Para acompanhar, saladas, arroz
Biro-Biro, batatas rústicas, onion rings, um pãozinho de alho

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

Angelica Richter

Decoração aconchegante, deliciosos cortes
de carne nobre e burgers saborosíssimos
propocionam experiência única

inconfundível, vinagrete, farofa,
ovo caipira e o saboroso feijão
roxinho, produzido na Fazenda
da Saudade (em MG) e desenvolvido com exclusividade para
os restaurantes da marca.
Os cortes de carne nobre temperados com sal grosso, preparados em fogo forte proporcionam
uma viagem gastronômica incrí

vel e os preços são bem convidativos. A reportagem experimentou a picanha nobre com três
acompanhamentos por pouco
menos de R$ 50. A porção de
batata rústica, muito bem servida, sai por R$ 19.
A rede ainda conta com a linha
Churrasco Burger, composta
por sanduíches preparados com

hambúrguer de Angus servidos
em um pão levemente crocante,
e a Linha Churrasco no Pão, com
lanches recheados com linguiça
de pernil, filet de frango ou bife
do vazio. Vale a pena conferir. A
textura e o tempero do hambúrguer conferem ao lanche um sabor inigualável. Os sanduíches
partem da faixa dos R$ 30.
A nova churrascaria da rede
fica na Praça de Alimentação do
São Bernardo Plaza e tem à frente
o casal Juliana Páffaro e Marcelo
Martins, responsáveis por outras quatro franquias da marca no
ABC. “Queremos proporcionar
bons momentos aos nossos clientes. Oferecemos os melhores
cortes de carne e acompanhamentos. Os sabores são únicos,
reflexo da qualidade dos ingredientes que selecionamos, do preparo e da combinação de cada uma
das opções”, afirmam os franqueados. (Angelica Richter)

tivo de conscientizar os alunos
para a educação no trânsito.
As ações educativas que a
Prefeitura de Diadema programou para o Maio Amarelo
consistem em intervenções
teatrais nas proximidades
das escolas e nas principais
vias da cidade, abordando a
necessidade de se respeitar a
sinalização de trânsito para
garantir uma travessia segura
dos pedestres.
Mauá lançou a campanha
“Eu faço o trânsito de Mauá
mais seguro”, intensificando
o trabalho de conscientização a motociclistas. As ações
contam com participação
do super-herói Mister Mão,
protagonista das iniciativas de educação no trânsito
criado pelo Consórcio Intermunicipal ABC, que circulou
por diferentes vias de grande
movimentação na cidade.
O Consórcio ABC também
participa das ações de conscientização sobre a segurança
no trânsito. O presidente da
entidade regional e prefeito de
Santo André, Paulo Serra, des
tacou a importância de ações
conjuntas para alertar a população sobre a necessidade de todos fazerem sua parte no trânsito, sejam pedestres, ciclistas,
motociclistas ou motoristas.
“Este mês é importante
para ampliar nossa consciência
a fim de termos um trânsito
mais seguro no dia a dia, com
maior atenção, cuidado e respeito à própria vida e à do próxi
mo, não somente agora, mas o
ano todo”, disse Serra. (RL)

Santo André
recebe testes de
novo ônibus
100% elétricos
Santo André receberá no final
de junho testes com passageiros
de um ônibus 100% elétrico. O
veículo produzido pela Marcopolo, primeiro confeccionado por
uma empresa brasileira totalmente no país, será adquirido pela
Suzantur. A viação realizou teste
do ônibus com a presença do prefeito Paulo Serra nesta sexta-feira
(20). O veículo saiu do Terminal
da Vila Luzita e foi até o Paço.
Esse é primeiro ônibus a passar
por testes assistidos, usando las
tros simulando os passageiros.
No final de junho começam
os testes com passageiros. A previsão é que até o primeiro semestre de 2023 cerca de 20 unidades
do tipo estejam circulando em
Santo André, após passarem por
todas as certificações. Também
serão necessárias adequações de
cabine primária e fornecimento
de energia elétrica no terminal da
Vila Luzita. (RL)

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio
Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br
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Imóveis

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

Serviços Gerais

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo
é uma empresa de telecomunicações que fornece
a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
em telefonia e segurança eletrônica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO

Automatização de portões
Câmeras de monitoramaneto
TEL: 11 2805-1730 / 2805-2088
RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA
DIADEMA /SP - CEP: 09950-110
Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br
novomundo.telecom

11 97127-7306 / 96752-2327

VENDA PUBLICIDADE ON-LINE
E AUMENTE A SUA RECEITA !

