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Clóvis Volpi notifica governos estadual e federal que hospital 
de campanha vai fechar caso não venham mais recursos

 Etanol volta a ser vantajoso no ABC mesmo 
com a entressafra da cana-de-açúcar
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Sol com muitas 
nuvens durante o 

dia. Períodos 
de nublado, 
com chuva 

a qualquer hora.

A Prefeitura de Santo André in-
formou nesta quarta-feira (24), após 
reunião no Consórcio ABC, que  de-
pois de analisar os dados referentes 
à evolução da pandemia de covid-19 
na cidade, decidiu adiar o retorno 
das aulas presenciais nas escolas das 
redes municipal e estadual para o 8 
de março. A data de retorno estava 
prevista para 1º de março. A adminis-
tração andreense informou, ainda, 
que não haverá alteração no funciona-
mento das escolas particulares, que já 
iniciaram suas atividades. “O retorno 
dos estudantes às escolas ocorrerá 
seguindo sistema híbrido de ensino, 
com atividades presenciais e também 
remotas e com as classes com núme-
ro reduzido de estudantes, além do 
respeito a todos os protocolos de hi-
giene”, afirmou.

A Mercedes-Benz anunciou nesta 
quarta-feira (24) que, com as quase 27 
mil unidades vendidas no país no ano 
passado, o Brasil voltou a ser o maior 
mercado de caminhões da marca alemã 
no mundo. A montadora informou tam-
bém que está abrindo no começo deste 
ano mais de mil vagas na planta de São 
Bernardo para fazer frente ao crescimen-
to previsto nas encomendas.

Esportividade do novo GLA está 
presente no capô vincado, nos faróis 
de LED e na grade em estilo diaman-
te, enquanto a traseira abriga lan-
ternas, também em LED, divididas 
em duas partes, facilitando o acesso 
ao porta-malas

Pesquisadores da Fiocruz Amazônia 
desenvolveram teste para a detecção rápi-
da de linhagens do SARS-CoV-2 de maior 
importância em circulação no Brasil. O 
ensaio foi desenhado para detectar uma 
deleção que existe em todas as variantes 
do vírus, como a brasileira, a da África do 
Sul e a do Reino Unido.
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Prefeitura adia início 
das aulas presenciais 
nas redes municipal e 

estadual para dia 8

Mercedes-Benz 
vai criar mil vagas 

na planta de 
São Bernardo

Mauá recebe 
doação de máscaras 

para profissionais 
da saúde

Ministério começa 
distribuição de 3,2 mil 

de doses de vacina 
contra a covid-19

Fiocruz cria teste 
rápido para detecção 
das novas variantes 

do coronavírus
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Os prefeitos de seis cidades da 
região decidiram, nesta quarta-feira 
(24), que a partir de sábado (27) será 
decretado lockdown entre as 22h e 
4h. A exceção ficou com São Caeta-
no, que decidiu seguir o toque de 
res trição anunciado pelo governador Página 5

Para conter a covid, prefeitos do 
ABC decretam lockdown noturno
Apenas equipamentos de saúde e farmácias vão funcionar entre as 22h e 4h a partir do próximo sábado

Preço da gasolina mantém trajetória ascendente acompanhando 
as cotações internacionais do petróleo

equipamento que atende pacientes com covid-19 atingiu 100% dos leitos de enfermaria nesta quarta

A Esperança tem duas filhas 
lindas: a Indignação e a 
Coragem. A Indignação nos 
ensina a não aceitar as coisas 
como estão; a Coragem, 
como mudá-las

“

“

Quinta-feira

27º

21º

SER VIÁVEL É O QUE IMPORTA

João Doria durante coletiva nesta 
quarta-feira. Pela norma estadual a 
circulação em todas as cidades do Es-
tado de São Paulo ficará restrita das 
23h até as 5h até o dia 14 de março. 
A medida entra em vigor a partir de-
sta sexta (26). Já na demais cidades 

do  ABC,  as atividades comer ciais 
serão encerradas a partir das 21h,  
inclusive o transporte coletivo. Só 
poderão funcionar farmácias e ser-
viços de saúde. Segundo o Consórcio 
ABC, que reúne os sete municípios, 
a medida tem como objetivo conter 

a aceleração da pandemia do novo 
coronavírus e a alta na taxa de ocu-
pação de leitos destinados a pacien-
tes com covid-19.  O lockdown vai 
vigorar até 7 de março, quando 
haverá nova avaliação da situação 
epidemiológica na região. 

Estilosa segunda 
geração do 

Mercedes GLA 
chega da Alemanha 

na versão AMG 
Line e já está nas 
concessionárias 

brasileiras
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PONTO DE VISTA    

Barragens transformam 
Amazônia em zona de sacrifício

Maior floresta tropical do mun
do, a Amazônia contempla também 
a maior bacia hidrográfica do plane
ta, cujo rio principal – o Amazonas 
– é alimentado por afluentes que 
ramificam em mais de 1.100 rios e 
formam um sistema de drenagem 
sem igual. Cerca de um quinto de 
toda a água que escorre da superfí
cie da Terra acaba nele. No entanto, 
toda essa exuberância – respon
sável por fornecer importantes 
serviços ecossistêmicos para a hu
manidade – está ameaçada.

Como os fluxos de água podem 
gerar muita eletricidade, a bacia do 
rio Amazonas tem despertado, há 
muito tempo, o interesse de gov
ernos, especuladores e indústrias 
para a geração de energia hidrelé
trica por meio de barragens. De 
acordo com um estudo publicado 
em 2019 pela revista Nature Com
munications, pelo menos 158 bar
ragens, incluindo pequenas bar
ragens, operavam ou estavam em 
construção na bacia amazônica, e 
outras 351 haviam sido propostas.

Um dos exemplos mais notáveis 
é o da barragem de Belo Monte, 
quarto maior projeto hidrelétrico do 
mundo. A obra foi responsável pelo 
bloqueio do rio Xingu, um impor
tante afluente do Amazonas. Seu 
reservatório inundou 518 quilô
metros quadrados, deslocou mais 
de 20 mil pessoas e causou danos 
extensos a um ecossistema de rio 
que contém mais de 500 espécies 
de peixes, muitos deles não encon
trados em nenhum outro lugar e 
dos quais dependem populações 
indígenas locais. Para completar, o 
ciclo sazonal natural do rio Xingu 
inclui um longo período de baixa 
vazão que impede Belo Monte de 
usar muitas de suas caras turbinas 
durante grande parte do ano.

Outro caso é o projeto Barão do 
Rio Branco, plano de infraestrutura 
na região amazônica que prevê, 
entre outras obras, a construção 
de uma hidrelétrica de 2 mil a 3 
mil megawatts no rio Trombetas, 
que flui por uma região isolada 
e rica em minerais. A barragem 
necessária para essa hidrelétrica 
poderá inundar terras quilombo
las e ameaçar uma das maiores 
praias da Amazônia, usada para a 
reprodução de tartarugas.

Esses são dois exemplos de 
como a bacia amazônica tem sido 
explorada sem controle pelo gov
erno brasileiro – e de como os lim
ites legais são testados constante
mente. Embora essa política tenha 
se iniciado antes do governo de 

Jair Bolsonaro, foi com o atual 
presidente que ela se tornou mais 
intensa e perigosa, em especial a 
partir do desmantelamento dos 
órgãos ambientais e sistemas 
de licenciamento para projetos 
de infraestrutura, reduzindo as 
proteções para a biodiversidade e 
para os povos tradicionais.

Quando ecossistemas fluviais 
são transformados em reservatóri
os, eles prejudicam a diversidade 
aquática. Barragens podem, por 
exemplo, bloquear as migrações 
anuais de peixes, como a do bagre 
gigante do rio Madeira. Depois que 
o Brasil construiu barragens no 
rio Madeira em 2011 e em 2013, 
a captura de peixes naquela que 
foi a segunda maior região para a 
pesca fluvial do mundo despencou 
no Brasil, Bolívia e Peru. Milhares 
de pessoas perderam seus meios 
de subsistência de pesca, e o de
clínio acentuado desta atividade 
também gerou tensões sociais que 
persistem até hoje na região.

As barragens também apri
sionam sedimentos ricos em 
nutrientes, que sem elas seriam 
transportados pelo curso d’água. 
A perda de nutrientes prejudica a 
agricultura e afeta a cadeia alimen
tar da qual dependem os peixes rio 
abaixo, comprometendo a pesca 
ao longo de milhares de quilômet
ros de rios amazônicos.

E não para por aí: como no 
fundo dos reservatórios quase 
não há oxigênio, o mercúrio 
que ocorre no solo, tanto natu
ralmente como com acréscimos 
pela atividade garimpeira, pode 
sofrer uma reação química e ser 
transformado em metilmercúrio 
– altamente venenoso. Altos 
níveis deste componente foram 
encontrados nos cabelos de pes
soas que vivem no entorno da 
barragem de Tucuruí, no Pará, e 
de Balbina, no Amazonas.

É preciso ter consciência de 
que os rios de fluxo livre da Amazô
nia são a força vital de suas flores
tas e dos povos indígenas que de
pendem deles há séculos. Tratar a 
Amazônia como uma zona de sac
rifício para a extração de recursos 
naturais é injusto e desnecessário. 
Os custos humanos e ambientais 
são demasiadamente altos.

Philip Martin Fearnside 
Membro da Rede de Especial-

istas em Conservação da Natureza 
(RECN), pesquisador do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia (INPA) e membro da Academia 
Brasileira de Ciências

Luiz Fernando destina R$ 6,3 mi em 
emendas para o ABC em seis anos

Maior parte das emendas do parlamentar foi destinada à área da saúde, cerca de R$ 4,45 milhões

n ENTRE ASPAS

Temos feito a diferença na 
construção de mais qualidade 
de vida da nossa população, 
que merece o melhor

Luiz Fernando

O deputado estadual Luiz 
Fernando Teixeira (PT) desti
nou aos municípios do ABC 
entre 2017 e 2021 R$ 6,3 
milhões em emendas parla
mentares.  Ao Diário Regio
nal, o deputado afirmou que 
a prioridade é lutar para me
lhorar a vida dos moradores 
do ABCDMRR. 

Segundo levantamento, a 
maior parte das emendas do 
parlamentar foi destinada à 
área da saúde, cerca de R$ 4,45 
milhões. O restante foi direcio
nado a obras de infraestrutura, 
educação e social. 

São Bernardo foi o mu
nicípio que mais recebeu re
cursos destinados pelo petista 
em quatro anos, R$ 2,11 mil
hões, sendo cerca de R$ 1,45 
milhão para a saúde. Em 

seguida vem Diadema,  com 
R$ 1,65 milhão em emendas, 
a maior parte   R$ 1,3 milhão 
 destinada à saúde. 

Entre 2019 e 2020, Luiz 
Fernando destinou R$ 300 mil 
para a Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul (USCS) 
– R$ 100 mil para a compra de 
equipamentos e o restante à 
aquisição de reagentes. 

Dos recursos enviados 
para Santo André entre 2015 
e 2021, boa parte foi direcio

Alesp: deputados articulam acordo que poupa Cury de cassação
O deputado estadual Fer

nando Cury (Cidadania) depõe 
nesta quartafeira (24) ao Con
selho de Ética e Decoro Parla
mentar da Assembleia Legis
lativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) sobre o caso em que 
é acusado de assediar sua co
lega, a parlamentar Isa Penna 
(PSOL). A oitiva foi solicitada 
pela defesa do parlamentar

Em dezembro de 2020, o 
deputado colocou a mão na late
ral dos seios de Penna, episódio 
que foi transmitido ao vivo pela 
TV Alesp. Formalmente, re
sponde na Assembleia por que
bra de decoro, processo em que 
a punição mais severa seria cas
sação do mandato. No entanto, 

parlamentares articulam uma 
saída consensual sobre punição 
que será aplicada: a tendência é 
determinar a suspensão tem
porária do mandato.

A reportagem apurou que 
o deputado Campos Machado 
(Avante), membro do Conselho 
de Ética e um dos parlamen
tares mais influentes na Casa, 
é quem tem conduzido essa ar
ticulação. Pessoas no entorno 
de Penna admitem que, embora 
ainda trabalhem pela cassação 
de Cury, veem esse desfecho 
como improvável.

No caso de suspensão de 
Cury, ainda há discordância em 
relação ao tempo que deverá 
durar o castigo. Se a punição su

perar 120 dias, será nomeado 
o suplente do parlamentar, 
que pode trocar as nomea
ções de seu gabinete. Já uma 
suspensão de duração inferior 
equivaleria a uma licença. Nas 
duas hipóteses, Cury pode fi
car sem receber o salário.

n RELATÓRIO
O relator do processo, Emí

dio de Souza (PT), afirmou que 
não participa das articulações 
e lembrou que ainda há mais 
etapas no processo. “Vou ou
vir (o Cury) e depois, baseado 
no que tem, na defesa, elaboro 
o relatório”, explicou. Ainda 
não há prazo para a entrega do 
relatório, que terá que ser vota

Márcio da Farmácia destinou R$ 200 mil para obras no Poliesportivo

Reprodução/Facebook

do pelo Conselho e, depois, pelo 
plenário da Assembleia.

Além de Cury, seriam ou
vidos nesta quartafeira um 
perito e oito testemunhas 
mulheres arroladas pela de
fesa para, segundo a peça en
tregue pelos advogados do 
deputado, fornecer prova “de 
seu passado sempre respeito
so”. Isa Penna também terá 
o direito de se manifestar na 
sessão, caso queira.

Também deverá ser juntada 
uma segunda representação 
contra Cury acerca do mesmo 
episódio formulada pelas depu
tadas que integram a Procu
radoria Especial da Mulher na 
Alesp. (AE)

nada ao Hospital Estadual 
Mário Covas. Dos R$ 900 
mil enviados ao município, 
R$ 700 mil foram para o 
complexo hospitalar. 

Entre 2020 e este ano o 
petista enviou emendas no 
valor de R$ 1 milhão à Mauá. À 
Secretaria de Saúde foram des
tinados R$ 500 mil; obras de 
infraestrutura ficaram com 
os outros R$ 500 mil. 

As cidades de Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra 

receberam R$ 200 mil cada 
uma, cujos valores foram di
recionados para a aquisição 
de ambulância e equipamen
tos para a saúde.

