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Vestibular das
Governador Rodrigo Garcia
Fatecs oferece mais
libera R$ 647,8 milhões
de mil vagas para a em obras e serviços para
região do ABC
Guarulhos e Alto Tietê

Estão abertas até o dia 28 de junho
as inscrições para o processo seletivo
das Faculdades de Tecnologia do Estado
(Fatecs), que oferecem 1.180 vagas no
ABC. As provas serão aplicadas em 17 de
julho, de forma presencial. Página 6
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Os recursos serão utilizados para
melhorias em infraestrutura viária e
urbana, habitação e saneamento básico
Página 3

Etanol cai 14% e volta a ser vantajoso
nos postos de combustível do ABC
Renovável foi vendido, em média, a R$ 4,60 nesta semana, enquanto a gasolina chegou a R$ 6,99
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Em grampo

Ribeiro diz à filha
que Bolsonaro
o alertou sobre
operação da PF
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caso dom e bruno

Polícia Federal vê
‘versão desconexa’ e
solta homem que se
apresentou em SP
Página 3

O etanol voltou a ser opção para
os proprietários de carros flex. Após
dez semanas, o renovável tornou-se
vantajoso nos postos de combustível
do ABC. Nesta semana, o derivado da
cana de açúcar chegou a ser encontrado por R$ 4,19 o litro em alguns estabelecimentos da região. Na média,
foi vendido por R$ 4,60, menor valor
desde meados de março, segundo
pesquisa da Agência Nacional do Pe
tróleo, Gás Natural e Biocombustí
veis (ANP), com dados compilados
pelo Diário Regional. A redução ultrapassa 14%. Também nesta semana, a gasolina foi comercializada, em
média, por R$ 6,99 o litro no varejo
do ABC. O resultado já foi impactado
pelo reajuste de 5,18% no preço do
combustível promovido pela Petrobras
no último dia 17. Trata-se do maior
valor nominal pago pelo consumidor
para a gasolina desde que a ANP passou a fazer levantamento semanal de
preços, em 2004.
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Preços dos combustíveis seguem pressionados pela escalada nas cotações do petróleo
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Câmara autoriza operações de crédito Baetão recebe Futebol Solidário com
para reforma de prédios públicos
os craques Ademir da Guia e Tostão
Angelo Baima/PSA

são bernardo

Vereadores iniciam
articulações de olho
nas eleições para a
Mesa Diretora

Prefeitura dá andamento ao projeto
de ampliação da UBS Piraporinha

A disputa pela presidência da
Câmara de São Bernardo já agita os
bastidores políticos. Este ano, a possível eleição do vice-prefeito Marcelo
Lima a deputado federal aumenta a
importância do cargo de presidente
do Legislativo.
Página 2
Estratégia amplia alternativas de atendimento e desafoga as UPAs

Índice
Politíca................................2
Nacional.............................3
Economia.........................4
Minha Cidade.........................5 e 6
Classificados.............................7 e 8

santo andré

Sábado

22º
Sol e muitas
nuvens à tarde.
À noite o céu
fica nublado
e pode
chuviscar.

14º

diadema

Nove unidades de saúde de passam a
atender exclusivamente pessoas com
síndromes gripais das 17h às 21h
Página 5

A Prefeitura de Diadema avançou
mais uma etapa no projeto de ampliação da Unidade Básica de Saúde Piraporinha. O governo José de Filippi
publicou, nesta semana, Decreto Municipal que declara área de utilidade
pública para fins de desapropriação o
terreno de 500m² ao lado da UBS. O
anúncio da ampliação do equipamento
foi feito pelo prefeito em 8 deste mês,
durante entrega da reforma do telhado
e melhorias do Programa UBS Nota
10 na UBS Piraporinha. O decreto é
a primeira etapa para a ampliação da
unidade. Após a declaração de utilidade
pública, a administração municipal iniciará estudos para a desapropriação.
Apenas após a conclusão dessa fase será
possível definir o projeto de ampliação
do equipamento. “Estamos de olho no
futuro, tendo em vista que o bairro vai
receber novos empreendimentos imobiliários”, disse Filippi.
Página 5
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Filippi: “estamos de olho no futuro”
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Articulação para eleição da nova Mesa Diretora já
movimenta bastidores da Câmara de S.Bernardo
Possível eleição do vice-prefeito Marcelo Lima a deputado federal aumenta a importância do cargo de presidente do Legislativo
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A disputa pela presidência
da Câmara de São Bernardo
já agita os bastidores políticos
e compete com as eleições de
outubro, haja vista que a possível eleição do vice-prefeito,
Marcelo Lima (Solidariedade),
a deputado federal, aumenta a
importância do cargo de presidente do Legislativo, que passa
a ser o segundo mais importante da cidade, uma vez que
substituirá o prefeito Orlando
Morando (PSDB) em caso de
vacância ou ausências.
O atual líder do governo
na Câmara, o vereador Ivan
Silva (PP), segundo mais bem
votado na cidade nas últimas
eleições, é uma possibilidade,
inclusive aventada por nomes
n

do Paço Municipal. Pesa a seu
favor a proximidade tanto com
Morando quanto com Lima.
Vale destacar a semelhança
com a história política do falecido vereador Ramon Ramos
(PDT), que era líder do prefeito
na gestão do então presidente
da Casa Pery Cartola (PSDB),
e em seguida foi eleito para a
presidência praticamente por
unanimidade: 27 votos favoráveis e uma abstenção.
Uma parte dos vereadores
procura um nome que contemple a Casa e não o Executivo,
muito em função das vultosas
devoluções de dinheiro à prefeitura, o duodécimo, característica marcante nas gestões de
Pery Cartola e Estevão Camolesi (PSDB) e que podem refletir diretamente no corte de
custos por recomendação do
Tribunal de Contas do Estado
(TCE), que já mira essa prática.

ENTRE ASPAS

Estou um pouco adiantado,
mas não quero perder o
timing. Deixar muito em cima
da hora fica complicado
Almir do Gás

n PRÉ-CANDIDATURA
O vereador Almir do Gás
(PSDB), bem votado no último pleito, já assumiu a précandidatura à presidência da
Câmara. Ao Diário Regional, o
parlamentar afirmou que ape-

sar de distante, não considera
cedo para começar as articulações em prol de se eleger presidente da Casa.
O vereador afirmou, ain
da, que sua motivação pela
disputa do cargo é o fato de
acreditar que o comando
da Casa deve ficar com o
PSDB. “Estou um pouco
adiantado, mas não quero
perder o timing. Deixar muito
em cima da hora fica complicado. As pessoas acabam se
comprometendo com outras.
Apesar de estarmos em momento eleitoral, trabalhando
para reeleger a nossa deputada Carla Morando (PSDB)
e eleger o Marcelo Lima, estou trabalhando também a
questão da presidência da Câmara, porque as reclamações
são inúmeras. Então, precisamos fazer alguma coisa para
mudar isso”, afirmou.
Em relação às críticas sobre
a estrutura precária da Câmara
e à devolução do duodécimo,
Almir do Gás disse que a direção da Casa precisa ser mais
flexível com os vereadores, e
que a gestão Camolesi tem deixado a desejar. “Nem a inter-

Reprodução Instagram

Almir do Gás já colocou sua pré-candidatura à presidência da Câmara

net funciona hoje na Câmara.
Fica complicado para trabalhar
dessa forma. Ali é a casa do
povo e precisamos ter uma estrutura adequada para receber
a população. É muita economia
para devolver o dinheiro e não
temos respaldo da presidência
para desenvolver o nosso tra
balho”, destacou.
Em eventual eleição, a
meta do vereador é dar qualidade no atendimento à popu-

lação. A TV Câmara também
está no foco do parlamentar.
“Hoje em dia a população não
interage mais na Câmara. A
maioria não quer mais participar fisicamente (das sessões).
Hoje tudo é virtual.”
Almir do Gás não descarta
nome de consenso entre os
vereadores para assumir a
presidência da Casa. “É por
isso que estou articulando
para ser um deles. Me sinto

Criadores Circo Escola recebem título de Cidadão Diademense

Viviane Cristina Tapia da
Costa, diretora do Circo Escola Diadema e Márcio José da
Costa, presidente da Associação Cultural e Educacional Circense Tapias Voadores são os
novos Cidadãos Diademense.
A homenagem, de autoria do
vereador Orlando Vitoriano
(PT), ocorreu nesta sextafeira (24), no Circo Escola, no
Inamar, Zona Sul da cidade.
A Família Tapia, tem uma
herança tradicional circense e
já está na sexta geração. Tem
como seu precursor Júlio Tapia,
de descendência Chilena, foi
um dos primeiros educadores
circenses em São Paulo, desenvolvendo seu trabalho na
Primeira Escola de Circo de São

Paulo “Academia Piolin de Artes
Circenses”, em 1974.
Márcio Costa, acrobata trapezista, tem sua historia pautada em ações que envolveram
atuações no Brasil e em Países
da América Latina e Europa.
Iniciou sua historia em Diadema em 1998, como oficineiro
nos Centros Culturais de Bairro,
com destaque no Vila Nogueira
e no Vladimir Herzog.
A metodologia e empreende
dorismo da família fizeram a
diferença na implementação do
Primero Circo Escola da Região.
Viviane Tapia é a quinta geração
de sua família circense, pedagoga, técnica em contabilidade
administradora de empresa,
gestora de projetos social, inte

