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Em meio às manobras no
teto de gastos, Guedes nega
que tenha pedido demissão

Em sessão agitada e de
muita volatilidade, dólar cai
0,71% e Ibovespa, 1,34%
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Morte violenta atinge
6,97 mil crianças e
adolescentes por
ano no Brasil
O Brasil teve média de 6,97 mil
mortes violentas intencionais de
crianças e adolescentes por ano nos
últimos cinco anos. Segundo o Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, divulgado nesta sexta-feira (22),
entre 2016 e 2020 foram ao menos
34,9 mil mortes violentas intencionais contra pessoas de até 19 anos
de idade. Somente no ano passado,
foram 4.739 casos, menor número
da série histórica. A maior parte das
mortes atingiu adolescentes entre 15
e 19 anos de idade. Foram 31 mil casos nessa faixa etária. Essas vítimas
têm um perfil predominantemente
masculino (92%) e negro (79%). A
maioria dessas mortes foi causada
por arma de fogo (85%). Página 3
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Prefeitura realiza
força-tarefa para
reduzir fila das
cirurgias eletivas
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Trânsito do ABC tem setembro
menos letal em seis anos

Total de óbitos nas ruas e avenidas do ABC é 40,0% inferior ao apurado no mesmo mês de 2020

O trânsito dos sete municípios do
ABC registrou em setembro o menor
número de mortes para o mês em seis
anos. Nove pessoas perderam a vida
nas ruas e avenidas da região, segundo
o Infosiga, base de dados gerenciada
pelo Detran-SP. O total de óbitos é
40,0% inferior ao apurado em setembro do ano passado. Trata-se também
do menor número de mortes para o
mês desde 2015, quando o Infosiga
começou a acompanhar o indicador. No
corte geográfico, Diadema teve o melhor resultado na comparação mensal,
reduzindo de cinco para zero o número
de mortes no trânsito do município. Na
comparação anual, porém, os dados do
Infosiga apontam para o aumento no
número de óbitos. De janeiro a setembro, as ruas, avenidas e rodovias do
ABC fizeram 146 vítimas fatais, total
5,8% superior ao acumulado no mesmo
período de 2020. O resultado decorre da
base de comparação fraca, uma vez que,
em 2020, as medidas de isolamento social adotadas para conter a pandemia de
covid-19 reduziram bastante a circulação de veículos.
Página 5.
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Nove pessoas perderam a vida nas ruas e avenidas da região no mês passado, segundo o Infosiga
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Citados por Ministério do Meio Ambiente em
consulta para a COP-26 negam ter participado

Eleições 2022: governo federal tem 51,4%
de avaliações negativas e 24,5% positivas
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Incor pede
autorização à Anvisa
para testes de vacina
spray contra covid
O Instituto do Coração (Incor), em
São Paulo, enviou à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) pedido de autorização para os testes clínicos da vacina
em spray contra a covid-19. A ideia é iniciar as fases 1 e 2 do estudo em 2022. De
acordo com o Incor, a vacina spray “é inédita no mundo não apenas pela sua forma
de administração, mas também pelos
componentes derivados do vírus que utiliza para a imunização”.
Página 3
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Prevent Senior fecha
acordo com MP-SP
e se compromete a
vetar ‘kit Covid’
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Reforma Trabalhista: como estamos
quatro anos após sua promulgação ?
Com certeza, a reforma
trabalhista promulgada
em 2017, durante o
governo do ex-presidente
Michel Temer, foi uma
das alterações legislativas
com maior relevância nas
últimas décadas dentro
do ordenamento jurídico
brasileiro.
Com a promessa de
aquecer a economia
brasileira, que encontrava-se
sofrendo grande regressão,
diversas normas trabalhistas,
que regulamentavam a
relação de emprego sofreram
alterações significativas,
mudando a estrutura de
contratos de trabalho, além
de flexibilizar direitos e
garantias que permeava
a classe de trabalhadores
brasileiros.
Dentre as grandes
inovações trazidas
com a Reforma Trabalhista, encontram-se, o
parcelamento do gozo
das férias, a criação do
trabalho intermitente, a
flexibilização na jornada de
trabalho, a regulamentação
da modalidade Home office
e o fim da obrigatoriedade
da contribuição sindical.
Foram diversas as
alterações trazidas com a
reforma, mas as principais
pergunta que surgem neste
momento são:
Como estamos quase
quatro anos após a
Reforma Trabalhista?
Houve uma crescente no
número de empregos?
Como lidar com a
informalidade?
Uma pesquisa realizada
pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística) mostra que o
desemprego está maior.
No mesmo sentido,
houve um crescimento na
informalidade em nosso
país, é o que mostra os dados
apresentados pelo mesmo
instituto, porém muito
abaixo do esperado pelos
economistas que projetaram
uma melhora significativa
na geração de emprego (a
diferença na geração de emprego

através da informalidade cresceu
0,5 se comparado os anos de
2017 e 2021).
Tratando-se da Justiça
do Trabalho, esta teve
uma alteração significativa
em seus números, após a
reforma, via de regra, aquilo
que for negociado entre
as partes irá sobrepor o
legislado, sendo que além
disso, aquele que perder a
ação, e não for beneficiário da
justiça gratuita, será obrigado
a pagar os honorários da
parte vencedora, dificultando
o acesso à justiça.
Podemos ver abaixo, a
evolução das ações recebidas
na justiça do trabalho, desde a
reforma:
•
2017: 3.965.563 de
processos.
•
2018: 3.222.252 de
processos.
•
2019: 3.402.392 de
processos.
•
2020: 2.867.673 de
processos.
•
2021: (até setembro):
1.885.620
Dessa forma, conseguimos
observar a queda expressiva no
número de ações distribuídas
na Justiça do Trabalho em
nosso país, constatando o
total impacto nas relações
contratuais e jurídicas entre
empregador e empregado.
No mais, existem direitos
que não sofreram alterações
com a reforma, permanecendo
como eram antes, é o caso do
salário mínimo nacional, o
seguro desemprego em caso
de demissão involuntária, o 13
salário, o depósito do FGTS,
dentre outros.
Podemos observar,
portanto, que apesar das
inúmeras projeções relativas
que embasaram a aprovação
da reforma trabalhista,
o cenário econômico
desfavorável, e a crise do
COVID 19, tornaram-se um
“balde de água fria” em suas
projeções, não alcançando
o tão almejado crescimento
na geração de novas
oportunidades empregatícias.
Antonio Marcos Dutra
Campelo Júnior
Advogado

Guedes nega que tenha pedido
demissão e pede compreensão
Segundo ministro, mudança da regra do teto de gastos é tecnicamente defensável
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, negou que tenha
pedido demissão, em meio às
manobras no teto de gastos
para bancar o Auxílio Brasil de
R$ 400 e a posterior debandada
de sua equipe. “Trabalho para
um presidente democraticamente eleito, bem intencionado. Estou errado em não pedir
demissão porque vão gastar
R$ 30 bilhões a mais? Estou
fazendo o que de errado? Peço
compreensão. Vamos trabalhar
até o fim do governo.”
O ministro disse ainda que,
em nenhum momento, o presidente Bolsonaro insinuou algo
semelhante, ou seja, a sua demissão. Segundo Guedes, ele
soube que, quando estava nas
reuniões do FMI, houve “uma
movimentação política no Brasil” para retirá-lo do cargo. “Não
falo que são ministros fura teto,
existe uma legião de fura teto”,
disse, admitindo que é uma
regra restritiva.
n SURPRESA
O ministro da Economia relatou que foi pego de surpresa
pela saída de dois secretários na
quinta. Após a confirmação do

acordo político para alterar a
regra do teto de gastos para
abrir espaço para um Auxílio
Brasil de R$ 400 em 2022, a
pasta anunciou os pedidos
de exoneração do secretário
especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, do
secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, - e
de seus adjuntos.
Guedes lembrou que os exsecretários trabalharam com as
equipes que elaboravam a proposta do auxílio no Congresso.
“Eu soube 24 horas antes só
que Funchal e Jeferson pediriam para sair. Negociaram,
negociaram, e de repente disseram que iam sair. Os secretários disseram que estávamos
furando o teto, eu falei que
furamos no ano passado para
atender a saúde”, relatou.
O ministro ainda argumentou que não quer tirar “nota 10
em fiscal” e deixar os brasileiros
mais frágeis passarem fome.
“Como ministro da economia
tenho que lutar pelo teto sim, e
lutei até o final. Mas se desacelerarmos reformas, a nossa capacidade de atender social também é desacelerada. Não existe