“Nossa prioridade é lutar 
para melhorar a vida dos mo
radores da região. Por isso, 
temos tido a coragem e feito 
a diferença na construção de 
mais qualidade de vida da 
nossa população, que merece 
o melhor”, destacou o depu
tado. (Reportagem Local)

Divulgação

Luiz Fernando: “nossa prioridade é lutar para melhorar a vida dos moradores da região”

Diadema perde emenda voltada 
ao esporte de Márcio da Farmácia

Levantamento sobre emen 
das parlamentares destina
das aos municípios do ABC 
mostrou que a Prefeitura de 
Diadema perdeu, no ano pas
sado, recursos enviados pelo 
deputado estadual Márcio da 
Farmácia (Podemos) para a 
área de esportes.

A verba, no valor de R$ 200 
mil, seria destinada a obras  no 
Ginásio Poliesportivo Ayrton 
Senna. Segundo apurado, a pre
feitura, ainda sob gestão de Lau
ro Michels (PV), não apresentou 
certificado regularidade do mu
nicípio para celebrar convênio. 

Questionada, a atual admi
nistração municipal informou 
que “as verbas foram realmente 
perdidas por falta de apresen
tação de certificado de regulari
dade do município no ano de 
2020”.  Segundo a Secretaria de 
Planejamento e Gestão Pública, 
o certificado está em dia em 
2021, o que permite que a ci
dade receba novos repasses. 

A prefeitura informou que 
realiza levantamentos para 
identificar se houve outros ca
sos como esse e para quais áreas 
os recursos eram destinados.
(Reportagem Local)
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Começa distribuição de 3,2 mi de 
doses da vacina contra covid-19
Chegada de mais imunizantes permitirá ampliar a vacinação grupos prioritários

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Envio das doses aos estados será de forma proporcional

O Ministério da Saúde apre-
sentou nesta quarta-feira (24) 
o quantitativo de distribuição 
dos 3,2 milhões de doses de 
vacinas contra a covid-19 en-
tregues na terça (23) à pasta 
pela Fundação Oswaldo Cruz e 
pelo Instituto Butantan. Do to-
tal recebido, 2 milhões de doses 
são da vacina da AstraZeneca/
Oxford, importadas da Índia, e 
1,2 milhão, do imunizante do 
Instituto Butantan. A distri-
buição das doses deve ocorrer 
nos próximos dias.

De acordo com a pasta, a 
chegada de mais imunizantes 
vai permitir a ampliação da 
vacinação para outros grupos 
prioritários: agora, terão prio-
ridade pessoas nas faixas de 
85 a 89 anos e de 80 a 84 anos, 
3.837 indígenas e 8% dos tra-
balhadores da Saúde.

Até então, a Campanha 
Nacional de Vacinação previa a 
incorporação dos idosos de 90 
anos ou mais (100%); traba-
lhadores da Saúde (73%); pes-
soas idosas (60 anos ou mais) 
residentes em instituições de 
longa permanência institucio-
nalizadas (100%); pessoas com 
deficiência, a partir de 18 anos, 
moradores em residências in-
clusivas institucionalizadas 

(100%); indígenas vivendo em 
terras indígenas com 18 anos, 
ou mais, atendidos pelo Sub-
sistema de Atenção à Saúde In-
dígena (100% do quantitativo 
inicial repassado pela Secretaria 
de Saúde Indígena – Sesai).

Ainda segundo o Ministé-
rio da Saúde, o envio das doses 
aos estados vai ocorrer de for-
ma proporcional e igualitária, 
conforme estabelece o Plano 
Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a co-
vid-19, que prevê os grupos 
prioritários.

n NORTE DO PAÍS
Entretanto, devido à situa-

ção epidemiológica, a Região 
Norte receberá 5% do total de 
doses de vacinas em cada fase de 
distribuição. “Desse total, 70% 
(destinam-se) ao Amazonas, 
20% ao Pará e 10% Acre, para 
também atender aos seguintes 
grupos prioritários: Amazonas: 
86.667 pessoas entre 60 e 69 
anos; Pará: 24.762 na faixa en-
tre 80 e 84 anos; e Acre, 12.381 
pessoas entre 70 e 84 anos”, in-
formou o ministério.

A Secretaria de Vigilância 
Sanitária (SVS) do Ministé-
rio da Saúde disse que a nova 
remessa de doses de vacina 

recebidas pelo Butantan corres-
ponde à entrega de duas doses. 
Com isso, estados e municípios 
devem fazer a reserva do imu-
nizante para aplicação da se-
gunda dose, conforme o prazo 
recomendado de duas a quatro 
semanas.

Já a vacina da AstraZen-
eca corresponde à entrega da 
primeira dose. O ministério 
informou que a segunda dose 
será distribuída em outro 
momento, já que o imuni-
zante tem prazo maior para 
realizar a outra aplicação. O 

quadro de distribuição das 
vacinas está contido no in-
forme técnico da SVS sobre o 
plano de vacinação.

No caso da CoronaVac, está 
prevista a aplicação de duas 
doses por pessoa, no espaço de 
duas a quatro semanas. No in-
forme técnico divulgado hoje, 
os técnicos da Coordenação-
Geral do Programa Nacional 
de Imunizações alertam os es-
tados sobre a necessidade de 
reservar a quantidade suficien-
te de CoronaVac para aplicar a 
segunda dose. (Agência Brasil)

‘Acabou a entrevista’, diz Bolsonaro ao 
ser questionado sobre decisão do STJ

O presidente Jair Bolso-
naro encerrou nesta quarta-
feira (24) entrevista em Rio 
Branco, no Acre, após ser 
questionado sobre a anulação 
da quebra do sigilo bancário 
do seu filho mais velho, o 
senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ). Irritado, o 
presidente anunciou o fim da 
coletiva antes mesmo da con-
clusão da pergunta.

“Acabou a entrevista”, de-
clarou Bolsonaro, deixando 
o local em seguida. Na tarde 
desta terça-feira, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) de-
cidiu acolher um dos pedidos 
da defesa de Flávio e anular 
a quebra do sigilo bancário 
e fiscal do parlamentar no 
âmbito das investigações das 
“rachadinhas”.

Por 4 votos a 1, a Quinta 
Turma do STJ derrubou a 
quebra de sigilo. A maioria 
dos magistrados divergiu do 
relator do caso, ministro Felix 

Fischer, que votou por negar 
o pedido da defesa de Flávio. 
Como o Estadão mostrou, a 
decisão do STJ deve levar ao 
esvaziamento da denúncia 
apresentada contra o senador 
na investigação que apura in-
dícios de desvios de salários 
de funcionários em seu antigo 
gabinete na Assembleia Le-
gislativa do Rio.

O caso é investigado desde 
2018. Em novembro do ano 
passado, Flávio foi denuncia-
do por peculato, lavagem de 
dinheiro e organização crimi-
nosa. O STJ ainda irá julgar 
outros recursos relacionados 
ao processo. Um deles trata da 
análise sobre a legalidade de 
compartilhamento de dados 
do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
com o Ministério Público do 
Rio Foi o relatório do Coaf que 
subsidiou as investigações e 
apontou movimentação atípi-
ca de R$ 1,2 milhão. (AE)

Paulo Serra diz que imposto zero sobre pneu 
importado põe em risco indústria da borracha

O presidente do Con-
sórcio Intermunicipal e 
prefeito de Santo André, 
Paulo Serra (PSDB), re-
uniu-se nesta terça-feira 
(23), no Ministério da 
Economia, com o subse-
cretário de Ambiente de 
Negócios e Competitivi-
dade, Jorge Lima. O objeti-
vo do encontro foi apontar 
os efeitos negativos da de-
cisão do governo de redu-
zir a alíquota do Imposto 
de Importação de pneus de 
carga (caminhão e ônibus) 
de 16% para zero.

A decisão foi publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU) em 20 de janeiro e 
tem caráter permanente. 
Acompanharam Paulo Ser-
ra em Brasília o presidente 
da Associação Nacional da 
Indústria de Pneumáticos 
(Anip), Klaus Curt Müller; 
o presidente da Bridges-
tone para a América do Sul, 
Fabio Fossen, e o depu-
tado federal Alex Manente 
(Cidadania-SP), com base 
eleitoral em São Bernardo.

Segundo a Anip, o setor 
de pneumáticos emprega 
diretamente quase 29 mil 
trabalhadores no país, 

número que não inclui os 
empregos indiretos na rede 
de revendedores e fornece-
dores. Para a entidade, a 
medida trará impacto não 
apenas para os fabrican-
tes de pneus, mas tam-
bém afetará toda a cadeia 
produtiva nacional.

O país possui 20 fábri-
cas de pneus, das quais 
duas em Santo André – 
Bridgestone e Prometeon, 
que produz pneus da marca 
Pirelli. Ambas empregam 
5,7 mil trabalhadores, se-
gundo dados de dezembro 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged).

Paulo Serra entende 
que a decisão de baixar a 
alíquota do pneu importa-
do põe em risco os postos 
de trabalho na indústria da 
borracha. “Por isso, como 
presidente do Consórcio 
Intermunicipal, buscamos 
diálogo e alternativas que 
garantam equilíbrio entre 
oferecer preço justo ao con-
sumidor e preservar inves-
timentos e empregos, que 
geram renda para nossa 
gente”, afirmou. (Reporta-
gem Local)

AINDA 
É NOTÍCIA

Davi Alcolumbre é aclamado 
presidente da CCJ do Senado
O ex-presidente do Se-

nado Davi Alcolumbre (DEM-
AP) assumiu a presidência da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa nesta 
quarta-feira (24). O senador 
Antonio Anastasia (PSD-MG) 
foi escolhido vice-presidente 
do colegiado. A composição 
repete as posições dos dois 
parlamentares na cúpula do 
Senado até o início de feve-
reiro: Alcolumbre como presi-
dente e Anastasia como o 
“número 2”.

A escolha de Alcolumbre 
para o comando da comissão 
tira o controle da CCJ das 
mãos do MDB, partido que 
tem a maior bancada, com 15 
integrantes. O DEM, legenda 
de Alcolumbre, tem seis se-
nadores. O ex-presidente do 
Senado fez acordo para eleger 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 
no comando da Casa e deixar a 
vice-presidência com o MDB, 
cargo ocupado por Veneziano 

Vital do Rêgo (MDB-PB).
Alcolumbre presidirá a CCJ 

pelos próximos dois anos. O 
MDB, por sua vez, ficou com o 
comando da Comissão de In-
fraestrutura e da Comissão de 
Educação. “Teremos um ano 
ainda muito difícil e a nossa 
missão na comissão será fun-
damental”, disse Alcolumbre 
ao assumir a vaga, durante a re-
união de instalação.

O ex-presidente do Senado 
afastou a possibilidade de ser 
ministro do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro e se movi-
menta para indicar um aliado 
para a Esplanada dos Ministéri-
os. Com a CCJ, Alcolumbre con-
tinua na linha de frente das arti-
culações do Senado, além de agir 
nos bastidores em alinhamento 
com o Palácio do Planalto. Ape-
sar disso, aliados lembram que 
Alcolumbre não quer ficar a re-
boque da imagem de Bolsonaro 
se a popularidade do presidente 
estiver em baixa. (AE)

Fiocruz desenvolve teste que 
identifica variantes do coronavírus

Pesquisadores do Insti-
tuto Leônidas & Maria Deane 
(ILMD/Fiocruz Amazônia) de-
senvolveram teste com proto-
colo RT-PCR que, além de confir-
mar a infecção por SARS-CoV-2, 
aponta se a pessoa foi contami-
nada por uma das três va riantes 
de preocupação (brasileira, 
britânica e sul-africana).

A circulação dessas três vari-
antes do novo coronavírus é 
objeto de estudo e preocupação 
de pesquisadores e autoridades 
sanitárias ao redor do mundo, já 
que alterações na principal pro-
teína usada pelo vírus para infec-
tar as células humanas tornam 
essas novas linhagens potencial-
mente mais transmissíveis. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, o Brasil já tem 204 casos 
confirmados das variantes, sen-
do 20 da variante britânica e 184 
da variante brasileira, identifica-
da pela primeira vez em Manaus. 

O vice-diretor de Pesquisa e 
Inovação da Fiocruz Amazônia, 
Felipe Naveca, destacou que o 
novo teste é uma ferramenta 

mais rápida que o sequencia-
mento na identificação das vari-
antes e vai reforçar a vigilância 
genética do vírus no Brasil.

“É possível fazer centenas de 
amostras diariamente, porque 
o protocolo de PCR em tempo 
real é muito mais fácil e direto do 
que o sequenciamento, então, a 
gente consegue fazer hoje com 
a nossa capacidade centenas de 
amostras por dia”, afirma Naveca 
em texto divulgado pela Fiocruz.

Para confirmar a precisão 
do teste, foram analisadas 87 
amostras já sequenciadas geneti-
camente, e o protocolo RT-PCR 
obteve os mesmos resultados. 
O Laboratório Central de Saúde 
Pública do Amazonas (Lacen-
AM) será o primeiro a usar o 
produto, e há tratativas para que 
esteja disponível em seguida em 
Rondônia, Roraima, Mato Gros-
so do Sul, Ceará, Rio de Janeiro e 
outros laboratórios interessados. 

Segundo Naveca, ainda não 
há insumos que permitam a 
distribuição do teste para todo o 
país. (Agência Brasil)
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Etanol volta a ser vantajoso no ABC 
mesmo na entressafra da cana de açúcar

Culpa é da gasolina, cujos preços mantêm trajetória ascendente acompanhando as cotações internacionais do petróleo

n O NÚMERO

R$ 5,299
foi o preço máximo da 
gasolina na semana passada 
no ABC, segundo a ANP

A entressafra de cana de 
açúcar não impediu o etanol 
de voltar a ser vantajoso pa
ra os proprietários de veículos 
flex nos postos de combustível 
do ABC. A culpa é da gasolina, 
cujo preço mantém trajetória 
ascendente acompa nhando a 
re cuperação das cotações in
ternacionais do petróleo.

Na semana passada, a ga
so lina foi vendida, em média, a 
R$ 4,686 o litro nos postos da 
região, com alta de 5,1% ante 
o apu rado na se mana anterior 
(R$ 4,457), segundo pesqui sa 
da Agên cia Nacional do Petró
leo, Gás Natural e Biocombustí
veis (ANP), com dados compi
lados pelo Diário Regional.

Porém, o consumidor che
gou a pagar R$ 5,299 pelo litro 

do derivado do petróleo em es
tabelecimentos de Santo André. 

