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BC comunica vazamento de dados Ideia do governo é autorizar Estados
pessoais com 160 mil chaves Pix a diminuir imposto de combustível
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Ocupação em UTI Covid-19 no ABC
sobe para 66,4%, maior em sete meses
Prefeituras afirmam que seguem monitorando o número de casos e que estão preparadas para ampliação de vagas caso haja necessidade
O crescimento de novos casos
de covid-19 no início deste ano
ampliou a pressão sobre o siste
ma público de saúde e fez com
que os hospitais do ABC atingis
sem patamar próximo de 70% na
ocupação dos leitos de Terapia

Intensiva (UTI), semelhante ao
observado em junho de 2021. O
indicador da região estava nes
ta sexta-feira (21) em 66,4%,
segundo números da Fundação
Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade). Trata-se do pata

mar mais alto desde 26 de junho
do ano passado, quando marcou
67,5%. Ainda segundo a Funda
ção Seade, 318 dos 479 leitos de
UTI Covid disponíveis ontem nos
sete municípios estavam ocupa
dos. Nas enfermarias, o indicador

Helber Aggio/PSA

estava em 70,5%, com 467 das
662 vagas ocupadas. Os leitos de
enfermaria e UTI destinados a
pacientes com covid-19 têm sido
usados pelas prefeituras para o
atendimento a casos de síndrome
gripal com necessidade de interna

ção. Questionadas, as prefeituras
da região informaram que seguem
monitorando o número de casos e
de internações. Santo André, Mauá
e Ribeirão Pires descartaram, neste
momento, reabrir hospitais de
Página 5
campanha.

são bernardo

covid-19

Como opção a
esposas de prefeitos,
Glauco Braido deve
concorrer a deputado

Espera de mais
de 2 horas atinge
75% dos hospitais
privados de S.Paulo

O vereador de São Bernardo Glauco
Braido (PSD), que em meados do ano
passado deixou a base do governo Or
lando Morando (PSDB), em entrevista
ao Diário Regional, afirmou que não
descarta concorrer a deputado estadual
este ano, como opção “às mulheres e fi
lhos de prefeito”. Ao fazer balanço de seu
primeiro ano de mandato, Braido desta
cou que não mudaria nada do que fez.
“Protocolei mais de 40 projetos. Econo
mizei cerca de R$ 420 mil e processei
duas vezes o prefeito.”
Página 2

Levantamento foi feito pelo Sindica
to dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios
do Estado de São Paulo (SindHosp), com
81 estabelecimentos na capital e no inte
rior, revela que três em cada quatro hos
pitais privados do Estado relatam que o
tempo médio de espera em atendimen
tos de urgência e emergência passa de
duas horas para pacientes com suspeita
de covid-19 ou síndrome gripal. Os da
dos evidenciam a pressão causada pela
explosão de infecções com o avanço da
variante Ômicron.
Página 3

em brasília
Santo André vai realizar hoje e amanhã mutirão de vacinação para crianças entre 6 e 11 anos sem comorbidade

pandemia

Municípios do ABC intensificam vacinação de
crianças contra a covid neste final de semana
Página 5

missão POSSÍVEL

Secretário do
Ministério da Saúde
barra diretrizes que
contraindicam kit covid
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Toyota lança linha 2023 do Yaris para que o modelo incorpore o status de carro de entrada da marca no Brasil
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Glauco Braido: ‘posso me candidatar a deputado
como alternativa a mulheres e filhos de prefeito’
O vereador de São Bernardo Glauco Braido (PSD), que em meados do ano passado deixou a base do governo Orlando Morando
(PSDB), em entrevista ao Diário Regional, afirmou que não descarta concorrer a deputado estadual este ano, como opção “as mulhe
res e filhos de prefeito”. O parlamentar fez balanço de seu primeiro ano de mandato e falou sobre o cenário político para as eleições.
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Como avalia seu primei
ro ano de mandato?
Acho fiz o que tinha de
fazer. Não mudaria nada do
que fiz. Protocolei mais de 40
projetos. Nenhum trocando
nome rua, mas sim, projetos
descentes. Economizei cerca
de R$ 420 mil. Processei duas
vezes o prefeito e por pouco
não consegui feito histórico,
que foi quase aprovar emen
da na LOA (Lei de Diretrizes
Orçamentárias), que o presi
dente (da Câmara) teve de
desempatar. As emendas pre
viam a redução de limite de
remanejamento de orçamen
tos entre pastas via decreto
de 20% para 5,02%; a realo
cação de R$ 20 milhões da
Secretaria de Comunicação
para a Segurança Pública; a
realocação de R$ 10 milhões
da Secretaria de Governo
para a Segurança Pública; e a
retirada do cheque em branco
das mãos do prefeito (possibilidade de remanejamento ili
mitado de verbas entre pastas,
via decreto, para determinados
tipos de verbas). As emendas
receberam pareceres jurídi
co e financeiro favoráveis e
foram votadas em bloco.
Quero destacar, ainda, as
emendas que eu trouxe para o
município, que foram R$ 550
mil do deputado federal Kim
Kataguiri (DEM) (voltada à
aquisição de cadeiras de rodas
e à Sala do Empreendedor) e
R$ 350 mil do deputado esta
dual Arthur do Val (recém-filiado
ao Podemos), destinada a motos
e equipamentos para a GCM.

n

ENTRE ASPAS

Projetos do Executivo
descem do dia para a
noite. Já fiz vários vídeos
criticando isso.
Glauco Braido

Entre os projetos apre
sentados no ano passado,
quais gostaria de destacar?
Creio que o destaque é
o da liberdade econômica,
que visa facilitar para o em
preendedor aqui na cidade.
Facilita a obtenção de alvará.
Por exemplo, se você pede
na prefeitura para abrir uma
empresa e em 30 dias não re
sponderem ao pedido, auto
maticamente é considerado
apto a abrir a empresa. Isso
sendo empresas de baixo ris
co. Digo que esse projeto é a
cereja do bolo para aumentar
o empreendedorismo na ci
dade e, mais para frente, em
longo prazo, arrecadar mais,
trazendo empresas para o
município.
Outro projeto que destaco
é o que prevê cassação de al
vará de posto que vender gas
olina adulterada. São vários
projetos importantes, mas o
da liberdade econômica con
sidero o destaque.
Para este ano, minha luta
vai ser aprovar meus proje
tos. Sei que é complicado se
você não abraçar o prefeito,
em qualquer Câmara, aprovar
projetos. Porém, meu foco
vai ser aprovar o da liberdade
econômica; o dos radares,
para acabar com a fábrica de
multas, entre outros que já
protocolei no ao passado.
Pretende sair a deputa
do nas eleições deste ano?
Acho que meu trabalho
em São Bernardo não aca
bou. Porém, o Arthur me pe
diu para que eu ajudasse na
campanha e, quem sabe, sair
a deputado estadual.
Vejo um cenário de Carla
Morando (deputada e esposa
de Orlando Morando/PSDB),
da esposa do Paulinho Serra
(Ana Carolina Serra/PSDB)
e do filho de (prefeito de São
Caetano) José Auricchio (de
putado Thiago Auricchio/PL)
concorrendo. Acho que o
ABC não merece isso. Filhos