OPORTUNIDADE ÚNICA:

Aluga-se ponto
comercial no coração
de Diadema 307,30
M2 de salão 155,92
M2 de masanino
Aluguel
R$ 34.000,00
com luvas, contr.
de 5 anos

Aluga-se
Aluga-se Apto.
salas
ao lado da Coop
comerciais
Diadema 38,00M 2
no Centro
c/ 2 dormitóris e
30,00 M2
1 vg. de gragem
c/ W.C
demarcada e coberta
independente
Aluguel
Alugel - R$ 1.700,00
c/ condomínio
s/ condomínio

são paulo

incluso R$ 1.300,00

2

eConomia

Petrobras eleva
em 8% o preço da
gasolina e mantém
valor do diesel

Governo do Estado de SP

pandemia

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

Brasil passa das 210 mil mortes
causadas pelo novo coronavírus
Página 4

O Instituto Butantan pediu à Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o registro emergencial para mais
4,8 milhões de novas doses da Coronavac,. “A autorização para o uso emergencial que a Anvisa concedeu era válida
para as 6 milhões de doses da vacina, todos elas já distribuídas ao Ministério da
Saúde. Estamos seguros que essa nova
análise será feita com a mesma agilidade
com que ontem liberaram a vacina do
Butantan, a vacina do Brasil”, disse o governador João Doria.
Página 3

aBC

Vereadores implementam Frente
Parlamentar de Proteção Animal
Página 2

Página 3
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são Caetano

Doria inicia
vacinação contra
a covid no interior
do Estado
liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

Revitalizado,
Espaço Verde Chico
Mendes é reaberto
ao público
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Prefeitura
implementa
Patrulha Maria
da Penha
A Prefeitura de Diadema quer reforçar a cultura de paz, investir em
prevenção e proteção social. Por isso,
o prefeito José de Filippi está implementando o Projeto Patrulha Maria
da Penha, pois apesar da Lei Maria da
Penha e de medidas protetivas, as mulheres continuam alvo da violência doméstica e do feminicídio. Página 6

TEMOS OUTROS IMÓVEIS PARA
LOCAÇÕES E VENDAS. CONSULTE-NOS!

(11) 4057-9000 -

9 9676-8526

email: atendimento@diarioregional.com.br

Venda R$ 309.000,00- IPTU R$ 1.100,00
Condomínio R$ 348,00
Rua: Almirante Tamandaré, 640
CEP: 09310-350 - Bairro: Vl Bocaína - Mauá.
Horário de visita: Agendar com um dia de antecedência.

CONTATO:
Sr. Airço - Cel: (11) 94317-1963 / E-mail: airco.pereira@gmail.com
www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 / 9-6191-5038

ÁREA INDUSTRIAL
Zoneamento ZPI
Formato esquina
VENDO PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS
Av. Casa Grande 1.300m2
C/2Frentes- área total 1117m2
Totalmente Plana
Util p/empred.vertical
Valor R$ 2.500.000,00
-uso escolar
Terminal
R$ 1800.000,00
Piraporinha Tróleibus
COD.2254
Cod.2274

EDCULA COBERTA
B.TABOÃO
TERRENO
5,15 X 28,00= 139,00 M2
R$ 270.000,00
ACEITA FINANC.CEF
COD.2244

ÁREA COMERCIAL
C/2FRENTE
UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL
OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00
COD2243

‘‘

Um bom
anuncio faz
você vender
mais

’’

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

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

Rua Orense n°293 - Diadema - SP

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

@diarioregionaloficial

@Dregional01

Noite

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

1 Vaga de Garagem Coberta, Área de Lazer com Churrasqueira.

CRECI J 14371

Tarde

A Prefeitura de Ribeirão Pires deu
início ao Plano de Recuperação de Escolas
Municipais. Após série de vistorias técnicas foram determinadas as demandas das
unidades e as intervenções que são prioritárias para garantir o retorno seguro de
estudantes e de profissionais da rede. Inicialmente, o trabalho está sendo feito com
recursos e equipe própria da prefeitura.
“Além dos cuidados que teremos na prevenção da covid-19, é fundamental que os
equipamentos públicos também estejam
em condições de receber os alunos”, afirmou o prefeito Clovis Volpi. Página 6