Na mesma comparação, o 
preço do etanol subiu 3,2%, 
para R$ 3,233 o litro, em 
mé dia (veja quadro ao lado). 
Em alguns postos, o re nová
vel alcançou R$ 3,699.

Como resultado, o etanol 
voltou a ser vantajoso no 
ABC, uma vez que custa em 
média o equi valente a 69,0% 
do valor da gasolina.

A ANP considera que, por 
ter menor poder calorífico, o 
renovável precisa custar até 
70% do derivado de petróleo  
para ser considerado vantajo
so. Quando a paridade é supe
rior a 70,5%, a gasolina deve 
ser escolhida. Entre 70,0% e 
70,4%, o uso é indiferente.

Desde janeiro, a gasolina 
ven dida pela Petrobras acu
mula alta de 34,7%. O último 
reajuste, de 10,2%, foi aplicado 
na sextafeira (19), depois da 
última coleta de dados da ANP 
– o que significa dizer que o au
mento promovido nas refinar
ias na semana passada ainda 
não foi captado pela pesquisa.

A trajetória ascendente dos 
preços, no entanto, deve con

tinuar. Ontem (24), as cota
ções do petróleo fecharam nos 
maiores níveis desde janeiro 
de 2020, o que sinaliza novos 
reajustes nos preços da gasolina 
e do diesel nos próximos dias.

As cotações internacionais 
do petróleo estão entre os indi
cadores que orientam a polí tica 
de preços da Petrobras. Outra 
variável é o dólar, que subiu 
após a intervenção do presi

dente Jair Bolsonaro (sem par
tido) no comando da estatal.

Nos postos do ABC, a gaso
lina acumula alta média de 10% 
desde o início deste ano.

n ENTRESSAFRA
No caso do etanol, a alta 

acumulada de 4,6% na bomba 
em 2021 se deve à entressafra 
da cana de açúcar, que reduz a 
produção de etanol nas usinas.

Desde meados de dezembro, 
o renovável ficou 24% mais caro 
nas usinas, segundo pesquisa  
do Centro de Estudos Avança
dos em Economia Aplicada da 
Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq).

Além disso, a alta nos preços 
da gasolina fez crescer a de
manda pelo etanol, o que tam
bém pressionou os preços do 
re novável. (Reportagem Local)

Mercedes-Benz abre mil vagas em São Bernardo

A MercedesBenz anunciou 
ontem (24) que, com as quase 
27 mil unidades vendidas no 
país no ano passado, o Brasil 
voltou a ser o maior mercado 
de caminhões da marca alemã 
no mundo. O volume supera os 
24,5 mil caminhões vendidos 
na Alemanha, que caiu para a 
segunda posição no ranking de 
mercados globais da montadora.

Os resultados finais de 2020 
foram apresentados em entre
vista coletiva concedida à imp
rensa na qual a Mercedes mani
festou confiança em preservar a 
liderança num mercado de veícu
los comerciais que deve crescer a 
um ritmo de dois dígitos e con
firmou que investirá mais R$ 
800 milhões até o ano que vem 
para concluir o plano de investi
mentos, iniciado em 2018, que 
prevê R$ 2,4 bilhões no Brasil.

A MercedesBenz infor
mou ain da que está abrindo no 
começo deste ano mais de mil 

postos de trabalho para fazer 
frente ao crescimento previsto 
nas encomendas.

A expectativa da empresa 
para 2021 é de alta de 15% do 
mercado de caminhões, para o 
total de 101 mil unidades, e de 
13% dos volumes de ônibus, 
chegando a 16 mil unidades 
na soma de todas as marcas. A 
aposta é de que o transporte de 
commodities em geral e da safra 

agrícola puxe, juntamente com 
a expansão das entregas do co
mércio eletrônico, a recuperação 
dos veículos de carga em meio a 
um aguardado crescimento de 
3,4% da economia neste ano.

Do lado dos ônibus, seg
mento no qual a marca também 
é líder no Brasil, o consumo, 
acredita a Mercedes, deve vir dos 
segmentos de fretamento e da 
volta dos pedidos de ônibus es

Montadora vendeu 27 mil unidades no ano passado

Contribuinte com rendimento acima 
de R$ 22.847 terá de devolver auxílio

Brasileiros que receberam 
auxílio emergencial em 2020 e 
recebido rendimentos tributáveis 
acima de R$ 22.847,76 naquele 
ano terão de devolver os valores 
recebidos do benefício por ele 
ou por seus dependentes.

Segundo a Receita Federal, 
quem recebeu o auxílio, em 
qualquer valor, inclusive por de
pendentes, e também outros 
ren dimentos em valor anual su
perior a R$ 22.847,76 é obrigado 
a apresentar a declaração do Im
posto de Renda neste ano.

Ao preencher a declaração, o 
próprio sistema gerará mensa
gem informando que foi identifi
cado na declaração rendimentos 
que ultrapassaram os limites, 
ten do, assim, de ser devolvido 
o valor do auxílio. Será possível 
gerar no próprio programa uma 
guia para o pagamento do valor.

Outra novidade na declara
ção de 2021 foi a criação, na ficha 
de Bens e Direitos, de  campos 
para informação de criptoativos. 

A Receita Federal espera rece
ber 32,6 milhões de declarações 
em 2021, 639,6 mil a mais do 
que no ano passado. Segundo o 
órgão, a expectativa é que 60% 
dos contribuintes tenha imposto 
a restituir, 19% imposto a pagar e 
21% nem a pagar nem a restituir.

A partir de hoje (25), os pro
gramas para preenchimento do 
IRPF 2021 poderão ser baixados, 
assim como aplicativos. O perío
do de entrega da declaração será 
de 1º de março a 30 de abril.

Estão obrigadas a apresen
tar a declaração pessoas físicas 
residente no Brasil que, no ano 
calendário de 2020, receberam 
rendimentos tributáveis em va
lor superior a R$ 28.559,70; rece
beram rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusi
vamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40 mil e obteve, em 
qualquer mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos su
jeito à incidência do imposto, ou 
realizou operações em bolsa. (AE)

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

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

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

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

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

INDICADORES
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DÓLAR MERCADO (R$)
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6,586 

18/2 19/2 22/2 23/2 24/2

EURO (R$)

IBOVESPA

+0,38%
115.668 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,420 R$ 5,421
Turismo R$ 5,41 R$ 5,58

Volume: R$ 37,41 bilhões
Maiores altas:  Braskem PN 
(10,14%), Usiminas PN (9,53%)
Maiores baixas:   Carrefour BR ON 
(-2,61%), Renner ON (-2,46%)
Variação em 2021: -2,81%
Variação no mês:  +0,52%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,584 R$ 6,586
Turismo R$ 6,51 R$ 6,80

PREÇO MÉDIO DOS COMBUSTÍVEIS NO ABC
Gasolina ficou 5,1% mais cara na semana passada e etanol, 3,2%

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Anderson Amaral/Especial para o DR

Município  Gasolina (R$)  Etanol (R$)
 7/2 a 13/2 14/2 a 20/2 Var. (%) 7/2 a 13/2 14 a 20/2 Var. (%)
Diadema 4,448 4,764 +7,1 3,135 3,21 +2,4
Mauá 4,599 4,684 +1,8 3,399 3,265 -3,9
Ribeirão Pires 4,516 4,714 +4,4 3,139 3,244 +3,3
Santo André 4,367 4,636 +6,2 3,054 3,218 +5,4
São Bernardo 4,410 4,551 +3,2 3,104 3,162 +1,9
São Caetano 4,590 4,675 +1,9 3,249 3,343 +2,9
ABC 4,457 4,686 +5,1 3,133 3,233 +3,2

colares. Porém, a tendência é de 
que o mercado de coletivos siga 
pressionado no primeiro semes
tre pelo isolamento social volun
tário e por restrições de circula
ção decorrentes da pandemia.

Para Karl Deppen, presiden
te da MercedesBenz do Brasil, 
dada a dependência do Brasil ao 
transporte rodoviário, a indús
tria de veículos comerciais vive 
situação diferente em relação 
aos carros de passeio, sensíveis 
aos impactos de crises sobre o 
consumo que levaram a anún
cios de fechamento de quatro 
fábricas desde dezembro: três da 
Ford e uma de carros de luxo da 
própria Mercedes em Iracemá
polis, no interior paulista.

Depois de investir R$ 1,6 bi
lhão nos últimos três anos, o foco 
dos investimentos da Mercedes 
a serem concluídos até o ano que 
vem está na modernização das 
linhas de câmbio, motor e eixos 
da fábrica de São Bernardo. (AE)

Ampliação da força de trabalho visa fazer frente ao aumento previsto nas encomendas de caminhões
Divulgação



Transporte deixará de funcionar à noite; apenas serviços de saúde e farmácias estarão abertos
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Consórcio informou que medida visa reduzir casos de covid

Os prefeitos de seis cidades 
do ABC decidiram nesta quar-
ta-feira (24), em assembleia 
extraordinária do Consórcio In-
termunicipal ABC, que a partir 
de sábado (27) será decretado 
lockdown entre as 22h e 4h. 
Com a medida, as atividades 
comerciais serão encerradas 
a partir das 21h,  inclusive o 
transporte coletivo. Só poderão 
funcionar farmácias e serviços 
de saúde, além de equipamen-
tos geridos pelo Estado, que 
anunciou nesta quarta-feira 
toque de restrição, que vai vigo-
rar das 23h às 5h.

Segundo o Consórcio ABC, 
a medida tem como objetivo 
conter a aceleração da pan-
demia do novo coronavírus e 
a alta na taxa de ocupação de 
leitos destinados a pacientes 
com covid-19.  O lockdown vai 
vigorar até 7 de março, quando 
haverá nova avaliação da situa-
ção epidemiológica na região. 

São Caetano decidiu seguir 
o toque de restrição anunciado 
pelo governador João Doria du-
rante coletiva nesta quarta-feira. 

Pela norma estadual a circulação 
em todas as cidades do Estado 
de São Paulo ficará restrita das 
23h até as 5h até o dia 14 de 
março. A medida entra em vigor 
a partir desta sexta (26).

Segundo o governo estadual, 
os serviços essenciais continua-
rão a funcionar normalmente 
durante qualquer período, inclu-
sive o horário restrito. Também 
não haverá advertência, multa 
ou impedimento à circulação 
de trabalhadores. Na prática, o 
governo do Estado vai endure-
cer a fiscalização contra aglo-
merações em qualquer horário e 
eventos ilegais ou proibidos aos 
finais de noite e madrugadas.

São Caetano afirmou, por 
meio de nota, que adotará 
as medidas do Estado, que 
são mais brandas do que as 
adotadas pelas outras cidades 
do ABC, com “base nos dados 
epidemiológicos e na taxa de 
ocupação dos leitos de UTI e 
de enfermaria”.

 
n BARREIRAS
São Bernardo, primeira a 

anunciar toque de recolher, in-
formou que, em conjunto com 
forças policiais, vai implementar 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

bloqueios de segurança em toda 
cidade, com objetivo de evitar 
a circulação de veículos. “Será 
permitida apenas a circulação 
de pessoas que estejam a camin-
ho de atendimento médico e 
farmácias, bem como profis-
sionais de transporte privado 
de passageiros, caminhoneiros 
e profissionais de saúde e da in-
dústria”, des tacou a prefeitura. 

A administração informou, 
ainda, que a fiscalização será 
feita pelas unidades adminis-
trativas competentes e pelas 
forças policiais. As infrações 

estão sujeitas a multa.
Moradores que estiverem 

na rua após o início do toque de 
recolher terão que justificar o 
motivo da saída de sua residên-
cia, caso sejam abordados pelas 
forças de segurança.

Segundo dados do Consór-
cio ABC, a região registrava nes-
ta quarta-feira (atualizado até as 
8h), 127.685 casos de covid-19, 
com 4.494 mortes pela doença. 
A média de mó vel de casos em 
sete dias está em 558. A região 
registra 118.756 pessoas recu-
peradas do coronavírus.

Santo André adia retorno das aulas 
presenciais para 8 de março

Em assembleia extraor-
dinária do Consórcio ABC, 
nesta quarta-feira (24), ficou 
decidido que o calendário de 
volta às aulas presenciais será 
definido pe las prefeituras, 
conforme as particularidades 
de cada município.

Após a decisão do cole-
giado, Santo André informou 
que após análise dos dados 
referentes à evolução da pan-
demia de covid-19 na cidade, 
optou pelo adiamento do re-
torno das aulas presenciais 
nas escolas da rede municipal 
e também na rede estadual 
para o dia 8 de março. A data 
de retorno prevista anterior-
mente era 1º de março. 

Diferentemente de São 
Bernardo, que anunciou a 
suspensão das aulas da rede 
privada a partir de 1º de mar-
ço, a prefeitura andreense 
afirmou que  não haverá alte-
ração no funcionamento das 
escolas particulares, que já 
iniciaram suas atividades.

“O retorno dos estudantes 
às escolas ocorrerá seguindo 
sistema híbrido de ensino, 
com atividades presenciais 
e também remotas e com as 
classes com número redu-
zido de estudantes, além do 
respeito a todos os protoco-
los de higiene, fundamentais 
para retorno das aulas em se-
gurança para alunos, profes-

sores e familia res”, afirmou a 
prefeitura.

SÃO BERNARDO
No início da semana a 

Prefeitura  de São Bernardo 
anunciou o adiamento do 
início das aulas presenciais, 
inicialmente, para 15 de mar-
ço.  Nesta terça-feira foi rea-
lizada carreata na região do 
Paço Municipal, em protesto 
à postergação do retorno às 
salas de aula na rede pública 
municipal e estadual, além 
da suspensão das aulas pre-
senciais na rede privada.

Ao anunciar a medida, 
a prefeitura informou que 
a suspensão das atividades 
tem como objetivo reduzir 
a circulação de professores, 
funcionários, pais e alunos, a 
fim de reduzir as formas de 
contágio pelo coronavírus.

Questionada sobre se 
manteria o adiamento e a sus-
pensão das aulas presenciais 
apesar das manifestações con-
trárias à medida, a Prefeitura 
de São Bernardo afirmou que 
“as aulas presenciais da rede 
pública e particular perma-
necerão suspensas”.  