Anuncie
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Divulgasção

“Processei duas vezes o prefeito e por pouco não consegui aprovar emenda na LOA”

ou mulheres de prefeitos
concorrendo para criar mais
força no Estado. Por isso, tem
90% de chance de eu me can
didatar a deputado estadual,
para dar uma opção diferente
do que tem aí ao eleitor.
Lógico que vou acabar
apontando o dedo, como
sempre faço na Câmara de São
Bernardo, para as campanhas
multimilionárias de mulher
de prefeito, de filho de prefei
to. Se eu for fazer campanha,
sem usar o Fundo Eleitoral,
vou gastar muito pouco, mas
me pontuando e mostrando
minha posição sobre o que
acho certo ou não acho.
Como avalia a condução
dos trabalhos na Câmara?
O molde de trabalho na
Câmara considero muito
pouco democrático. Proje
tos do Executivo descem do
dia para a noite. Já fiz vários
vídeos criticando isso. Na
última sessão teve, se não me
engano, 18 projetos do Ex
ecutivo que desceram (para
a Câmara) na terça à noite,
alguns protocolados até no

dia (da sessão, que ocorre às
quartas-feiras).
Como não político pro
fissional, mas como em
presário, neste primeiro ano
de experiência vejo muita
coisa que se pessoas de fora
da política vissem ficariam
irritadas. Tem muita coisa
para melhorar. Passar as
sessões ao vivo é uma delas,
principalmente por conta da
covid-19. São Bernardo é a
única Câmara que não tem
isso e há um projeto proto
colado em meu nome obrig
ando que as sessões sejam
passadas online. A Câmara
tem muito a avançar para ser
transparente e valer a pena
para o gasto do cidadão.
O que o motivou sair da
base do governo em meados
do ano passado?
Quando entrei no par
tido, a única coisa que pedi
foi liberdade para fazer o que
quisesse e bater de frente com
quem eu quisesse se estivesse
errado na minha visão. Da
base acho que nunca fui, mas
como o partido era da base,

entrei para ver como o jogo
funcionava. Quando vi que
não funcionava como eu que
ria, com o que achava justo,
acabei rompendo e batendo
de frente com alguns gastos
excessivos. Era muito mais
fácil estar na base, só que en
trei na política para mudar
as coisas. Como vi coisas er
radas, com as quais não con
cordava, acabei colocando
minha posição e acho que in
comodou muita gente. Digo
que não sou oposição, mas
sim, independente. Se o pro
jeto for bom eu voto a favor;
se for ruim “desço a lenha”.
Um de seus questio
namentos quanto ao go
verno foram os gastos com
publicidade.
A ideia de analisar esses
gastos surgiu com os muníci
pes, que questionavam as
propagandas de São Ber
nardo na Globo, em horário
nobre. Com isso, comecei a
reparar e anotar isso (as inserções da propaganda). Daí fui
ver a propaganda, mostrando
que São Bernardo é uma ci

dade maravilhosa, com tudo
certo. Com as reclamações
(dos munícipes) fui olhar o
contrato de publicidade por
ano, em torno de R$ 22 mi
lhões a R$ 30 milhões, e achei
um absurdo. Acabei entran
do, juntamente com o Ru
binho (vereador de São Paulo
Rubinho Nunes/Patriota), que
é nosso advogado do MBL
(Movimento Brasil Livre), con
tra a licitação, o que acabou
travando. Porém, só Deus
sabe porque o juiz acabou
liberando a licitação. En
tretanto, acabei mostrando a
vergonha que é gastar R$ 30
milhões em publicidade en
quanto você tem pessoas não
sendo atendidas na UPA; os
GCMs de São Bernardo rece
bendo muito mal; as bases da
GCM que eram para ser tem
porárias virando fixas. Então,
acho que tem outras prio
ridades em São Bernardo do
que publicidade para levantar
o nome do prefeito.
Em relação ao MBL,
como o movimento vê o
cenário político para as
eleições deste ano?
Estamos bem incomoda
dos com (a polarização) Lula
(ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva/PT) e o (presidente
Jair) Bolsonaro (PL). Já vi
mos que nenhum dos dois
vai ser o caminho para um
Brasil descente. Estamos mui
to próximos do Sérgio Moro
(Podemos). Estamos fazendo
aqui em São Paulo a coalizão
Moro e Arthur do Val. Lógico
que Moro não é MBL. Porém,
vemos um caminho com Sér
gio Moro que não vemos nem
com Lula nem com Bolsonaro,
e como terceira via, também
não vemos com João Doria.
Em nível estadual esta
mos com o lançamento da
campanha do Arthur para
governador, que vai acabar
abrindo mão da reeleição
para deputado estadual e
para disputar o governo.
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Covid: espera de mais de 2h atinge
75% dos hospitais privados de SP
Segundo levantamento, 32% dos hospitais informaram que têm filas superiores a três horas
Divulgação

Três em cada quatro hospitais privados do Estado de São
Paulo relatam que o tempo médio de espera em atendimentos
de urgência e emergência passa
de duas horas para pacientes
com suspeita de covid-19 ou
síndrome gripal. Os dados evidenciam a pressão causada pela
explosão de infecções com o
avanço da variante Ômicron,
mais transmissível.
O levantamento foi feito
pelo Sindicato dos Hospitais,
Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp),
com 81 estabelecimentos na
capital e no interior entre os
dias 12 e 19 de janeiro. Quatro
em cada dez hospitais apontam
uma espera de duas a três horas
e 32% informam que têm filas
superiores a três horas.
Todos os hospitais relatam
que houve aumento no atendimento de urgência nos últimos 15 dias a pacientes com a
covid-19. Em 60% dos casos, a
demanda mais do que dobrou.
Com boa parte da população
vacinada e, ao mesmo tempo,
alta transmissibilidade do
vírus, a tendência é de pressão
justamente nos atendimentos

Coronavac
é incluída no
plano de vacinação
para crianças
O Ministério da Saúde
anunciou nesta sexta-feira (21)
a inclusão da Coronavac, vacina
contra a covid-19 do Butantan,
no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação para crianças e adolescentes de 6 a 17
anos. A pasta abriu negociações
com o instituto responsável pela
produção do imunizante, para a
aquisição de doses.
A inclusão ocorreu um dia
após a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovar o uso da Coronavac em
pessoas de 6 a 17 anos. É o segundo imunizante pediátrico
autorizado pela agência. O
primeiro foi o da Pfizer.
Nesta sexta-feira, o secretário executivo do Ministério
da Saúde, Rodrigo Cruz, informou que a pasta oficiou o Instituto Butantan para saber qual
o quantitativo disponível para
possível compra. O Butantan
respondeu com a disponibilidade de 7 milhões de doses.
No entanto, um contrato de
compra ainda depende de levantamento dos estados. Cruz
declarou que o Ministério da
Saúde vai sondar os estados,
pois ainda há em estoques da
pasta 6 milhões de doses, além
de outros três milhões em estoques de diferentes estados.
“A gente vai provocar os
estados para que eles nos informem se querem receber
Coronavac ou Pfizer e quanto
tem na rede estadual e municipal para que façamos distribuição mais equânime”, disse o
secretário executivo. Segundo
Cruz, o processo deve ser concluído na próxima semana. Em
nota, o Butantan informou que
pode ampliar a produção para
além dos 7 milhões. (AE)

de urgência - a porta de entrada dos hospitais.
Só nos primeiros 19 dias do
ano, o número de casos de covid
em todo o Brasil (1.135.488)
equivale a 30% do total de casos
confirmados ao longo de todo
o segundo semestre de 2021
(3.726 209). O número de casos
nos primeiros 19 dias do ano já
supera em 132% o total de casos confirmados no último trimestre de 2021 (859.596).
Pessoas com sintomas da
covid-19 lotam os hospitais
para testes de detecção da
doença, consultas e para obter atestado médico. Boa parte dos casos são leves, graças à
vacinação. No entanto, o altíssimo número infectados também leva, inevitavelmente, ao
aumento de hospitalizações,
em leitos clínicos ou Unidades de Terapia Intensiva
(UTI), como mostram os dados do SindHosp.
n TERAPIA INTENSIVA
Em mais de um terço dos
hospitais privados de São Paulo, a taxa de ocupação de UTIs
passa de 81%. Já a ocupação de
leitos clínicos atinge esse mes-