Apto com 82 m², 2 Dormitórios, 1 Suíte, 2 Banheiros (1 com suíte),

GALPÕES INDUSTRIAIS
VENDA E LOCAÇÃO
DIADEMA E SÃO BERNARDO
CODIGOS-2253-2255-2251
2250-2252-2257-2258
CONSULTE
NOSSO SITE

Manhã

21º

eduCação

Ribeirão Pires realiza
manutenção nas
escolas municipais
para volta às aulas

VENDA-SE APARTAMENTO EM MAUÁ
CONDOMÍNIO DOS CLÁSSICOS

Sede Própria

28º

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

Cadú Bazilevski/PMD

2

Alugo Salão
no Centro
de Serraria
35,00M
c/ 2 W.C em
frente ao
mercado Joanim
Aluguel
R$ 1.900,00

já estão aplicando o imunizante. Além desse locais, só outros
sete estados haviam recebido as doses até o fechamento da
matéria: Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Distrito Federal.
Página 4

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

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Cel:11- 97361-2113
Vende-se Terreno
Centro de Diadema
250,00 - M c/ uma
construção antiga
Todo quitado e tem toda
documentação em dia
Valor á Vista
R$ 350.000,00
aceita contra proposta

“Orgulho de ser de Diadema”

R$ 2,00

19 dE jAnEiRo dE 2021

pandemia de Covid-19

Distribuição de vacinas pelo governo
Bolsonaro começa com atraso e apenas
dez estados recebem doses da Coronavac

A Petrobras elevou o preço médio da
Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado gasolina nas refinarias em cerca de 8%
a partir de hoje (19), após três semanas
Os sete municípios encerraram tanto as exportações como as impor- à redução na demanda decorrente da compras externas de peças e insumos sem mudanças nas cotações. O diesel, que
2020 com saldo comercial de US$ tações do ABC. Os embarques para o crise sanitária, tanto no exterior como para o setor automotivo, principal teve o último reajuste também há três se590,8 milhões, resultado que recolo- exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 no Brasil. Como resultado, a corrente pauta importadora do ABC. Segundo manas, foi mantido. O preço médio do
cou a região no terreno positivo após bilhões, pior resultado desde 2003. O de comércio (soma das exportações o Ministério da Economia, essa rubrica litro da gasolina vendida pela Petrobras
o déficit de US$ 16,4 milhões registra- saldo só foi positivo porque o tombo com as importações) da região caiu despencou de US$ 736,5 milhões em em suas refinarias passa de R$ 1,84
do em 2019, segundo dados do Minis- nas compras de outros países foi ainda 21%, para pouco menos de US$ 6 bi- 2019 para US$ 388,7 milhões no ano para R$ 1,98, o que representa alta de
tério da Economia compilados pelo maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, lhões, pior resultado em 17 anos.A passado – como resultado da redução R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro
Diário Regional. No ano passado, a também o pior desempenho desde queda nas importações refletiu, prin- na produção de veículos, especialmente aumento do ano. O último ocorreu no
pandemia do novo coronavírus afetou 2003. Nos dois casos, o recuo se deve cipalmente, o recuo de 47,2% nas no segundo trimestre.
Página 5 dia 29 de dezembro.
Página 5

Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
JOÃO MODESTO Av. AntonioE-mail:
jmodestoimoveis@yahoo.com.br
“Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões”

TERÇA-fEiRA

www.diarioregional.com.br

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

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

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Nº 4696

Paulo Lopes/ Especial para o MS

Ano 30

Você pode acreditar

www.diarioregional.com.br /Anuncie: 4057-9000
@diarioregionaloficial
@Dregional01

8 classificados

Sábado e Domingo, 21 e 22 de maio de 2022

Indicador de Saúde
INFORME

O ACIDENTE DE TRABALHO E A CIPA
Não se sabe ao certo quando o homem começou a se preocupar com acidentes

ças do trabalhados oficialmente divulgados. Porém, a complexidade das questões,

e doenças relacionadas com o trabalho. Já no século IV faziam-se referências à

relativas ao registro de acidentes e doenças profissionais, torna difícil precisar o

existência de moléstias entre mineiros e metalúrgicos.

índice dessa redução, pois uma quantidade muito grande de trabalhadores não é

Mas foi com a Revolução Industrial ocorrido na Inglaterra, no final do século XVIII e

registrada, e, portanto, seus acidentes e doenças não são comunicadas ao INSS e

com o aparecimento das máquinas de tecelagem, movido a motor, que a ocorrência

à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego.

de acidentes aumentou.