No ABC, apenas São 
Cae tano retomou as aulas 
pre senciais. Em Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra as aulas 
voltarão em abril. (AR)

Prefeitos do ABC decidem adotar 
lockdown das 22h às 4h

Volpi notifica Estado e Congresso sobre fechamento do hospital de campanha
Na tentativa de evitar o fe-

chamento do hospital de cam-
panha, o prefeito de Ribeirão 
Pires, Clóvis Volpi e sua equipe 
jurídica tem buscado sensibi-
lizar as autoridades estaduais e 
federais sobre a necessidade de 
aporte financeiro para o mu-
nicípio. Nesta quarta-feira (24), 
o prefeito viajou a Brasília para 
oficiar o Congresso e o governo 
federal, enquanto sua assesso-
ria de gabinete esteve no Palácio 
dos Bandeirantes e na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo. 
Na terça-feira (23), o prefeito já 
havia impetrado ação no Minis-
tério Público.

A prefeitura reivindica re-
passe de R$ 5 milhões para man-
ter a estrutura em funcionamen-
to, haja vista que no próximo 
dia 28 termina  convênio com 
o governo do Estado e a cidade 
não possui condições de arcar 
com os custos do hospital.

No ofício, a prefeitura afir-
ma  que “não existe em Ribeirão 

Pires outro equipamento que 
apresente condições adequadas 
para o tratamento de pacientes 
contaminados pela covid e que 
sem o hospital a população será 
submetida à própria sorte”. 

“Nossa estrutura atende pa-
cientes da microrregião Mauá, 

Rio Grande da Serra e Suzano, 
auxiliando aproximadamente 
um milhão de moradores”, des-
taca a administração municipal. 

A prefeitura afirmou que a 
média mensal de ocupação de 
leitos por pacientes de outras ci-
dades fica em torno de 30% da 

Ocupação de leitos de enfermaria no equipamento atingiu 100%

PMETRP

Mauá recebe 
doação de máscaras 
para enfrentamento 

ao coronavírus
A Prefeitura de Mauá rece-

beu, por meio da Fundação do 
ABC, a doação de máscaras 
para uso de profissionais de 
saúde. As peças serão dis-
tribuídas para a Faculdade de 
Medicina do ABC e aos pro-
fissionais que atuam nas uni-
dades de saúde de Mauá e San-
to André. No total, um milhão 
de máscaras foram doadas.

A ação é resultado de tra-
balho em conjunto das em-
presas Braskem e Fitesa, que 
cederam os materiais usados 
na fabricação das máscaras, e 
Grendene, que confeccionou 
as peças. O trabalho em con-
junto visa colaborar com as ci-
dades envolvidas ao disponibi-
lizar aos profissionais de saúde 
esse item que é tão essencial 
para a proteção contra o vírus. 
(Reportagem Local)

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

(19) 3601.4200 / 3601.4300 / 3601.4400 / 3601-4500
www.vipmedocupacional.com.br

Saúde e Segurança para sua Empresa

capacidade do hospital.
Segundo a prefeitura, tual-

mente, resta em caixa para o hos-
pital de campanha R$ 62.444,07, 
o que mantém a estrutura ape-
nas até 10 de março. “Caso no-
vos recursos não cheguem, a 
partir do pró ximo domingo (28) 
o equipamento não poderá mais 
receber pacientes”, ressaltou a 
administração municipal.

n RELATÓRIO 
Juntamente com o ofício, a 

prefeitura está encaminhando 
relatório feito pelo coordenador 
do hospital de campanha de 
Ribeirão Pires, Malek Imad, no 
qual demonstra a importância 
de manter o equipamento, para 
evitar um possível colapso da 
saúde. O documento alerta que 
“desde dezembro do ano passa-
do o hospital assiste a aumento 
acentuado na média diária de 
internação”. Em setembro de 
2020, por exemplo, a média de 
ocupação era de 17 pacientes. 

Já em outubro (mês com o menor 
registro de internações), esse 
número caiu para oito pacien-
tes. Porém, desde o final do ano 
passado até os dias atuais, esse 
número subiu para 23.

n LOTAÇÃO 
O Hospital de Campanha 

de Ribeirão Pires atingiu, nesta 
quarta-feira, 100% de ocupação 
dos leitos de enfermaria, o que 
significa que o equipamento não 
receberá pacientes até que ocor-
ram altas hospitalares. A ocupa-
ção de leitos de UTI está em 86%.

“Estou em Brasília para bus-
car junto aos deputados, sena-
dores e Ministério da Saúde, 
recursos para manutenção do 
hospital de campanha.  A verba 
para custear o equipamento 
termina no próximo fim de se-
mana, e sem aporte federal e 
estadual, corremos o risco de ter 
as atividades encerradas em ple-
na segunda onda da covid-19”, 
disse Volpi. (RL)
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DANIEL DIAS
AutoMotrix

Um dos dois modelos pro-
duzidos pela Mercedes-Benz 
no Brasil até o final do ano 
passado, o GLA teve sua se-
gunda geração apresentada em 
live na última terça-feira (23). 
Agora trazido da Alemanha, o 
utilitário esportivo já está nas 
concessio nárias brasileiras, on-
de chega apenas na versão top 
de linha AMG Line, com preço 
sugerido de R$ 325.900.

 “A situação econômica no 
Brasil tem sido difícil por mui-
tos anos e se agravou devido 
à co vid-19. Ao longo do nosso 
pro cesso de transformação, 
con tinuamos a reestruturar  
nos sa rede de produção global. 
Aumentar nossa eficiência e 
oti mizar nossa capacidade de 
utilização é um facilitador im-
portante. Por isso, decidimos 
encerrar a pro dução de au-
tomóveis premium no Brasil”, 
justificou Jörg Burzer, mem-
bro do conselho de administra-
ção da Mercedes-Benz AG. 

Dentro desse contexto, o 
GLA 200 desembarca equipa do 
com o novo motor 1.3 turbo de 
quatro cilindros, 163 cavalos de 
potência e 26 kgfm de torque 
à disposição em qualquer ro-
tação. Segundo a Mercedes, o 

novo GLA acelera da imobi-
lidade a 100 km/h em 8,7 se-
gundos e pode chegar à velo-
cidade máxima de 210 km/h, 
limitada eletronicamente. O 
SUV compacto tem câmbio 
automático de sete velocida-
des 7G-Tronic DCT de dupla 
embreagem, com trocas mais 
rápidas e suaves, pois a marcha 
seguinte já fica pré-engatada. 

O motorista do GLA 200 
AMG Line pode escolher entre 
três programas de condução 
por meio da tecla Dynamic Se-
lect localizada no console cen-
tral. São modos de condução 
com opções de configuração 
pa ra motor, transmissão, dire-
ção e controle eletrônico de es-
tabilidade. No modo Sport, o 
veículo fica mais dinâmico; no 
Comfort, a configuração é mais 
equilibrada e o modo Eco coloca 
ênfase na eficiência máxima e 
economia de combustível, pois 
o motor trabalha com ape-
nas dois cilindros em rotações 
baixas. Há ainda o modo Indi-
vidual, com as preferências de 
condução de cada motorista.

O novo GLA se destaca por 
ser um SUV genuinamente es  por-
tivo desde o primeiro mo mento 
de observação. O mo delo tem 
4,41 metros de com primento, 
1,83 m de largura, 1,61 m de al-
tura e 2,72 m de distância de en-

tre-eixos. Na dianteira, os itens 
em evidência estão no capô, com 
vigorosos vincos longitudinais, 
nos faróis de LED de alta per-
formance e desenho exclusivo 
e na grade em estilo diamante 
com “aberturas” cromadas. 

As barras de teto em com-
binação com os acabamentos 
externos dos para-lamas em 
preto trazem a identidade incon-
fundível de um SUV. As rodas 
AMG de 20 polegadas acres-
centam visual esportivo. As 
lanternas, também em LED, são 
divididas em duas partes, facili-
tando o acesso ao porta-malas e 
incrementando a percepção de 
amplitude e estabilidade. 

As opções de rebatimentos 
dos encostos tornam o novo 
GLA um veículo de transporte 

flexível para o uso diário, 
saindo de 435 litros na área 
normal do porta-malas e cres-
cendo até 1.430 litros com os 
assentos traseiros rebatidos.

No interior da cabine, o 
novo GLA ficou mais digital. 
Duas telas de alta resolução, 
com 10,25 polegadas cada uma, 
no quadro de instrumentos e 
no console central em conjunto 
com o sistema MBUX, facili tam 
a vida a bordo. Ambas utili-
zam comandos na tela touch-
screen, touchpad no volante e 
no console central e por voz. 

O GLA 200 AMG Line acres-
centa itens de comodidade de 
série como acesso sem chaves 
Keyless-Go (partida do motor e 
abertura de portas e da tampa do 
compartimento de carga), pacote 

de estacionamento ativo Park-
tronic e câmera de ré, bancos 
dianteiros com ajustes elétricos e 
memória, teto solar panorâmico, 
ar-condicionado Thermotronic 
de duas zonas e carregador sem 
fio para celular. O pacote de 
alarmes traz outra novidade: 
com o veículo estacionado, o sis-
tema Urban Guard faz o monito-
ramento e informa o motorista 
sobre tentativas de roubo, bati-
das e se houver guinchamento.

Também presentes no novo 
GLA, os sistemas que compõem 
o Mercedes-Benz Intelligent 
Dri ve são os primeiros passos 
para o universo dos veículos 
autônomos. Vários sensores, 
câmeras de vídeo e de infraver-
melho e radares de longo e curto 
alcance auxiliam ativamente na 

função de dirigir. Fazem parte 
do sistema o Assistente Ativo 
de Distância Distronic, que de-
tecta o tráfego parado e ajuda o 
condutor a ajustar a veloci dade, 
podendo colaborar ainda na 
parada total do veículo; o Assis-
tente de Frenagem, com obser-
vação de tráfego cruzado, veícu-
los à frente, pedestres e ciclistas; 
o Auxílio à Direção Evasiva, que 
oferece suporte na manobra 
controlada em torno de um pe-
destre, com torque de direção 
adicional para tornar mais fácil 
endireitar o veículo novamente; 
o Assistente de Direção, que 
ajuda o condutor a manter o 
carro no centro da faixa, com 
leves intervenções no volante; 
o Assistente de Desembarque 
e o Pacote de Estacionamento 
Parktronic com câmera de ré 
– que, juntamente com o As-
sistente de Ponto Cego, é capaz 
de detectar o tráfego cruzado 
ao estacionar em marcha a ré, 
freando automaticamente após 
emitir um aviso sonoro.

O segmento de SUVs Pre-
mium cresceu em todo o mun do, 
inclusive no Brasil, e a equi pe de 
desenvolvimento da Mercedes-
Benz tem reunido es forços para 
atender aos clientes da categoria. 
“Em 2020, os SUVs representa-
ram mais de 40% de nossas ven-
das no Brasil. Com a chegada do 
novo GLA, estamos muito confi-
antes de que temos as melhores 
opções para todos os tipos de cli-
ente que procuram um SUV com 
visual esportivo e personalidade 
própria”, afirmou Jefferson Fer-
rarez, CEO da Mercedes-Benz 
Cars & Vans do Brasil. Com o 
lançamento do novo GLA 200 
AMG Line, a marca “congestio-
na” as ruas com a maior linha de 
modelos SUV Premium do mer-
cado brasileiro. Além do novato, 
oferece o GLC, o GLC Coupé, o 
GLE, o GLE Coupé, o GLS, o G 
e o recém-apresentado GLB.
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Otimização da rede global de produção e foco na eletrificação
Com a decisão da Mercedes-

Benz de encerrar a produção de 
carros em Iracemápolis (SP), o 
Brasil deixou de ter a primazia 
de fabricar dois dos principais 
modelos da marca da estrela de 
três pontas, o GLA e o Classe C. 

“A Mercedes-Benz AG está 
trabalhando rumo ao futuro 
da mobilidade neutra em CO2 

(dióxido de carbono) e investindo 
na transformação da compa-
nhia, com foco na eletrificação 
e na digitalização de seus veícu-
los. Isso inclui a otimização de 
sua rede global de produção”, 
foi a justificativa dada pela 
marca alemã no final do ano 
passado, quando decidiu pelo 
término da produção no país. 

Com o encerramento da 
produção no interior do Es-
tado de São Paulo, a empresa 
ain da está decidindo o que faz-
er com os 370 empregados da 
fábrica – a maior parte deve ser 
demitida. Em 2020, o Classe C 
teve 1.977 unidades vendidas 
no Brasil e o GLA, 1.361. De 
acordo com a Mercedes-Benz, 

Motor 1.3 turbo gera 163 cv de potência; interior do utilitário esportivo ficou mais digital, com destaque para a tela de 10,25 polegadas no quadro de instrumentos

a situação econômica no país 
tem sido difícil há muitos anos 
e foi agravada pela pandemia 
do novo coronavírus.

 “A decisão de fechar a 
fábrica em Iracemápolis foi 
tomada com base em vários 
fatores, in cluindo a atual situ-
ação do mercado brasileiro. 
Buscaremos alternativas para 

os empregados, com a pos-
sibilidade de um programa 
de demissão voluntária e 
outras saídas que serão avali-
adas em um futuro próxi-
mo”, informou a montadora 
em comunicado oficial. 

A Daimler AG manteve 
a produção de caminhões e 
chassis de ônibus em São Ber-

nardo e a de cabines de camin-
hões em Juiz de Fora (MG). 
O volume de automóveis pro-
duzido em Iracemápolis foi 
transferido pa ra outras fábri-
cas da Mercedes pelo mundo. 
As cerca de 50 concessionárias 
de automóveis da marca no Bra-
sil continuarão oferecendo os 
veículos importados. (DD)

ser VIÁVEL 
é o que importa
Estilosa segunda geração do Mercedes-Benz 
GLA chega da Alemanha na versão AMG Line 

e já está nas concessionárias brasileiras

Esportividade do novo 
GLA está presente no 
capô vincado, nos faróis 
de LED e na grade 
em estilo diamante, 
enquanto a traseira 
abriga lanternas, também 
em LED, divididas em 
duas partes, facilitando o 
acesso ao porta-malas



Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 classificados 7

Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

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

Você pode acreditar
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Publicidade Legal

Indicador de Saúde

ä

avisos

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

INFORME

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico-Sanitarista 
responsável pelo departamento de PCHS do Grupo Biomédic.