Em 60%, a demanda por atendimento mais do que dobrou

mo porcentual em um quarto
dos estabelecimentos.
Conforme o levantamento, quase metade dos
pacientes com a covid-19
internados em UTIs está na
faixa etária de 60 a 79 anos e
34% têm entre 30 e 50 anos.
Já nos serviços de urgência e
emergência, metade dos pacientes tem entre 30 e 50 anos
e 30,5% dos pacientes estão
entre 60 e 79 anos.

Além da pressão de novos
pacientes, os hospitais privados
lidam com outros problemas
como afastamento de cola
boradores (38% dos hospitais) e
a falta de testes para a covid-19
(20%). A maioria dos estabele
cimentos tem dificuldade para
repor os testes. Conforme o
Estadão mostrou, a escassez de testes tem levado até
redes públicas a restringir o
acesso à testagem. (AE)

Secretário da pasta da Saúde barra
diretrizes que contraindicam kit covid
O secretário de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde,
Hélio Angotti Neto, do Ministério da Saúde, barrou diretrizes que contraindicam o
uso do chamado “kit covid”
no tratamento ambulatorial
e hospitalar da doença e ou
tras duas normas. Angotti é
aliado do presidente Jair Bolsonaro, que incentiva o uso
de medicamentos com ineficácia comprovada contra
a covid-19, como hidroxicloroquina e azitromicina. Na
prática, a decisão mantém o
país sem recomendação oficial de como tratar pacientes de covid com quase dois
anos de pandemia.
As diretrizes que barrariam o “kit covid” na rede
pública foram elaboradas
por um grupo de médicos
convocados pelo ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, e
aprovadas em dois turnos
pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema de Saúde
(Conitec). As normas que
regulamentariam o tratamento hospitalar estavam
engavetadas na secretaria
de Angotti desde junho do
ano passado. Já as diretrizes
sobre os procedimentos ambulatoriais, desde dezembro.

OMS destaca a produção de
antivirais genéricos contra a covid
A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Soumya Swaminathan,
informou que há dois remédios
sendo produzidos por laboratórios para o tratamento da
covid-19. Um da farmacêutica
Merck, chamado Molnupiravir,
e outro da Pfizer, o Paxlovid.
Foram assinados acordos
com essas empresas para a
produção em versões genéricas
por outras companhias. Segundo
Swaminathan, isso pode contribuir para agilizar a disseminação
dessas alternativas terapêuticas.
“(Os medicamentos) estão
sendo fabricados por compa
nhias de produtos genéricos,
então esperamos que possam ter
a distribuição ampliada. As recomendações da OMS deverão vir
na próxima semana sobre como
usar esses medicamentos”, declarou, em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (21) trans-

mitida pelo canal oficial da OMS.
A cientista-chefe acrescentou
que os antivirais atuam na fase
inicial da infecção, quando os
sintomas ainda estão leves. Os
remédios conseguem dificultar
a evolução para quadros graves
e para a hospitalização. “Mas é
preciso diagnosticar as pessoas
entre três e cinco dias”, pontuou
a representante da OMS.
Durante a entrevista, a cientista e a diretora do Departamento de Imunização da OMS,
Kate O´Brien, ressaltaram a
importância da vacinação para
conter a disseminação do novo
coronavírus. As duas represen
tantes da OMS também criticaram a produção e difusão
de conteúdos falsos sobre a
covid-19, o que dificulta a compreensão das medidas preventivas, tanto a vacinação como o
uso de máscara e distanciamento social. (Agência Brasil)
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e domiciliado em Santo André/SP, intimados das datas dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es)
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei
13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s)
readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu
direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão
de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.
superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

A decisão de Angotti foi
registrada em quatro portarias publicadas no Diário
Oficial da União nesta sexta-feira (21). Em todas, o
secretário amparou sua decisão em uma nota técnica
de 45 páginas assinada
somente por ele. Agora, a
decisão será encaminhada
para Queiroga adotar “as
devidas medidas que julgar
cabíveis”.
Angotti listou 28 motivos para barrar as diretrizes,
apontando “diversas inade
quações, fragilidades, riscos
éticos e técnicos e inconsistências capazes de comprometer negativamente o
processo e as recomendações”. Dentre as motivações
para a rejeição, estão “repetidos vazamentos de informações com intenso assédio da
imprensa e de agentes políticos da Comissão Parlamentar Inquérito (CPI da Covid)
sobre membros da Conitec”,
“necessidade de não se perder
a oportunidade de salvar vidas”, respeito à autonomia
médica, e “possibilidade de
falhas metodológicas”.
O secretário também citou “incerteza e incipiência
do cenário científico diante
de uma doença em grande
parte desconhecida”. (AE)

INFORME

RISCOS SOBRE AMÔNIA

A amônia é um produto básico na indústria química, é um

do gás em grandes concentrações pode inibir os reflexos e

gás incolor muito tóxico com odor sufocante é usado em

causar morte. Devido às características físicas da amônia,

produtos de limpeza comercial e doméstico. Na indústria, a

os acidentes por ingestão são pouco prováveis, podendo

amônia é usada no refino de petróleo, para a fabricação de

ocorrer, entretanto, queimaduras na boca, faringe, esôfago

produtos farmacêuticos e para desinfetar a água. Na agricul-

e estômago. Os acidentes com amônia líquida são sempre

tura, a amônia pode ser usada para o processamento de co-

graves, podendo causar perda permanente da visão.

lheita e fertilizantes. A amônia pode ser misturada com água

A exposição ocupacional à amônia é controlada pelo Mi-

e vendida como hidróxido de amônio, ou utilizada como gás

nistério do Trabalho através da Norma Regulamentadora

comprimido como a amônia anidra (ou seja, sem água). Tra-

NR-15 ou ACGIH, é necessário sempre fazer exames la-

balhadores em todas as indústrias devem saber que, apesar

boratoriais com periodicidade de seis meses para controle

de seu uso comum, a amônia representa riscos à saúde e

e prevenção de futuros riscos, caso o valor do ambiente for

os riscos que exigem uso adequado de equipamentos de

menor do que consta na lei não será necessário a realização

proteção individual (EPI) e os procedimentos de segurança

dos exames.

utilização e manipulação.

Limites de exposição:

Riscos á saúde: A amônia não é cancerígena, Devido à

NR-15: 20ppm ou 14mg/M³

grande solubilidade em água, o gás amônia dissolve-se nas

ACGIH: 25ppm

mucosas dos olhos e trato respiratório exercendo efeito irritante e dano celular. O contato com amônia líquida pode
causar severas queimaduras nos olhos e na pele. A inalação

Curiosidade: para a realização do exame é necessário
que a coleta seja feita na própria unidade de atendimento,
pois é necessário centrifugar a amostra por no máximo
15 min após a coleta.