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

gra o Grupo Gestor do CEU das
Artes de Diadema e acompanha
o trabalho desde 2012.
Arte Educadora, Diretora
Artística da CIA Tapias Voado
res, foi homenageada em 2013
na Assembleia Legislativa, re
presentando o protagonismo
das mulheres em Diadema;
recebeu, em 2014, o Prêmio Imprensa Brasil em Diadema pelo
trabalho do Circo Escola. “Estamos muito orgulhosos e a alegria
é total”, ressaltou Viviane.
“Quero agradecer ao ve
reador Orlando por esta home
nagem. Ficamos muito felizes.
Afinal, são mais de 30 anos de
trabalho na cidade e é um reco
nhecimento justamente no ano
de retomada de trabalho pós-

pandemia”, disse.
De acordo com Orlando Vitoriano, é mais que justa esta
homenagem. “Viviane e Márcio são guerreiros e mantêm a
cultura e os valores circenses.
Temos a felicidade de ter o Circo
Escola na cidade alegrando e ensinando nossas crianças e adolescentes e adultos”, destacou.
Segundo o vereador, o traba
lho de Viviane e Márcio ultrapassa a lógica financeira e com
pouco eles fazem muito e o resultado desse amor pelo circo e
pelas pessoas, crianças, jovens
e adultos, é inexplicável. “Esse
título é uma singela forma de
reconhecimento do esforço pessoal dos homenageados”, destacou. (Reportagem Local)
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pandemia de Covid-19

Distribuição de vacinas pelo governo
Bolsonaro começa com atraso e apenas
dez estados recebem doses da Coronavac
Ao menos mais dois Estados iniciaram a vacinação contra
a covid-19 nesta segunda-feira (18) após o governo federal enfrentar problemas logísticos para distribuir as doses. Depois
do pontapé de São Paulo neste domingo, Rio e Santa Catarina

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

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

eConomia

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

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

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

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

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

aBC

Vereadores implementam Frente
Parlamentar de Proteção Animal
Página 2
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Doria inicia
vacinação contra
a covid no interior
do Estado
liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

Revitalizado,
Espaço Verde Chico
Mendes é reaberto
ao público
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Manhã

Tarde

Noite

21º

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

Cadú Bazilevski/PMD

eduCação

diadema

Prefeitura
implementa
Patrulha Maria
da Penha

( Não Estamos Fazendo Entrega)

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

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

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

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

(11) 4057-9000 -

9 9676-8526

email: atendimento@diarioregional.com.br

capaz. A Câmara Municipal é
como se fosse uma empresa.
Já tenho 25 anos de gestão da
minha empresa, que vem crescendo bastante. Então, como
empresário me acho qualificado para fazer a diferença na
Câmara, sim.”
n G-8
Sobre seu afastamento do hoje G-8 - grupo de
vereadores governistas considerados rebeldes -, o parlamentar afirmou que está
relacionado à divergência
de ideias. “Os pensamentos
são muito diferentes um dos
outros e acabei não ficando
satisfeito com o grupo. Sou
um vereador que não atrapalho em nenhum momento
os outros vereadores. Em
relação aos projetos, somos
colegas e temos de nos apoiar.
Já os que vêm do Executivo,
analisamos, apresentamos
nossas posições e votamos.
Alguns acabam voltando, mas
isso faz parte”, disse.
A reportagem entrou em
contato com vereador Ivan
Silva, mas até o fechamento da
matéria não houve retorno.
Divulgação

Viviane Tapia, Orlando Vitoriano e Marcio Costa

Lula se reúne com França e espera
selar apoio do PSB a Haddad em SP
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) intensificou
as articulações para definir seu
palanque em São Paulo e vai
se reunir neste domingo (26)
com o ex-governador Márcio
França (PSB) para tentar convencer o aliado a abrir mão de
disputar o Palácio dos Bandeirantes e apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito Fernando
Haddad (PT). Em troca da desistência, França ficaria com a
vaga de candidato ao Senado
e poderia ainda ser indicado a
ocupar um ministério em um
eventual governo Lula.
O ex-presidente passou a
priorizar as articulações em
São Paulo no momento em
que o ex-governador abriu
negociações com o ex-ministro Gilberto Kassab (PSD)
e o deputado Luciano Bivar
(União Brasil), também précandidato ao Planalto, para
montar uma chapa compos-

ta no Estado.
No PSB e no entorno do
França, essas tratativas são
vistas como a última chance
de o ex-chefe do Executivo
paulista construir uma candidatura competitiva para voltar
ao Palácio dos Bandeirantes.
Na segunda-feira, Lula teria convocado Alckmin para
se juntar a ele e fazer uma
última ofensiva em defesa
do apoio de França a Haddad. De acordo com informações da agência Brasília
Alta Frequência, caberia a
eles entrar em campo para
superar o impasse nas negociações conduzidas até aqui
por Gleisi Hoffmann e Carlos Siqueira, respectivamente
presidentes do PT e do PSB.
O ex-presidente avalia, segundo relatos, que o impasse
está interditando a pré-campanha presidencial no maior
colégio eleitoral do país. (AE)
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Governador libera R$ 647,8 mi
para Guarulhos e Alto Tietê
Recursos serão utilizados para melhorias em infraestrutura viária e urbana, habitação e saneamento
Governo do Estado de SP

O governador Rodrigo
Garcia liberou nesta sexta (24)
R$ 647,8 milhões em obras
e serviços para Guarulhos e
Alto Tietê. Deste total, cerca
de R$ 188 milhões serão destinados a obras de saneamento
básico, que vão beneficiar mais
de 50 mil habitantes da região.
“Vocês sabem o esforço
que nós estamos realizando
para aumentar o nível de tratamento do esgoto da região do
Alto Tietê. A Sabesp tem sido
bem-sucedida nessas obras.
Já afastamos as questões de
racionamento de água aqui na
cidade e, agora, em um esforço
conjunto com a prefeitura,
avançamos em várias obras na
região e também em Guaru
lhos”, disse Rodrigo Garcia.
O governador também entregou nesta sexta 67 veículos
e maquinários do Programa
Nova Frota - SP Não Para destinados para a região de Guarulhos e Alto Tietê. As ações
foram anunciadas durante a
iniciativa Governo na Área, que
busca intensificar as relações
institucionais entre o Estado,
prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a
transparência das ações governamentais à população.

Nesta semana, Rodrigo
Garcia fez diversos anúncios
para várias regiões do Estado,
dentre elas a expansão dos
serviços presenciais do Poupatempo para os 645 municípios
paulistas até o fim deste ano.
“Aqui em São Paulo, a gente
não se contenta com que está
tudo bem. A gente não se contenta com o bom. A gente quer
sempre o ótimo”, disse Garcia,
na quinta-feira, durant entrega
de mais 240 novos totens de
autoatendimento, que serão
distribuídos após formalização
de convênios com as prefeituras beneficiadas.
A saúde também foi foco
das ações do governo do Estado.
Rodrigo Garcia liberou R$ 217
milhões para os Hospitais de
Clínicas de São Paulo e de Ribeirão Preto. O investimento,
em parceria com a USP, vai
viabilizar a construção de
dois novos prédios para centralizar pesquisas clínicas e
ampliar a capacidade de atendimento na capital.
Ainda nesta semana anunciou a destinação de R$ 22
milhões para a retomada
das obras do Hospital Municipal de Peruíbe; lançou o o
programa AME Oncologia,

Garcia: “avançamos em várias obras na região”

que vai oferecer diagnóstico
e tratamento contra o câncer nos AMEs (Ambulatórios
Médicos de Especialidades); entregou as obras do Centro de
Terapia Avançada (Nutera),
em Ribeirão Preto, que faz
parte do maior programa de
tratamento avançado para o
câncer da América Latina.
n ABC
No início do mês, o
governador liberou, durante
evento do Governo na Área
em São Bernardo, R$ 320

milhões em obras e serviços
para os municípios do ABC.
Os recursos estaduais serão
aplicados em melhorias nas
áreas de infraestrutura urbana, obras viárias, turismo,
educação e habitação, além
de entregas de novos sistemas de saneamento e veículos para as prefeituras.
Garcia, anunciou, ainda,
que as obras do segundo trecho do BRT – sistema que ligará o ABC à Capital – serão
iniciadas até 1º de julho. (Reportagem Local)

