
Versão 1.0 turbo Premier é “top” de linha do Chevrolet 
Onix Plus, o sedã mais vendido do Brasil

A Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) de Diadema apresenta bal
anço positivo do investimento na as
sistência farmacêutica. Atualmente há 
farmacêutico nas 20 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da cidade e desenvolvi
mento de ações para integrar o profis
sional no acompanhamento de saúde 
das pessoas atendidas na rede munici
pal. Até outubro do ano passado, as 
UBSs contavam com farmacêutico uma 
ou duas vezes por semana. Com a am
pliação de 21 para 40 profissionais, o 
farmacêutico está presente na Unidade 
todos os dias da semana e foi possível 
descentralizar a dispensação de psi
cotrópicos. As farmácias são informa
tizadas e as equipes compostas por um 
farmacêutico e dois administrativos. 
Além das UBSs, contam com equipes 
nos seguintes locais: almoxarifado, 
CAPS Norte, Centro de Referência em 
IST, PS Central e HM. 

O projeto Craques do Futuro, pro
movido pela Prefeitura de São Ber
nardo, inicia a temporada de 2023 para 
formação de crianças e adolescentes 
em futebol. O projeto está com in
scrições abertas. O programa atende 
ambos os sexos na faixa etária entre 
7 e 16 anos. A estrutura, organizada 
em equipamentos municipais, possui 
potencial para auxiliar cerca de 5.000 
alunos ao ano.
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Perto da volta às aulas, pais e 
responsá veis começam a se preocupar 
com a compra do material escolar dos fi
lhos. O ideal é começar desde já a pesqui
sar preços e opções para minimizar o im
pacto dessa despesa no orçamento, co mo 
compra coletiva ou o reaproveitamento 

Pesquisa e reaproveitamento garantem 
economia na compra do material escolar

de materiais de anos anteriores. Antes 
de ir às compras, é importante verificar 
quais  pro dutos da lista já possui em casa 
e se estão em condição de uso, evitando 
assim gastos desnecessários. Se a compra 
é mesmo inevitável, pesquisar é indis
pensável.  “Além da pesquisa de preço, 
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Prefeitura 
amplia acesso 
à assistência 
farmacêutica

Craques do Futuro 
inicia temporada 
2023 e está com 

inscrições abertas

DIADEMA SÃO BERNARDO

Antes de ir às compras, é importante verificar quais  pro dutos da lista já possui em casa e se estão em condição de uso

que é muito importante,  cabe observar 
se o estabelecimento pratica preço dife
renciado de acordo com a forma de paga
mento, como dinheiro, cheque, cartão 
de débito e de crédito”, disse a diretora 
do Procon Santo André, Doroti Gomes 
Cavalini. A lista de material deve conter 

apenas itens indivi duais, ou seja, aqueles 
usados exclusivamente pelo aluno. A co
ordenadora do Procon Diadema, Eliete 
Menezes, explica que o consumidor 
ainda pode recorrer a estratégias para 
garantir economia. “Uma delas é a troca 
de livros didáticos com alunos de out

Sol e aumento 
de nuvens 
de manhã. 
Pancadas 
de chuva 
à tarde 

e à noite.

Sábado
28º

18º

Como ocorre no último mês de cada ano, a 
produção industrial recuou em dezembro. Em uma 
escala na qual valores abaixo dos 50 pontos signifi
cam retração, a atividade nas fábricas ficou em 42,8 
pontos no mês passado. Segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), ainda assim esse pata

O vereador de São Bernardo Danilo Lima 
(PSDB) foi eleito presidente da Câmara para o 
biênio 20232024.  Ao Diário Regional, Lima 
afirmou que fará um mandato participativo. “Nos 
dois primeiros anos procurei a população para 
que pudesse fazer parte da vida pública e vem Página  3

Sondagem industrial: produção e emprego 
registram queda em dezembro de 2022

À frente da Câmara, Danilo Lima tem como 
meta implementar uma gestão participativa

ECONOMIA SÃO BERNARDO

mar ficou acima da média histórica de 41,8 pontos 
para o período, sinalizando que aqueda foi menor 
que as de outros anos. Considerado pela entidade 
também como usual para o fim do ano, o emprego 
na indústria registrou 46,9 pontos em dezembro, 
no campo da retração. 

dando certo. A população vem fazendo parte 
da política. O mandato como presidente é fazer 
uma extensão disso, sabendo que aí não será 
só a população, mas também os servidores e os 
vereadores. É um desafio para mim e farei o meu 
melhor sendo presidente da Casa.”

ras séries. A compra coletiva (com outros 
pais e  responsáveis) também pode render 
descontos”, afirmou. Eliete ressalta ainda 
que a escola não pode indicar ou exigir a 
aquisição de marcas específicas, nem de
terminar a papelaria ou livraria na qual o 
produto será comprado. 