Diante da persistência de elevados índices de acidentes de trabalho, com gran-

A produção, que antes era artesanal e doméstica, passa a ser realizada em fábricas

des perdas humanas e econômicas, surgem o Mapa de Riscos Ambientais, PPRA

mal ventiladas, com ruídos altíssimos e em máquina sem proteção. Mulheres, ho-

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), o PCMSO (Programa de Controle

mens e principalmente crianças foram as grandes vítimas.

Médico e Saúde Ocupacional) e, em fevereiro de 1999, a portaria 8, modificando a

A primeira legislação no campo da proteção ao trabalhador, “Lei das Fábricas”,

redação da NR-5 – (Comissão Interna de Prevenção de Acidente).

surgiu na Inglaterra em 1833, determinando limites de idade mínima e jornada de

Estes instrumentos representam a busca do comprometimento e envolvimento dos

trabalho.

empresários e dos trabalhadores na solução de um problema que interessa a todos

No Brasil, onde a industrialização tomou impulso a partir da 2ª. Guerra Mundial, as

superar.

situações dos trabalhadores não foram diferentes, nossas condições de trabalho

Reproduzimos abaixo alguns dados referentes à situação no Brasil (1970/2000),

mataram e mutilaram mais pessoas que a maioria dos paises industrializados do

com a finalidade de mostrar que investir em segurança é tão lucrativo e importante

mundo.

quanto a ampliação e a compra de máquinas e equipamentos.

Com o objetivo de melhorar as condições de saúde e trabalho no Brasil, a partir da

NO MUNDO, OS ACIDENTES DE TRABALHO MATAM DUAS PESSOAS POR MINUTO

década de 30 várias leis sociais foram criadas; dentre elas, ressalta-se a obrigato-

No Brasil no ano de 1970, havia 7.284.022 (sete milhões, duzentos e oitenta e qua-

riedade da formação da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

tro mil e vinte e dois) trabalhadores com carteira assinada e destes 1.220.111 (um

– CIPA.

milhão duzentos e vinte mil, cento e onze) (sofreram acidentes do trabalho). Destes,

A partir daí, a CIPA sofreu várias regulamentações, mas a preocupação com Segu-

2.232 (dois mil duzentos e trinta e dois) foram fatais.

rança e Saúde do trabalhador ainda é pequena.

Já no ano de 2000, havia 26.100.020 (vinte e seis milhões, cem mil e vinte) traba-

Quando da divulgação das primeiras estatísticas de Acidentes do Trabalho pelo

lhadores com carteira assinada e destes 343.996 (trezentos e quarenta e três mil,

então Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, tem-se conhecimento da

novecentos e noventa e seis) sofreram acidentes do trabalho. Destes, 3.094 (três

gravidade da situação da Segurança do Trabalho no Brasil. (16,75% do total de

mil e noventa e quatro) foram fatais.

trabalhadores com carteira assinada foram acidentados no ano de 1970).

Por esses dados pode-se constatar que, embora a ocorrência de acidentes do tra-

Diante desses dados, uma série de medidas foi tomada para tentar reverter à situ-

balho tenha diminuído nos últimos anos, o número de óbitos, que continua muito

ação. Dentre elas, ressaltamos:

alto, não acompanhou a redução observada. Outro dado importante é que no Brasil

1. Obrigatoriedade da existência de Serviços de Medicina do Trabalho e Engenharia

a cada 10 (dez) mil acidentes há 100,44 mortes; essa relação é considerada ex-

de Segurança nas empresas. (1972).

tremamente alta, quando comparada a países como a Suíça e os Estados Unidos.

2. Alteração do capitulo V da CLT modificando a Legislação Prevencionista (1977)

Na Suíça, observa-se que em 10 (dez) mil acidentes ocorrem 10,64 mortes; nos

e a Regulamentação das 29 Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, favore-

Estados Unidos o número de mortes atinge 21,5.

cendo uma atuação mais efetiva da CIPA nas empresas (1978).

Lembramos que, O SER HUMANO É LIMITADO DO PONTO DE VISTA PSIQUI-

3. Amplo programa de formação de profissionais nas áreas de Segurança e Medi-

CO, FÍSICO E BIOLÓGICO EM QUALQUER TAREFA QUE VÁ DESEMPENHAR.

cina do Trabalho.