Bruno e Dom: PF vê ‘versão desconexa’
e solta homem que se apresentou
A Polícia Federal (PF)
soltou o homem que se
apresentou na quinta-feira
(23) em São Paulo para
confessar envolvimento no
assassinato do indigesta
Bruno Pereira e do repórter
britânico Dom Phillips. Os
investigadores dizem que a
versão dele é “pouco crível e
desconexa com os fatos até
o momento apurados”.
Gabriel Pereira Dantas
procurou policiais na Praça de
Sé, na região central da capital paulista, e disse que queria se entregar. Ele foi levado
para o 2.º Distrito Policial,
no Bom Retiro, onde narrou
com “riqueza de detalhes”,
segundo os delegados que o
ouviram, como ajudou a esconder os pertences, a ocultar
os corpos e a afundar o barco
de Bruno e Dom.
Ao final da tarde, ele foi
transferido para a superintendência da Polícia Federal
em São Paulo sob forte escolta policial. Ao ser interrogado novamente, segundo
a PF, permaneceu calado.
As investigações do duplo
homicídio são conduzidas
por autoridades federais.
A Polícia Civil de São
Paulo chegou a solicitar a
prisão temporária dele, mas
a Justiça do Amazonas negou
o pedido. O delegado Roberto
Monteiro, policial tarimbado
no combate à criminalidade
que comanda a Delegacia
Seccional Centro, disse que

acreditava na versão e que
parte das informações passadas pelo suspeito já haviam
sido confirmadas. “É uma
versão que tem fundamento”,
afirmou. “Ele relata com muita
riqueza de detalhes.”
n VERSÃO
Em depoimento à Polícia
Civil, Dantas disse que morava
em Manaus, mas se mudou
para Atalaia do Norte depois
de ter sido ameaçado por traficantes. Afirmou que estava na
cidade há poucos dias quando
se envolveu no crime. Recémchegado, teria se aproximado
de um homem conhecido como
“Pelado” ao frequentar o Bar e
Mercearia dos Amigos. Não se
sabe se ele se refere a Amarildo
da Costa de Oliveira, o Pelado,
ou Jeferson da Silva, o Pelado
da Dinha. Ambos foram presos
durante a investigação.
No dia do crime, disse que
estava bebendo com Pelado e
recebeu o convite para sair de
barco. Eles teriam encontrado
a embarcação de Bruno e Dom
no rio Madeira, na altura da
comunidade Vila Isabel. O suspeito afirma que o jornalista e
o indigenista foram alcançados
após perseguição. Dantas atribuiu a execução a Pelado, que
segundo ele usou uma espingarda calibre 16.
Em sua versão, considerada
verossímil pela Polícia Civil, ele
passou os últimos dias em fuga.
O objetivo seria chegar ao Rio
de Janeiro. (AE)

Servidores temiam ficar sozinhos com Em grampo, Milton Ribeiro diz à filha que
procurador que espancou a colega
Bolsonaro o alertou sobre operação da PF
Antes de espancar a procuradora-geral de Registro, no Vale
do Ribeira, Gabriela Samadello
Monteiro de Barros, o também
procurador municipal Demétrius Oliveira de Macedo vinha
mostrando um comportamento
violento no trabalho. Macedo foi
preso preventivamente após a
agressão à colega.
Mensagens trocadas entre
Gabriela e a agente administrativa Thainan Maria Tanaka, que
também trabalha na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos
e Segurança Pública, indicam
que os funcionários do setor
tinham medo do procurador.
Segundo as conversas, reveladas
pelo G1, os servidores evitavam
ficar sozinhos com Macedo.
“Se não tiver ninguém na
sala, a gente sai. E também para
sempre ter testemunhas das
coisas”, sugere a procuradora-

chefe. “Ficar depois do horário é
perigoso também”, acrescenta.
Em outro trecho, as duas
relatam “ansiedade” e “pesadelos”. “Hoje estou bem ansiosa.
Eu estava com tremedeira”,
conta Gabriela.
n AGRESSÕES
As mensagens foram trocadas entre os dias 27 e 30 de maio.
As agressões contra Gabriela
ocorreram na segunda-feira (20)
após a abertura de um processo
disciplinar contra o procurador
motivado pela agressividade
contra os colegas.
O episódio foi registrado em
vídeo. Após derrubar Gabriela,
Macedo dá socos e pontapés na
procuradora, a quem é subordinado. Também a chama de
“vagabunda” e “puta”. Outras
duas servidoras tentam contêlo. Uma delas é empurrada com
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violência contra uma porta
fechada. A outra arrasta Gabriela para tentar afastá-la do
agressor. O procurador só foi
contido após a intervenção de
outros funcionários que ouviram os gritos de socorro.
A procuradora registrou
boletim de ocorrência. Em um
primeiro momento, o delegado
Fernando Carvalho Gregório,
do 1º Distrito Policial de Regis
tro, não prendeu Macedo em
flagrante. Com a repercussão
do caso, a Polícia Civil pediu a
prisão preventiva do procurador. O procurador foi encontrado em um hospital psiquiátrico, em Itapecerica da Serra, na
região metropolitana de São
Paulo. O Ministério Público do
Estado também entrou com
denúncia contra o procurador
municipal por tentativa de
feminicídio. (AE)

O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse
que foi alertado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)
sobre a possibilidade da Polícia Federal (PF) abrir buscas
contra ele no inquérito sobre o gabinete paralelo de
pastores no Ministério da
Educação (MEC).
“Ele acha que vão fazer
uma busca e apreensão em
casa”, relata o ex-ministro
em ligação com a filha no
último dia 9. Os mandados
de busca e apreensão foram
cumpridos na quarta-feira
(22), durante a Operação
Acesso Pago, que chegou a
prender Milton Ribeiro e os
pastores Gilmar Santos e
Arilton Moura. Todos foram
liberados após conseguir habeas corpus para aguardar as

investigações em liberdade.
O Estadão teve acesso à
conversa interceptada pela
Polícia Federal. O ex-ministro
afirma ter sido procurado por
Bolsonaro. “Hoje o presidente
me ligou… Ele tá com um pressentimento novamente, que
eles podem querer atingi-lo
através de mim, sabe?”, conta.
n MENSAGENS
A filha do ex-ministro,
identificada pela PF como
Juliana Pinheiro Ribeiro de
Azevedo, chega a perguntar
se Bolsonaro pediu ao pai
para parar de mandar mensagens. “Não sei se ele (Bolsonaro) tem alguma informação.
Estou ligando do meu celular
normal, viu pai?”, diz.
“Ah é? Ah, então depois
a gente se fala”, responde

Milton Ribeiro. A resposta
chamou atenção dos investigadores, que desconfiam
que o ex-ministro pudesse
saber que estava sendo
grampeado.
O inquérito, que havia sido transferido para a
Justiça Federal em Brasília
depois que Milton Ribeiro
deixou o cargo em março e
perdeu o foro privilegiado,
foi enviado de volta ao Supremo Tribunal Federal
(STF) diante das suspeitas de
interferência de Bolsonaro.
A decisão atende um pedido
do Ministério Público Federal (MPF). O órgão disse ver
indícios de vazamento da operação policial e pediu investigação para saber se houve
violação de sigilo e favorecimento pessoal. (AE)
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Preço do etanol cai 14%, e renovável Família &
volta a ser vantajoso no varejo do ABC Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Biocombustível foi vendido, em média, a R$ 4,60 nesta semana, enquanto a gasolina chegou a R$ 6,99
Em meio à escalada nos pre
ços da gasolina e à “guerra” tra
vada pelo governo para contê-la,
o etanol voltou a ser opção para
os proprietários de carros flex.
Após dez semanas, o renovável
tornou-se vantajoso nos pos
tos de combustível do ABC.
Nesta semana, o derivado
da cana de açúcar chegou a
ser encontrado por R$ 4,19
o litro em alguns estabeleci
mentos da região. Na média,
foi vendido por R$ 4,60, me
nor valor desde meados de
março, segundo pesquisa da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustí
veis (ANP), com dados compi
lados pelo Diário Regional. A
redução ultrapassa 14%.
Também nesta semana, a
gasolina foi comercializada,
em média, por R$ 6,99 o litro
no varejo do ABC. O resultado
já foi impactado pelo reajuste
de 5,18% no preço do com
bustível promovido pela Pe
trobras no último dia 17.
Trata-se do maior valor
nominal pago pelo consumi
dor para a gasolina desde que
a ANP passou a fazer levan

n

O NÚMERO

R$ 6,99
é o preço médio da gasolina
nos postos do ABC, maior valor
nominal da pesquisa da ANP

Helena Pontes/Agência IBGE

C

Preços dos combustíveis seguem pressionados pela escalada nas cotações do petróleo

tamento semanal de preços,
em 2004. Porém, o reajuste
do último dia 17 ainda deve
se refletir no próximo levan
tamento da ANP, o que deve
tornar o etanol ainda mais
vantajoso para o consumidor.
Atualmente, o preço do eta
nol equivale a 65,8% do valor
cobrado pelo litro da gasoli
na nos postos da região.
A ANP considera que, por
ter menor poder calorífico, o
renovável deve custar até 70%
do derivado de petróleo no va
rejo para ser vantajoso. Entre
70,1% e 70,5%, o uso é indife
rente. A partir de 70,6%, a ga
solina é mais competitiva.
Preocupado com a alta dos
combustíveis em ano eleito

ral, o presidente Jair Bolso
naro (PL) tem pressionado
a Petrobras a não repassar a
alta internacional dos preços
do petróleo para as bombas.
Desde 2016, a estatal adota
política de preços que se ba
seia no dólar e nas cotações
internacionais do petróleo.
n SAFRA

A queda nos preços de va
rejo do etanol coincide com o
avanço da moagem da nova
safra de cana de açúcar, que
aumenta a oferta do biocom
bustível no mercado e, com
isso, tende a baixar os preços.
Segundo o Centro de Es
tudos Avançados em Econo
mia Aplicada, da Escola Su

perior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Cepea/Esalq), o
etanol chegou a ser vendido
por R$ 3,84 o litro nas usinas
paulistas na primeira semana
de abril, durante a entressafra
da cana de açúcar. Na semana
passada, porém, o preço do
renovável acumulava recuo de
21,6%, para R$ 3,01.
O Cepea/Esalq também
credita a trajetória descen
dente dos preços do etanol
à redução da demanda, de
corrente da atual situação
econômica, que tem empur
rado muitos consumidores pa
ra o transporte coletivo (ôni
bus e metrô) ou veículos mais
econômicos, como motocicle
tas. (Reportagem Local)