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/ SP - CEP: 09911-260 - Fone/ Fax: (11) 4044-3777
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BC: vazou dados pessoais com
160 mil chaves Pix da Acesso
Foram vazados dados cadastrais como nome do usuário, CPF, banco, número da agência e da conta
O Banco Central comunicou
mais um problema de vazamento de dados pessoais de clientes
vinculados a chaves do Pix, agora na instituição de pagamento
Acesso Soluções de Pagamento
S.A. (Acesso). O incidente ocorreu de 3 a 5 de dezembro e envolveu 160.147 chaves Pix, com
vazamento dos dados nome
do usuário, CPF, instituição de
relacionamento, número da
agência e da conta.
Segundo o BC, o incidente de
segurança ocorreu em “razão de
falhas pontuais em sistemas” da
Acesso. Em nota, o órgão informou que não foram expostos dados sensíveis dos clientes, como
senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros
em contas, ou ainda quaisquer
informações sob sigilo bancário.
“As informações obtidas são de
natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a
outras informações financeiras.”
Além disso, o BC informou
que adotou as ações necessárias
para apuração detalhada do
caso e disse que aplicará medidas sancionadoras previstas na
regulação vigente.
Na nota, a autarquia disse
que as pessoas que foram
atingidas pelo vazamento de
dados serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo
ou pelo internet banking de sua
instituição de relacionamento.
“Nem o BC nem as instituições
participantes usarão quaisquer
outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Empresa disse que as informações expostas não permitem movimentação de recurso e acesso às contas

como aplicativos de mensagem,
chamadas telefônicas, SMS ou email”, alertou.
Segundo o órgão, a legislação
não exige a comunicação desses incidentes ao público, mas
o BC resolveu divulgar para
a sociedade, “à vista do compromisso com a transparência
que rege sua atuação”. O BC
também criou uma página específica para registrar incidentes de
segurança no seguinte endereço
na internet: https://www.bcb.
gov
br/acessoinformacao/
lgpd?modalAberto=registro_
de_incidentes_com_d ados_
pessoais
n OUTRO LADO
A Acesso Soluções de Pa
gamento comunicou nesta

sexta-feira (21) que adotou as
providências necessárias para
garantir a segurança das informações mantidas pela companhia, após o BC divulgar mais cedo
um vazamento de dados que
afetou 160.147 chaves Pix “sob a
guarda e a responsabilidade” da
instituição de pagamento.
Segundo o BC, o incidente
ocorreu devido a “falhas pontuais em sistemas” da Acesso.
A empresa informou, em nota,
que identificou consultas indevidas a dados relacionados às
chaves Pix a partir de sua plataforma no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), base de dados que
armazena as informações dos
usuários recebedores do Pix e
das respectivas contas.

“Os usuários afetados pelo
vazamento dos dados serão
comunicados
diretamente
pelas instituições em que a
chave PIX está registrada.
Reforçamos que tomamos,
de forma tempestiva, todas
as providências necessárias
para garantir a segurança das
informações mantidas pela
Companhia e o nosso compromisso em manter o mercado e
nossos parceiros informados”,
disse a Acesso, em nota.
Segundo o BC, a instituição
está sujeita à aplicação de multa por descumprir os dispositivos do Regulamento do Pix
e também pode ser multada
pela lei que estabelece o processo administrativo sancionador na autarquia. (AE)

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Entendendo a inflação

C

aro(a) Leitor(a), de forma bem simples, inflação é o quanto
os preços de bens e serviços aumentam em um determinado
período de tempo, o que implica na redução do poder de
compra de nosso dinheiro, ou seja, quanto maior a inflação,
mais dinheiro será necessário para se comprar a mesma coisa.
O Brasil possui vários índices para medir a inflação, porém,
o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) é o mais
utilizado para se acompanhar a variação de preços, pois reflete
hábitos de consumo das famílias com renda mensal entre 1 à
40 salários mínimos.
As principais causas da inflação são: pressão por consumo,
pressão de custos ou expectativas de inflação, porém, as duas
primeiras são as mais comuns e que de fato têm grande relevância
em impulsiona-la para cima.
Como curiosidade, em 1994, a inflação anual no Brasil chegou a
mais de 4.900%. Imagine a velocidade com que os preços subiam.
Muito bem, depois de apresentar o que é inflação de maneira
formal, vamos conversar sobre suas consequências em nosso diadia, onde de fato as coisas acontecem.
Um país com inflação alta gera diversas incertezas na economia
e na vida das famílias, sendo que o maior impacto é sentido sobre
os salários dos trabalhadores, pois nem sempre são reajustados no
mesmo patamar e velocidade em que os preços sobem; Assim, o
poder de compra se reduz e o custo de vida dispara.
Com a inflação em alta, normalmente há elevação da taxa de juros
para contem a força inflacionária, pois subindo o custo do dinheiro se
reduz o consumo, forçando o mercado a reduzir seus preços.
Entretanto, aumentar a taxa de juros é uma atitude delicada e
deve ser muito bem monitorada pelo Banco Central, pois ao elevar
o custo de acesso ao dinheiro, naturalmente haverá uma redução do
consumo, o que é bom para diminuir a inflação, porém, tal medida
reduzirá a atividade econômica, prejudicando principalmente os
setores produtivos da economia, podendo gerar desemprego.
Em mão completamente oposta, existe a deflação, que também
é indesejável. Imagine o prejuízo gerado se um comerciante vender
amanhã mais barato que hoje. Nunca vai ter lucro e vai quebrar.
Este assunto é interessante, amplo, complexo e está diretamente
presente em nossas finanças diárias. Portanto, se você ficou com
alguma dúvida, me manda um e-mail que te explico.
Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com
Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela
CEA-Anbima. 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.

Ideia é autorizar Estados e DF a reduzir imposto de combustível, diz Casa Civil

O secretário executivo da
Casa Civil, Jônathas Castro,
afirmou que a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
negociada pelo presidente da
República, Jair Bolsonaro,
para baixar os preços dos combustíveis, em ano eleitoral,
deve autorizar a redução dos
impostos que são cobrados
pelos Estados e o Distrito Fe
deral. Disse que há um “esforço
pertinente” por parte do go
verno para conter a inflação.

O ministro-chefe da Casa Civil,
Ciro Nogueira, de acordo com
Castro, tem tratado do assunto
nos últimos dias.
“Esse esforço ao qual eu estou me referindo é o que tem
saído nos últimos dias na imprensa de redução dos impostos
federais sobre os combustíveis.
A ideia é que o Congresso autorize o governo a fazer isso. Mas a
ideia é que o Congresso também
autorize os Estados e o Distrito
Federal a fazer isso”, disse Cas-

tro, em podcast publicado nesta
sexta-feira (21) pela Casa Civil.
Bolsonaro afirmou, na
quinta-feira, que negocia com
o Congresso uma PEC para reduzir o preço dos combustíveis
e da energia elétrica ainda este
ano, em que planeja disputar
a reeleição. A desoneração sobre os combustíveis reduziria
a arrecadação federal em cerca
de R$ 50 bilhões, conforme
mostraram o Broadcast (sistema de notícias em tempo real

do Grupo Estado) e o jornal O
Estado de S. Paulo. O impacto
para o consumidor, no entanto,
seria pequeno: redução entre
R$ 0,18 e R$ 0,20 no preço do
litro do combustível.
“Em resumo, é uma medida temporária, que autoriza
o governo federal, os Estados
e o Distrito Federal a reduzir
os seus impostos”, disse o secretário executivo da Casa
Civil. Na visão dele, a medida
é justificada pelos impactos