Wilson Dias/Agência Brasil

Bolsonaro e Guedes, durante coletiva nesta sexta-feira

essa antítese entre o liberal e
o social. Não posso ser contra
protótipo de programa de renda mínima, mas quero o financiamento correto”, completou.
Guedes, afirmou que a
solução fiscal encontrada para
bancar o aumento do Bolsa
Família a R$ 400 não altera os
fundamentos fiscais da economia brasileira, que são sólidos.
Segundo o ministro, a mudança da regra do teto de gastos,
incluída na PEC dos precatórios, é tecnicamente defensável,

embora acusem de ser politicamente oportunista. “Perdemos
com a alta da inflação R$ 30
bilhões a R$ 40 bilhões por
falta de sincronicidade da regra. Fazendo atualização, não é
despesa adicional, não. Gasta
um pouco mais agora e menos
no ano seguinte”, destacou.
Segundo Guedes, não há
antítese entre liberalismo e
amparo social e foi preferido
um ajuste fiscal menos intenso e “um abraço” no social
mais longo. AE)

Dólar cai 0,71% no dia com permanência de Guedes
O mercado doméstico de
câmbio viveu sessão agitada e de
muita volatilidade nesta sextafeira (22) com oscilação de mais
de 13 centavos entre a mínima e
a máxima, em dia marcado por
especulações em torno da permanência de Paulo Guedes - último fiador do governo junto ao
mercado - à frente do ministério
da Economia.
O dólar já abriu o dia em
alta e varou o teto de R$ 5,70,
ainda espelhando a debandada
na equipe econômica, puxada
pela saída na quinta à noite dos
secretários especial do Tesouro
e Orçamento, Bruno Funchal,
e do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, na esteira da
mudança das regras do teto de

gastos embutida da PEC dos
Precatórios.
No início da tarde, no auge
da boataria de que Guedes estava demissionário, a moeda
norte-americana chegou a ultrapassar R$ 5,75, ao correr
até a máxima de R$ 5,7545
(+1,53%). O movimento altista
arrefeceu após notícia de encontro entre o presidente Jair
Bolsonaro e Guedes, às 14h30.
O alívio do mercado financeiro veio de vez quando Bolsonaro e Guedes apareceram juntos, selando a permanência do
ministro no governo. Embora
Guedes tenha perdido grande
parte da sua credibilidade entre
os investidores, sua presença
ainda serve de contraponto

para as tendências mais populistas da ala política do governo,
afirmam operadores.
Com mínima a R$ 5,6223,
registrada na reta final do
pregão, o dólar à vista encerrou
a sessão desta sexta-feira em
queda de 0,71%, a R$ 5,6273.
Apesar disso, a moeda norteamericana termina esta semana com valorização de 3,16%
e já acumula alta de 3,33% em
outubro - o que evidencia uma
reprecificação relevante do real
nos últimos dias.
n BOLSA
O Ibovespa conseguiu limitar as perdas ao longo da tarde
para fechar o dia em baixa de
1,34%, aos 106.296,18 pontos,

tendo chegado na mínima desta sexta-feira aos 102.853,96
pontos, menor nível intradia
desde 13 de novembro de
2020 (102.508,77), com giro
financeiro muito intenso, a
R$ 58,7 bilhões. O nível de fechamento foi o menor desde
o último dia 20 de novembro
(106.042,48 pontos).
O Ibovespa, que mais cedo
havia chegado a cair quase 5
mil pontos entre a mínima e a
máxima do dia, de 107.749,34
pontos, fechou a semana com
perda de 7,28%, que chegou a
se aproximar de 10% no pior
momento da sessão - na semana anterior, avançou 1,61%,
vindo de leves perdas de 0,06%
e 0,34% nas precedentes. (AE)
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País tem 7 mil assassinatos de
crianças e adolescentes por ano
Crianças morrem na maior parte das vezes em decorrência de violência doméstica
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A cada ano, sete mil crianças
e adolescentes são mortos de forma violenta no Brasil e ao menos
45 mil são vítimas de violência
sexual. Os números foram revelados pelo Panorama da Violência
Letal e Sexual Contra Crianças e
Adolescentes no Brasil, lançado
nesta sexta-feira (22) pelo Unicef,
braço das Nações Unidas para a
infância, e pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP).
O estudo diz que a violência
ocorre de formas variadas, conforme a faixa etária da vítima.
Crianças morrem na maior parte das vezes em decorrência de
violência doméstica, cujo autor
é conhecido, como um pai ou
um padrasto.
No ano passado, 300 menores de até 9 anos de idade foram
mortos de forma violenta no País.
Foi praticamente um caso por dia,
boa parte deles dentro da própria
casa. O mesmo vale para a violência sexual, em geral também
cometida dentro de casa por pessoas próximas. Já os adolescentes, que representam a maioria
das vítimas, são mortos majoritariamente na rua. São vítimas,
apontam os pesquisadores, da
violência armada e do racismo.
O estudo também destaca a alta
proporção de jovens mortos durante intervenções policiais.
“A violência doméstica é um
crime contra a infância. A violência urbana é um crime contra a adolescência, que atinge principalmente meninos negros”, destaca
Florence Bauer, representante no

Brasil da Unicef. “Embora sejam
fenômenos complementares e simultâneos, é crucial entendê-los
também em suas diferenças para
desenhar políticas públicas efetivas de prevenção e resposta às
violências”, acrescenta.
O trabalho é uma análise
inédita dos boletins de ocorrência das 27 unidades da Federação registrados nos últimos
cinco anos. Abrange mortes
violentas intencionais (homicídio doloso, feminicídio, latrocínio,
lesão corporal seguida de morte,
mortes decorrentes de intervenção
policial) e a violência sexual contra crianças e adolescentes.
Entre 2016 e o ano passado foram identificadas 35.626
mortes violentas intencionais de
crianças e adolescentes de 0 a 19 Maior parte das mortes foi de jovens entre 15 e 19 anos
anos de idade no Brasil. Isso corresponde a uma média de 7,1 mil punham dos dados completos crime que acontece prioritarimortes violentas por ano. São para o período, as mortes violen- amente na infância e no início da
cerca de 20 por dia.
tas de crianças de até 4 anos au- adolescência. Por causa de probA maioria das vítimas de mentaram 89% de 2016 a 2020. lemas com os dados de 2016, a
mortes violentas neste período Passaram de 121 casos para 229. análise desses registros refere-se
era de adolescentes; 31 mil casos
O aumento foi puxado ao período entre 2017 e 2020.
estavam na faixa etária de 15 a pelo crescimento do número Nesses quatro anos, foram regis19 anos. Entretanto, no mesmo de mortes por arma de fogo trados 179.277 casos de estupro
período, foram identificadas pelo nessa faixa etária, que tripli- ou estupro de vulnerável com
menos 1.449 mortes violentas de caram nesse período. Foram de vítimas de até 19 anos. É uma
crianças de até nove anos de idade. 28 para 85. Entre as crianças média de quase 45 mil casos
O número dessas mortes vem au- de até 9 anos mortas de forma por ano. Crianças de até 10 anos
mentando desde 2016, chegando violenta, 44% eram brancas; representam 62 mil das vítimas
a 300 crianças em 2020.
33% eram meninas. Do total, nesses quatro anos - ou seja,
40% morreram dentro de casa; um terço do total. A maioria das
n PRIMEIRA INFÂNCIA
quase metade (46%) perdeu a vítimas de violência sexual é meOlhando apenas para a vida por causa do uso de arma nina - quase 80%. A maioria dos
primeira infância (até 4 anos), de fogo; e 28% pelo uso de ar- casos de violência sexual contra
os dados são ainda mais preocu- mas brancas ou agressão física. meninas e meninos ocorre na
pantes. Nos 18 Estados que disA violência sexual é um residência da vítima. (AE)