ESTOCAGEM DE ALIMENTOS
As áreas de inspeção, pesagem, higienização e estocagem de mercadorias 
é um local que deve constituir-se num prolongamento da plataforma de 
descarga evitando-se as áreas de circulação. Deve dispor de espaço suficiente 
para acomodar a mercadoria no momento do controle e ser aparelhada com 
balança tipo plataforma, carros para transporte, tanques ou calhas para pré-
higienização de verduras e frutas antes de seu armazenamento.
A existência de um esguicho de pressão é importante para auxiliar nestes 
procedimentos. O esguicho deve ser dotado de suporte adequado para guardar 
a mangueira longe do piso quando não for usar.
Armazenamento a temperatura ambiente
Para esta área, são importantes as seguintes condições e características:
· Porta única, com molas, larga e alta, simples ou em secções;
· Borracha de vedação na parte inferior das portas (protetores contra insetos 
e roedores);
· Piso em material lavável e resistente;
· Ausência de ralos para o escoamento da água;
· Boa iluminação;
· Ventilação, cruzada ou mecânica, que permita ampla circulação de ar entre 
as mercadorias;
· Janelas e aberturas teladas;
· Temperatura não superior a 26ºC;
· Umidade relativa do ar em torno de 50 a 60%;
· Inexistência de tubulação de água e de vapor;
· Prateleiras localizadas a 25 cm do piso, com profundidade não superior a 45 
cm, preferencialmente moduladas para permitir flexibilidade de novos arranjos;
· Estrados fenestrados para sacarias, com pés protegidos com canoplas, 
elevados do piso no mínimo 25 cm para os fixos e 10 cm para os moveis;
· Locais distintos para armazenagem de produtos de limpeza descartáveis.
Nesta área não deve existir equipamentos (refrigeradores, frízeres, 
aquecedores, tabulação de água e vapor, etc.) que possam alterar as condições 
térmicas ambientais ou umidade relativa do ar.
A mesa para o estoquista pode permanecer nesta área desde que interfira no 
controle de qualidade dos alimentos, nem no fluxo de armazenamento.
Armazenamento a temperatura controlada

Esta área destina-se à estocagem de gêneros perecíveis ou rapidamente 
deterioráveis em temperatura ambiente.
Devido à diversificação das características dos alimentos utilizados, recomenda-
se a instalação de câmaras frigoríficas ou refrigeradores em número suficiente 
para atender a conservação de:
· Carnes: ate 4ºC
· Sobremesas, massas, produtos prontos: ate 4ºC.
· Frios e laticínios: ate 8ºC.
· Hortifrutigranjeiros: ate 10ºC
É importante ressaltar que o ideal é que estes gêneros sejam armazenados 
separadamente. 
Entretanto, no caso de possuir apenas 1 câmara ou refrigerador, a temperatura 
deve ser regulada para o alimento que requeira menor temperatura.
A necessidade da instalação de frízeres e câmaras de congelamento (-18ºC) 
variam em função das facilidades de abastecimento, freqüência de utilização e 
quantidade do produto adquirido.
É importante que as câmaras apresentem as seguintes características:
· Antecâmara para proteção térmica;
· Revestimento de material lavável e resistente;
· Nível do piso igual a área externa, para facilitar o transporte de mercadorias 
por carrinhos;
· Inexistência de ralos internos, mesmo quando sifonados;
· Termômetro tipo mostrador, permitindo a leitura pelo lado externo;
· Interruptor de segurança localizado na parte externa da unidade refrigerada, 
com Lâmpada-piloto indicadora de condição "ligado-desligado";
· Prateleiras em aço inox, ou outro material apropriado, moduladas, para 
permitir flexibilidade de novos arranjos;
· Porta hermética, revestida em aço inox ou outro material adequado, com 
ferragens cromadas e dispositivos de segurança que permitam abertura por 
dentro.

Lembramos que a estocagem é tão importante quanto 
a própria manipulação!

INFORME

Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘
’’

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br
/diarioregionaloficial

você pode acreditar

A Prefeitura do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, NOTIFICA os senhores contribuintes 
abaixo relacionados e não localizados em seus do-
micílios tributários a quitarem no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação deste edital, junto ao 
Serviço de Dívida Ativa - Secretaria de Finanças, os 
respectivos Autos de Infração que lhes foram atribuí-
dos à revelia e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza, se for o caso.
INSCRIÇÃO – CONTRIBUINTE - NÚMERO DO 
AUTO 
4215 AUTO MEC S E LTDA ME 130751/2020; 
16029 CAMILLA INST DEPILACAO S C LTDA 
ME 131923/2021, 31922/2021, 31921/2021, 
31924/2021; 17495 S A O PROD DIAMANT 
PEDRAS DECORAT LTDAME 128002/2020, 
28015/2020, 28001/2020, 28000/2020, 28023/2020, 
28014/2020, 28013/2020, 28012/2020, 28011/2020; 
27670 COM FRIOS LATIC CAR DERIV LEBLON 
LTDA ME 129801/2020, 29804/2020, 29802/2020, 
29803/2020, 29800/2020; 30714 IVANBERTO 
LEONARDO TRANSPORTES ME 129158/2020; 
31018 R C E TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA 
EPP 130264/2020, 30263/2020, 30266/2020, 
30267/2020, 30265/2020, 30262/2020, 64343/2010, 
64342/2010, 64341/2010; 32866 GIDEAO SER-
VICO DE SEGURANCA S C LTDA 130811/2020, 
30810/2020, 30809/2020, 30808/2020, 30807/2020, 
30806/2020, 30805/2020, 30804/2020, 30803/2020, 
30802/2020, 30801/2020, 30800/2020, 30799/2020, 
30820/2020, 30819/2020, 30818/2020, 30817/2020, 
30822/2020, 30821/2020, 30816/2020, 30815/2020, 
30814/2020, 30813/2020, 30812/2020; 34589 
NEXTEL TELECOMUNICOES LTDA 128232/2020, 
28234/2020, 28235/2020, 28236/2020, 28233/2020; 
38230 TRIBOMATTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA 131751/2021; 38241 MAGAZINE UNIÃO 
DAS LOJAS LTDA 131721/2021, 31720/2021, 
31726/2021, 31725/2021, 31724/2021, 31723/2021, 
31722/2021; 38363 VOE CARGO EXPRESS LTDA 
ME 131718/2021; 39027 INNOVAR COMER-
CIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 123165/2018, 
23164/2018, 23163/2018, 23162/2018, 23161/2018, 
23160/2018; 39715 M S MECANICA E ELETRICA 
DE AUTOS S S LT 131929/2021; 41256 CHAGAS E 
LIMA LOGISTICA LTDA - ME 129126/2020; 41598 
EUROTECNICS COMERCIO E SERVIÇOS DE 
EQUIP 131350/2020, 31349/2020, 31348/2020, 
31347/2020, 31346/2020, 31345/2020, 31344/2020, 
31343/2020; 41628 MARCELO APARECIDO MANO-
EL - ME 131769/2021, 31768/2021; 41982 SR FARIA 
PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME 131446/2020, 
31445/2020, 31444/2020, 31443/2020, 31442/2020, 
31441/2020, 31440/2020, 31439/2020, 31438/2020, 
31437/2020, 31436/2020, 31435/2020, 31434/2020, 
31433/2020, 31432/2020, 31431/2020, 31430/2020, 
31429/2020, 31428/2020, 31450/2020, 31449/2020, 
31448/2020, 31447/2020; 45211 STELARI SER-
RALHERIA INDUSTRIAL LTDA 130678/2020, 
30676/2020, 30675/2020, 30673/2020, 30672/2020, 
30671/2020, 30670/2020; 45533 RHODES TER-
CEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E 
LIMPEZA LTDA - EPP 131895/2021, 31894/2021, 
31893/2021, 31896/2021; 46085 R N DE SOUSA 
SUCOS ME 128126/2020, 28125/2020, 28124/2020, 
28123/2020, 28122/2020, 28127/2020; 47023 FE-
NIX ILUMINAÇÃO LTDA 131727/2021, 31728/2021, 
31729/2021; 48049 ROYTON QUIMICA FAR-
MACÊUTICA LTDA 131552/2020, 31551/2020, 
31550/2020, 31549/2020, 31548/2020, 31547/2020, 
31546/2020, 31545/2020, 31544/2020, 31543/2020, 
31542/2020, 31541/2020, 31540/2020; 48123 
FRANCISCO DE SOUZA MACIEL TRANSPOR-
TES ME 131823/2021, 31821/2021, 31818/2021, 
31812/2021, 31810/2021, 31809/2021, 31808/2021, 
31807/2021, 31806/2021, 31805/2021, 31804/2021; 
49116 ZAULI SALGADOS LTDA ME 122570/2018, 
22569/2018, 22572/2018, 22571/2018; 50460 AUTO 
POSTO CARLA LTDA. 131122/2020, 31121/2020, 
31120/2020, 31119/2020, 31118/2020; 50606 ADÃO 
LUIS VIEIRA 41059/2008, 30605/2020, 30608/2020, 
30607/2020, 30606/2020; 52565 DIAMTEC FERRA-
MENTARIA INDUSTRIA E COMERC 129121/2020, 
29120/2020, 29118/2020, 29117/2020, 29115/2020, 
29114/2020, 29112/2020, 29122/2020; 52649 
SERVIÇO DE TAXI EXECUTIVO E AUTO SO-
CORRO 131860/2021, 31859/2021, 31858/2021, 
31857/2021; 52948 RM LIMA SERVIÇOS ADMI-

NISTRATIVOS LTDA 131801/2021, 31800/2021, 
31798/2021; 53611 LEANDRO SANTIAGO DE 
SOUZA 127901/2020, 27895/2020, 27884/2020, 
27869/2020, 27912/2020; 54649 PROVAR NEGO-
CIOS DE VAREJO LTDA 131778/2021, 31777/2021, 
31776/2021, 31775/2021, 31774/2021, 31773/2021, 
31772/2021, 31771/2021, 31770/2021; 54863 PRE-
SENCE INDUSTRIA E COMERCIO SA 131716/2021, 
31715/2021, 31714/2021, 31713/2021, 31711/2021, 
31710/2021, 31709/2021, 31708/2021, 31707/2021, 
31706/2021, 31717/2021; 56348 EDUARDO ALE-
XANDRE SILVA ME 131928/2021, 31927/2021, 
31926/2021, 31925/2021; 56880 J3D PRO-
JETOS E TECNOLOGIA LTDA 131940/2021, 
31939/2021, 31938/2021, 31937/2021, 31936/2021, 
31935/2021, 31934/2021, 31933/2021, 31932/2021, 
31931/2021; 57000 CARLOS AUGUSTO MEN-
DES 131909/2021; 57226 J AMPARO DE SOUZA 
TRANSPORTES ME 131633/2020, 31634/2020, 
31635/2020, 31636/2020, 31637/2020, 31638/2020, 
31639/2020, 31640/2020, 31641/2020, 31642/2020, 
31643/2020, 31644/2020, 31645/2020, 31632/2020; 
58086 RENATA FIGUEIREDO PAIM 131336/2020, 
31339/2020, 31338/2020, 31337/2020; 58699 
R M TACCO UTILIDADES ME 130887/2020, 
30886/2020, 30890/2020, 30889/2020, 30888/2020, 
30892/2020, 30891/2020, 30893/2020, 30885/2020; 
58744 ELECE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI-
COS LTDA 129526/2020, 29527/2020, 29528/2020, 
29525/2020; 59792 SAPNET SISTEMAS E SOLU-
ÇÕES INTEGRADAS LT 126208/2019, 26207/2019, 
26206/2019, 26219/2019, 26224/2019, 26223/2019, 
26222/2019, 26221/2019, 26220/2019, 26218/2019, 
26211/2019, 26212/2019, 26213/2019, 26210/2019, 
26209/2019; 60628 PROSSERVE TERCEIRIZACAO 
LTDA 131907/2021, 31906/2021, 31905/2021; 60758 
ADRIANA DE PAULA CASSIANO 131899/2021, 
31898/2021, 31897/2021; 62433 RPT-JOB PRES-
TACAO DE SERVICOS LTDA - ME 127486/2019, 
27485/2019, 27484/2019, 27483/2019, 27482/2019, 
27481/2019, 27480/2019, 27479/2019, 27478/2019, 
27491/2019, 27490/2019, 27489/2019, 27488/2019, 
27487/2019; 63535 DIVISÃO LUB SERVIÇOS IN-
FORMATIVOS LTDA M 131817/2021, 31815/2021, 
31811/2021; 64104 BRASILINO RODRIGUES DE 
SOUSA 131862/2021, 31861/2021; 65478 QZH 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 122549/2018, 
22548/2018; 65573 A L CHACON-HORTIFRUTI E 
TRANSPORTES ME 131851/2021, 31849/2021, 
31850/2021, 31852/2021; 66852 POLIMAGNE-
TE AMERICA DO SUL COMERCIO E IMPORTA-
ÇÃO DE IMAS LTDA 123096/2018, 23095/2018, 
23094/2018, 23093/2018, 23092/2018; 67125 
VIVIANE BIJUTERIAS EIRELI ME 126441/2019, 
26439/2019, 26442/2019, 26443/2019; 68349 
EMD INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI-
NAS LTDA - ME 131597/2020, 31596/2020, 
31595/2020, 31594/2020, 31593/2020, 31592/2020, 
31591/2020, 31590/2020, 31589/2020, 31588/2020, 
31587/2020, 31586/2020, 31585/2020, 31606/2020, 
31605/2020, 31604/2020, 31603/2020, 31602/2020, 
31601/2020, 31600/2020, 31599/2020, 31598/2020; 
72034 EVER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA 
- EPP 128271/2020, 28322/2020, 28323/2020, 
28324/2020, 28264/2020, 28265/2020, 28266/2020, 
28267/2020, 28268/2020, 28269/2020, 28272/2020, 
28321/2020, 28270/2020; 73272 RENATO DAN-
TAS PINHEIRO & CIA LTDA - ME 131109/2020, 
31110/2020; 77955 KATIA NUNES DA SILVA 
131784/2021; 78706 FABIO PAULINO DE SOUZA 
21823477801 131848/2021. Diadema, 23 de Feve-
reiro de 2021, LUIZ FERNANDO GROBA - CHEFE 
DA DIVISÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 084/2020 – PC126/2020. Objeto: 
Forn. De Pneus P/os Veículos Da Frota Munici-
pal. Ata RP 176/2020 entre Município Diadema e 
Constantino Pneus Eireli; Ata RP 177/2020 entre 
Município Diadema e Na Ativa Coml. Eireli; Ata RP 
178/2020 entre Município Diadema e Copal Com. 
De Pneus E Assessórios Ltda. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e va-
lores registrados e publicados no Diário Regional de 
22/08/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 090/2020 - PC: 171/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. p/Laboratório. Ata RP 179/2020 entre 
Município Diadema e Medical Chizzolini Ltda. Ata 
RP 180/2020 entre Município Diadema e Brit Asses-