econômicos da pandemia de
covid-19. “O governo federal já
tentou, (mas) até agora a gente
não teve sucesso, nessa linha
de redução dos impostos estaduais, e isso é um fator que
afeta muito o preço dos combustíveis”, acrescentou.
No Congresso, deputados
e senadores admitem apoio à
PEC, mas classificam a medida
como eleitoreira ao considerarem um efeito pequeno sobre o
preço final da gasolina, mas com

nos sorteios

Mensais

custo alto para os cofres públicos. Além disso, o movimento
é visto como pressão para governadores reduzirem o ICMS,
imposto cobrado pelos Estados.
O governador do Piauí, Wellington Dias (PI), coordenador
do fórum que reúne os chefes
dos Executivos estaduais, vinculou a tentativa de Bolsonaro
à desoneração dada em 2017
durante a greve dos caminhoneiros, medida classificada por
ele como “demagogia”. (AE)

no sorteio

Final

Como participar:
A cada R$ 50,00 investidos em capital social

1 = 1 número da sorte

A cada R$ 500,00 em investimentos da Família Sicredinvest

2 = 1 número da sorte

Multiplique seus números da sorte, aumentando seu prazo de investimento.

Acesse e saiba mais:
sicredi.com.br/promocao/razoesparainvestireganhar

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N.° 04.011771/2021. Período de Participação: 02/03/2021 até 31/12/2021.

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP
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Taxa de ocupação em leitos de UTI Covid
no ABC sobe para 66,4%, maior em sete meses
Prefeituras afirmam que seguem monitorando o número de casos de covid e que estão preparadas para aumento de leitos em caso de alta na demanda
A escalada de novos casos
de covid-19 no início deste
ano ampliou a pressão sobre o
sistema público de saúde e fez
com que os hospitais do ABC
atingissem patamar próximo
de 70% na ocupação dos leitos
de Unidade de Terapia Inten
siva (UTI), semelhante ao ob
servado em junho de 2021.
O indicador da região estava ontem (21) em 66,4%,
segundo números da Fundação Sistema Estadual de Aná
lise de Dados (Seade) compi
lados pelo Diário Regional.
Trata-se do patamar mais alto
desde 26 de junho do ano passado, quando marcou 67,5%.
Ainda segundo a Fundação
Seade, 318 dos 479 leitos de
UTI Covid disponíveis ontem
nos sete municípios estavam
ocupados. Nas enfermarias, o
indicador estava em 70,5%, com
467 das 662 vagas ocupadas.
Os leitos de enfermaria e
UTI destinados a pacientes com
covid-19 têm sido usados pelas
prefeituras para o atendimento
a casos de síndrome gripal com
necessidade de internação.
O cenário gerado pelo surto
do vírus Influenza H3N2 (tipo

que não está coberto pela vacina
contra a gripe) e pela circulação
da variante Ômicron, mais
transmissível, pegou o sistema
de Saúde “reduzido” após a de
sabilitação de leitos e unidades
de atendimento por causa da
redução na demanda após o
início da vacinação.
No ABC, hospitais de campanha foram fechados em Santo André, São Caetano, Mauá
e Ribeirão Pires. Com isso, o
número combinado de leitos
de UTI e enfermaria para co
vid-19 nos sete municípios,
que superou a casa de 3,1 mil
em abril de 2021, começou este
ano em pouco mais de 800.
O recrudescimento da pan
demia pode ser observada
também nas filas dos postos
de saúde, na falta de medicamentos antigripais nas farmácias e na escassez de testes
para detecção de covid-19 nos
equipamentos públicos e la
boratórios privados. Ainda
assim, o número de casos aumentou assustadoramente.
Segundo o painel de acompanhamento do novo corona
vírus do Instituto ABC Dados,
que se baseia em informações

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

ABC começou 2022 com pouco mais de 800 leitos para covid

das prefeituras, a média mó
vel diária de diagnósticos po
sitivos saltou de 121 no dia
31 de dezembro para 1.128 na
última segunda-feira (17) – aumento de 832% no período.
O número de casos neste
início do ano impressiona na
comparação com períodos anteriores. Apenas nos primeiros
17 dias de 2022, o número de
diagnósticos positivos (10.613)
confirmados na região supera o

total dos meses de novembro e
dezembro de 2021 (7.846).
O ponto positivo dessa no
va leva de pacientes é que são
menos graves, já que a maioria da população está vacinada
contra covid-19 e, segundo especialistas, a variante Ômicron
tem taxa de letalidade muito
menor. Ainda assim, o número
de óbitos começou a subir, mesmo que lentamente. Segundo o
painel do Instituto ABC Dados,

gripal. “Até o momento, nossos serviços vêm suportando
a demanda e, se necessário,
anunciaremos novas medidas
oportunamente. Atualmente
há 30 leitos de enfermaria e 30
de UTI no CHM, sendo a taxa
de ocupação de leitos de UTI de
37%”, afirmou a administração
andreense.
A administração de São Bernardo afirmou que, nesta sextafeira (21), 90% dos leitos destinados a covid-19 e síndrome
respiratória estão ocupados. Destacou, ainda, que o município
tem capacidade de ampliação de
leitos, conforme a demanda.
Diadema conta atualmente
com 65 leitos exclusivos para
atendimento (UTI e enfermaria)
de covid-19 e outras síndromes
respiratórias. Nesta quintafeira (20), a taxa de ocupação
geral era de 84%, sendo 94%
de enfermaria e 65% de UTI.
“A administração monitora
diariamente os dados epidemiológicos e poderá fazer ajustes
na distribuição dos leitos para
tratamento de pacientes com
covid-19, caso necessário”, afirmou a Prefeitura de Diadema.
(Reportagem Local)

a média móvel diária de mor
tes na região saltou de uma, no
dia 31 de dezembro, para três
na última segunda-feira.
n AS CIDADES
Questionadas, as prefeituras da região informaram que
seguem monitorando o número de casos e de internações.
Santo André, Mauá e Ribeirão
Pires descartaram, neste momento, reabrir hospitais de
campanha. “Atualmente, o
hospital municipal dispõe de
10 leitos de UTI (9 ocupados)
e 18 de enfermaria (14 com pacientes) para covid. Se for necessário, Mauá está preparada
para ampliar imediatamente os
leitos”, afirmou a prefeitura.
Ribeirão Pires informou que
conta com 15 leitos para covid,
sendo que sete estão ocupados
(60% UTI e 40% enfermaria). “A
prefeitura monitora a disponibilidade de leitos no Estado. No
momento, o hospital não será
reaberto. Porém, a possibilidade
não está descartada.
A Prefeitura de Santo André
informou que segue monitorando a evolução da pandemia de
covid-19 e os casos de síndrome