Prevent Senior fecha acordo com MP-SP
e se compromete a vetar ‘kit Covid’

Bruno Escolastico/Photopress/Estadão Conteúdo

A Prevent Senior assinou
nesta sexta-feira (22) o Termo
de Ajustamento de Conduta
(TAC) proposto pelo Ministério
Público de São Paulo em que se
compromete a vetar o uso offlabel do ‘kit-covid’ e a realização
de pesquisas internas com remédios ineficazes contra o novo
coronavírus. A operadora de
saúde é acusada de administrar
medicamentos como cloroquina,
hidroxicloroquina e invermectina sem o consentimento dos
pacientes e de esconder mortes.
O advogado Aristides Zacarelli Neto, que representa os
irmãos Fernando e Eduardo Parrillo, donos da empresa, se reuniu com o promotor de Justiça
Arthur Pinto Filho, responsável
pela investigação na esfera cível,
para selar o acordo. Sentaram à
mesa exatamente uma semana
após o MP oferecer o TAC.
Zacarelli disse que o TAC
‘não produz prova e muito menos admite culpa’. De acordo
com o advogado, o objetivo da

Operadora é acusada de administrar remédios sem autorização

assinatura foi ‘aproximar e dar
mais voz aos colaboradores e
beneficiários’. “A empresa é
sólida e sairá ainda mais forte
deste momento”, afirmou.
O termo livra a operadora
de eventual ação civil pública
pela conduta na pandemia. A
multa em caso de cumprimento varia entre R$ 10 mil e R$
100 mil por ocorrência.
“É inacreditável que ainda
hoje no Brasil se discuta a eficácia

do kit-covid. O TAC é um avanço
muito grande para mostrar que
esses medicamentos não são
mais aceitos na medicina moderna”, defendeu o promotor
Arthur Pinto Filho após a assinatura do acordo.
Entre os principais ponto do
acordo estão a proibição ao uso
do kit-covid e a tratamentos experimentais sem autorização da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). (AE)

Incor pede
autorização à Anvisa
para testes clínicos
de vacina spray
O Instituto do Coração
(Incor) em São Paulo enviou à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa),
nessa quinta-feira (21), o pedido de autorização para os
testes clínicos da vacina em
spray contra a covid-19. A
ideia é iniciar as fases 1 e 2
do estudo em 2022.
De acordo com o Incor, a
vacina spray “é inédita no mundo não apenas pela sua forma
de administração pelas narinas,
mas também pelos componentes derivados do vírus que
ele utiliza para a imunização e
pelo veículo que os transporta
(nanopartículas)”, aponta nota
da instituição.
Os resultados iniciais são
promissores. Os experimentos mostram que animais
imunizados com a vacina
spray tiveram altos níveis de
anticorpos IgA e IgG e também uma resposta celular
protetora. (Agência Brasil)

Citados por ministério em consulta
para a COP-26 negam ter participado
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, passou as
últimas semanas dizendo que a
proposta que o Brasil vai levar
à Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas (COP-26) é resultado de um
amplo debate e diálogo feito
com mais de 200 empresas e
instituições civis e públicas.
Conforme apurou a reportagem, porém, diversos dos 219
citados negam oficialmente ter
participado de qualquer conversa com o governo Bolsonaro
sobre a COP, evento que será
realizado em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro
e 12 de novembro.
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp) foi taxativa
em declarar que não participou de nenhuma consulta,
depois de fazer levantamento
em todas as suas áreas que
poderiam ter lidado com o assunto. “A Sabesp informa que
não colaborou com o governo
federal em questões relacionadas à COP-26”, declarou.
A organização ambiental
WWF-Brasil, uma das mais
atuantes na área, também negou qualquer tipo de contato
com o governo para tratar do
assunto. “Foi com surpresa
que tomei conhecimento que
o WWF-Brasil foi incluído entre as organizações ouvidas
pelo governo federal ao longo
deste ano para construir o
posicionamento oficial do
Brasil na Cúpula do Clima.
Não participamos de nenhuma conversa com o governo
brasileiro sobre a COP-26”,
disse Maurício Voivodic, dire-

tor executivo da WWF-Brasil.
A ONG lembra ainda a
péssima relação que o governo Bolsonaro fez questão
de estabelecer com as instituições do setor desde o
início do mandato. Chamou
organizações ambientais de
“câncer” a ser eliminado.
Outra instituição que negou conversas com o ministério, mas que figura na lista de
seus colaboradores climáticos,
é o Instituto Centro de Vida
(ICV), que atua há 30 anos na
área ambiental no Mato Grosso. “O ICV não participou de
nenhuma reunião com o MMA
ou qualquer outro setor do governo federal”, informou.
A reportagem questionou
o Ministério do Meio Ambiente sobre as negativas, mas
não obteve resposta. O MMA
também não explicou diversas duplicações verificadas no
material. São listados nomes
de associações que representam setores empresariais, mas,
paralelamente, a pasta também
faz menção às empresas dessas
instituições, como se tivessem
participado individualmente.
É o caso, por exemplo, do
Grupo Notre Dame Intermédica, que aparece como colaborador na lista do MMA, mas
que é apenas um dos membros do Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), que
também está na relação. “A empresa apoia e endossa as iniciativas em prol do meio ambiente
promovidas pelo CEBDS, mas
não participou diretamente das
tratativas com o governo”, declarou o grupo. (AE)

Eleições: governo tem 51,4% de
avaliações negativas e 24,5% positivas
Pesquisa Modalmais em
parceria com a consultoria AP
Exata divulgada nesta sextafeira (22) mostra um aumento
na rejeição do presidente Jair
Bolsonaro. De acordo com o
levantamento, o crescimento
“paulatino” é registrado desde
o fim de agosto. Publicada
semanalmente, a pesquisa
mostra que os que avaliam o
governo como ruim ou péssimo são 51,4% (0,4 pontos porcentuais a mais do que na última
semana). Os que veem o governo como bom ou ótimo são
24,5% ( 0,4 p.p. a menos) e os
que consideram como regular,
permaneceram em 24,1%.
Apesar do temor no mercado financeiro, iniciado
pelas manobras do governo
para viabilizar o pagamento
do Auxilio Brasil, o levantamento mostra que a promessa de um auxílio aos mais
vulneráveis ajudou o governo
a aumentar as menções positivas ao presidente nas redes.
“Apesar das críticas de ana-

listas, a militância bolsonarista
conseguiu emplacar de uma
forma consistente a narrativa
de que o presidente precisa
ajudar os mais pobres e não
deve ceder ao mercado”, diz o
levantamento. Segundo a pesquisa, as menções positivas
chegam a 40%, auxiliadas pelo
discurso positivo de criação de
auxílio. “O maior nível dos últimos 16 dias”, destaca
Foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, quem sofreu mais com as articulações
necessárias para viabilizar o
Auxílio Brasil, após a debandada de seu ministério. A pesquisa afirma que a saída de
secretários deixou o ministro
isolado e exposto a críticas.
“Liberais foram, novamente,
as vozes mais reprovadoras da
medida que compromete a segurança fiscal do país para, na
opinião deles, comprar votos
entre os mais pobres. As políticas foram consideradas populistas e, em alguns casos, equiparadas ao socialismo.” (AE)
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Setor imobiliário da região debate Família &
em evento cenário pós-pandemia Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Seminário “Construindo o Grande ABC” será realizado na próxima quarta-feira, em Santo André
Divulgação

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A Associação de Constru
tores, Imobiliárias e Admi
nistradoras do ABC (ACIG
ABC), representante regional
do Sindicato da Habitação
de São Paulo (SecoviSP), vai
promover na próxima quarta
feira (27) mais uma edição do
“Construindo o Grande ABC”,
seminário que reunirá em
presários e profissionais de
incorporadoras, construtoras
e imobiliárias com atuação
na região metropolitana.
O evento presencial será re
alizado na Sociedade Cultural
ÍtaloBrasileira de Santo An
dré, com capacidade limitada, e
seguirá todos os protocolos de
segurança contra a covid19.
Com o tema “O mercado
imobiliário regional em um ce
nário póspandemia”, um time
seleto de profissionais vai de
bater os caminhos para o setor,
desde a produção de novos imó
veis até sua comercialização.