sorias, Consultorias e Representações Eireli. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 22/08/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0212/2020 - PC: 0320/2020. Obje-
to: R. De P. P/O Forn. De Pneus De Motos E De 
Veículos Quatro Rodas. Homologado o pregão em 
epígrafe declarando a licitação deserta de acordo c/
Desp. Pregoeiro (a).
Pr. Eletrônico: 0191/2020 - PC: 0280/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Colunas Metálicas E Afins 
Para Uso Da Sinalização Vertical E Semafórica. Ho-
mologado o pregão em epígrafe declarando a lici-
tação fracassada de acordo c/Desp. Pregoeiro (a).
Pr. Eletrônico: 0197/2020 - PC: 0294/2020. Obje-
to: R. De P. P/Avaliação Psicológica Para Porte De 
Arma De Fogo Institucional – Guarda Civil Municipal 
De Diadema. Homologo e Adjudico objeto do pregão 
em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 0199/2020 - PC: 0301/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Medicamentos. Homologo e 
Adjudico objeto do pregão em epígrafe de acordo c/
Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 0212/2020 - PC: 0320/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Pneus De Motos E De Veícu-
los Quatro Rodas. Tornamos publico que a Licitação 
em epígrafe foi declarada “deserta”. 
Pr. Eletrônico: 0191/2020 - PC: 0280/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Colunas Metálicas E Afins 
Para Uso Da Sinalização Vertical E Semafórica. Tor-
namos público que a Licitação em epígrafe foi decla-
rada “Fracassada”. 
Pr. Eletrônico: 0197/2020 - PC: 0294/2020. Obje-
to: R. De P. P/Avaliação Psicológica Para Porte De 
Arma De Fogo Institucional – Guarda Civil Munici-
pal De Diadema. Tornamos pública a classificação 
preços ref. pregão em epígrafe: INSTITUTO PSI-
COTÉCNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA, ITEM: 01 
– PREST.SER.TÉC.ESP.AVALIAÇÃO PSICOLÓGI-
CA. Qtde: 300 UN. Vlr. Unitário: R$ 178,00. 
Pr. Eletrônico: 0199/2020 - PC: 0301/2020. Objeto: 
R. De P. P/O Forn. De Medicamentos. Tornamos 
pública a classificação preços ref. pregão em epí-
grafe: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ITEM: 03 
– ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/ 5ML-100ML-XARO-
PE. Qtde: 600 FRA. Vlr. Unitário: R$ 6,02. Marca: 
VALPROATO DE SÓDIO/HIPOLABOR; CIAMED 
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
ITEM: 12 – OLEATO DE MONOETANOLAMINA 5% 
SOLUÇÃO. Qtde: 4.800 AMP. Vlr. Unitário: R$ 5,80. 
Marca: FARMOQUIMICA/ETHAMOLIN; CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, 
ITENS: 15 – ANFOTERICINA B 50MG PÓ P/SOLU-
ÇÃO INJETÁVEL. Qtde: 4.000 AMP. Vlr. Unitário: 
R$ 26,60. Marca: ANFOTERICINA B 50MG/CRIS-
TALIA; 17 – DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 
50 MG POR ML. Qtde: 4.800 AMP. Vlr. Unitário: R$ 
72,19. Marca: DEXTROCETAMINA CLOR. 50  MG/
ML/CRISTALIA; 18 – ETOMIDATO 2MG POR ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL. Qtde: 4.000 AMP. Vlr. Uni-
tário: R$ 15,39. Marca: CRISTALIA-ETOMIDATO; 
19 –  FENTANILA CITRATO 0,05 MG POR ML. 
Qtde: 48.000 AMP. Vlr. Unitário: R$ 12,91. Marca: 
FENTANILA CITRATO/CRISTALIA; 20 –  ATRACÚ-
RIO DIBESILATO, 10 MG POR ML. Qtde: 64.000 
AMP. Vlr. Unitário: R$ 43,35. Marca: ATRACURIO 
BESILATO/CRISTALIA; TECHPHARMA HOSPITA-
LAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
EIRELI, ITENS: 14 – CLORIDRATO DE CEFEPIMA 
1G + 725MG DE. Qtde: 9.600 AMP. Vlr. Unitário: R$ 
19,00; 26 - SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO. 
Qtde: 22.500 COM. Vlr. Unitário: R$ 0,24; 35 - CLO-
RIDRATO DE CEFEPIMA 1G + 725MG DE. Qtde: 
2.400 AMP. Vlr. Unitário: R$ 19,00; ITENS 14, 26 E 
35, MARCA: GENÉRICO/AUROBINDO; CRISMED 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ITENS: 06 – 
GLICOSE 10% SISTEMA FECHADO 250ML. Qtde: 
3.200 UN. Vlr. Unitário: R$ 4,11. Marca: BECKER; 
25 – CLOPIDOGREL 75MG POR COMPRIMIDO. 
Qtde: 5.000 COM. Vlr. Unitário: R$ 0,88. Marca: 
PLAQ 75MG; PORTAL LTDA, ITENS: 04 – CLOPI-
DOGREL 75MG POR COMPRIMIDO. Qtde: 20.000 
COM. Vlr. Unitário: R$ 0,30. Marca: CLOPIDOGREL 
75MG/SUN; 05 – SERTRALINA 50MG COMPRI-
MIDO. Qtde: 67.500 COM. Vlr. Unitário: R$ 0,105. 
Marca: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG/
GEOLAB; ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ITENS: 09 – 
OMEPRAZOL (SAL SODICO LIOFILIZADO) 40 MG. 
Qtde: 48.000 FR AMP. Vlr. Unitário: R$ 30,25; 30 – 
OMEPRAZOL (SAL SODICO LIOFILIZADO) 40 MG. 
Qtde: 12.000 FR AMP. Vlr. Unitário: R$ 30,25. ITENS 

09 E 30, MARCA: BLAU; ITENS DESERTOS: 01, 
07, 13, 21, 22, 24, 28, 29, 31 A 34, 36 A 42. ITENS 
FRACASSADOS: 02, 08, 16, 23 E 27. 

PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE DIADEMA  - 
CONVOCAÇÃO -
O COMITÊ INTERSECRETARIAL DE COMBATE 
À COVID-19 criado através do Decreto nº 7869 de 
22 de janeiro de 2021, convoca os representantes 
das Secretarias Municipais para reunião a ser rea-
lizada no dia 23 de fevereiro de 2021 às 15h30min 
virtualmente através de link a ser disponibilizado 
aos participantes para tratar da seguinte pauta: Dis-
cussão de plano de ação e estratégias do governo 
relacionadas à COVID-19. REJANE CALIXTO GON-
ÇALVES SECRETÁRIA DE SAÚDE PRESIDENTE 
DO COMITÊ INTERSECRETARIAL DE COMBATE 
À COVID-19

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 23.02.2021 DA 
PÁGINA 08 DO DIÁRIO REGIONAL: ONDE SE LÊ: 
833, CRISTIANE ZAKIMI CORREIA PINTO, 111949, 
Nível 5, LEIA-SE  CRISTIANE ZAKIMI CORREIA 
PINTO, 114.819, Nível 5.

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE: 23 
DE FEVEREIRO DE 2021: PORTARIAS: 877, DES-
COMISSIONA a contar de 01.03.2021 LOURDES 
NOIA DE ARAUJO, Prontuário 111640, Chefe de 
Serviço, SF. 878, NOMEIA a contar de 01.03.2021 
LOURDES NOIA DE ARAUJO, RG nº 8.992.361-3, 
Chefe de Serviço, SF.

PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE DIADEMA  - 
CONVOCAÇÃO -
O COMITÊ INTERSECRETARIAL DE COMBATE À 
COVID-19 criado através do Decreto nº 7869 de 22 
de janeiro de 2021, convoca os representantes das 
Secretarias Municipais para reunião a ser realizada 
no dia 24 de fevereiro de 2021 às 17h30min virtual-
mente através de link a ser disponibilizado aos parti-
cipantes para tratar da seguinte pauta: Deliberações 
e encaminhamentos do Consórcio Intermunicipal do 
Grande ABC. REJANE CALIXTO GONÇALVES SE-
CRETÁRIA DE SAÚDE PRESIDENTE DO COMITÊ 
INTERSECRETARIAL DE COMBATE À COVID-19

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE: 24 DE 
FEVEREIRO DE 2021: PORTARIAS: 879, NOMEIA 
a contar de 23.02.2021 ARQUIMEDES ANDRADE, 
RG nº 6.536.862, Chefe de Divisão, SEPLAGE. 880, 
NOMEIA a contar de 23.02.2021 JOSÉ DONISETE 
PINTO DIAS,  RG nº 14.447.682-4, Chefe de Divi-
são, SS. 881, NOMEIA a contar de 23.02.2021 MA-
RIA DO ROSÁRIO DA COSTA FERREIRA,  RG nº 
60.830.140-1, Chefe de Divisão, SS. 882, NOMEIA 
a contar de 23.02.2021 CRISTIANE APARECIDA 
VIANA MOREIRA,  RG nº 30.597.019-7, Chefe de 
Divisão, SS. 883, REVOGA a contar de 01.02.2021 
a FG nível 3 de MILTON VIEIRA DE SOUZA, Pron-
tuário nº. 105788, SEHAB. 884, REVOGA a contar 
de 01.02.2021 a FG nível 4 de FERNANDO RO-
BERTO DA SILVA, Prontuário nº 118784, SEHAB. 
885, DESIGNA  a contar de 01.02.2021 a FG nível 
3 para FERNANDO ROBERTO DA SILVA, Prontu-
ário nº 118784, SEHAB. 886, REVOGA a contar de 
01.02.2021 FG nível 5 de GENESIO LOPES, Pron-
tuário nº. 103113, SSO. 887, REVOGA a contar de 
01.02.2021 FG nível 5 de PEDRO VICENTE NETO, 
Prontuário nº. 5520, SSO. 888,  DESIGNA  a contar 
de 01.02.2021 a FG nível 5 para MARIA DO CARMO 
LIMA, Prontuário nº 116963, SSO. 889, DESIGNA  
a contar de 01.02.2021 a FG nível 5 para PEDRO 
MEDEIROS DOS SANTOS, Prontuário nº 113918, 
SSO.

instituto de Previdência 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

TERMO DE ACORDO DE REPARCELA-
MEN-TO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PRE-
VIDEN-CIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 
00349/2021)
DEVEDOR: Diadema/SP
CREDOR: IPRED – Instituto de Previdência 
do Servidor Municipal de Diadema
As partes acima identificadas firmam o pre-
sente Termo de Acordo de Reparcelamento 
e Confissão de Débitos Previdenciários com 
fundamento na Lei n° L.C. 488/2021 e em 
conformidade com as cláusulas e condições 
abaixo:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
O IPRED - Instituto de Previdência do Servi-
dor Municipal de Diadema é CREDOR junto 
ao DEVEDOR Municípios de Diadema da 
quantia de R$ 92.967.148,96 (noventa e dois 
milhões e novecentos e sessenta e sete mil 
e cento e quarenta e oito reais e noventa e 
seis centavos), correspondentes aos valores 
de Contribuição Patronal (200 meses) devi-
dos e não repassados ao Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS dos servidores 
públicos, relativos ao período de 01/2014 a 
11/2016, cujo detalhamento encontra-se no 
Demonstrativo Consolidado do Parcelamento 
- DCP anexo. Pelo presente instrumento o/a 
Municípios de Diadema confessa ser DEVE-
DOR do montante citado e compromete-se 
a quitá-lo na forma aqui estabelecida. O DE-
VEDOR renuncia expressamente a qualquer 
contestação quanto ao valor e procedência 
da dívida e assume integral responsabilida-
de pela exatidão do montante declarado e 
confessado, ficando, entretanto, ressalvado 
o direito do CREDOR de apurar, a qualquer 
tempo, a existência de outras importâncias 
devidas e não incluídas neste instrumento, 
ainda que relativas ao mesmo período.
Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO
O montante de R$ 92.967.148,96 (noventa e 
dois milhões e novecentos e sessenta e sete 
mil e cento e quarenta e oito reais e noventa 
e seis centavos), será pago em 200 (duzen-
tos) parcelas mensais e sucessivas de R$ 
464.835,74 (quatrocentos e sessenta e quatro 
mil e oitocentos e trinta e cinco reais e setenta 
e quatro centavos) atualizadas de acordo com 
o disposto na Cláusula Terceira. A primeira 
parcela, no valor R$ 464.835,74 (quatrocen-
tos e sessenta e quatro mil e oitocentos e trin-
ta e cinco reais e setenta e quatro centavos), 
vencerá em 28/02/2021 e as demais parcelas 
na mesma data dos meses posteriores, com-
prometendo-se o DEVEDOR a pagar as par-
celas nas datas fixadas, atualizadas conforme 
o critério determinado na Cláusula Terceira. O 
DEVEDOR se obriga, também, a consignar 
no orçamento de cada exercício financeiro, 
as verbas necessárias ao pagamento das 
parcelas e das contribuições que vencerem 
após esta data. A dívida objeto do reparcela-
mento constante deste instrumento é definiti-
va e irretratável, assegurando ao CREDOR a 
cobrança judicial da dívida, atualizada pelos 
critérios fixados na Cláusula Terceira até a 
data da inscrição em Dívida Ativa. Fica acor-
dado que o DEVEDOR e o CREDOR presta-
rão ao Ministério da Previdência Social todas 
as informações referentes ao presente acordo 
de reparcelamento através dos documentos 
constantes nas normas que regem os Regi-
mes Próprios de Previdência Social.
Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS 
VALORES
A apuração do novo saldo devedor, será 
calculado a partir da diferença entre o valor 
originalmente consolidado do termo de par-
celamento em vigor e o valor total das pres-
tações pagas posteriormente, ajustadas a 
valor presente na data de formalização do 
termo em vigor, sendo essa diferença atua-
lizada até a data de consolidação do repar-
celamento pelo IPC-FIPE acumulado, acres-
cidos de juros legais simples de 0,50% ao 
mês (valor expresso). Parágrafo primeiro - As 
parcelas vincendas determinadas na Cláusu-
la Segunda serão atualizadas pelo IPC-FIPE 
acumulado desde o mês da consolidação dos 
débitos até o mês anterior ao do vencimento 
da respectiva parcela em que tenha sido dis-
ponibilizado pelo órgão responsável por sua 
apuração acrescido de juros legais simples 
de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por 
cento ao mês), acumulados desde o mês da 
consolidação até o mês anterior ao do venci-
mento da respectiva parcela, visando manter 
o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 
segundo - Em caso de atraso no pagamen-
to de quaisquer das parcelas, sobre o valor 
atualizado até a data de seu vencimento, inci-
dirá atualização pelo IPCA acumulado desde 
o mês do vencimento até o mês anterior ao 
do pagamento da respectiva parcela em que 
tenha sido disponibilizado pelo órgão respon-
sável por sua apuração e acréscimo de juros 
legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgu-
la cinquenta por cento ao mês), acumulados 
desde o mês do vencimento até o mês ante-
rior ao do pagamento e multa de 0,50% (zero 
vírgula cinquenta por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM
O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM como garantia de paga-
mento dos valores: a) das prestações acorda-
das neste termo de acordo de parcelamento e 
não pagas no seu vencimento, atualizadas na 
forma da cláusula terceira; b) das contribui-
ções previdenciárias não incluídas neste ter-
mo de acordo de parcelamento e não pagas 
no seu vencimento, devidamente atualizadas, 
na forma da legislação do ente. A vinculação 
será formalizada por meio do fornecimento ao 
agente financeiro responsável pela liberação 
do FPM da “Autorização para Débito na Con-
ta de Repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM”, conforme anexo a este 
termo, e deverá permanecer em vigor até a 
quitação integral do acordo de parcelamento.
Cláusula Quinta - DA RESCISÃO
Constituem motivo para rescisão deste termo 
de acordo de parcelamento, independente-
mente de intimação, notificação ou interpe-
lação judicial ou extrajudicial, quaisquer das 
seguintes situações: a) a infração de qualquer 
das cláusulas do termo; b) a falta de paga-
mento de 3 (três) restações consecutivas ou 
alternadas; c) a ausência de repasse integral 
das contribuições devidas ao RPPS, das 
competências a partir de abril de 2017, por 3 
(três) meses consecutivos ou alternados.
Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE
A assinatura do presente termo de acordo 
pelo DEVEDOR importa em confissão definiti-
va e irretratável do débito, sem que isso impli-
que em novação ou transação, configurando 
ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos 
artigos 348, 353 e 354, do Código de Proces-
so Civil, devendo o montante parcelado ser 
devidamente reco-nhecido e contabilizado 
pelo ente federativo como dívida fundada com 
a unidade gestora do RPPS.
Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE
O presente termo de acordo de reparcela-
mento e confissão de débitos previdenciários 
entrará em vigor na data de sua publicação.
Cláusula Oitava - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventu-
ra venham surgir no decorrer da execução do 
presente termo, as partes, de comum acordo, 
elegem o foro de sua Comarca.
Para fins de direito, este instrumento é firma-
do em 2 (duas) vias de igual teor e forma e 
diante de 2 (duas) testemunhas.
Diadema - SP / 29/01/2021
Prefeitura Municipal de Diadema JOSÉ DE 
FILIPPI JR.
IPRED - Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal de Diadema RUBENS XAVIER 
MARTINS