Com liberação da Coronavac, região amplia
vacinação de crianças contra a covid-19
O ampliou a vacinação de
crianças contra a Covid-19,
após a autorização pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso
da Coronavac na faixa etária
dos 6 a 17 anos.
A região começou, no dia
14, a vacinação de crianças
de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência, indígenas
e quilombolas com a vacina
infantil da Pfizer. Com a autorização da Coronavac pela
Anvisa, os municípios podem
reforçar a campanha vacinal.
A orientação das prefeituras
da região é para os pais realizarem o cadastro no site www.
vacinaja.sp.gov.br. No dia da
vacinação é obrigatório apresentar os documentos pessoais
da criança.
Hoje (22) e amanhã, a
Prefeitura de Santo André vai
realizar mutirão de vacinação
contra covid-19 para crianças
com idade entre 6 e 11 anos
sem comorbidades. Para se
vacinar, é necessário fazer
agendamento no site psa.san-

toandre.br/vacinacovid.
São Bernardo deu início à
imunização de crianças de 5
a 11 anos sem comorbidades.
Os moradores de 5 anos vão
receber o imunizante da Pfizer, e os demais podem receber
tanto a Coronavac quanto a
Pfizer. O agendamento pode
ser feito por meio do link
www.saobernardo.sp.gov.br/
web/coronavirus.
Em São Caetano do Sul, a
vacinação para crianças de 6 a 11
anos também teve início nesta
sexta-feira. É necessário agendamento prévio no site https://
portais.saocaetanodosul.sp.gov.
br/sesaud-agendamentos.
n MUTIRÃO
Mauá realiza hoje (22)
mutirão de vacinação contra
a Covid. O foco da ação será
a imunização de crianças a
partir de 7 anos, sem comorbidades, e também de 5 a 11
anos, com comorbidades, deficiência ou autismo. As 23
UBSs (Unidades Básicas de
Saúde) estarão abertas das 9h

às 16h. Adultos que estejam
com doses atrasadas também
poderão se imunizar.
A partir da próxima segunda-feira (24), Diadema
dará início à aplicação do
imunizante contra covid-19
em crianças a partir de 6 anos
de idade, sem comorbidades.
Até esta sexta, a cidade vacinou crianças de 9 a 11 anos
sem comorbidades e de 5 a
11 anos com comorbidades,
deficiência permanente, indígenas ou quilombolas.
A Secretaria de Saúde de
Ribeirão Pires divulgou o cronograma de imunização contra
a Covid-19 das crianças sem
comorbidades. Hoje, das 9h às
16h, as crianças com 11 anos
ou mais serão contempladas.
Na segunda-feira (24) será a
faixa etária dos 10 anos.
A vacinação das crianças
em Ribeirão Pires acontece na
Escola Municipal Engenheiro
Carlos Rohm I, localizado na
rua 1º de Maio, 170, Jardim
Itacolomy, das 9h às 16h. (Reportagem Local)
Divulgação/PMETRP

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

’’
Anuncie: 4057-9000

Imunização das crianças em R.Pires acontecerá na EM Engenheiro Carlos Rohm
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MISSÃO possível

DANIEL DIAS
AutoMotrix

Em março de 2021, uma
decisão da Toyota do Brasil re
definiu os rumos do Yaris no
país. A marca encerrou a oferta
do Etios para o mercado bra
sileiro e manteve o modelo em
linha na planta de Sorocaba (SP)
apenas para exportação a al
guns países da América do Sul.
Com isso, o Yaris – produ
zido no Japão a partir de 1999
e que desde 2018 passou a ser
fabricado também em Soro
caba – assumiu novo protago
nismo dentro do portfólio. Ao
herdar a estratégica função de
carro de entrada da Toyota,
passou a dividir os melhores
lugares nas vitrines das conces
sionárias com as três “estrelas”
da marca: a picape média Hi
lux, com 3.824 emplacamen
tos mensais em 2021; o sedã
médio Corolla, com 3.491, e o
utilitário esportivo médio Co
rolla Cross, que começou a ser
vendido em abril e, nos últimos
nove meses do ano, obteve a
média de 3.806 unidades.
Para enfrentar a concor
rência, especialmente o recémrenovado City da arquirrival
Honda, o Yaris antecipou a
apresentação da linha 2023
tanto do hatchback quanto do
sedã, que já desembarcaram nas
concessionárias na semana pas

sada. A meta é superar o desem
penho de 2021 e se aproximar
dos três puxadores de vendas da
marca. De janeiro a dezembro, o
Yaris teve 21.126 unidades co
mercializadas da configuração
hatch, enquanto a sedã fechou
com 12.436, com médias men
sais de 1.760 e de 1.035 empla
camentos, respectivamente.
Para alcançar um volume
de vendas equiparável aos da
Hilux e dos dois Corolla, a Toy
ota investe em uma discreta
reestilização visual na linha
2023 do Yaris, que também
incorpora mais equipamentos
e tecnologias. O compacto es
tará disponível nas versões XL,
XS e XLS nos dois tipos de car
roceria, todas equipadas com a
transmissão automática CVT
com simulação de sete mar
chas. Todas as versões passam
a contar com o motor 1.5 Flex
Dual VVT-i – antes, a família
utilizava um propulsor 1.3 nas
configurações de entrada.
Os preços do novo Yaris
partem de R$ 92.190 na versão
XL hatch e de R$ 93.390 na
XL sedã; de R$ 101.490 na XS
hatch e de R$ 104.990 na XS
sedã, e de R$ 112.690 na top de
linha XLS hatch e de R$ 116.990
na XLS sedã. O mix de vendas
previsto pela Toyota para as
configurações, nos dois tipos de
carroceria, é de 25% nas XL, de
50% nas XS e de 25% nas XLS.

A gama de cores do novo
Yaris são vermelho, para o
hatch; polar, Cinza Granito,
Prata Lua Nova, Preto Infinito,
Azul Titã e Branco Lunar, para
todas as versões. Assim como
os demais veículos da marca
Toyota no Brasil, o novo Yaris
conta com garantia de cinco
anos ou de 150 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro.
Até os 60 mil quilômetros, o
valor da revisão é R$ 4.309.
A Toyota caprichou no vi
sual frontal do novo Yaris, dei
xando o carro com estilo bem
mais esportivo e agressivo,
sem perder a elegância de um
veículo para a família. As linhas
ficaram mais fluidas e seguem
o aspecto racional de uma cate
goria superior, com os para-

choques dianteiros redesenha
dos. As rodas, de 15 polegadas,
receberam novo desenho de
dois tons nas versões top de
linha tanto do hatch quanto do
sedã. Para destacar a inspira
ção em um segmento superior,
como o dos Corolla, todas as
versões do Yaris 2023 contam
com DRL (luzes de circulação di
urna) em LED. Os faróis de ne
blina passam a ser em LED nas
configurações XLS. Não houve
qualquer alteração na traseira
em ambas as configurações.
O Yaris 2023 oferece novos
modos de condução para todas
as versões. No Sport, o moto
rista muda a calibragem da
transmissão, deixando as cur
vas de aceleração mais curtas
e com respostas mais rápidas.
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Toyota lança linha 2023 do Yaris para
que o modelo incorpore o status de carro
de entrada da marca no Brasil