n

A DATA

27 de outubro
é a data do seminário
promovido anualmente
pela ACIGABC

C
Seminário reúne todos os anos empresários e executivo do mercado imobiliário

Crédito imobiliário e finan
ciamento, inovação, expectati
vas do consumidor e técnicas
de marketing e vendas são os
temas que estarão em pau
ta neste congresso, que conta
com o patrocínio master de
Atlas Schindler, Sicredi e Ar
celorMittal, além do copatro
cínio de WIZ Corporate.
Corretores de imóveis e
empresários, diretores, geren
tes e executivos do mercado
imobiliário se reúnem todos
os anos para um dia de infor
mação e networking.
Durante o seminário, o Se

coviSP vai apresentar em pri
meira mão um estudo detalha
do sobre a atual situação do
mercado imobiliário do ABC. A
apresentação será feita por Cel
so Petrucci, economistachefe
do SecoviSP e vicepresidente
de área de Indústria Imobiliária
da Câmara Brasileira da Indús
tria da Construção (CBIC).
Em outro painel, “Panorama
do Financiamento Imobiliário”,
o crédito para o setor será assun
to para Rafael Arcanjo, da WIZ
Corporate, e Débora Pezzoti,
da Ágil Documentação, profis
sionais com vasta experiência

em crédito imobiliário.
Outros palestrantes con
firmados no evento são Mil
ton Bigucci Junior, presi
dente da ACIGABC e diretor
da construtora MBigucci; e
Bruno Lessa, publicitário es
pecialista em Marketing Imo
biliário. (Reportagem Local)
SERVIÇO – Construindo
o Grande ABC 2021. Dia 27
de outubro, das 8h às 12h30.
Local: Sociedade Cultural Íta
loBrasileira de Santo André
(Rua Airó, 69). Informações
e inscrições: acigabc.com.br/
construindoograndeabc.

Sebrae oferece 250 vagas no ABC para programa de inovação
Programa Brasil Mais inicia próximo ciclo de acompanhamento de empresas em 1º de novembro
O escritório paulista do Ser
viço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SebraeSP)
abriu inscrições para o 4º ciclo do
Programa Brasil Mais. São 250
vagas para o ABC. Para participar
é preciso ser microempresa ou
empresa de pequeno porte.
O Programa Brasil Mais é
uma iniciativa do governo fe
deral em parceria com Sebrae,
Serviço Nacional de Aprendi
zagem Industrial (Senai) e a
Agência Brasileira de Desen
volvimento Industrial (ABDI).
Visa aumentar a produtivida

Compra parcelada?
Tenha cuidado!

de e competitividade das mi
cro e pequenas empresas. As
inscrições podem ser feitas no
site brasilmais.economia.gov.br
até o próximo dia 29.
Os empreendedores que
participam do programa re
cebem o acompanhamento
gratuito de um agente local
de inovação que faz diagnósti
co inicial e traça um plano de
inovação para o negócio.
“As empresas participantes
do programa recebem acompa
nhamento personalizado e são
incentivadas a implementar

melhorias que se refletem na
gestão do negócio, no relaciona
mento com parceiros e forne
cedores, e também movimen
tam toda a cadeia de inovação
em sua área de atuação”, ex
plicou Ana Lea Martin, gesto
ra regional do programa.
Estudo feito pelo Sebrae a
partir do acompanhamento
de quase 5 mil empresas que
introduziram inovação e me
lhorias no processo de gestão
mostrou que, em média, es
ses pequenos negócios tiveram
aumento de 52% de produ

tividade e incremento de 18%
no faturamento. As empresas
monitoradas fizeram parte do
ciclo anterior do programa.
No Estado de São Paulo,
mais de 17 mil empresas já par
ticiparam do programa. A maio
ria é do setor de serviços (44%),
seguido pelo comércio (43%).
Os empreendedores aponta
ram melhorias na produtivi
dade, na gestão de indicado
res, aplicação de ferramentas
para inovação, em processos,
produtos e serviços, entre ou
tras. (Reportagem Local)

aro(a) leitor(a), a sensação de adquirir um bem
muito desejado é sem dúvida muito boa e prazerosa,
principalmente se você não precisa dispor de todo o
valor no momento da compra, certo?
Pois bem, muito atentos a essa sensação, os lojistas
entraram para valer na modalidade de oferta parcelada,
com o objetivo, por óbvio, de atrair mais clientes,
aumentar as vendas e também seus lucros.
Tornouse extremamente comum vender quase de
tudo parcelado. Em alguns casos, as parcelas mensais
podem ser de apenas R$ 5 ou menos. Nessa modalidade
de negócio, infelizmente, a decisão de compra é
estimulada tão somente pela condição de pagamento,
importando saber apenas o número de parcelas e se
cabem no orçamento mensal – popularmente falando, se
o valor da parcela cabe no bolso.
Ocorre que essa forma de compra é muito danosa às
finanças pessoais, pois gera endividamento de longo prazo
– que, neste caso, é extremamente caro, além de induzir ao
consumo em excesso e desnecessário. Afinal, sempre que
estiver diante de uma oferta parcelada, tenha certeza de
que os juros estarão presentes. Você vai pagar juros.
Não bastasse pagar mais caro e ainda adquirir um
bem que nem sempre é de fato necessário, você dificulta a
organização e o controle de suas finanças pessoais.
Não podemos também deixar de considerar o
fator psicológico. Aquele mesmo que gerou em você o
entusiasmo e o prazer de decidir pela compra, agora
age no sentido oposto, pois chegou a hora de pagar.
Seu cérebro e o boleto de cobrança vão te lembrar
mensalmente da decisão tomada na euforia da aparente
vantagem no momento da compra.
Portanto, antes de se deixar envolver e ser levado pelas
falsas sensações geradas no momento da compra impulsiva,
pense e responda apenas três simples perguntas:
– Eu quero?
– Eu posso?
– Eu devo ou preciso?
Se a resposta para as três perguntas for um honesto
e verdadeiro “sim”, acredito que seu cérebro e seu
bolso estão preparados para assumir e enfrentar a
nova dívida. Agora, se a terceira e mais importante
questão não for respondida com o mesmo honesto e
verdadeiro “sim” anterior, não compre, pois há grande
possibilidade de arrependimento.
A melhor forma de evitar a criação de problemas
financeiros sempre é planejar com antecedência o que se
pretende comprar. Evidentemente, não é a forma mais fácil,
afinal é necessário disciplina para economizar o valor da
compra, mas o resultado final será sempre melhor.
Outro ponto importante a considerar, quando se tem o
valor integral da compra em mãos, é o poder de barganhar
um desconto e conseguir um bom negócio. Planejese.
Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse
assunto, manda uma mensagem que te explico. Meu email
é o falandofacil123@gmail.com e meu site é o
www.sergiobiagioni.com.br.

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.

nos sorteios

Mensais

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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Com nove mortes, trânsito da região
tem setembro menos letal em seis anos
Segundo o Infosiga, total de óbitos nas ruas e avenidas do ABC é 40,0% inferior ao apurado no mesmo mês do ano passado
Arquivo

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

ESTATÍSTICAS DO TRÂNSITO NO ABC

O trânsito do ABC regis
trou em setembro o menor
número de mortes para o mês
em seis anos. Nove pessoas
perderam a vida nas ruas e
avenidas da região, segundo
o Infosiga, base de dados ge
renciada pelo DetranSP.
O total de óbitos é 40,0%
inferior ao apurado em setem
bro do ano passado. Tratase
também do menor número de
mortes para o mês desde 2015,
quando o Infosiga começou a
acompanhar o indicador.
No corte geográfico, Diade
ma teve o melhor resultado na
comparação mensal, reduzindo
de cinco para zero o número
de mortes no trânsito do mu

Número de acidentes caiu 6% em setembro e de mortes, 40%

n

O NÚMERO

646

acidentes foram registrados
em setembro no viário do ABC,
segundo o Infosiga SP

Indicador

Comparação mensal
Comparação anual
Set/21 Set/20 Var. (%) Jan-Set/21 Jan-Set/20 Var. (%)