Helber Aggio/PMSA
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Danilo Lima projeta gestão participativa 
na condução da Câmara de São Bernardo
Vereador afirmou que em meados de fevereiro apresentará planejamento com metas e prazos realizáveis para os próximos dois anos

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de São Bernardo 
Danilo Lima (PSDB) foi eleito 
presidente da Câmara para o 
biênio 2023-2024. Ao lado dele 
na coordenação dos trabalhos 
legislativos e administrativos 
da Casa estão Jorge Araújo 
(PSD) e Bispo João Batista (Re-
publicanos), como primeiro e 
segundo-secretário da Mesa, 
respectivamente. Afonso Tor-
res, o Afonsinho (PSDB), ocupa a 
vice-presidência. 

Ao Diário Regional, Lima 
afirmou que seu nome foi 
consenso, apesar de nos basti-
dores circular que o vereador 
Fran Silva (PSD) teria 15 votos 
garantidos. “Existiam alguns 
relatos, mas não era de fato o 
que acontecia na Casa. Na Câ-
mara estávamos em discussão 
para procurar o melhor nome 
em consenso comum. Em 
uma conversa entre a base alia-
da colocaram meu nome em 
discussão. Perguntaram se eu 
aceitaria, fiquei lisonjeado com a 
indicação deles e disse que aceit-
ava.  É um desafio para mim e 
disse que faria o meu melhor 
sendo presidente da Casa. Re-
solvemos, votamos de acordo 
com o que tínhamos preesta-
belecido e estou aqui para fazer 
o meu melhor pela Câmara, pe-
los vereadores e servidores, mas, 
principalmente, pela cidade de 
São Bernardo”, afirmou.

Lima elogiou a gestão de 
Estevão Camolesi (PSDB), mas 
destacou que seu legado será 
um mandato participativo. O 
tucano destacou que venceu as 
eleições para vereador pedindo 
a participação popular no meu 
mandato. “Nos dois primeiros 
anos procurei a população para 
que pudesse fazer parte da vida 
pública e vem dando certo. A 
população vem fazendo parte 
da política. O mandato como 
presidente é fazer uma extensão 
disso, sabendo que aí não será 
só a população, mas também 
os servidores e os vereadores. 

Quero pegar desde o rapaz que 
faz a limpeza para nós e per-
guntar o que podemos fazer 
para melhorar o seu trabalho 
e, com isso, melhor o trabalho 
de outros. Outro ponto é cada 
vez mais valorizar o trabalho 
dos vereadores. Agora não é só 
o meu trabalho, mas também 
o dos outros 27 vereadores. 
Então, é da forma participativa.”

n DEMANDAS
Lima destacou que nos dois 

anos anteriores se preocupou 
exclusivamente com seu man-
dato e que nestes primeiros dias 
como presidente do Legislativo 
está fazendo levantamento, a 
fim de apresentar em meados 
de fevereiro um planejamento 
para os próximos dois anos com 
metas realizáveis e prazo de 
implementação.  “Faço questão 
de deixar o meu legado, sim. 
Acho que o Camolesi fez um 
bom trabalho nesses dois anos, 
mas agora é a minha adminis-
tração. Quero entender da 
melhor forma o que o servidor 
precisa, chegar ao consenso 
e tentar atingir aos objetivos 
deles. Vamos acolher as deman-
das dos vereadores e também 

chegar em conjunto a uma me-
lhor Casa Legislativa para eles. 
Porém, sem dúvida nenhuma, 
a meta é atender a população de 
São Bernardo”, ressaltou.

O prefeito Orlando Moran-
do (PSDB) conta com grande 
base aliada na Câmara, o que, 
para Lima, não atrapalha na 
autonomia da Casa. Segundo o 
vereador, os poderes são inde-
pendentes e essa independên-
cia é respeitada. “Como não é 
segredo, temos uma grande 
base aliada na Casa. Temos um 
Legislativo muito próximo do 
Executivo. Porém, alinhamento 
é totalmente diferente de es-
tar junto. Uma lei que venha 
do Exe cutivo será amplamente 
discutida. Vão existir opiniões 
divergentes, mas chegaremos 
em um consenso e, volto a falar, 
sempre pensando na população. 
Não é pensando no prefeito, 
nem nesta Casa, mas pensando 
em para quem trabalhamos e a 
quem realmente devemos expli-
cações, que é a população.”