Para quem busca mais econo
mia, o modo Eco prioriza o
baixo consumo de combustível
e condução mais eficiente.
Segundo o Inmetro, com
gasolina, o hatch faz 12,6 km/l
na cidade e 13,8 km/l na es
trada, enquanto o sedã, com o
mesmo tipo de combustível, faz
12,2 km/l na cidade e 13,6 km/l
na estrada. O câmbio é do tipo
CVT em todas as variantes, mas
as XS e XLS contam ainda com
abas localizados no volante pa
ra trocas de marcha sequenciais
comandadas pelo motorista.
Algumas alterações foram
feitas na calibração do motor e
no sistema de armazenamento
de combustível para redução
das emissões de poluentes sem
perder potência, que segue com

ajustes

110 cavalos a 5.600 rotações por
minuto e 14,9 kgfm de torque a
4 mil giros quando abastecido
com etanol e 105 cv a 5.600 rpm
e 14,3 kgfm de torque a gaso
lina, também a 4 mil giros.
Em termos de segurança, o
Yaris traz desde seu lançamen
to no mercado nacional equipa
mentos como controles de tra
ção e de estabilidade, assistente
de subida em rampa, freios ABS
com distribuição eletrônica de
frenagem (EBD) e assistente de
frenagem (BAS), cintos de se
gurança de três pontos e apoios
de cabeça para todos os ocu
pantes e Isofix com ancoragem
Top Tether de cadeiras infantis.
Agora, toda a linha Yaris sai de
fábrica com sete airbags (um
de joelho, dois frontais, dois late
rais e dois de cortina) e avisos
sonoros de cinto de segurança
para passageiros traseiros.
Para as versões XS e XLS
foram incorporados dois siste
mas de segurança ativa da
Toyota: o de Pré-Colisão, que
emite alerta sonoro e visual ao
motorista e fornece carga extra
no sistema de frenagem, po
dendo auxiliar na redução da
velocidade do veículo em caso
de impacto; e o de Alerta de
Evasão de Faixa, que emite um
alerta sonoro quando o moto
rista sai da faixa de rolagem
sem acionar os indicadores de
mudança de direção (setas).
Fotos: Divulgação/Toyota

INTERNOS
No interior, o Yaris 2023 in
corpora novo estilo no revesti
mento dos bancos das versões
XL e XS e a cor Dark Silver nos
acabamentos, garantindo sen
sação de sofisticação aos ocu
pantes. Na central multimídia,
todas as configurações – in
cluindo agora a de entrada XL
– contam com tela de sete po
legadas sensível ao toque, com
patível com Android Auto e
Apple CarPlay. Os passageiros

do banco traseiro têm tam
bém duas entradas USB para
carregamento de celulares e
demais equipamentos eletrô
nicos. As XS e XLS somam
ar-condicionado automático e
digital, com filtro antipólen.
Nas duas versões top de
linha, os consumidores têm
uma visão privilegiada, graças
ao teto solar elétrico, com acio
namento um toque e função an
tiesmagamento. Nas XS e XLS, o

Motor 1.5 de 110 cv de potência e central multimídia de sete polegadas agora equipam todas as versões do Yaris

computador de bordo tem visor
multifunção em tela de 4,2 pole
gadas em TFT de alta resolução
com 16 funções: intensidade de

brilho da tela, hodômetro to
tal e parcial, tempo decorrido,
consumo médio e instantâneo,
autonomia, velocidade média,

relógio, temperatura externa,
posição de marcha, nível de
combustível, velocímetro digi
tal, Eco Wallet (cálculo do consu

mo conforme o estilo do motoris
ta), luz de condução econômica
e ranking de eficiência com
histórico de consumo. (DD)

classificados 7

Sábado e Domingo, 22 e 23 de janeiro de 2022

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

Roteiro do Bom Apetite

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema
Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
JOÃO MODESTO Av. AntonioE-mail:
jmodestoimoveis@yahoo.com.br

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”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

“Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões”

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

incluso R$ 1.300,00

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
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.
( Não Estamos Fazendo Entrega)

2

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

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

Serviços Gerais

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

‘‘

Um bom
anuncio faz
você vender
mais

’’

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br
/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br
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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.
Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais
Estudamos Orçamentos
Estacionamento Gratuito
Entregamos em Domicílio

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

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

novomundo.telecom

Publicidade Legal
ä

AVISOS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRIANÇA CIDADÃ DE SANTO ANDRÉ - CNPJ/MF : 02.982.088/0001-10 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2020 E 31 DEZEMBRO 2021
ATIVO
2020
ATIVO
674.337,60
ATIVO CIRCULANTE
481.869,74
DISPONIBILIDADE
474.633,39
CAIXA GERAL
462,25
Caixa
462,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO
50.148,43
Banco Bradesco S.A.
1,00
Banco Bradesco PMSA 001319-2
1,00
Banco Sicredi
49.947,76
Banco do Brasil
198,67
APLICACOES FINANCEIRAS
424.022,71
Aplicacoes Financeiras (Bradesco)
204.211,77
Bradesco Poupança
970,43
Aplicacoes Bradesco - PMSA
18.840,51
Aplicações Financeiras - Caixa Economica
200.000,00
DIREITOS REALIZAVEIS
6.034,45
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
Adiantamento de Ferias
6.034,45
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Adiantamento a Fornecedores
IMPOSTOS E CONT A RECUPERAR
INSS a recuperar
1.201,90
ATIVO NAO CIRCULANTE
192.467,86
IMOBILIZADO
192.467,86
ATIVOS IMOBILIZADOS
192.467,86
Maquinas e Equipamentos
6.991,68
Moveis e Utensilios
105.260,89
Instalações
4.356,00
Equipamentos de Processamento de Dados
24.687,72
Aparelhos e Instrumentos
7.651,07
Imobilizações Administrativas
43.520,50
PASSIVO
2020
PASSIVO
674.337,60
PASSIVO CIRCULANTE
10.888,98
PASSIVO CIRCULANTE
10.888,98
OUTROS Débitos
150,48
Adiantamento Diversos
150,48
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
449,01
IRF a Recolher
449,01
OBRIGACOES E ENCARGOS
SOCIAIS TRABALHISTAS
10.289,49
Salarios a Pagar
8.584,00
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
1.705,49
PATRIMONIO LIQUIDO
(663.448,62)
PATRIMONIO LIQUIDO
(663.448,62)
Superavit Acumulado
(665.091,42)
Superavit no Exercicio
Deficit no Exercicio
1.642,80
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
Descrição
2020
RECEITAS
-352.533,55
RECEITA BRUTA
Doacoes e Contribuicoes
-93.868,36
Outras Receitas - Nota fiscal Paulista
-106.168,05
Convenio Sec. Cidadania e Assoc. Soc. PMSA
-134.009,02
Outras Receitas - Bazar
-2.869,50
Outras Receitas - Prefeitura PMSA
0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adol.
-14.351,92
RECEITA BRUTA
-351.266,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Devolução de Subvenção
0,00
RECEITAS FINANCEIRAS
-1.266,70
D E S P E S A S OPERACIONAIS
353.886,19
DESPESAS C/PESSOAL
244.164,94
Salarios
139.769,87
Ferias
18.601,89
13º Salario
12.795,74
Premios e Gratificacoes
461,91
FGTS
13.818,79
Vale Transporte
24.997,56
Vale Refeicao
15.406,00
Assistencia Medica
12.664,29
Aviso Previo
124,20
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS
633,82
Despesas c/ Exames
32,00
Assistencia Odontologica
121,78
Trienio
1.537,09
Comissões
3.200,00
Ajuda de Custo
0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
84.183,49
Honorarios Pessoa Juridica
7.513,00
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
23.021,95
Conservacao e Reparos de Predios
524,70
Manutencao e Reparos de Bens
7.102,03
Conservacao e Limpeza
3.944,81
Bens de Natureza Permanente
0,00
Livros, Jornais e Revistas
0,00
Anuncios e Publicacoes
784,00
Material de Consumo
223,81
Ferramentas e Pecas em Geral
0,00
Copa e Cozinha
878,00
Despesas de Escritorio
45,00
Correios e Telegrafos
1.617,80
Despesas Farmaceuticas
0,00
Impressos Graficos
480,00
Despesas C/Transportes
445,00
Despesas C/Estacionamento
193,50
Doacoes e Donativos
3.823,07
Despesas de Manutencao de Site
990,00
Telefone
3.158,61