Acidentes - Total

646

687

-6,0

6.152

5.535

11,1

Acidentes sem óbitos
Acidentes fatais

638
8

675
12

-5,5
-33,3

6.013
139

5.408
127

11,2
9,4

9

15

-40,0

146

138

5,8

Óbitos

Fonte: Infosiga/Governo do Estado de São Paulo
Anderson Amaral/Especial para o DR

nicípio. Em São Bernardo, na
mesma comparação, o total de
perdas caiu de sete para cinco.
Em setembro, mês no qual
ocorre a Semana Nacional do
Trânsito, as prefeituras pro
moveram ações educativas com
o objetivo de orientar moto
ristas, pedestres, motociclistas
e ciclistas quanto às boas prá
ticas no viário da região.
Para o secretário de Trans
portes e Vias Públicas de São
Bernardo, Delson José Ama
dor, a iniciativa ajudou a re

duzir o número de mortes no
trânsito. “Além de promover a
orientação do público, as ações
educativas colocam em desta
que a importância de ter res
ponsabilidade no viário.”
Na comparação anual, po
rém, os dados do Infosiga apon
tam para o aumento no número
de óbitos. De janeiro a setem
bro, as ruas, avenidas e rodovias
do ABC fizeram 146 vítimas fa
tais, total 5,8% superior ao acu
mulado no mesmo período de
2020 (veja tabela acima).

Bemyhelp, criado por moradores de Diadema,
completa um ano e projeta expansão para 2022
O Bemyhelp, plataforma
para divulgação de produtos e
serviços desenvolvida em out
ubro de 2020 por moradores
de Diadema, comemora um
ano lançando versão oficial
e anunciando que, em 2022,
estará disponível em toda a
Região Metropolitana. Além
disso, a plataforma trará no
vos segmentos, como estética
e beleza, vestuário, autopeças,
serviços automotivos, e ma
teriais de construção.
“Estamos expandindo
nossa área de atuação após
um ano de operações e mui
to desenvolvimento. Cria
mos funções, aprimoramos
o módulo de gerencia
mento, criamos relatórios.
Também implementamos
a impressão de pedido,
bem como melhoramos a
usabilidade, além de apri
morarmos a segurança, o
que proporcionou que o
comerciante não seja pe
nalizado ao recusar algum

pedido suspeito”, destacou
Fábio Santana, um dos de
senvolvedores do Bemyhelp.
Neste primeiro ano a
plataforma não registrou ne
nhuma fraude, ocorrência ou
reclamação, o que, segundo
Santana, traz a convicção de
que a plaforma está pronta
para ser expandida para novas
cidades e novos segmentos.
n DIFICULDADES
“Passamos por momen
tos difíceis. Recebemos inf
ração de trânsito devido ao
carro de som e paralisamos
as campanhas na cidade. As
vendas estavam crescendo,
mas o jeito foi focar no de
senvolvimento. Tinha muita
coisa a ser feita. Felizmente,
a prefeitura nos concedeu a
licença para podermos voltar
a divulgar”, ressaltou.
O Bemyhelp continua
com o mesmo princípio de
ser uma plataforma viável ao
comerciante e mais barata ao

consumidor. Sem precisar
baixar aplicativo, a plata
forma disponibiliza gratu
itamente cardápio virtual
ou loja. Atualmente, conta
com hortifruti, restauran
tes, lanchonetes, doces, be
bidas, farmácias, pet shop.
“Temos um caminho
longo a percorrer. Pre
cisamos fazer as pessoas
conhecerem o Bemyhelp,
ajudar os lojistas em suas
campanhas digitais, pro
duzir conteúdo e sempre
aprimorar. Em breve lan
çaremos cupons de descon
to e encomendas”, afirmou.
O desenvolvedor pede
que a população divulgue o
Bemyhelp nas redes sociais
e nos grupos de WhatsApp.
“Juntos faremos a população
comprar mais barato e o com
erciante não pagar taxas que
consideramos abusivas. Esse
é o maior objetivo do Bemy
help”, destacou Fábio Santa
na. (Reportagem Local)

O resultado decorre da ba
se de comparação fraca, uma
vez que, em 2020, as medidas
de isolamento social adotadas
para conter a pandemia de
covid19 reduziram bastante
a circulação de veículos, prin
cipalmente no segundo tri
mestre – medidas estas que
foram amenizadas neste ano,
mesmo durante a segunda
onda da crise sanitária.
Em setembro, os moto
ciclistas lideraram as estatís
ticas de fatalidade nos sete

Legislativo de
S.Caetano aprova
auxílio para famílias
do Edifício Di Thiene
A Câmara de São Caetano
aprovou nesta quintafeira
(21), em dois turnos, o proje
to do Executivo que concede
o auxílio emergencial, pelo
prazo de três meses, para as
famílias do antigo Edifício Di
Thiene, no valor de R$ 400.
Foram apresentadas duas
emendas ao projeto, mas am
bas foram rejeitadas.
Também nesta quinta
feira foram aprovados, em
segundo turno, os projetos
de lei da prefeitura que dis
põe acerca da desafetação da
área pública que especifica,
retirando da classe de bens
de uso comum do povo para
inclusão na classe dos bens
dominiais do município e
autoriza o poder Executivo a
alienar a referida área medi
ante licitação; e o projeto que
altera a lei nº 5.580, de 9 de
novembro de 2017, modifi
cada pela lei nº 5.925, de 25
de março de 2021, que insti
tui o Programa Auxílio Uni
forme Escolar. (RL)

Trânsito do ABC fez nove vítimas fatais no mês passado

municípios, com seis óbi
tos, seguidos por motoris
tas (dois) e pedestres (um).
Ainda segundo o Infosiga,
os jovens continuam sendo
as principais vítimas do trân
sito da região. Do total de
nove mortes registradas em
setembro, três (33,3%) con
centraramse na faixa etária
entre 18 e 29 anos.
n ACIDENTES

O Infosiga também apurou
queda de 6,0% no número de

acidentes nas ruas, avenidas e
rodovias da região em setem
bro, para 646 ocorrências, ante
687 no mesmo mês de 2020.
Na mesma comparação, o
total de acidentes fatais caiu
33,3%, para oito, menor nível
para o mês desde 2015. Por sua
vez, o número de acidentes não
fatais recuou 5,5%, para 638.
O Infosiga, sistema pionei
ro no país, publica mensalmen
te estatísticas sobre acidentes
de trânsito nos 645 municí
pios do Estado de São Paulo.

Material do Baú das Artes chega
às escolas públicas de Mauá
As escolas da rede pública
de Mauá acabam de receber
os materiais inovadores que
compõem o projeto Baú das
Artes, elaborado pela Evoluir e
implementado com o apoio da
Oxiteno e da Secretaria Mu
nicipal de Educação. Dentro
do colorido e estilizado baú,
cada instituição de ensino conta
com um acervo de mais de 300
livros, adereços, fantasias, ins
trumentos musicais, fantoches
e outros materiais.
Trabalhado dentro da meto
dologia de Aprendizagem Ba
seada em Projetos (ABP), esse
acervo lúdico permite uma
abordagem diferenciada de
termos transversais como eco
nomia, meio ambiente e saúde,
além das dez competências
gerais da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC ).
Viabilizada por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura,
da Secretaria Especial da Cul
tura do Ministério do Turismo,
a iniciativa contempla este ano
seis escolas do município, e
beneficiando direta e indireta
mente cerca de 4.700 alunos.