Aneel mantém bandeira verde na conta de luz em julho
Com a decisão da agência reguladora, as contas seguirão sem cobrança adicional no próximo mês
gor desde 16 de abril. De setem
bro de 2021 a 15 de abril, os con
sumidores pagaram adicional de
R$ 14,20 por 100 quilowatt-ho
ra (kWh) consumidos, referente
à bandeira de escassez hídrica.
O sistema de bandeiras tari
fárias foi criado em 2015 para
indicar ao consumidor os custos
da geração de energia no país e
atenuar os reajustes das tarifas
e o impacto nos orçamentos das
distribuidoras de energia.
Antes, o custo da energia em
momentos de mais dificuldade
para geração era repassado às

tarifas apenas no reajuste anual
de cada empresa, com incidên
cia de juros. No modelo atual, os
recursos são repassados às dis
tribuidoras mensalmente.
A bandeira verde, que não
impõe cobrança adicional, sig
nifica que o custo para produzir
energia está baixo. As bandeiras
amarela e vermelha 1 e 2 repre
sentam aumento no custo da
geração e a necessidade de acio
namento de térmicas.
n REAJUSTE

Na última terça-feira, a Aneel

sicredi.com.br

A Agência Nacional de En
ergia Elétrica (Aneel) anunciou
ontem (24) que manterá a ban
deira verde acionada em julho
para todos os consumidores do
país. Com a decisão, as contas
de luz seguem sem cobrança
adicional no próximo mês.
Em nota, a agência informou
que a bandeira verde sinaliza
“condições favoráveis de geração
de energia elétrica”. Os dados
atuais da Aneel indicam que há
maior probabilidade de manter
o patamar ao longo deste ano.
A bandeira verde está em vi

Cuidado com as compras
parceladas...

aprovou reajustes para o sistema
de bandeiras tarifárias. Os va
lores atualizados passam a valer
em julho, mas a agência ressalta
que os consumidores não terão
impacto imediato, já que está
em vigor a bandeira verde.
A bandeira amarela terá au
mento de 59,5%, de R$ 1,874
a para R$ 2,989 cada 100 kWh
consumidos. A bandeira ver
melha 1 vai de R$ 3,971 para
R$ 6,500 a cada 100 kWh, alta
de 63,7%. O patamar mais caro,
vermelho 2, passou de R$ 9,492
para 9,795, alta de 3,2%. (AE)

aro(a) leitor (a), a sensação de adquirir um
bem muito desejado é sem dúvida alguma
boa e prazerosa, principalmente se você não
precisa dispor de todo o valor no momento da
compra, certo?
Pois bem, muito atentos a essa sensação, os
lojistas oferecem produtos parcelados – visando, por
óbvio, atrair mais clientes, aumentar as vendas e
também seus lucros.
Tornou-se extremamente comum vender quase
tudo parcelado. Em alguns casos, as parcelas mensais
partem de R$ 5 ou menos. Nessa modalidade de venda,
infelizmente, a decisão de compra é estimulada tão
somente pela condição de pagamento, importando
saber apenas o número de parcelas e se cabem no
orçamento mensal. Popularmente falando, se o valor
da parcela cabe no bolso.
Ocorre que essa forma de compra é muito danosa
às finanças pessoais, pois gera endividamento de longo
prazo, que é extremamente caro, além da indução ao
consumo em excesso e desnecessário, afinal, sempre
que você ouve ou vê ofertas parceladas tenha certeza
de que os juros estarão presentes.
Não bastasse pagar mais caro pela compra e ainda
ter adquirido um bem que nem sempre é de fato
necessário, você dificulta a organização e o controle de
suas finanças pessoais.
Não podemos também deixar de considerar o
fator psicológico. Aquele mesmo que gerou em você o
entusiasmo e o prazer de decidir pela compra, agora,
age no sentido oposto, pois chegou a hora de pagar.
Seu cérebro e o boleto de cobrança vão te lembrar
mensalmente daquela decisão tomada na euforia da
aparente vantagem no momento da compra.
Portanto, antes de se deixar envolver e ser levado
pelas falsas sensações geradas no momento da compra
impulsiva, pense e responda a apenas três simples
perguntas:
– Eu quero?
– Eu posso?
– Eu devo ou preciso?
Se a resposta para as três perguntas for um honesto
e verdadeiro “sim”, acredito que seu cérebro e seu bolso
estão preparados para assumir e enfrentar a nova
dívida. Agora, se a terceira e mais importante questão
não for respondida com o mesmo honesto e verdadeiro
“sim” do parágrafo anterior, não compre, pois há
grande chance de arrependimento.
A melhor forma de evitar a criação de problemas
financeiros sempre será planejar com antecedência
o que se pretende comprar. Evidentemente, não é a
forma mais fácil, afinal se faz necessária disciplina para
economizar o valor da compra, mas o resultado final
será sempre melhor.
Outro ponto importante a considerar, quando se
tem o valor integral da compra em mãos, é o poder de
barganhar um desconto e conseguir fechar um bom
negócio. Planeje-se.
Se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail
que eu te explico. Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.
com e meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro.
É formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Banking, MBA
em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS em Planejamento
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é planejador financeiro
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.
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Filippi dá andamento às tratativas
para ampliação da UBS Piraporinha
Prefeitura publica decreto que declara utilidade pública em terreno ao lado da unidade
Igor Andrade/pmd

O governo José de Filippi
Jr. tem empenhado esforços
para qualificar e melhorar a
saúde em Diadema. Após entregar a reforma do telhado e
melhorias do Programa UBS
Nota 10 na Unidade Básica de
Saúde (UBS) Piraporinha, no
início deste mês, Filippi anunciou a ampliação do prédio do
equipamento de saúde.
Dando andamento ao projeto, a prefeitura publicou, na
última quarta-feira (22/06), o
Decreto Municipal nº 8.158,
que declara área de utilidade
pública para fins de desapropriação o terreno ao lado da
UBS, com 500m².
“A parte mais fácil nós
fizemos, que é fazer a obra, a
parte civil da reforma. Porém,
estamos de olho no futuro,

n

ENTRE ASPAS

O aumento da estrutura
física da UBS é fundamental
para trazer mais conforto
aos funcionários e usuários
Rejane Calixto

UBS é fundamental para trazer
mais conforto aos funcionários
e usuários e também vai trazer
muitos benefícios para os moradores”, ressaltou.
O decreto é a primeira
etapa para a ampliação da
unidade. Após a declaração de
utilidade pública, a administração iniciará estudos para a
desapropriação. Apenas após a
conclusão dessa fase será possível definir o projeto de ampliação, licitação da obra e demais etapas necessárias para
construção do novo prédio.

Filippi: “estamos de olho no futuro com a ampliação da unidade”

pensando na compra do terreno ao lado para ampliação da
unidade, tendo em vista que o
bairro vai receber novos empreendimentos imobiliários.
Agora, a equipe tem o desafio
de prestar um serviço de qualidade, de compromisso, humanizado e com carinho”, afirmou
o prefeito, durante a cerimônia
de entrega do prédio reformado da UBS Piraporinha.

A secretária municipal da
Saúde, Rejane Calixto, destaca
que a população será beneficiada com a ampliação. “Considerando o aumento da população
no bairro desde a inauguração
da UBS até os tempos atuais e
a possibilidade de ampliação
de outros serviços na unidade
que, por falta de espaço, não
conseguimos implementar, o
aumento da estrutura física da

n HOSPITAL
Outra mudança na gestão
da saúde que envolve os moradores de Piraporinha é a alteração do Hospital Municipal. A
estrutura de saúde localizada
no bairro será substituída por
um hospital moderno no prédio onde hoje funciona o Paço
Municipal, no Centro. A prefeitura vai publicar em até 90
dias o edital para construção
do futuro hospital.
Serviço - Unidade Básica
de Saúde Piraporinha, Praça
Rui Barbosa, 27 – Piraporinha.
(Reportagem Local)

Sinval, Rafael Cammarota,
Brandão, André e Vavá – os
dois últimos, por exemplo,
estavam no título do Campeonato Brasileiro pelo Coxa na
década de 1980.
“A ação garantirá a presença
de grandes craques do futebol
para participar desta partida
em São Bernardo, o que certamente vai chamar a atenção do
público. O destaque do evento,
por outro lado, é a solidariedade. A iniciativa visa reunir o
atrativo de nomes conhecidos
do esporte, o que assegura
um período de lazer, com o
auxílio a entidades assistenciais da cidade, trabalhando
também a questão do lado
social”, pontuou o secretário
municipal de Esportes e La
zer, Alex Mognon.
A entrada para o Futebol
Solidário é gratuita, sendo
que os ingressos para o evento

poderão ser trocados por 1kg
de alimento não perecível – os
itens arrecadados serão revertidos nesta ocasião à Casa
dos Velhinhos Dona Adelaide,
sediada na cidade. Os pontos de troca antecipada estão
fixados na própria bilheteria
do estádio (Avenida Armando
Ítalo Setti, 901, Baeta Neves),
além da portaria do Estádio
1º de Maio (Rua Olavo Bilac,
240, Vila Euclides).
n SUPORTE
O amistoso de caráter beneficente conta com apoio da
Prefeitura de São Bernardo.
Haverá sorteio de camisas
e brindes no local. O espaço
vai registrar ainda jogo preliminar, na categoria sub-56,
com início às 14h30, entre
o máster do Coritiba e Aços
Granjo de São Bernardo. (Reportagem Local)