2021
655.418,92
462.951,06
457.910,96
485,59
485,59
79.243,85
1,00
75.299,25
3.943,60
378.181,52
165.042,88
1.292,78
211.845,86
5.040,10

CONTINUAÇÃO ä

Despesas c/Telecomunicacoes
1.539,46
1.226,78
Uniformes p/ Trabalho
3.010,05
0,00
Despesas C/Informatica
2.525,56
2.678,22
Despesas c/ Alimentacao
15.874,71
13.024,79
Despesas c/ Moto boy
5.460,03
8.415,50
Brindes e Presentes
848,40
337,85
Propaganda e Publicidade
180,00
0,00
Despesas Serviços de Cartorio
0,00
331,80
Despesa com Gas
0,00
380,00
349,67
DESPESAS TRIBUTARIAS
936,59
Contribuicao Sindical/Assistencial Patronal
0,00
100,00
Impostos e Taxas Diversas
713,59
0,00
Imposto S/Rendimentos de Aplicacoes Financeira
223,00
249,67
DESPESAS FINANCEIRAS
7.441,02
7.288,96
Juros Passivos
120,97
269,14
Despesas Bancarias
7.320,05
7.019,82
DESPESAS C/CRIANÇAS
17.160,15
1.592,35
5.040,10 Material Pedagógico
828,38
158,99
Despesas com Alimentação
340,77
1.165,36
- Cestas Basicas
15.991,00
268,00
Superavit/Defict Liquido do Exercicio
1.642,80
21.063,12
192.467,86 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DESCRIÇÃO
SUPERAVIT / DEFICT
PATRIMÔNIO
192.467,86
ACUMULADOS
SOCIAL LÍQUIDO
192.467,86
6.991,68
-663.448,62
-663.448,62
105.260,89 SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2020
0,00
0,00
4.356,00 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
-663.448,62
-663.448,62
24.687,72 SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
21.063,12
21.063,12
7.651,07 DEFICT DO EXERCÍCIO
-642.385,50
-642.385,50
43.520,50 SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
2021 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
2020
2021
655.418,92 FLUXO DE CAIXA
13.033,42 Fluxo de caixa das atividades operacionais
-1.642,80
-21.063,12
13.033,42 SUPERAVIT / DEFICIT
-2.620,32
2.196,25
- (±) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas
-767,63
2.144,44
- (±) Aumento ou diminuição de passivos
0,00
0,00
423,79 (±) Ajuste de Exercício Anterior
-5.030,75
-16.722,43
423,79 (=) Caixa Liquido das Atividades Operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
0,00
0,00
12.609,63 (-) Aquisição de imobilizado
601,58
45.841,19
8.330,00 (-)Aplicacoes Financeiras
0,00
0,00
2.804,97 (-) Venda de Ativo
601,58
45.841,19
1.474,66 (=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
(642.385,50) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
0,00
0,00
(642.385,50) (+) Integralização de capital
0,00
0,00
(663.448,62) (+) Juros recebidos de empréstimos
0,00
0,00
- (+) Empréstimos tomados
0,00
0,00
21.063,12 (+) Aumento do capital social
(=) Caixa Líquido das atividade de financiamentos
-4.429,17
29.118,76
(=) Caixa Inicial
55.039,85
50.610,68
2021 (=) Caixa Final
50.610,68
79.729,44
-319.367,80
-73.167,38
-117.554,78
-114.613,55
-1.004,00
-20.842,76
0,00
-327.182,47
21.083,80
-13.269,13
340.430,92
269.521,51
138.650,05
23.905,31
13.551,17
3.171,53
13.581,23
23.682,63
12.400,00
13.981,81
8.803,79
9.507,75
160,00
248,40
1.299,84
0,00
6.578,00
61.678,43
7.888,00
5.054,50
0,00
2.873,78
4.657,52
757,86
1.008,00
0,00
0,00
39,90
600,00
1.009,67
1.531,50
7,49
1.360,00
336,19
206,97
3.000,00
1.274,00
3.678,11

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
A empresa Associação Beneficente Criança Cidadã de Santo André, é uma sociedade sem fins
lucrativos, com sede e foro na cidade de Santo André/SP, tendo como objeto social acompanhar
e orientar educacionalmente às atividades sócio educativa de crianças e adolescentes, com
inicio de atividade em 02/10/1998.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº
6.404/1976 e a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, além dos princípios
fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
III – PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS:
Nota 1 – A Associação Criança Cidadã é uma entidade de caráter sócio educativo sem fins
lucrativos;
Nota 2 – Aplicações Financeiras: estão registrados pelo valor da aplicação, acrescidas dos
rendimentos incorridos até a data do balanço;
Nota 3 – Direitos e obrigações: estão demonstrados pelos valores históricos observando o
regime de competência;
Nota 4 – Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição;
Nota 5 – Receitas: Contabilizadas pelo regime de caixa, atribuídos pelas contribuições e
mensalidades de pessoa física e jurídica no valor de R$ 212.568,92;
Nota 6 – A entidade recebeu no exercício de 2021 o valor de R$ 114.613,55 (Cento e quatorze
mil e seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos) da Secretaria de Cidadania e Assistência Social da Prefeitura de Santo André – para realizar a manutenção do programa de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo o valor integralmente aplicado nas mesmas.
Referente ao termo de colaboração nº 006/2021 – vigência até 12/2021;
IV RECURSO DA ENTIDADE:
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais;
V – EVENTOS SUBSEQUENTES:
Os administradores declaram que os serviços prestados pela entidade são totalmente gratuitos para todos os usuários, e a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou
financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre os resultados futuros.
Os membros do Conselho, no exercicio das suas funções legais e estatutárias, tendo examinado
o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 bem como as demonstrações das Receitas e Despesas do Ano de 2021, declaram ter encontrado
tudo na mais perfeita ordem e dão PARECER favorável e sua aprovação pela
assembléia geral.
José Nilson Colombo Mario Aparecido Lucio
CPF: 080.211.358-32 CPF: 005.901.498-90
Ademir Vicente
Elaine Martins
CPF: 000.618.418-97 CPF: 103.082.598-07
Helio Precinoti
CPF 102.741.038-34
Presidente

CONTINUAÇÃO ä

Angelo Marcio Bueno ME., torna público
que recebeu, da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Licença de Operação nº
2022002 para o CNAE 2944-1/00 – Fabricação de peças e acessórios para o sistema
de direção e suspensão de veículos automotores, situado(a) à Rua Francisco Alves,
611 – Bairro Sônia Maria – Mauá - SP, conforme consta no Processo Administrativo nº
4797/2021.
MODULLO USINAGEM EIRELI - ME.
Torna público que recebeu da Secretaria de
Meio Ambiente de Mauá, a Licença de Operação nº 2022001 p/ Fabricação de outras
máquinas e equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente, peças e acessórios, sito à Rua Carlos de Campos, nº 384
– Pq. São Vicente - Mauá - Cep: 09371-310
– conf. Processo Adm. nº 12334/2016.

Mauro Antonio Molina
CPF. 791.530.388-00
CRC 1SP 109432/O-3
Contador

Rosangela Acencio Pereira
CPF 151.811.588-89
Tesoureiro (a)
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