“O Baú das Artes tem o
propósito de desenvolver as
formas de expressão, a so
cialização, criatividade, lei
tura e habilidades manuais e
socioemocionais dos alunos
do Ensino Fundamental, dos
seis aos 11 anos, contribuindo
para seu desenvolvimento in
tegral”, destacou a coordena
dora de projetos educacionais
da Evoluir, Carla Costa.
Brincar, criar e aprender.
Esse é o propósito do projeto
multidisciplinar e interativo
Baú das Artes, idealizado e exe
cutado pela Evoluir desde 2011,
para levar às crianças e suas
comunidades aprendizados de
cooperação e sustentabilidade,
sempre de maneira lúdica. Todo
o conteúdo está organizado
a partir das seis macro áreas
temáticas (Cidadania e Civismo,
Ciência e Tecnologia, Economia,
Meio Ambiente, Multiculturalismo e Saúde. Por meio dos recur
sos disponibilizados é possível
abordar de maneira criativa
os 15 temas contemporâneos
transversais, além das dez com
petências gerais da BNCC. (RL)
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S.André realiza força-tarefa para
reduzir fila das cirurgias eletivas
Iniciativa visa normalizar agenda de procedimentos de diversas especialidades
Alex Cavanha/PSA

A Prefeitura de Santo André iniciou força-tarefa para
normalizar a fila de espera por
cirurgias eletivas que foram
geradas durante o período mais
crítico da pandemia do novo
coronavírus. Com a ação, a expectativa é atender cerca de
4 mil pessoas que aguardam
para realizar procedimentos
no Centro Hospitalar Municipal (CHM). As especialidades
vascular, urologia, proctologia,
cabeça e pescoço e bucomaxilofacial já tiveram as agendas normalizadas. As especialidades de
cirurgia geral e cirurgia plástica,
que possuem maior quantidade
represada, devem ser normalizadas até dezembro deste ano.
“Depois de grandes esforços para conter a pandemia e
com mais de 90% da população adulta imunizada contra
Covid-19, estamos finalmente
conseguindo colocar a casa em
ordem e voltar, com gestão e
planejamento, ao normal. Com
isso, mais uma vez o programa
Saúde Fila Zero está em opera-

n

ENTRE ASPAS

Estamos finalmente
conseguindo colocar a casa
em ordem e voltar, com gestão
e planejamento, ao normal
Paulo Serra

Escolas municipais de Diadema terão
100% de aulas presenciais no dia 25
Diante do avanço da vacinação e da reabertura dos equipamentos públicos, a Prefeitura de Diadema promoverá a
partir de segunda-feira (25) o
retorno das aulas em formato
100% presencial. A informação
consta no Decreto Municipal
nº 8.027, de 13 de outubro.
O retorno presencial seguirá
facultativo. Os pais que desejarem não enviar ainda seus
filhos às escolas terão de justificar a decisão nas próprias
unidades de ensino. Segundo a
prefeitura, não haverá qualquer
prejuízo pedagógico para quem
seguir no modelo remoto.
“Importante ressaltar que
todas as escolas municipais
e creches conveniadas retor-

narão sempre levando em conta o uso obrigatório de máscara
e álcool em gel”, destacou a administração municipal.
Confira a carga horária para
os alunos da rede municipal:
EJA I e II: De segunda a
quinta-feira 4h/aula. Sextafeira 3h/aula para alunos com
dificuldades.
Fundamental: De segunda
a sexta-feira 4h/aula. Sextafeira 3h/aula para alunos com
dificuldades e 2h para plantão
de famílias que optaram por
não presencial.
Infantil: De segunda a sexta,
3h/aula diárias.
Creches: De segunda a sexta-feira 8h (o dia todo), portanto,
funcionamento normal. (RL)

Guarda Municipal de Diadema
capacita mais 30 agentes ambientais
Expectativa é atender 4 mil pessoas que aguardam por procedimentos no Centro Hospitalar Municipal

ção para regularizar a agenda
das cirurgias eletivas de diversas especialidades que se formaram no período mais crítico
da pandemia”, destacou o prefeito Paulo Serra.
Segundo o diretor do Núcleo Executivo de Urgência e
Emergência e Atenção Hospitalar, Victor Chiavegato, os
pacientes estão sendo preparados, passando por avaliação
do cirurgião e do anestesista.
“Com essa iniciativa, o município recoloca em prática o
programa Saúde Fila Zero. Já
houve a primeira edição desse
projeto em que as filas foram

zeradas em 100 dias cirúrgicos,
mas infelizmente, devido à pandemia, uma nova fila foi formada”, destacou Chiavegato. As
cirurgias eletivas estão sendo
agendadas conforme a ordem
dos encaminhamentos, respeitando a gravidade da patologia.
n SÃO BERNARDO
A Prefeitura de São Bernardo anunciou nesta sexta-feira
(22) a retomada das cirurgias
eletivas na rede de Saúde municipal. Com a medida, a expectativa é que sejam realizados
entre 600 e 700 procedimentos
não urgentes por mês, ou mé-

dia de 20 operações por dia.
Secretário de Saúde de
São Bernardo, Geraldo Reple
Sobrinho destacou que a realização das cirurgias não foi
completamente suspensa durante a pandemia. “As cirurgias
foram realizadas de acordo com
a demanda e oferta de leitos durante a pandemia, já que nossa
prioridade de atendimento
foram os casos graves. A partir
de agora, nosso centro cirúrgico
volta a operar com 100% da
capacidade para que possamos
atender o quanto antes todos
os que aguardam pelo seu procedimento”, disse. (R.Local)

A formatura da primeira
turma de 30 agentes ambientais da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema ocorreu nesta sexta-feira (22), no
Jardim Botânico, localizado
no bairro Inamar. A solenidade
contou com a presença do prefeito José de Filippi Júnior.
O objetivo da prefeitura é
que esse grupo de GCMs intensifique a fiscalização ambiental, inibindo e punindo crimes
contra o meio ambiente, como
descarte irregular de lixo, entulho e bagulhos, entre outros.
Posteriormente, esse pelotão
especializado vai permitir criar e
instalar a futura Inspetoria Am-

biental da GCM do município.
Se dirigindo aos formandos,
o prefeito Filippi fez questão
de destacar que o município é
a maior densidade demográfica do país e, por isso, precisa
proteger o meio ambiente para
garantir melhor qualidade de
vida a esse grande contingente
populacional.
“Não adianta apenas ter a lei
ambiental. Precisamos do trabalho da GCM para o respeito
à legislação do meio ambiente.
Para esse trabalho queremos
sempre contar com a parceria
da Polícia Militar e da Polícia
Civil”, destacou Filippi Júnior.
(Reportagem Local)

INFORME

VISÃO GERAL SOBRE A NR-13 – CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO (PORTARIA 3.214, MTE, 1978)
Caldeiras a Vapor e Vasos de Pressão são equipamentos destinados a produzir

riamente, registradas sempre em relatório de inspeção. A norma regulamen-

e acumular vapor sob pressão superior à pressão atmosférica. A norma regu-

tadora NR-13 adota o período de 12 meses para as inspeções periódicas de

lamentadora NR-13 apresenta informações normativas sobre esses equipa-

vasos nas categorias “A”, “B” e “C”. Entretanto, ao completar 25 anos de fun-

mentos contendo considerações sobre os profissionais habilitados à operação

cionamento, os vasos devem ser submetidos a uma avaliação rigorosa da sua

desses equipamentos, à instalação, manutenção, supervisão e inspeção.

integridade de modo a determinar a vida útil remanescente, o novo período

Vasos de pressão possuem uma pressão máxima de operação, denominada

para as inspeções periódicas e as condições de operação.

Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA), compatível com o as dimen-

A inspeção periódica de segurança é constituída de avaliação externa, interna

sões do equipamento, com a resistência do material de que é construído e

e de Teste Hidrostático.

com os parâmetros operacionais. Assim, é necessário que o vaso possua dis-

A norma regulamentadora NR-13 é aplicada a qualquer vaso em que o produto

positivos essenciais à operação normal do vaso, como válvulas e medidores

P.V é superior a 8 (oito), conforme mostrado na Figura 1.

de pressão, sistema injetor, e sistemas de drenagem e de medição do nível de

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio desta norma regulamen-

água, sem os quais a operação do equipamento constitui risco grave. Contudo,

tadora, objetiva fixar e manter o correto funcionamento dos vasos de pres-

também é de grande importância que o vaso de pressão possua, afixado em

são, adequando sua operação a procedimentos de avaliação e manutenção

seu corpo, uma placa de identificação contendo informações básicas indelé-

devidamente documentados e proporcionar o uso seguro deste equipamento.

veis sobre o equipamento: fabricante, número de série, ano, categoria, PMTA,

O Grupo Biomédic realiza serviços de inspeção, projeto de instalação, teste

capacidade de produção de vapor, entre outras.

hidrostático e outros em equipamentos enquadrados na norma NR-13.