Câmara de São Caetano autoriza operações
de crédito para reformas no municípios
A Câmara de São Caetano
discutiu e aprovou nesta sextafeira (24), em duas sessões extraordinárias, projetos de autoria do Executivo que preveem
a contratação de operações
de crédito, uma com a Desenvolve SP, agência de fomento
do Estado, e outra com a Caixa
Econômica, no âmbito da linha
de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa)
na modalidade apoio financeiro.
De acordo com as justificativas encaminhadas com os
projetos, o contrato com a Desenvolve SP visa à “obtenção
de recursos necessários para a

reforma e ampliação de prédios públicos, com o objetivo
de integrá-los e transformá-los
em um complexo municipal de
diagnóstico e reabilitação da
pessoa com deficiência”.
Ainda de acordo com a justificativa, está prevista a reestruturação do Centro de Triagem
Neonatal (CTNEN), da escola
Anne Sullivan, do setor de fisioterapia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul
(USCS) e da sede da Secretaria
dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. O valor autorizado pelo
Legislativo foi de R$ 8 milhões.

Já a linha de crédito com
a Caixa, de até R$ 70 milhões,
será voltada para “execução de
projetos, obras e reformas de
infraestrutura, requalificação
de prédios públicos e ainda
aquisição de equipamentos e
materiais permanentes”.
O Executivo especificou que
o recurso será destinado à cons
trução do Pronto Cardio e do
Centro Educacional Unificado,
requalificação da Praça Cardeal
Arcoverde e rua Santa Catarina;
reforma do Teatro Municipal
e do Viaduto Independência,
além de construção e readequação de escolas municipais. (RL)
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S.André implementa atendimento
exclusivo para síndromes gripais
Com a chegada do inverno
e o aumento da procura dos
serviços de saúde por pacientes com quadro de síndromes
gripais, a Secretaria de Saúde
de Santo André reorganizou
os fluxos e horário de atendimento da rede municipal.
Das 7h às 17h as unidades
de saúde permanecerão com
os atendimentos de rotina,
como consultas, vacinas, curativos e exames. Entre às
17h e 21h, o atendimento
será exclusivamente para
síndromes gripais. No local,
o paciente será avaliado, receitado e, se necessário, submetido ao teste de covid-19,
a fim de verificar a possibilidade de infecção.
“O atendimento exclusivo
às síndromes gripais em nove
Unidades de Saúde é uma
medida para agilizar o diagnóstico e tratamento destas
doenças, que têm aumento de
casos no inverno, e para desafogar as Unidades de Pronto
Atendimento. Cuidado, planejamento e infraestrutura para
proteger a nossa gente”, destacou prefeito Paulo Serra.
n SINTOMAS
A Secretaria de Saúde recomenda que, para casos de
gripe, com sintomas leves, o
munícipe procure uma das 33
unidades de saúde, das 7h às
17h e após esse horário, até

Em São Bernardo, estádio do Baetão recebe
evento solidário com Ademir da Guia e Tostão
O estádio do Baetão, em
São Bernardo, será palco
de evento beneficente com
craques que marcaram época
no esporte. O local vai sediar
neste domingo (26), às 16h, o
Futebol Solidário tendo as presenças confirmadas de Ademir
da Guia, o Divino, repre
sentando o máster do Palmeiras, e de Tostão, ex-jogador
que acumula longa trajetória
nos gramados, principalmente
com as cores do Coritiba-PR,
camisa que vestirá no duelo.
Integrante da Primeira
Academia e ídolo do Verdão,
Ademir da Guia vai compor, ao
lado de convidados, a equipe
veterana do Palmeiras, que inclui ainda Jean Carlo, Tonhão,
Polozzi; Valtão, Pires, Edu
Bala; Adãozinho e César Maluco. Já Tostão, por sua vez, entrará em campo acompanhado
de ex-atletas do futebol como
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às 21h, tenha uma das nove
unidades de saúde de referência, evitando a sobrecarga nas
UPAs, além de evitar que pacientes com outras patologias
e quadros mais graves fiquem
expostos ao vírus.
Com a disseminação do Influenza H3N2 por todo o país
e o aumento no número de casos do novo coronavírus, é necessário redobrar os cuidados,
como utilizar álcool gel, evitar
aglomerações e o contato com
pessoas gripadas ou resfriadas.
Os principais sintomas envolvem picos de febre, dor de
garganta, tosse, secreção nasal
excessiva e dor de cabeça.
Os endereços das US são:
US / USF Vila Guiomar - Rua
das Silveiras, 73
US / USF Moysés Fucs - Rua
Alexandreta, nº 180 - Jardim
Santo Antônio
US / USF Vila Luzita - Avenida Dom Pedro I, 4.197
USF Parque Miami - Estrada
do Pedroso, 5.151
USF Valparaíso - Rua Andradina, 471
USF Jardim Carla - Rua José
de Alencar, s/nº
USF Jardim Santo André Rua Sete, s/n°
USF Recreio da Borda do
Campo - Avenida Mico Leão
Dourado, 2.452
USF Vila Linda - Rua Embaré, 97 (esq. com a rua Ingá)
(Reportagem Local)

INFORME

SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE ALIMENTOS
Acostumados no tratamento de segurança alimentar nos estabelecimentos que
promovem este tipo de prestação de serviço muitas vezes as empresas se
esquecem de alguns cuidados importantes que já recebeu atenção especial
do Ministério do Trabalho e Emprego lançando uma norma regulamentadora
(NR 12) e que tem sido foco bastante recente nas fiscalizações e investigações
de acidentes.
A utilização de equipamentos como agente facilitador em atividades profissionais não tem data certa, pois desde que a Humanidade iniciou o uso de artefatos para o auxilio em trabalhos manuais o processo evolutivo vem progredindo
também.
NR
“Entende-se como fase de utilização a construção, transporte, montagem,
instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e
desmonte da máquina ou equipamento.”
Muitas vezes se forma certa confusão nestas fazes, pois enquanto o equipamento não estiver efetivamente produzindo não “era” considerada atividade,
um erro importante porque se na fase de construção ocorre qualquer problema
a responsabilidade já é da empresa e envolve a atividade direta ou indireta de
profissionais.
“O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas
e equipamentos, capazes de garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, e medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência
envolvidas direta ou indiretamente no trabalho.”
Este item se aplica aos equipamentos novos e usados e precisam ter monitoramento por parte da empresa para que sejam identificadas tentativas de burlar
os sistemas de segurança de operação.
medidas de proteção coletiva;
São aplicadas no sentido de que durante o seu funcionamento não gere risco
as pessoas próximas como ruído ou emissão de gases ou vapores.
medidas administrativas ou de organização do trabalho;
São aplicadas no sentido de melhor aproveitar o beneficio operacional do equipamento desde que isso não gere dano ao mesmo e nem ao produto no decorrer da operação.
medidas de proteção individual.
Neste caso estes são procedimentos na proteção do operador direto para que
seja reduzida a chance de acidente com o operador ou com o equipamento.
Manutenção
Não é de hoje que praticamente todas as normas regulatórias na área determinam a adoção de manutenção preventiva em equipamentos e que todo
o material utilizado nessas operações precisam ser organizados e mantidos
higienizados de forma que não promova risco de contaminação inclusive com

a devida documentação.
As manutenções preventivas são oportunidades valiosas para que não haja
queda de rendimento do equipamento por desgaste. Na manutenção corretiva as ocorrências são sempre preocupantes pois se tratam de ocorrências
sazonais sem controle e que tem potencial de atrapalhar fluxo de produção,
qualidade do serviço rendimento da equipe entre outros fatores.
Muita atenção precisa ser dada também aos produtos utilizados em todo tipo
de manutenção porque não se deve utilizar produtos fora das especificações
informadas pelo fabricante, pois se tem risco de dano no equipamento, no rendimento e promover contaminação no produto.
Eletricidade
Os equipamentos movidos á energia elétrica tem que ter proteção contra curtos, manutenção no isolamento de terminais e sistemas de corte de fornecimento de energia de emergência em caso de acidente.
Treinamentos
Existem mais treinamentos necessários que muitas empresas planejam para
a sua rotina.
Os treinamentos determinados pela vigilância sanitária são específicos e muito
importantes, mas na sua área de atuação, outro treinamentos são importantes
como:
Prevenção de incêndio
Conscientização dos riscos nos ambientes.
Brigada de incêndio
Formação de equipe de combate
Primeiros socorros
Informações importantes no que não se deve fazer em situações de risco.
Cuidados com EPIs
Atenções básicas e cuidados gerais de uso e higiene.
DST – AIDS
Informações de saúde e cuidado geral.
Alcoolismo e Tabagismo
Conscientização dos riscos nos vícios.
Ergonomia
Como trabalhar de forma eficiente.
Saliento a todos os parceiros e clientes que os treinamentos são fornecidos
pelo Grupo Biomedic com profissionais qualificados e continuaremos o tema
de segurança em equipamentos em outra oportunidade.