MÁQUINA SEGURA: É AQUELA À PROVA DE ERROS E DE FALHAS HUMA-

4. Desenvolvimento de programas de orientação à prevenção de acidentes e de

NAS.

formação de cipeiros (obrigatório a partir de 1978). E, mais recentemente, o apare-

Obs: Parte deste texto consta em nossa apostila de treinamentos para mem-

cimento de um empresariado progressista, com visão prevencionista que associa a

bros da CIPA.

qualidade de produtos e serviços á qualidade de vida do trabalhador.

José Luiz Fernandes – Técnico de Segurança
no Trabalho SSST/MTE - 51/10034-6

Estas medidas têm colaborado para a redução do número de acidentes e doen-

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/ SP - CEP: 09911-260 - Fone/ Fax: (11) 4044-3777

ä

AVISOS

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/2021
Jan a Dez/2020
ATIVO
168.562,19
157.111,72
ATIVO CIRCULANTE
153.483,79
157.111,72
DISPONÍVEL
23.349,12
76.908,99
CAIXA
23.349,12
76.908,99
CAIXA GERAL
2.648,38
2.662,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20.327,24
73.872,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNAE
373,50
373,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
130.134,67
80.202,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA
121.699,45
60.319,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121.699,45
60.319,56
ADIANTAMENTOS
8.435,22
19.883,17
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
8.435,22
19.883,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE
15.078,40
0,00
IMOBILIZADO
15.078,40
0,00
IMOBILIZADO
15.078,40
0,00
MOVEIS E UTENSILIOS
15.078,40
0,00
PASSIVO
168.562,19
157.111,72
PASSIVO CIRCULANTE
27.292,66
7.807,18
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
27.292,66
7.807,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
19.992,66
3.082,18
SALARIOS
10.289,15
0,00
FGTS
1.814,67
1.081,12
INSS
7.804,16
1.962,73
IRRF S/ FOLHA
46,35
38,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
38,33
68,78
TRIBUTOS A RECOLHER
235,40
68,78
IRRF
235,40
4.656,22
CONTAS A PAGAR
7.064,60
4.656,22
ALUGUEIS A PAGAR
7.064,60
149.304,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
141.269,53
149.304,54
RESERVAS E OUTROS
141.269,53
149.304,54
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS
141.269,53
149.304,54
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
141.269,53
149.304,54
Descrição
2021
2020
Receitas Brutas
483.286,00
528.730,00
RECURSOS PUBLICOS
483.286,00
528.460,00
RECURSOS DE DOAÇÃO 0,00
270,00
= Receita Líquida
483.286,00
528.730,00
= Superávit Bruto
483.286,00
528.730,00
Receitas Financeiras
5.859,05
320,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
5.859,05
320,72
Despesas Administrativas
(312.407,77)
(268.574,84)
SALÁRIOS
(170.343,94)
(146.330,99)
FERIAS
(43.806,73)
(32.984,27)
13° SALARIO
(19.513,91)
(18.032,37)
AVISO PRÉVIO
3.667,08
394,74
INSS
(59.867,12)
(51.429,91)
FGTS
(20.357,37)
(19.867,40)
VALE-TRANSPORTE
(1.191,78)
(324,64)
PROGIR BEM ESTAR SOCIAL
(819,00)
0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
(175,00)
0,00
Despesas Gerais
(181.858,61)
(93.897,03)
ALUGUEL
(69.300,00)
(66.150,00)
ENERGIA ELETRICA
(3.368,62)
(3.546,63)
HIGIENE E LIMPEZA
(288,65)
(399,05)
DESPESAS GERAIS
(17.198,75)
(6.057,27)
DESPESAS FINANCEIRAS
(1.594,15)
(1.737,96)
ASSESSORIA CONTABIL
(7.049,00)
(8.150,90)
AGUA
(7.271,82)
(5.580,23)
TELEFONE
(1.592,04)
(2.274,99)
SERVIÇOS PRESTADOS - PF
(900,00)
0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
(72.690,00)
0,00
BENS DE PEQUENO VALOR
(605,58)
0,00
Outras Despesas Operacionais
(2.913,68)
(3.574,23)
IPTU
(2.655,22)
(3.574,23)
TAXA DE LIMPEZA URBANA
(258,46)
0,00
= Superávit Operacional
(8.035,01)
163.004,62
= Superávit Contábil Líquido antes
da Contribuição Social
(8.035,01)
163.004,62
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto
de Renda
(8.035,01)
163.004,62
= Superávit
(8.035,01)
163.004,62
= Supeávit Líquido do Período
(8.035,01)
163.004,62
CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA
O Presidente da Câmara Municipal de Diadema, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA:
CONCORRÊNCIA nº 001/2022
Processo n°. 006/2022
RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL.
O Presidente da Câmara Municipal de Diadema e a Comissão Permanente de Licitações,
em conformidade com as Leis 8.666/93 e 12.232/2010 e o Edital desta Concorrência, torna
público o resultado da análise da habilitação e classificação final referente à Concorrência nº
001/2022, processo 006/2022 que trata da contratação de serviços de publicidade, realizada
em 17/05/2022 às 10h00min e considerando as informações constantes na Ata da 4ª. Sessão
Pública disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara.