“futura construtora e incorPo-
radora Ltda TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU AO SEMASA, A AUTORIZA-
ÇÃO AMBIENTAL, PARA EMPREENDI-
MENTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
Á RUA ESPANHA 629, PARQUE DAS 
NAÇŌES - SANTO ANDRÉ, SP E DECLA-
RA ABERTO O PRAZO DE 30 DIAS PARA 
MANIFESTAÇÃO ESCRITA, ENDEREÇA-
DA AO SEMASA”

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
RESOLUÇÃO n° 004 DE  22/02/2021- Nomeia Membros 
para compor a Comissão Mista de Supervisão Técnica e 
Administrativa dos Convênios de Cooperação Técnica e Fi-
nanceira, celebrados pela Fundação Centro de Educação do 
Trabalhador Professor Florestan Fernandes com entidades 
de cunho social, educacional ou assistencial, para prestação 
de serviços à população. Manoel Eduardo Marinho, Diretor 
Presidente, no uso e gozo de suas atribuições legais, RE-
SOLVE: Nomear  representantes da Fundação Centro de 
Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes 
e do CIDAP-Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem 
Profissional, para integrar a Comissão Mista de Supervisão 
Técnica e Administrativa dos Convênios de Cooperação 
Técnica e Financeira, celebrados com entidades de cunho 
social, educacional ou assistencial, para prestação de ser-
viços à população, conforme disposto no parágrafo 2º, do 
Artigo 2º, da Lei Municipal nº 1621, de 30 de Dezembro de 
1997. I – REPRESENTANTES DA PARCEIRA PÚBLI-
CA - RUBENS SILVÉRIO DE FARIA FILHO, Prontuário 
2.000.021, brasileiro, solteiro, Diretor Secretário, portador 
da Cédula de Identidade RG. nº 22.865.053-7, inscrito no 
CPF/MF sob nº 269.726.398-59, residente na Rua Bom 
Pastor, nº 2056 – Apto. 125 – Ipiranga Cep: 04203-002 – 
São Paulo – SP. JOÃO PEDRO MERENDA, Prontuário 
2.000.024, brasileiro, casado, Chefe de Serviços Técnicos 
Especializados, portador da Cédula de Identidade RG. nº 
9.076.769-x, inscrito no CPF/MF sob o nº 758.361.148-20, 
residente na Rua das Limeiras, 183 – Jardim ABC, Cep: 
09940-520 – Diadema – SP. II – REPRESENTANTE DA 
ENTIDADE PARCEIRA - CHUEN KAI OHTSUKI, 
brasileira, casada, Coordenadora de Projetos, portadora da 
Cédula de Identidade RG. nº 4.252.374-6, inscrita no CPF/
MF sob o nº 006.458.748-76, residente na Alameda Topázio, 
nº 215 - Bairro Residencial 9- Alphaville, Cep: 06540-235 – 
Santana de Parnaíba – SP. Art. 2º. Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação. Diadema, 22 de fevereiro 
de 2021. Manoel Eduardo Marinho - Diretor Presidente.

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras nº 002/2021 – Contrato nº 001/2021 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: T. B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME. 
– Contratação de empresa especializada em higienização 
e desinfecção do Covid-19 nas dependências da Fundação 
Florestan Fernandes – Vigência: 02/02/2021 a 31/07/2021 – 
Valor do Contrato: R$ 9.000,00 (Nove mil reais) – Manoel 
Eduardo Marinho – Diretor Presidente.

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Processo de Compras nº 001/2019 – Contrato nº 001/2019 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO 
LTDA. – Contratação de Posto Automotivo para abasteci-
mento de combustível para veículo da Fundação Florestan 
Fernandes. – Vigência: 17/02/2021 a 16/02/2022 – Valor 
do Contrato: R$ 12.325,25 (Doze mil trezentos e vinte e 
cinco reais e vinte e cinco centavos) – Manoel Eduardo 
Marinho – Diretor Presidente

continuaÇÃo ä
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RECANTO SOMASQUINHO - BALANÇO PATRIMONIAL 
A T I V O                                                                             31 12 2020    31 12 2019
ATIVO CIRCULANTE                                              516.892,11    102.460,63
BENS NUMERARIOS                                                         5,51            586,59
Caixa                                                                                          5,51            586,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO                               19.500,80      25.136,09
Banco do Brasil  - recursos livres                                        0,00         4.773,64
Banco Itau                                                                19.500,80      20.362,45
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA                             495.885,80      75.237,95
Poupança Banco do Brasil                                             485.914,27      27.145,09
Poupança Bco Brasil -  Var. 01                                 4.240,74               0,00
Poupança Bco Brasil - Nossa Caixa - Var. 51                 5.730,79      48.092,86
DIREITOS REALIZÁVEIS                                                 1.500,00        1.500,00
Emprestimos a Empregados                                                 1.500,00            1.500,00 
ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             142.555,78    175.905,94
IMOBILIZADO                                                              411.807,52    411.807,52
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                           (269.251,74)   (235.901,58)
TOTAL DO ATIVO                                                             659.447,89    278.366,57
P A S S I V O                                                              31 12 2020     31 12 2019
PASSIVO CIRCULANTE                                               27.264,60           208,79
DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS                               27.264,60           208,79
FGTS a Recolher                                                                12.656,48                0,00
I.N.S.S. a Recolher                                                                  9.449,73                 0,00
Mensalidade Sindical a Recolher                                    100,00              60,00
I.R.F a Recolher                                                                  2.800,00                0,00
Contribuição Sindical e Assistencial a Recolher                    148,79                148,79
PIS s/ folha a Recolher                                                 2.109,60  
PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                        0,00                  0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL                                             632.183,29     278.157,78 
Superávit/(Déficit) Acumulado                             632.183,29      373.601,61 
Demonstrativo dos ultimos 04 anos   
Deficit exercicio de 2017                                             (22.648,20)    (22.648,20)
Superavit exercicio de 2018                                              401.800,11     401.800,11
Déficit exercicio de 2019                                              -95.443,83     -95.443,83
Superavit exercicio de 2020                                              354.025,51  
TOTAL DO PASSIVO                                             659.447,89     278.366,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como
, as demais Demonstrações Financeiras, 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
                                                                                            31.12.2020    31.12.2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA                          2.828.640,36  2.831.696,63
RECEITAS GERAIS                                          2.828.640,36  2.831.696,63
Doações de Pessoas Jurídicas                             253.890,28    472.010,59
Doações de Pessoas Físicas                                               51.350,45       83.507,31
Rendas de Eventos e Promoções                               12.192,50      74.124,70
Convenio PMSA - Termo de Colaboração 142/2020            50.590,52               0,00
Convênio Sec. Educação -PMSA - 213/2018          2.059.666,92  1.731.127,22
Convenio Sec. Inclusão Social -  VIA FUMCAD  - 013/2018        0,00         4.910,96
Beneficio Rec. Serviços Voluntários                               18.000,00       36.000,00
Encargo Social Patr. Isento                                             380.031,54    424.422,61
Crédito Nota Fiscal Paulista                                                 2.918,15        5.593,24
DESPESAS OPERACIONAIS                          2.474.614,85  2.927.140,46
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO          2.043.335,05  2.318.598,95
Salários                                                                           1.094.605,64  1.282.413,92
Férias                                                                              128.183,00      89.912,00
13º Salário                                                              105.418,05      88.219,15
Quitações trabalhistas                                                 8.855,25      42.603,99
INSS                                                                                         0,00         1.493,52
FGTS Fundo de Gar Tempo Serviço                              114.990,35     159.037,29
Vale Transporte                                                                  1.785,48        22.975,21
Vale Refeição                                                              102.138,65         85.496,42
Assistência Médica e Medicamentos                               62.177,33       61.046,29
Contribuição ao PIS                                               14.169,76       12.561,55
Auxilio Creche                                                                12.980,00       12.417,00
Beneficio Concedido Serviço Voluntário                               18.000,00       36.000,00
Encargo Social Patrim. E Isento                             380.031,54     424.422,61
DEPESAS ADMINISTRATIVAS                             428.055,47     607.500,41
Honorários Pessoa Juridica                                               15.950,00      17.400,00
Serviços Prest. Pessoa Física                               20.086,00       65.321,47
Serviços Prest. Pessoa Jurídica                               34.744,71         79.646,10
Despesas com veículos                                                    876,00         2.082,80
Depreciação                                                                 33.350,16        39.687,03
Conduções e Refeições                                                         0,00              57,00
Viagens e Estadias                                                                       62,20            117,70
Anuncios e Publicações                                                     313,20          3.421,44
Gastos com telefone                                                  5.154,31          4.946,45
Agua e esgoto                                                                  7.664,61        10.722,87
Material de consumo                                                65.476,47     211.008,17
Material  de escritório                                                 2.970,96         5.777,35
Associações de Classe                                                 1.300,00            516,01
Despesas com seguros                                                13.122,61       10.688,77
Custas de cartório                                                                     467,32           515,59
Correios                                                                                    2,05            489,60
Impressos                                                                     810,00         1.400,00
Combustíveis e lubrificantes                                                  1.960,00        5.451,82
Pedágio                                                                                         0,00             10,80
Licenciamento de Veículos                                                      99,65           117,97
Generos alimentícios                                             172.955,07      88.943,19
Material didático                                                                  1.764,82        2.732,50
Xerox e fotocópias                                                                         0,00           424,75
Material de Limpeza                                                 2.954,79       10.421,03
Brinquedos p/ Crianças                                                 9.043,00       45.600,00
Serv Prestados por Terceiros - Termo 142/20                 6.500,00               0,00
Generos Alimenticios - Termo 142/20                               23.481,29                0,00
Material Didatico - Termo 142/20                                 3.148,20                0,00
Combustível -  Termo 142/20                                                 1.300,00                0,00
Tarifa Bancária - Termo 142/20                                    188,05               0,00
Material de Consumo - Termo 142/20                                 2.310,00               0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
                                                                                            31.12.2020    31.12.2019
DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                                    227,17         1.518,79
Imposto de Renda                                                                     174,47             291,03
Multas de Mora                                                                         0,00             254,36
Impostos e Taxas Diversas                                                         0,00              506,35
IOF                                                                                       52,70             467,05
DESPESAS FINANCEIRAS                                                 7.168,45       10.896,87
Tarifas Bancárias                                                                  7.168,45       10.896,87
RECEITAS FINANCEIRAS                                               (4.171,29)   (11.374,56)
Rendimentos Sobre Aplicações                               (4.171,29)   (11.374,56)
Rendimentos Sobre Aplicações - SCFV                                              -        -   
TOTAL DAS DESPESAS                                          2.474.614,85  2.927.140,46
SUPERAVIT  OU DEFICIT DO EXERCICIO             354.025,51    (95.443,83)
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como, as demais 

Demonstrações Financeiras, Retro Transcritas e Apresentadas 
 até 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICT) DOS EXERCICIOS FINDOS EM 2019 E 2020 
EM REAIS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CFC 1409/12