Dr. Paulo Eduardo Romeiro Biomédico Sanitarista
Coordenador do Programa
de Controle Higiênico Sanitário -PCHS

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/ SP - CEP: 09911-260 - Fone/ Fax: (11) 4044-3777
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Escritora de S.Bernardo participa da Bienal do Livro
Letícia Fermiano lançará a versão impressa de sua última obra “Desencontros de Amor” durante o evento, que ocorre em julho
Divulgação

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A são-bernardense Leticia Fermiano, pedagoga
que resolveu se aventurar
no mundo da literatura New
Adult, participará da Bienal
Internacional do Livro de São
Paulo, que ocorrerá nos dias
2 a 10 de julho no Expo Center Norte. Durante o evento,
Letícia lançará sua obra mais
recente na versão impressa,
“Desencontros do Amor”.
A são-bernardense começou
na área literária escrevendo
livros com história infantis,
fruto de sua experiência como
professora. Porém, a pandemia
de covid-19 chegou e Letícia resolveu mudar seu foco.
“Quando a pandemia chegou começamos a refletir sobre muitas coisas. Quando
lancei os livros infantis tra
balhava em duas escolas
(como professora) e era muito
envolvida só com coisas da infância. Com a pandemia e as
aulas online ficamos mais em
casa e comecei a reparar, no

n

ENTRE ASPAS

Com a pandemia comecei
a reparar que a questão do
amor e do romance estava
muito parada
Leticia Fermiano

geral, que a questão do amor
e do romance estava muito
parada. Lia alguns romances e
sentia falta de algumas informações. Sentia falta de uma
protagonista um pouco mais
empoderada. Sentia falta,
também, de livros que tivessem a perspectiva masculina
e feminina. Aí, um belo dia,
sentei e comecei a escrever o
rascunho de um romance”,
conta Letícia.
Segundo a são-bernar
dense, essas ponderações deram origem a “Rascunhos de
um Romance”, um livro com
três contos que fala sobre o
primeiro amor em diferentes
fases da vida. “O primeiro
conto fala sobre como é o
amor na adolescência. O segundo é sobre quando estamos começando a entrar na
fase adulta, na faculdade. O
terceiro é sobre se apaixonar
após os 30 anos.”
Letícia afirma que lançou
sua primeira obra de forma
bem despretensiosa. “Sabe
aquele livro clichê, de aquecer
o coração? O livro traz coisas
incríveis e boas, mas também
reais, porque a gente não apenas ama plenamente. Passa
por muitas situações na vida e
o amor é uma delas. Quando
lancei o livro pensei ‘vou me
arriscar’ e acabou que o risco
deu certo”, afirma.
O livro, lançado na versão
impressa e e-book, teve boa
aceitação do público e a es-

nar. “Desencontros é um livro
muito mais maduro. Nesse
livro fica muita clara essa passagem para maturidade da
minha escrita. É muito engra
çado que tenho leitoras que
falam que seu livro favorito é
‘Rascunhos de um Romance’,
outras que é o ‘Desencontros
do amor’”, destaca.

Letícia: “É incrível aonde a literatura pode levar a gente”

critora criou uma página no
Instagram só para o público
adulto. No primeiro momento, a página era focada
na divulgação das leituras
de Letícia, mas as pessoas
começaram a interagir.
“As pessoas me falavam
que amaram o meu livro e
começaram a compartilhá-lo.
Quando dei por mim, meu livro estava na rede, no Youtube
e isso me deixou muito empolgada. Tudo começou como um

hobby, mas as pessoas gostaram e a editora me disse que eu
deveria ir mais além.”
A partir do sucesso
da primeira obra, Letícia
começou a aperfeiçoar a escrita. O segundo livro também
publicado em 2021 – ainda
disponível somente em ebook
pela Amazon - chama “Desencontros do Amor”, que fala
sobre como recomeçar quando tudo o que planejamos
na vida começa a desmoro-

n MERCADO LITERÁRIO
Letícia afirma que o mercado literário é difícil para
novos autores, mas que está
dando um passo de cada vez.
Segundo a escritora, essa
nova onda de leitores de
livros New Adult consome
muitos livros, tem blogs e páginas no Instagram voltadas
somente para leitura; e usa o
Tik Tok e o Twitter para compartilhar o que gosta.
“O mundo da literatura
está bem tecnológico. Sou
uma escritora independente.
Então, todas as minhas conquistas até agora e porque
as pessoas gostaram de meu
livro e foram compartilhando.
Participei de uma premiação,
na qual fiquei em terceiro
lugar como escritora revelação e com Rascunhos de um
Romance em terceiro também, como melhor romance”,
complementa.
Sobre sua participação na
Bienal, Letícia afirma que há
estandes de editoras independentes, voltados a escritores independentes. “Essas

editoras ficam de olhos nos
livros que estão causando
murmurinhos no momento,
e aí eu vou estar no estande
em uma editora que não publiquei livro, mas fui convidada
a participar da Bienal com
ela. Estou muito empolgada
porque tenho um ano de carreira e já vou participar da sessão de autógrafos e de um talk
show. É muito empolgante ver
as pessoas me perguntando o
dia que estarei lá porque querem me conhecer”, destaca.
Letícia também foi convidada para participar de dois
eventos literários em Portugal. “Isso foi incrível. Estou
dando pequenos passos. Estou estudando bastante e sei
que posso melhorar muito.
É incrível aonde a literatura
pode levar”, afirma.
A são-bernardense já tem
novidades no forno. “Este
ano estou envolvida em mais
quatro projetos, duas antologias poéticas, um livro solo
de romance e um projeto surpresa”, ressalta.
Em parceria com o Diário
Regional, Leticia Fermiano
vai disponibilizar sua obra
“Rascunhos de um Romance”
para sortear entre nossos
leitores. Acompanhem nossas redes sociais – Facebook
e Instagram @diarioregionaloficial e Twitter, @Dregional01 - para saber como
participar e conhecer a obra
da escritora do ABC.

Vestibular das Fatecs oferece mais
de mil vagas para a região do ABC
Estão abertas até o dia 28
de junho as inscrições para o
processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado
(Fatecs), que oferecem, só na
região do ABC Paulista, 1.180
vagas. As provas do Vestibular do segundo semestre serão
aplicadas em 17 de julho, de
forma presencial.
As vagas estão distribuídas
entre as cidades de Diadema
(160), Mauá (380), Santo André (160), São Bernardo (220)
e São Caetano (260). São mais
de 15 opções de cursos para as
cidades da região.
Para concorrer a uma vaga
no processo seletivo do segundo semestre de 2022, é
preciso ter concluído o ensino
médio regular ou equivalente,
comprovando a conclusão até
a data da matrícula.

Para participar, o interessado deve preencher a ficha
de inscrição, disponível no site
vestibularfatec.com.br, e o
questionário socioeconômico.
Após o correto preenchimento
das informações solicitadas, o
candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de
R$ 91 em dinheiro, em uma
agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com
cartão de crédito, por meio da
ferramenta disponível no site
do Vestibular. O pagamento
deve ser feito até a data de
encerramento das inscrições.
n CURSO
Ao realizar o preenchimento
da inscrição, é preciso escolher
um curso em primeira opção e,
caso seja do interesse, optar por

um curso para segunda opção,
em qualquer Fatec e período.
Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes
estão descritas no Manual do
Candidato, disponível no site do
processo seletivo e na página do
Centro Paula Souza (CPS).
Caso o candidato não tenha
acesso a computador e internet, as Fatecs de todo o Estado
disponibilizam equipamentos
para que seja realizada a ins
crição. O interessado deve entrar em contato com a unidade
para saber datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.
Mais informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e
Grande São Paulo) e 0800-596
9696 (demais localidades); e no
site da instituição no https://
www.vestibularfatec.com.br/
home/. (Reportagem Local)

Empresária abre espaço no ABC voltado à mulheres
e famílias em situação de vulnerabilidade
A empresária Camila Cabral promoverá na próxima
segunda-feira (27) jantar
para comemorar a inauguração da sede da Associação
Força e União da Mulheres
(Afum), que tem por objetivo principal ser o elo entre
as mulheres e famílias em
situação de vulnerabilidade
com os órgãos de apoio.
O evento acontece na segunda, a partir das 19h, na
Churrascaria Star Grill, no
Bairro Paulicéia, em São Bernardo. A expectativa é que
mais de 200 mulheres participem da atividade.