Vencedor: VERBO COMUNICAÇÃO EIRELI – CNPJ: 07.211.925/0001-20
com a pontuação final de 96,84.
Abre-se, neste momento, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso
referente à habilitação e proclamação do resultado final, conforme disposto no artigo nº 109,
inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Os recursos poderão ser encaminhados até o final do
expediente às 17h00min do dia 25/05/2022 (quarta-feira). Caso HAJA interposição de recursos
no prazo indicado, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para oferecimento de contrarrazões será
aberto a partir do dia 26/05/2022 (quinta-feira) e terminará no final do expediente às 17h00min
do dia 01/06/2022 (quarta-feira). Caso NÃO HAJA interposição de recursos no prazo indicado,
a Comissão Permanente de Licitações encaminhará os autos ao Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Diadema para a homologação do certame e adjudicação do objeto
ao vencedor. Diadema, 17 de Maio de 2022.
MARCELO MANGUSSI - Presidente da Comissão Permanente de Licitações
e JOSEMUNDO DARIO QUEIROZ Presidente da Câmara.

Título: Cemitério Jardim Vale da Paz
Subtítulo: Edital de Convocação
Ficam os concessionários ou sucessores
de jazigos do Cemitério Jardim Vale da
Paz, abaixo relacionados, notificados à
comparecerem à administração situada à
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 06º andar
– Pinheiros – SP de segunda a sexta sextafeira das 08 às 17hs, no prazo Máximo de
05 (Cinco) dias úteis contados da data da
presente publicação para fins de interesse
pessoal:
OSMAR RAMOS DE SOUZA
CELIO DE SOUZA BARCELOS
JOSE CARLOS FERREIRA
CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
MARCELO APARECIDO MATSUNAGA
HERCILIA NOGUEIRA ALVES E OU
MARIA AUGUSTA PINTO
JOSE HOSANA SILVA
CARLITO ALVES SANTANA E OU
MANOEL BONIFACIO SANTOS
JOAO BATISTA DE SOUZA
SEBASTIAO GOMES
JOSE LUCAS DANTAS E OU
AMELIA MASSARANA VIEIRA ALVES E/OU
JOAQUIM ANTUNES DE SALES
PAULO SERGIO F.DA SILVA E/OU
SEKIYOSHI SAKUMA
MARIA DOS REIS GONCALVES
REGINA DOS SANTOS PINTO
BERNARDO LUIZ SAMPAIO
ALCEBIADES MARQUES E/OU
MARCOS ROGELIO BILATI
JOSE TOME PEREIRA
MARIA DAS DORES DIAS E OU
MARIA JOSE DE OLIVEIRA REIS
JOAO VASILI E/OU
ADELIA MATILDE ALVES PARTELLI
ARTUR CESARIO
ARISTON SIQUEIRA E OU
IDUMI KURIKI
MARIA ANA RODRIGUES DOS SANTOS
LAICE SEBASTIANA FERREIRA DINIZ E OU
MARIA JOSE DA SILVA
DANIELA GOMES MIRANDA
JOSE HILDO DA SILVA
ANTONIO DONIZETE MARTINS E OU
RAFAEL JOSE DA SILVA
PAULINO DA SILVA SANTANA
JOSE PINA FERNANDES
LETICE MARIA DE JESUS E OU
MARIA CARMELITA DA CONCEICAO
ADRIANA DA SILVA
SUSANI SOARES PONTUAL
MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA
WALDEMAR SALVADOR FILHO
JOSE RODRIGUES DA SILVA E OU
MARIA APARECIDA DE FREITAS
NASCIMENTO