A norma também aborda a necessidade de possuir documentos de registro
contendo informações relacionadas à fabricação, instalação, operação, alterações das condições de trabalho, inspeção e manutenção, emitidos e mantidos
pelo fabricante e por profissional habilitado, devendo estes documentos permanecer sempre à disposição para consulta.
O local de instalação do vaso de pressão, denominado Casa ou Área da Caldeira, deve apresentar características específicas de segurança e que possibilitem fácil acesso à operação e à manutenção, com dimensão e iluminação
adequadas. Quaisquer alterações no projeto ou reparos feitos no equipamento
devem ser precedidos do respectivo “Projeto de Alteração ou Reparo”. O responsável pela operação e inspeção do vaso de pressão deve possuir o “Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras”, com tempo de estágio compatível com a categoria do vaso e supervisionado por profissional qualificado.
As inspeções de segurança dos vasos de pressão devem ser realizadas antes
do início de funcionamento, periodicamente e, sendo necessário, extraordina-

Figura 1 – Representação do produto “P.V”, conforme observado na NR-13.

Jefferson dos Santos, Consultor Técnico, colaborador
do Depto. de Engenharia do Grupo Biomédic.

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

‘‘

O melhor
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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

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

JOÃO MODESTO Av. Antonio Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP
“Orgulho de ser de Diadema”

www.joaomodestoimoveis.com.br / E-mail: jmodestoimoveis@yahoo.com.br

Tel.: 4056-1952
4057-1647

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

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Aluga-se
Casa de 2 dormitórios
sem garagem e são
3 casas local.
Aluguel R$ 750,00
Com deposito ou
fiador
Centro de
Diadema- SP

Aluga -se
São 3 casas no local
de 2 comôdos
Aluguel R$ 260,00
cada uma
Alugo com um
mês de depósito
Av. Rotary
VL.Sta. Maria
Diadema - SP

Aluga-se
casa de 4 comôdos
sem garagem
Aluguel 600,00
Com um mês de
deposito ou fiador.
Jardim Eldorado
Diadema -SP

Venda

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)

Um sobrado de 3 andares c/ 3
Aluga-se
casas duas possui 2
Apto de um dormitório s/
garagem
dormitórios com suites e uma
e s/condomínio, possui 2
de 1 dorm. c/ garagem
vasio no local
p/ 2 carros área ultil 280,00m2
sendo um no 1º andar e outro
Valor R$ 490.000,00
no 2º andar
aceita contra oferta ou troca por
Aluguel R$ 750,00
apto em São Paulo quitado ou
com depósito ou fiador
carro com pouco uso.
Av. Alda
Centro - Diadema- SP.
Diadema - SP.

ALUGO SALÃO COM 5 SALAS AMPLAS, NO CENTRO DE DIADEMA

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

CALHAU 1 COL X 20.EPS

POLÍTICA
CIDADE
economia
OPINIÃO
SAÚDE
LAZER
ESPORTE

Você pode acreditar

EDUCAÇÃO

Anuncie: 4057-9000

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br
/diarioregionaloficial

PROMOÇÃO
JANTAR

/diarioregionaloficial

AQUI TEM
TUDO QUE
VOCÊ QUER
LER
Você pode acreditar

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

Serviços Gerais

8 Publicidade Legal
Prefeitura do Município de Diadema. PORTARIA N.º
292 de 22.10.2021
Nomeia as pessoas abaixo relacionadas para ocupação de cargo.
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
– 40º CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003/2020
01º,ANDRE BORGES MINICHILLO DE ARAUJO,350520008
02º,WILTON DE ASSIS MALOSTI,264737568
03º,FABIO DE SOUZA FRIAS,673487635
Diadema,22.10.2021 – ODAIR CABRERA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE PESSOAS

ä

aViSoS

inStituto SociaMBientaL cenÁrioS
futuroS. Prefeitura do MunicíPio
de diadeMa. Secretaria de cuLtura. MoStra de arteS e cuLtura de
diadeMa 2021. informa a quem possa
interessar que o prazo para inscrição de
trabalhos para participar da MoStra de
arteS e cuLtura diadeMa 2021, foi
estendido até o dia 28 de outubro de 2.021,
com exceção da linguagem ARTES VISUAIS
que manterá o prazo fixado no Regulamento. Para maiores informações, acessar o
portal da PMD http://www.diadema.sp.gov.
br/cultura/27182-inscricoes-para-mostrade-artes-e-cultura-de-diadema-vao-ate-odia-24-10 e https://www.cenariosfuturos.org.
br/editaldeconvocacao2021.coordenação
Geral: Reinaldo Leiva Santos. A execução
da Mostra de Artes Diadema 2021 faz parte
do Plano de Trabalho (Itens de Despesa 4 –
DIFUSÃO E FOMENTO) parte integrante do
Termo de Parceria firmado entre o Instituto
Socioambiental Cenários Futuros e a Secretaria de Cultura em vigência e o custeio de
todas as despesas será através dos repasses
financeiros feitos pela PMD. A comprovação
da execução da Mostra de Artes e de todas
as suas despesas farão parte da prestação
de contas emitida pela entidade parceria.
Maiores informações poderão ser obtidas
através dos e-mails contato@cenariosfuturos.org.br. e cultura@diadema.sp.gov.br. ou
ainda pelos sites http://www.diadema.sp.gov.
br/cultura e https://www.cenariosfuturos.org.
br/ . Expediente: PAI nº. 15.958/2017, PE n°
911/2020 e PE nº. 41.162/1999.

Wire tuBe artefatoS de MetaL
Ltda - ePP, torna público que recebeu,
da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá,
a Licença de operação renovação n°
2021091 para atividade de produção de
artefatos estampados de metal, sito à Rua
Cabo João Romeu Teixeira, 111/121, Capuava, CEP 09380-170, Mauá, SP, conforme consta no Processo Administrativo n°
4652/2017.
Misque industrial Sistemas de reuso eireLi -ePP, torna público que solicitou junto
à Secretaria de Meio Ambiente e Proteção
Animal a Renovação da Licença de Operação para Atividade: “Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças”, no endereço Rua Eugenia Sá
Vitale,777-765 e 769 – Vila Sta. Luzia – São
Bernardo do Campo.

ä

Prefeitura do
MunicíPio de diadeMa

Sábado e Domingo, 23 e 24 de outubro de 2021
aViSoS

Balanço Patrimonial
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES CNPJ 05.614.358/0001-28
CONTINUAÇÃO ä
2019
ATIVO
Veículos e Acessórios
ATIVO
785.600,95 Equipamentos Processamento de Dados
ATIVO CIRCULANTE
665.261,08 Equipamento de Comunicaçao
DISPONÍVEL
646.387,32 Direito de Uso do Software
CAIXA
4.295,65 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Caixa Geral
4.295,65 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO
72.570,49 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
Banco Itaú C/C 24051-5
10,00 Ferramentas
Banco Caixa c/c 1659-3
57.246,08 Móveis & Utensílios
Banco Caixa c/c 1658-5
15.309,33 Equipamentos de Informática
Banco Caixa c/c 1711-5
5,08 Instalações Comerciais
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO
569.521,18 Veículos e Acessórios
Aplicação Automatica - Itau S/A
296.570,22 Equipamentos Processamento de Dados
Poupança Banco do Brasil 333607-7
415,23 Equipamento de Comunicaçao
Poupança Banco do Brasil 343105-3
100,25 Direito de Uso do Software
Poupança Banco do Brasil 359528-5 51
37.058,11
PASSIVO
Poupança Banco do Brasil 43105-2 51
2.197,95 PASSIVO
Poupança Banco do Brasil 85864-1 51
139.931,13 PASSIVO CIRCULANTE
Poupança Banco do Brasil 28141-7 (51)
93.003,56 CONTAS A PAGAR
Poupança Bando do Brasil 28216-2
243,83 FORNECEDORES
Poupança Caixa Economica 15308-3
0,90 Contas a Pagar Fornecedores
ADIANTAMENTOS
17.113,56 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS
10.788,47 Irf s/ Salario
Adiantamento de Salario
167,63 Irf s/ Aluguel
Adiantamento de Férias
5.370,84 Irf s/ Pj
Emprestimo Funcionarios
5.250,00 Pis/Cofins/CSLL
ADIANTAMENTOS DIVERSOS
6.325,09 ISS ret. Fonte
Adiantamento de Fornecedores
6.325,09 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
OUTROS CRÉDITOS
1.357,37 Salários a Pagar
IMPOSTOS A RECUPERAR
1.357,37 13º Salário a Pagar
IRF
353,87 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
INSS
1.003,50 INSS a Recolher
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
402,83 FGTS a Recolher
DESPESAS ANTECIPADAS
402,83 Contr. Sindical a Recolher
Seguros a Apropriar
402,83 Contr. Assistencial a Recolher
ATIVO NÃO CIRCULANTE
120.339,87 Provisão de Férias
Deposito Caução de Aluguel
8.800,00 Provisão FGTS Férias
Caução a Restituir
8.800,00 DEMAIS CONTAS A PAGAR
Caução de Aluguel a Restituir
8.800,00 Seguros a Pagar
IMOBILIZADO
218.466,40 EMPRESTIMOS
BENS EM OPERAÇÃO
218.466,40 MUTUO COM TERCEIROS
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
38.659,80 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ferramentas
699,00 SUPERÁVIT/ DÉFICIT
Móveis & Utensílios
77.103,55 SUPERÁVIT/ DÉFICIT
Equipamentos de Informática
9.192,05 Superávit/ Déficit Acumulado
Instalações Comerciais
1.880,00 Superávit/ Déficit do Periodo
ä