Camila Cabral, formada em
Administração de Empresas
e pós-graduada em Controladoria e Gestão de Negócios,
montou uma empresa de terceirização de serviços juntamente com o marido. Em dez
anos de empreitada, foram
gerados mais de 2.500 empregos. Porémm, foi em 2014
que Camila encontrou o seu
propósito ao abrir o seu salão
Studio Über Cabelo & Estética,
hoje um dos maiores da zona
sul da capital paulista, e refe
rência no ramo de atuação.
Atuando neste ramo, Ca
mila escutou as histórias de

muitas mulheres, que inde
pendentemente da classe social, necessitam de apoio.
Por isso, em 2020, fundou
a AFUM. “Não adianta apenas
oferecer uma casa para a mu
lher acolhida. Ela precisa de
suporte para seguir a vida. Por
isso, a AFUM será preparada
e desenvolvida para ser espaço onde essas mulheres
podem ter ajuda psicológica,
jurídica, capacitação profissional e fazer network para
então sair desse ciclo vicioso,
se tornando capacitadas para
uma nova vida”, destaca. (Reportagem Local)

Você pode acreditar

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

CRECI 8242-J

CRECI: 8.242-J

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br

dominioimoveisltda

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

CRECI 8242-J

Sede Própria

CRECI J 14371

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO

JOÃO MODESTO
“Orgulho de ser de Diadema”

IMÓVEIS - CRECI. 138.698

Aluga-se
Apto. de 2 dormi.,
sala, cozi., e WC:
s/garagem no
Centro do Serraria
Aluguel
R$ 1.000,00
com 2 meses
de deposito

E-mail: jmodestoimoveis@yahoo.com.br

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

Aluga-se

Casa de 2 dormi.,
sala cozinha e WC.,
com 1 vaga
de garagem
compartilhada
Aluguel
R$ 1.000,00,
no Jd. das Nações
em Diadema

Aluga-se

Apto. de 2 dormi., sala,
cozi., e WC., com
1 vaga de garagem
descoberta
Aluguel
R$ 1.200,00, com
condomínio e IPTU
Vila Conceição Diadema

2

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

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

Rua Orense n°293 - Diadema - SP

Classificados por
Telefone do
Diário Regional
Você pode acreditar

Tel.: 4056-1952
4057-1647
Cel:11- 97361-2113

4057-9000
Anunci
e: 4057-9000

Vende-se

Aluga -se
Casa de 3 cômodos
e WC., sem garagem
independente
Centro do
Serraria - Diadema
Aluguel
R$ 800,00

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

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

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

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema
Av. Antonio Piranga, 76 - 1º andar - Sala 3 - Centro - Diadema - SP

www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 / 9-6191-5038

Um terreno de 215 M,2 com
5 casas 1 casa 2 dormi.,
sala cozi,
2
e WC., com [are ade serviço e gag.
de garagem p/ 2 carros Nos fundos
tem 4 casas de 3 cômodos
e WC, sem garagem Com
escritura em Diadema.
Valor total á vista R$ 640.000,000
aceita c/parte de pagamento carro
ou imóvel na praia ou na localidade
mais tem que ser comercial.

DIARIO REGIONAL

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

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

@Dregional01

Serviços Gerais

PUBLICIDADE LEGAL ON-LINE
É NO SITE DO DIARIO REGIONAL
Agora você poderá fazer suas
publicações legais com mais agilidade
- Editais
- Avisos
- Documentos
extraviados
- Convocações
- Licenças
Ambientais
e outros
Tudo isso em um só lugar. Consulte nosso
Departamento Comercial sem compromisso
(11) 4057-9000 9 9676-8526
email: atendimento@diarioregional.com.br