FRANCISCA MOURA DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OU
MERCEDES GRACIOLLI VASSAO E/OU
EDIR MARIA DA SILVA E OU
WILLYAM ALLAN PEREIRA VIEIRA
MARIA VITALINA DA CONCEICAO E OU
MANOEL VALDEIR R.DE ASSIS E OU
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
GILBERTO DE OLIVEIRA BERLIN
ANTONIA AUGUSTA DE PAULA E OU
SILVINO VIEIRA DOS SANTOS E OU
MARIA RITA TAVARES FARIAS
MIRIAM GOLLOB GARCIA E OU
ADAO CARLOS PEREIRA
LOURDES LUCAS FERREIRA E OU
PAULA FRANCINETE FEITOSA DE MORAIS
E/OU
MARIA PEREIRA DE LUCENA FERREIRA
ROSA MITUKO LUNGAREZE E OUTROS
MARIA DE LOURDES BRITO E/OU
GERALDO ALIPIO DA SILVA
VERA LUCIA GOMES E OU
MASAO OKANO E FAMILIA
JUCELAINE CRISTINI FERRAZ DA SILVA
HUMBERTO JOSE DE SOUTO
JOSE ROBERTO CUSTODIO GRACIANO
VALTER NASCIMENTO ARAUJO
ADÃO RAIMUNDO DA SILVA
EDNALVA SATELES GONÇALVES
FRANCISCO DE BRITO
NELSON BASSI
MAYSA MAYARA CRUZ
INFORMATIVO DO SINDICATO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DE DIADEMA GREVE GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
DIADEMA PARTIR DE 25 DE MAIO DE 2022
Nós, funcionários públicos municipais de
Diadema, estamos em Campanha Salarial
na luta em defesa dos nossos direitos, pela
reposição da inflação e por valorização
profissional. De 2019 até março de 2022,
acumulamos perdas salariais na Prefeitura
de Diadema. Mesmo com o Acordo Coletivo
firmado em 2021, essas perdas salariais, só
durante o Governo Filippi, já estão em 8%.
O piso salarial pago pela Prefeitura é pouco
mais que o salário mínimo. Mais de 1500
servidores da Prefeitura recebem menos de
2 mil reais e o valor do Vale Refeição mal dá
para comprar um pão com manteiga e um pingado. Há 70 dias esperamos uma proposta
para a reposição da inflação e recomposição
das perdas salariais mas a PREFEITURA
tem se negado a reconhecer esse direito. A
reposição das perdas salariais, de modo a
compensar a inflação nestes anos, é o mínimo que se espera da Prefeitura de Diadema
nesta Campanha Salarial de 2022, afinal de
contas SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE
PRESSUPOE RESPEITO AOS DIREITOS E
VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. Por isso, a partir da próxima 4. feira,
dia 25 de maio de 2022, os servidores da
Prefeitura de Diadema estarão em GREVE,
paralisando o trabalho nos serviços municipais. Essa decisão, tomada em assembleia
da categoria realizada no dia 19 de maio,
atende ao que estabelece a legislação que
garante aos servidores o direito de greve.Não
há serviço público de qualidade com servidores desvalorizados. Nossas reivindicações
são justas e a nossa luta é pela qualidade
dos serviços que prestamos à população.
Contamos com o apoio da população! Juntos/
as somos mais fortes!
Sindicato dos Funcionários Públicos
de Diadema