84.378,00
4.444,00
910,00
1.200,00
(106.926,53)
(106.926,53)
(26.910,63)
(314,28)
(37.619,16)
(1.128,35)
(1.880,00)
(32.520,11)
(4.444,00)
(910,00)
(1.200,00)
785.600,95
209.794,70
209.794,70
9.534,35
9.534,35
2.149,39
1.119,85
555,19
95,60
7,01
371,74
48.684,87
47.803,19
881,68
131.776,60
2.963,74
3.906,19
702,50
698,57
114.357,02
9.148,58
649,49
649,49
17.000,00
17.000,00
575.806,25
575.806,25
575.806,25
853.386,93
(277.580,68)

CONTINUAÇÃO

2020
ATIVO

editaL
O Presidente da Subcomissão Eleitoral da
62ª Subseção – Diadema-SP, convoca os Advogados e Advogadas, com inscrição nesta
Subseção, adimplentes com as suas obrigações financeiras e no gozo de seus direitos
estatutários, para comparecer no próximo
dia 25 (vinte e cinco) de novembro de ano de
2021, das 09 (nove) às 17 (dezessete) horas,
no Teatro Clara Nunes Diadema, localizado à
Rua Graciosa nº 300, centro, Diadema, para
eleger a Diretoria desta Subseção, os membros do Conselho Secional e sua Diretoria, os
Conselheiros Federais, a Diretoria da Caixa
de Assistência dos Advogados e respectivos
suplentes, para o triênio 2022/2024, tudo
nos termos do Edital de Convocação expedido pela Seccional e publicado no Diário
Eletrônico Ordem dos Advogados do Brasil
em 07/10/2021, afixado na Secretaria da
Comissão Eleitoral e disponível na página
eletrônica da OABSP (www.oabsp.org.br).
O voto é pessoal, obrigatório e secreto. As
faltas não justificadas ensejam a aplicação
do disposto no art. 134 do Regulamento
Geral do Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil. Não existe voto por
procuração, correspondência ou em trânsito.
diadema, 21 de outubro de 2021.
Jacques de oliveira ferreira
Presidente da Subcomissão Eleitoral
da 62ª Subseção de Diadema

CONTINUAÇÃO ä

Equipamentos Processamento de Dados
4.444,00
910,00
ATIVO
1.648.142,52 Equipamento de Comunicaçao
1.200,00
ATIVO CIRCULANTE
1.487.235,97 Direito de Uso do Software
(122.815,84)
DISPONÍVEL
1.457.041,19 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
(122.815,84)
CAIXA
1.640,00 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
(28.529,12)
Caixa Geral
1.640,00 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
(384,12)
BANCOS CONTA MOVIMENTO
116.092,68 Ferramentas
(44.541,07)
Banco Itaú C/C 24051-5
10,00 Móveis & Utensílios
(4.061,11)
Banco Caixa c/c 1659-3
91.840,00 Equipamentos de Informática
(1.880,00)
Banco Caixa c/c 1658-5
24.242,68 Instalações Comerciais
(36.866,42)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO
1.339.308,51 Veículos e Acessórios
(4.444,00)
Aplicação Automatica - Itau S/A
267.536,56 Equipamentos Processamento de Dados
(910,00)
Poupança Banco do Brasil 333607-7
18.175,28 Equipamento de Comunicaçao
(1.200,00)
Poupança Banco do Brasil 343105-3
11.752,62 Direito de Uso do Software
Poupança Banco do Brasil 359528-5 51
92.784,91
PASSIVO
Poupança Banco do Brasil 43105-2 51
2.236,88 PASSIVO
1.648.142,52
Poupanca Banco do Brasil 82309-0 51
12.356,56 PASSIVO CIRCULANTE
356.297,57
Poupança Banco do Brasil 85864-1 51
214.910,16 CONTAS A PAGAR
356.297,57
Poupanca Banco do Brasil 85865-X 51
311.986,77 FORNECEDORES
24.184,34
Poupança Banco do Brasil 28141-7 (51)
407.568,77 Contas a Pagar Fornecedores
24.184,34
CONTAS A RECEBER
13.000,00 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
12.114,84
OUTRAS CONTAS A RECEBER
13.000,00 Irf s/ Salario
2.931,89
MUTUO A RECEBER
13.000,00 Irf s/ Aluguel
555,19
ADIANTAMENTOS
17.194,78 Irf s/ Pj
2.100,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS
17.194,78 Pis/Cofins/CSLL
6.510,00
Adiantamento de Férias
11.694,78 ISS ret. Fonte
17,76
Emprestimo Funcionarios
5.500,00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
111.766,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE
160.906,55 Salários a Pagar
111.366,11
Deposito Caução de Aluguel
32.800,00 Autonomo a Pagar
400,00
Caução a Restituir
32.800,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
208.232,28
Caução de Aluguel a Restituir
32.800,00 INSS a Recolher
15.973,41
IMOBILIZADO
250.922,39 FGTS a Recolher
14.355,11
BENS EM OPERAÇÃO
250.922,39 Contr. Sindical a Recolher
120,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
38.659,80 Provisão de Férias
164.614,85
Ferramentas
699,00 Provisão FGTS Férias
13.168,91
Móveis & Utensílios
97.719,54 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.291.844,95
Equipamentos de Informática
22.032,05 SUPERÁVIT/ DÉFICIT
1.291.844,95
Instalações Comerciais
1.880,00 SUPERÁVIT/ DÉFICIT
1.291.844,95
Veículos e Acessórios
83.378,00 Superávit/ Déficit Acumulado
575.806,25
CONTINUAÇÃO ä
Superávit/ Déficit do Periodo
716.038,70
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
1° TESOUREIRO
CONSELHO FISCAL
CONSELHO FISCAL
Edson Eziquiel Ana Claudia Bertolani de Andrade
Alceni da Silva
José Roberto Eziquiel Sueli Aparecida Carange Paganotti
CPF:079.985.188-47
CPF: 079.983.448-30
CPF: 004.979.831-68 CPF: 008.921.688-11
CPF: 217.708.538-12
CONSELHO FISCAL
TEC. CONTABIL
CONTADOR
Helio de Oliveira Barros
Fabio Saccone
Silvio Antonio Garcia
CPF: 041.654.628-53
CT CRC: 1SP266319/O-7
CT CRC: 1SP165489/O-0

‘‘

‘‘

Oferta
nunca
sai de
moda

’’

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial
/diarioregionaloficial

O melhor
anuncio é
aquele que
seu cliente
vê!

’’

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

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

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