                                                                                            31.12.2020    31.12.2019
RECEITAS OPERACIONAIS                               Nota   
Com restrição                                           explicativa   
Programas de assistencia Social    
Convenio PMSA - Termo de Colaboração 142/2020            50.590,52               0,00
Convênio Sec. Educação -PMSA - 213/2018          2.059.666,92   1.731.127,22 
Convenio Sec. Inclusão Social -  VIA FUMCAD  - 013/2018        0,00         4.910,96 
                                                                                         2.110.257,44  1.736.038,18
Sem restrição    
Doações de Pessoas Jurídicas              253.890,28    472.010,59
Doações de Pessoas Físicas                                51.350,45       83.507,31
Rendas de Eventos e Promoções                12.192,50       74.124,70
Crédito Nota Fiscal Paulista                                  2.918,15           5.593,24
Benefício Rec. Serviços Voluntários                18.000,00      36.000,00
Encargo Social Patr. Isento                              380.031,54     424.422,61
Receitas financeiras                                  4.171,29       11.374,56  
                                                                                            722.554,21  1.107.033,01
Total das receitas                                            2.832.811,65  2.843.071,19
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS    
Despesas administrativas                            (612.567,39)   (631.408,25)
Despesas convênio Sec. Educação -PMSA - 056/2009 
-com restrição                                         (1.788.545,43)   (2.255.004,08)
Despesas convênio PMSA - Termo 
de Colaboração 142/200                                                    (36.927,54)                       -   
Depesas com depreciações                              (33.350,16)    (39.687,03)
Despesas tributárias                                   (227,17)      (1.518,79)
Despesas financeiras                                (7.168,45)   (10.896,87)
Total da despesas                                         (2.478.786,14)   (2.938.515,02)
Superávit/(defict) do exercicio              354.025,51    (95.443,83)
Ajustes patrimoniais                                               -        -   
Resultado abrangente                              354.025,51    (95.443,83)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
                                                                                            31.12.2020    31.12.2019
DESPESAS OPERACIONAIS                             645.917,55    671.095,28
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO             398.031,54     460.422,61
Beneficio Concedido Serviço Voluntário                               18.000,00      36.000,00
Encargo Social Patrim. E Isento                             380.031,54     424.422,61
DEPESAS ADMINISTRATIVAS                              247.886,01    210.672,67
Honorários Pessoa Juridica                                                15.950,00       17.400,00
Despesas com veículos                                                     876,00         2.082,80
Depreciação                                                                 33.350,16      39.687,03
Conduções e Refeições                                                         0,00             57,00
Viagens e Estadias                                                                       62,20             128,50
Despesas com seguros                                                13.122,61      10.688,77
Custas de cartório                                                                     467,32           515,59
Combustíveis e lubrificantes                                                  1.960,00          5.451,82
Licenciamento de Veículos                                                      99,65            117,97
Generos alimentícios                                             172.955,07        88.943,19
Brinquedos p/ Crianças                                                  9.043,00        45.600,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
                                                                                            31.12.2020                    31.12.2019
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                                 3.224,33          1.041,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                                     227,17         1.518,79
Imposto de Renda                                                                     174,47             291,03 
Multas de Mora                                                                         0,00              254,36
Impostos e Taxas Diversas                                                         0,00              506,35
IOF                                                                                       52,70              467,05
DESPESAS FINANCEIRAS                                                  7.168,45        10.896,87
Tarifas Bancárias                                                                  7.168,45       10.896,87
RECEITAS FINANCEIRAS                                               (4.171,29)     (11.374,56)
Rendimentos Sobre Aplicações                               (4.171,29)    (11.374,56)
TOTAL DAS DESPESAS                                             649.141,88    672.136,38
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
                                                                                             31.12.2020       31.12.2019
DESPESAS OPERACIONAIS      
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO          1.645.303,51  1.858.176,34
Salários                                                                           1.094.605,64  1.282.413,92
Férias                                                                              128.183,00         89.912,00
13º Salário                                                              105.418,05         88.219,15
Quitações trabalhistas                                                  8.855,25        42.603,99
INSS                                                                                         0,00            1.493,52
FGTS Fundo de Gar Tempo Serviço                              114.990,35   159.037,29
Vale Transporte                                                                  1.785,48         22.975,21
Vale Refeição                                                              102.138,65     85.496,42
Assistência Médica e Medicamentos                               62.177,33            61.046,29
Contribuição ao PIS                                                               14.169,76       12.561,55
Auxilio Creche                                                                12.980,00        12.417,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS                             180.169,46    396.827,74
Serviços Prest. Pessoa Física                                               20.086,00       65.321,47
Serviços Prest. Pessoa Jurídica                               34.744,71      79.646,10
Anuncios e Publicações                                                    313,20        3.421,44
Gastos com telefone                                                  5.154,31           4.946,45
Agua e esgoto                                                                  7.664,61         10.722,87
Material de consumo                                               65.476,47     211.008,17
Material  de escritório                                                 2.970,96           5.777,35
Associações de Classe                                                 1.300,00              516,01
Correios                                                                                          2,05             489,60
Impressos                                                                     810,00          1.400,00
Material didático                                                                  1.764,82            2.732,50
Xerox e fotocópias                                                                         0,00             424,75
Material de limpeza                                                                  2.954,79       10.421,03
Serv Prestados por Terceiros - Termo 142/20                 6.500,00               0,00
Generos Alimenticios - Termo 142/20                               23.481,29                 0,00
Material Didatico - Termo 142/20                                 3.148,20                0,00
Combustível -  Termo 142/20                                                 1.300,00               0,00
Tarifa Bancária - Termo 142/20                                    188,05                0,00
Material de Consumo - Termo 142/20                                 2.310,00                  0,00
TOTAL DAS DESPESAS                                          1.825.472,97  2.255.004,08

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
                                                                                             31.12.2020                   31.12.2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    417.655,81                    (63.524,37)
RECEBIMENTOS                                            2.262.733,21                2.325.674,02
Doações de Pessoas Juridicas                86.014,67                    472.010,59
Doações de Pessoas Fisicas                                51.350,45                      37.907,31
Rendas de Eventos e Promoções                12.192,50                      74.124,70
Creditos Notas Fiscais Paulista   2.918,15  5.593,24  
Credito de Doação do Imposto de Renda Pessoa Fisica             -           4.910,96
Convênio Sec. Educação -PMSA - 213/2018           2.059.666,92                 1.731.127,22
Convênio PMSA - Termo de Colaboração 142/2020             50.590,52                                     -
PAGAMENTOS                                           1.845.077,40                 2.389.198,39
Salarios                                                            1.082.355,91                 1.282.413,92
Férias                                                               128.183,00                       89.912,00
13º Salário                                              105.418,05                      88.219,15
Quitações trabalhistas                                  8.855,25                       42.603,99
INSS                                                                               -              9.341,83
FGTS Fundo de Gar Tempo Serviço              102.333,87                     159.037,29
Vale Transporte                                                  1.785,48                       22.975,21
Vale Refeição                                              102.138,65                      85.496,42
Assistencia Medica e Medicamentos                62.177,33                        61.046,29
Contribuição ao PIS                                                12.060,16                        12.561,55
Contribuição Confederativa/Assist?Sindical              -          1.127,48
Auxilio Creche                                                12.980,00                      12.417,00
Honorários Pessoa Juridica                                15.950,00                       17.400,00
Serviços Prest. Pessoa Física                                20.086,00                       65.321,47
Serviços Prest. Pessoa Jurídica                34.744,71                       79.646,10
Despesas com veículos                                     876,00                          2.082,80
Conduções e Refeições                                               -                57,00
Viagens e Estadias                                                       62,20                            117,70
Anuncios e Publicações                                     313,20                          3.421,44
Gastos com telefone                                  5.154,31                          4.946,45
Agua e esgoto                                                   7.664,61                        10.722,87
Material de consumo                                65.476,47                         211.008,17
Material  de escritório                                  2.970,96                        5.777,35
Associações de Classe                                  1.260,00                           348,89
Despesas com seguros                                 13.122,61               10.688,77
Custas de cartório                                                     467,32                            515,59
Correios                                                                           2,05                                489,60
Impressos                                                      810,00                           1.400,00
Combustíveis e lubrificantes                                  1.960,00                         5.451,82
Licenciamento de Veículos                                       99,65                               117,97
Pedágio                                                                               -                10,80
Generos alimentícios                                  5.079,46                         88.943,19
Material didático                                                  1.764,82                        2.732,50
Xerox e fotocópias                                                               -                424,75
Material de limpeza                                                  2.954,79                       10.421,03
Brinquedos p/ Crianças                                  9.043,00                                     -
Serv Prestados por Terceiros - Termo 142/20  6.500,00                                       -
Generos Alimenticios - Termo 142/20                23.481,29                                       -
Material Didatico - Termo 142/20                  3.148,20                                             -
Combustível -  Termo 142/20                                  1.300,00                                       -
Tarifa Bancária - Termo 142/20                     188,05                                      -
Material de Consumo - Termo 142/20                  2.310,00                                    -
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
NÃO OPERACIONAIS                                                          (3.224,33)                      (1.041,10)
RECEBIMENTOS                                                  4.171,29                       11.374,56
Rendimentos Sobre Aplicações                  4.171,29                         11.374,56
PAGAMENTOS                                                  7.395,62                       12.415,66
Impostos e taxas diversas                                               -                506,35
Multas e juros de  Mora                                               -                254,36
Tarifas Bancárias                                                  7.168,45                        10.896,87
IOF                                                                        52,70                  467,05
Imposto de renda s/ Aplicações Financeiras     174,47                             291,03
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA LÍQUIDO             414.431,48                      (64.565,47)
SALDO INICIAL DE CAIXA                              100.960,63                   165.526,10
SALDO FINAL DE CAIXA                               515.392,11                       100.960,63

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EXERCICIO
FINDO EM 31/12/2020

ITEM                        PATRIMONIO SOCIAL   RESULTADO ACUMULADO          TOTAL
Saldos em 31.12.2019           278.157,78                                             -     278.157,78 
Doações Patrimoniais                            -                                -   
Superavit/déficit do exercicio,            354.025,51                                     354.025,51 
Saldos em 31.12.2020           632.183,29                                             -     632.183,29 

Reconhecemos a exatidão da Demonstração das mutações do Patrimônio 
Social do Exercicio de 2020, para os devidos fins

RECANTO SOMASQUINHO - DOAÇÕES 2020
MÊS

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

PESSOA FISICA
 1.790,00 
 3.090,00 
 2.750,00 

 24.700,00 
 2.474,80 
 1.790,00 
 3.640,00 
 1.640,00 
 1.739,65 
 1.540,00 
 1.740,00 
 4.456,00 

 51.350,45 

PESSOA JURIDICA(*)
 2.309,29 

 12.222,81 
 12.635,75 
 16.617,84 
 35.755,96 
 17.836,69 

 6.117,94 
 40.566,38 
 13.014,28 
 27.394,81 
 20.038,91 
 49.379,62 

 253.890,28 

TOTAL
4.099,29

15.312,81
15.385,75
41.317,84
38.230,76
19.626,69

9.757,94
42.206,38
14.753,93
28.934,81
21.778,91
53.835,62

 305.240,73 
(*) Doações em numerário,  R$ 86.014,67, Doações em alimentos  R$ 167.875,61

Notas Explicativas: 
Nota 01. O Recanto Somasquinho é uma associação civil, de direito privado, de Assistência 
Social, sem fins lucrativos e econômicos, que tem por objetivo promover o bem-estar de todos, 
sem distinção de origem política, religiosa, racial, de sexo, cor, ou quaisquer outras formas de 
discriminação, prestando serviços gratuitos e tendo por finalidades
I  - atender com respeito e dignidade crianças carentes e/ou em condições de risco e suas 
famílias
II - acolher com segurança e conforto as crianças
III - educar e disciplinar as crianças para propiciar-lhes oportunidade de ingresso digno junto 
a sociedade
IV - auxiliar a família em sua promoção sócio-econômica
Nota 02. As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com 
a Lei n° 6.404/76 e Resolução CFC n° 1409/12, que aprovou a NBC T 10.19. 
Nota 03. A prática contábil adotada é pelo regime de competência. 
Nota 04. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, 
entre eles, avisos bancários, recibos e outros. 
Nota 05. Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas jurídicas. No exercício de 
2020 a entidade recebeu o valor total de R$. 253.890,28 (duzentos e cinquenta e três mil, 
oitocentos e noventa reais e vinte e oito centavos)
Nota 06. Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas. No exercício de 2020 
a entidade recebeu o valor R$ 51.350,45 (cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e 
quarenta e cinco centavos)
Nota 07. A entidade recebeu no exercício de 2020 o valor de R$ 2.059.666,92 (dois milhões, 
cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), referente 
ao convênio nº 213/2018, com a Secretaria da Educação – Prefeitura Municipal de Santo 
André – PMSA.
Nota 08. A entidade recebeu no exercício de 2020 o valor de R$ 50.590,52 (cinquenta mil, 
quinhentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), referente ao convênio PMSA – Termo 
de Colaboração 142/2020
Nota 09.  A entidade recebeu no exercício de 2020 o valor de R$ 2.918,15 (dois mil, novecentos 
e dezoito reais e quinze centavos) referente a Créditos Nota Fiscal paulista
Nota 10. Os recursos de Rendas de Eventos e Promoções no valor de 12.192,50 (doze mil, 
cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) referem-se a eventos e promoções reali-
zados durante o exercício
Nota 11. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em confor-
midade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais. 
Nota 12. A isenção da contribuição social, usufruída no exercício de 2020 está na conta “En-
cargo Social Patrimônio / Isento”, no grupo de receitas e é composta do seguinte valor R$. 
380.031,54 (trezentos e oitenta mil, trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
Nota 13. Os benefícios recebidos – Serviços Voluntários – referem-se à contabilização dos 
serviços voluntários como se pago fosse contabilizando como receita e os serviços propi-
ciados como despesas. Os valores quantitativos de voluntários encontram-se registrado em 
relatórios de atividades da entidade, e totalizaram neste exercício o valor de R$. 18.000,00 
(dezoito mil reais).

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal, reunido, aos exames do presente Balanço geral, suas demonstrações e 
notas explicativas, através da Analise de suas contas e    documentos, concluiu pela aprovação 
dos mesmos sem qualquer ressalva.

Santo André, 28 de fevereiro de 2021.
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