Anuncie: 4057-9000

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

@diarioregionaloficial /

@Dregional01
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ä

AVISOS

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER - CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57
CONTINUAÇÃOä
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2021 E 2020- (Valores em Reais)
ATIVO
Nota
2021
2020 destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive
os
CIRCULANTE
106.132,40
61.314,17 decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da enCaixa e equivalentes de caixa
04
103.132,40
58.714,17 tidade.
Créditos a Receber
05
3.000,00
2.600,00 f) Passivos circulantes e não circulantes
NÃO CIRCULANTE
15.306,77
57.102,49 São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáImobilizado
06
15.306,77
57.102,49 vel, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a
TOTAL DO ATIVO
121.439,17
118.416,66 data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes
presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a
PASSIVO
Nota
2021
2020 são registrados em valor
CIRCULANTE
39.364,74
26.201,64 moeda e o risco de cada transação.
Obrigações Tributárias e Sociais
07
19.805,38
15.659,62 Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável
Obrigações com Empregados
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
e Trabalhistas
08
19.559,36
10.542,02 que um recurso
base as melhores estimativas do risco envolvido.
- registradas tendo como
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
09
82.074,43
92.215,02 Recursos Públicos – Os recursos públicos recebidos são classificados como Recursos
Patrimônio Social
92.215,02
198.453,23 com Restrição e são aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem.
Ajustes Exercícios Anteriores
- Os projetos são segregados como Assistencial de acordo com a sua natureza.
Superavit (Déficit) do Exercício
(10.140,59)
(106.238,21) 4– CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
2021
2020
TOTAL DO PASSIVO
121.439,17
118.416,66 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa
252,34
6.790,27
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Bancos conta movimento Sem Restrição
21.754,60
12,00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
Bancos conta poupança Com Restrição
46,02
178,85
FINDOS EM 31/12/2021 E 2020- ( Valores em Reais)
Aplicações Financeiras - Poupança
81.079,44
51.733,05
Nota
2021
2020 TOTAL
103.132,40
58.714,17
RECEITAS
483.747,02
440.445,37 Os valores de Bancos, Poupança e Aplicações Financeiras com Restrição são oriundos de
RECEITAS OPERACIONAIS
483.747,02
440.445,37 recursos públicos recebidos que serão aplicados especificamente no custeio dos projetos
RECEITAS COM RESTRIÇÃO
10
173.250,00
168.300,00 a que se referem.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
173.250,00
168.300,00 As Aplicações Financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuiReceitas de Programas e Atividades
173.250,00
168.300,00 rem liquidez imediada e referem-se a Fundos de Investimento e Renda Fixa, utilizados em
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO
11
310.497,02
272.145,37 resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da OBRA SOCIAL SÃO FRANContribuições e Doações Voluntárias
196.806,28
197.436,25 CISCO XAVIER.
Outras Receitas
112.263,96
70.512,01 5– CRÉDITOS A RECEBER
Receitas Financeiras
1.426,78
4.197,11 CREDITOS A RECEBER
2021
2020
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
12
493.887,61
546.683,58 Empréstimos a Terceiros
3.000,00
2.600,00
CUSTOS COM PROGRAMAS EATIVIDADES 13
211.197,66
204.142,67 TOTAL
3.000,00
2.600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.1
211.197,66
204.142,67 6- IMOBILIZADO
Custos Com Pessoal
209.248,18
201.128,62
2021
2020
Taxa de
Custos Com Atendimento
1.949,48
3.014,05 DESCRIÇÃO
Imobilizado Depreciação Imobilizado Depreciação Depreciação
RESULTADO BRUTO
272.549,36
236.302,70 Saldo Anterior
403.609,70
346.507,21 428.609,70
262.915,77
DESPESAS OPERACIONAIS
14
282.689,95
342.540,91 MÓVEIS
Despesas Administrativas
267.838,64
335.632,52 E UTENSÍLIOS
116.469,14
116.469,14
10%
Despesas Bancárias e Financeiras
14.851,31
6.908,39 MÁQUINAS
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO
(10.140,59)
(106.238,21) E EQUIPAMENTOS 41.083,59
41.083,59
10%
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
FERRAMENTAS
E ACESSÓRIOS
856,00
856,00
10%
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
BENFEITORIAS
115.250,49
115.250,49
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020- (Valores em Reais)
EQUIPAMENTOS
Patrimônio
Superávit (Déficit)
Total
DE INFORMÁTICA 92.390,33
92.390,33
20%
Social
do Exercício
37.383,92
37.383,92
20%
Saldos em 31/12/2019
9.262,51
189.190,72
198.453,23 VEÍCULOS
DEPRECIAÇÕES
Ajuste de exercícios
388.302,93
346.507,21
anteriores
- ACUMULADAS
INTANGÍVEL
176,23
176,23
Incorporação ao Patrimônio
403.609,70
388.302,93 403.609,70
346.507,21
Social
189.190,72
(189.190,72)
- Saldo Final
Déficit do Exercício
(106.238,21)
(106.238,21) Saldo Líquido
Saldos em 31/12/2020
198.453,23
(106.238,21)
92.215,02 (Imobilizado Depreciação)
15.306,77
57.102,49
Ajuste de exercícios
anteriores
MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
Incorporação ao Patrimônio
2021
2020
Social
(106.238,31)
106.238,31
- SALDO INICIAL
57.102,49
98.898,21
Déficit do Exercício
(10.140,59)
(10.140,59) ( + ) ADIÇÕES
Saldos em 31/12/2021
92.214,92
(10.140,49)
82.074,43 ( - ) BAIXAS
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
( - ) DEPRECIAÇÃO
(41.795,72)
(41.795,72)
( = ) SALDO FINAL
15.306,77
57.102,49
Demonstração do Fluxos de Caixa para o exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
7- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Método indireto- ( Valores em Reais)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS
2021
2020
Fluxo de Caixa das Atividas Operacionais
2021
2020
IRRF a Recolher
1.084,36
3.107,06
Superavit (Déficit) do Exercício
(10.140,59)
(106.238,21)
933,77
Ajustes por:
2.600,00
2.600,00 PIS a Recolher
Parcelamento Tributos Federais
(6.982,23)
( + ) Depreciação
41.795,72
41.795,72
INSS a Recolher
( + )Ajustes de Exercícios Anteriores
Superavit (Déficit) Ajustado
31.655,13
(64.442,49) FGTS a Recolher
Contribuições Sindicais Assist a Recolher
18.721,02
18.601,02
Aumento (Diminuição) nos
ISS a Recolher
Ativos Circulantes
19.805,38
15.659,62
Créditos a Receber
400,00
400,00 (900,00)
(900,00) TOTAL
8- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS
2021
2020
Fornecedores de Bens e Serviços
Salários a Pagar
Empréstimos e Financiamentos
13º Salário a Pagar
810,00
Obrigações Tributárias e Sociais
4.145,76
(15.993,23)
Rescisões a Pagar
Obrigações com Empregados
9.017,34
(68.206,06)
17.360,52
9.671,58
Recursos de Convênios em Execução
13.163,10 (84.199,29) Provisão para Férias
Provisão de Encargos sobre Férias
1.388,84
870,44
( = ) Caixa Líquido Gerado Pelas
19.559,36
10.542,02
Atividas Operacionais
44.418,23
(147.741,78) TOTAL
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo
O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio SoBaixa de Ativo Imobilizado
cial, acrescido do resultado do exercício (Superavit ou Déficit) ocorrido.
( = ) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividas
Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformide Investimento
- dade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos PatriFluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
moniais.
( = ) Caixa LíquidoConsumido Pelas
10 - RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS COM RESTRIÇÃO
Atividas de Financiamento
RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS COM RESTRIÇÃO
( = )Aumento Líquido de Caixa e
2021
2020
Equivalentes de Caixa
44.418,23
(147.741,78) RECURSOS COM RESTRIÇÃO
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio
ASSISTENCIA SOCIAL
173.250,00
168.300,00
do Período
58.714,17
206.455,95 Convênio Secretaria Municipal de Assistencia
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim
Social - SECOFVI
173.250,00
168.300,00
do Período
103.132,40
58.714,17 TOTAL GERAL
173.250,00
168.300,00
Variação do Caixa e Equivalentes de
A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER recebeu no exercício de 2021, os seguintes
Caixa no Período
44.418,23
(147.741,78) recursos oriundos do Poder Público:
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
a) Convênio SECOFVI (Verba Federal).................................................................R$ 55.375,00
b) Convênio SECOFVI (Verba Estadual)...............................................................R$ 35.000,00
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS
c) Convênio SECOFVI (Verba Municipal)..............................................................R$ 82.875,00
FINDOS EM 31/12/2021 E 2020- (Valores em Reais)
1- CONTEXTO OPERACIONAL
11- RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS SEM RESTRIÇÃO
A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, CNPJ: 48.598.411/0001-57, é uma associa- RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO
ção de direito privado, sem fins lucrativos, com ação em todo o território nacional, que se rege
2021
2020
pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS
196.806,28
197.436,25
A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER tem por finalidade a assistência, a formação Doações Pessoas Físicas
78.987,54
84.734,92
moral, cívica, intelectual e profissional do provo, essencialmente às crianças, adolescentes, Doações Pessoas Jurídicas
117.818,74
112.701,33
jovens e seus familiares mais necessitados, sem distinção de raça, cor, credo político ou reli- OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO
112.263,96
70.512,01
gioso, visando sobretudo, o bem estar familiar, a promoção humana e comunitária, bem como Eventos e Bazares
47.744,72
23.053,07
a segurança alimentar e nutricional destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade Alugueis de Quadra / Casa Peruibe
37.415,40
16.700,00
social, podendo administrar e manter a distribuição de alimentos e refeições
Crédito de NOTA FISCAL PAULISTA
27.103,84
30.758,94
Os objetivos e as ações desenvolvidas pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER são RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS
1.426,78
4.197,11
orientadas pelo que estabelece a Política Nacional de Assistência Social em observância à TOTAL GERAL
310.497,02
272.145,37
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 12- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
2021
2020
A entidade mantém os seguintes projetos sociais conveniada com a Prefeitura Municipal de Custos com Programas e Atividades
211.197,66
204.142,67
Diadema:
Despesas Operacionais
282.689,95
342.540,91
SECOFVI - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
TOTAL
493.887,61
546.683,58
• SECOFVI – Obra Social São Francisco Xavier
13
CUSTOS
COM
PROGRAMAS
E
ATIVIDADES
2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformi- CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES
2021
2020
dade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e co211.197,66
204.142,67
municados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê ASSISTÊNCIA SOCIAL
209.248,18
201.128,62
de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins Custos com Pessoal
3.014,05
1.949,48
lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 – Apresentação das Custos com Atendimento
211.197,66
204.142,67
Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empre- TOTAL GERAL
sa, quando aplicável, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, 13.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES – ASSISTÊNCIA SOCIAL
2021
2020
de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonsCUSTO ANUAL Quantidade
CUSTO
CUSTO
trações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de
TOTAL R$
ANUAL
ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA
de
ANUAL
entidade sem finalidade de lucros.
SOCIAL
Beneficiários UNITÁRIO R$ TOTAL R$
3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
211.197,66
2.111,98
100
204.142,67
a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas Convênio SECOFVI - Obra Social 211.197,66
TOTAL
100
204.142,67
em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
b) Apuração do superávit (déficit) do exercício - As receitas e despesas são registradas con- 14 – DESPESAS OPERACIONAIS
siderando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de DESPESAS OPERACIONAIS
2021
2020
comprovantes, cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas
Despesas Administrativas
267.838,64
335.632,52
através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.
14.851,31
6.908,39
c) Uso de estimativas - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com Despesas Bancárias e Financeiras
282.689,95
342.540,91
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da entidade prepare TOTAL GERAL
estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação 15 – As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, no
de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas exercício, por meio de suas ações e projetos Assistenciais, totalizaram um montante de R$
que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, vida útil esti- 493.887,61
mada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles 16 - O beneficio usufruido de quota patronal da previdência social usufruída pela OBRA
SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER no exercício de 2021, totalizaram um montante de R$
estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.
d) Instrumentos financeiros – Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equi- 51.783,48.
valentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. 17 - PARTES RELACIONADAS
O OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER não remunera seu Conselho e nem a sua
e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e Equivalentes de caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem se a Diretoria, conforme previsto na legislação e não efetuou nenhuma transação ou contratou
saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com partes relacionadas.
18 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de reali- reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apzação.
Créditos a receber – Compõe o principal item dos valores recebíveis, e referem-se aos direi- resentados nos Balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.
tos de convênios com órgãos públicos, onde por suas características específicas não foram
ANDERSON DIAS THIMOTEO
constituídas provisão para devedores duvidosos em 2021 e 2020 por não existiram créditos OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
FUNÇÃO: CONTADOR
de liquidação duvidosa.
PRESIDENTE
CPF: 274.563.688-05
Ativo Imobilizado - Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos
CPF: 100.801.758-21
CRC: 1SP193214/O-0
CONTINUAÇÃOä

LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação
O Presidente da Diretoria Executiva, convocam todos os associados para participarem
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 12 de Julho do
ano 2022, com início às 14:00 horas, em
primeira convocação e 60 minutos depois
em segunda e última convocação. A qual
acontecerá na Av. Kennedy,1155, Sala 213
no Bairro Parque Anchieta, Cidade de São
Bernardo do Campo, SP, para deliberarem
sobre a prestação de contas do período de 01
de Janeiro até 30 de Junho do ano de 2022
e Eleição para composição da DIRETORIA
EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL

PREMIER METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP. Torna público que
requereu ao SEMASA a Renovação da Licença Prévia, Instalação e de Operação nº
000094/2018 p/ Fabricação de granalha de
cobre (corte de metais), na Av. das Nações,
nº 2642 – Térreo – Pq. Capuava Santo André - SP – Cep:09271-000. Conf. Proc. Amb.
nº 48443.2022. Declara aberto o prazo de
30 dias p/ manifestação escrita endereçada
ao SEMASA.

FERTILABEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA. Torna público que requereu
ao SEMASA a Renovação da Licença de
Operação nº 000071/2018 p/ Fabricação
de etiquetas e rótulos impressos, Rua das
Laranjeiras, 2831 - Campestre – Santo André - SP – Cep:09070-561, e declara aberto
o prazo de 30 dias p/ manifestação escrita
endereçada ao SEMASA.

MAC PLANEJADOS MÓVEIS INTELIGENTES LTDA ME, pessoa jurídica – PJ torna
público que requereu ao Semasa, a Licença
Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação, para Fabricação de móveis com predominância de madeira, sito à Avenida São
Bernardo do Campo, 241, Vila Luzita - Santo André/SP e declara aberto o prazo de 30
dias para manifestação escrita, endereçada
ao Semasa.

Polibel Indústria e Comércio Ltda EPP
torna público que recebeu, da Secretaria de
Meio Ambiente de Mauá, a Licença Prévia
e de Instalação Nº 2022033 para o CNAE
1353-7/00 - Fabricação de artefatos de cordoaria situada à Rua Gerôncio Gregório da
Silva, Nº 54 – Jardim Sônia Maria – Mauá
– SP – CEP 09380-280, conforme consta no
Processo Administrativo Nº 3722/2019.
RONALDO FRANÇA DE SOUZA EIRELI
- EPP. Torna público que requereu ao SEMASA a Licença Prévia, Instalação e de
Operação p/ Fabricação de móveis com
predominância de madeira, na Rua Cruzeiro
do Sul, nº 46, Vl. Pires Santo André - SP –
Cep:09195-220, e Declara aberto o prazo
de 30 dias p/ manifestação escrita endereçada ao SEMASA.