INSTITUTO CENTRO DE MEMÓRIA E ATUALIDADES - IMA
CNPJ: 17.237.936/0001-33
Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2021 - Em reais, exceto quando indicado de outra forma
ATIVO
2021
CIRCULANTE
211.574,91
DISPONÍVEL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Banco do Brasil S/A.
211.560,14
DIREITOS REALIZÁVEIS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
A RECUPERAR/COMPENSAR
IRF S/ Aplicações
14,77
TOTAL DOS DIREITOS REALIZÁVEIS
14,77
TOTAL DO ATIVO
211.574,91
PASSIVO
2021
PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMONIO LÍQUIDO
RESERVA DE LUCROS
Superávit no Exercicio
-211.574,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
(211.574,91)
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercicio- Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021- Em reais, exceto quando
indicado de outra forma
Recursos recebidos
2021
RECEITAS
-300.000,00
Receita de Convenio Município de Diadema
-300.000,00
Total Receita Líquida
-300.000,00
DESPESAS
89.540,00
DESPESAS GERAIS
Despesas Administrativas
89.540,00
Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro
-210.460,00
Receita (Despesa) Financeira
-1.114,91
Receitas Financeiras
-1.170,76
(-) Despesas Financeiras
55,85
Superávit/Déficit Líquido Do Período
-211.574,91
* As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.
DRA - Demonstrativo de Resultado Abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021- Em reais, exceto quando
indicado de outra forma
2021
Superávit do periodo
-211.574,91
Outros Resultados Abrangentes
Resultado Abrangente do Período
-211.574,91
As Notas Explicativas são parte integrante
das Demonstrações Contábeis.
Demonstração do Fluxo de Caixa- Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 - Em reais, exceto quando indicado
de outra forma
2021
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais
Superávit/Déficit Líquido Do Período
-211.574,91
Depreciação e Amortizações
Superávit/Déficit Ajustado
(211.574,91)
Variações Ativos Operacionais De Curto
E Longo Prazo
Valores a Receber
Adiantamentos
Despesas Antecipadas
Outros Creditos
Valores a Receber - LP
Variações Passivos Operacionais De Curto
E Longo Prazo
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributarias
Contas a Pagar
Provisões
Recurso Publico
Recurso Publico - LP
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas
Atividades Operacionais
(211.574,91)
Fluxo De Caixa Das Atividades De
Investimentos
Imobilizado
Baixas/ Transferências de Imobilizado
Aquisição / Compra
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades
De Investimentos
Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamentos
Aumento No Patrimonio Social
Saldo Nas Operações De Financiamentos
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido
Nas Atividades De financiamentos
Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa
(211.574,91)
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo
Variação Ocorrida No Período
* As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.
Demonstração da Mutação do Patrimônio Liquido- Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 - Em reais, exceto quando
indicado de outra forma
“Superávit
Total
“Patrimônio (Déficit)
Nota Social” Acumulado”
(211.574,91) (211.574,91)
SALDO EM 31
DE DEZEMBRO DE 2020
(211.574,91) (211.574,91)
Ajustes de Exercícios
Anteriores
Transferido para
Patrimônio Social
Superávit em 2021
211.574,91 211.574,91
SALDO EM 31
DE DEZEMBRO DE 2021
* As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.
Aprovação do Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021- Em reais, exceto quando indicado de outra forma
Verificando e apreciando os valores, lançados e conferidos com os
documentos apresentados referentes:
Ao Balanço Patrimonial de 2021, Demonstração do Resultado do
Exercício de 2021, Fluxo de Caixa de 2021 e Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido de 2021 do Instituto Centro de Memória
e Atualidades - IMA, não constatamos nenhuma divergência, portanto
como integrantes do Conselho Fiscal, recomendamos aprovação do
mesmo.
Santo André, 31 de Janeiro de 2022
João Domingos
José Santana de Carvalho
C.P.F. 052.504.478-72
C.P.F. 386.655.818-04
APARECIDO BENEDITO DE FARIA
DIRETOR EXECUTIVO COORDENADOR - C.P.F. 029.333.018-22
IVAIR LICÉRIO TELES
CONTADOR - CRC 1SP123270/O-3 / CPF: 066.666.448-08

ENFOQUE
COMUNICAÇÃO
VISUAL
LTDA - EPP torna público que requereu
ao SEMASA, a renovação de sua LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO nº
000067/2018, para impressão de material
para uso publicitário na Rua Ibirapitanga,
454, Vila Pires, CEP 09195-450, Santo André, SP e declara aberto o prazo de 30 dias
para manifestação escrita, endereçada ao
SEMASA.
RENETEC ELETROMECÂNICA LIMITADA
Torna público requereu SEMASA Renovação Licença Operação p/ Fabricação de
luminárias e outros equipamentos de iluminação, Rua dos Coqueiros, 1.250, Santo
André, Cep 09080-010, conf processo ambiental 45128.2022 e declara aberto prazo
de 30 dias p/ manifestação escrita e endereçada ao SEMASA.
PEDRAS HALLEY MARMORARIA LTDA
Torna público requereu ao SEMASA a Licença Prévia, de Instalação e de Operação
p/ Aparelhamento de placas e execução de
trabalhos em mármore, granito, ardósia e
outras pedras, Av. Industrial, 2.633, Santo
André, Cep 09080-511, conf processo ambiental 46997.2022 e declara aberto prazo
de 30 dias p/ manifestação escrita e endereçada ao SEMASA.

Você pode acreditar

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

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