Apesar de alguns vereadores 
terem adotado postura mais 
independente no último ano, 
Lima vê a base bem alinhada. 
“Entendo que sempre que for 

em prol de uma cidade melhor 
e uma vida melhor para a popu-
lação, não vão se opor a votar. 
Pequenas discussões sempre 
existem e são saudáveis para a 
democracia. Ideias diferentes 
têm de ser discutidas, para se 
chegar a uma melhor solução”, 
pontuou. 

n EXPERIÊNCIA 
Com experiência na inicia-

tiva privada, em 2017 Lima 
passou a atuar como diretor em 
uma secretaria da cidade. “Aí 
comecei a entender um pouco 
do que é ser um servidor públi-
co. Do que é atender a população 
e ter nas mãos a possibilidade 
de fazer uma cidade melhor. Es-
tes dois anos de Legislativo me 
mostraram a continuidade do 
que é ser um servidor público, 
mas em outra esfera. De real-
mente procurar uma legislação 
melhor; de ser fiscalizador dos 
órgãos públicos. De estar no 
bairro entendendo, de fato, os 
problemas. Fui em busca das 
dificuldades, para sentir na pele 
e, assim, dentro da esfera ad-
ministrativa procurar melhorar 
para a população. Então, é um 
grande aprendizado.”

Divulgação

Lima: “farei o meu melhor pelos vereadores, servidores e, principalmente, por São Bernardo”

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

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

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

@SUPERPETSHOUSE

Pet Sitter
Dog Walker

Acessórios; Petiscos; Rações

11 95784 - 8624

Banhos a partir 

de R$ 40,00

Play Pet / Hospedagem

Banho e Tosa / Estética Pet

Avenida Alda, 563 - Centro - Diadema / SP 

PF faz buscas em endereços 
de Ibaneis e de ex-número 2 

da segurança do DF
A pedido da Procura-

doria-Geral da República, a 
Polícia Federal cumpriu, na 
tarde desta sexta-feira (20), 
mandados de busca e apre-
ensão em endereços ligados 
ao governador afastado Iba-
neis Rocha (MDB) e ao ex-
secretário executivo de Se-
gurança Pública do Distrito 
Federal Fernando de Souza 
Oliveira. Ao todo, cinco 
endereços foram vasculha-
dos pelos investigadores, 
entre residências e locais de 
trabalho, incluindo o Palá-
cio do Buriti e a Secretaria 
de Segurança Pública do DF.

As diligências foram re-
queridas pelo coordenador 
do Grupo Estratégico de 
Combate aos Atos Antidem-
ocráticos, subprocurador-
geral da República Carlos 
Frederico Santos, e autoriza-
das pelo ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo. 

Segundo a PGR, a ofen-
siva visa ‘buscar provas’ para 
abastecer a investigação so-
bre supostos atos ‘omissivos 
e comissivos’ de autoridades 

da Segurança Pública do Dis-
trito Federal ante os atos gol-
pistas do dia 8, quando radi cais 
invadiram e depredaram as 
sedes dos três Poderes.

Tanto o governador afas-
tado como o ex-número 
dois da Segurança Pública 
do DF já prestaram depoi-
mentos à Polícia Federal. 
Como mostrou o Estadão, 
Ibaneis negou conivência 
com as manifestações anti-
democráticas e afirmou que 
‘sabotagem’ de plano de ação 
das forças de segurança para 
barrar marcha golpista regis-
trada no dia 8.

Oliveira, por sua vez, 
avaliou que a Polícia Militar 
do DF, responsável pela se-
gurança e patrulhamento da 
Esplanada dos Ministérios 
no dia 8, ‘errou’ na execução 
do plano operacional. O ex-
secretário executivo de Segu-
rança Pública do Distrito Fe-
deral também afirmou que o 
ex-titular da pasta, Anderson 
Torres, só sairia de férias no 
dia seguinte aos atos golpis-
tas de 8 deste mês. (AE)

Visita de Lula à Argentina terá 
acordo sobre Antártida

Na viagem da semana que 
vem a Buenos Aires, primeira 
visita oficial de seu terceiro 
mandato, o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva deve as-
sinar acordo com a Argentina 
para cooperação científica 
e logística nas estações dos 
dois países na Antártida. 
Outro ponto que deve ser 
discutido pelas equipes dos 
dois países é o impulso às 
negociações de um gasoduto 
entre os dois países.

Lula embarca neste do-
mingo (22) para Buenos Ai-
res. Além da agenda bilateral, 
participará da reunião de 
cúpula da Comunidade de 
Estados Latino-Americanos 
e do Caribe (Celac), colegia-
do do qual o Brasil voltou a 
participar, após ter se reti-
rado durante o governo de 
Jair Bolsonaro.

Até o momento, o Ita-
maraty confirma que “há 
disposição” de encontros en-
tre Lula e os mandatários da 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
e de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, além de reuniões com 
representantes dos demais 
países que integram a Celac. 
O secretário das Américas 
do Itamaraty, embaixador 
Michel Arslanian Neto, disse 
que ainda não pode confir-
mar as reuniões devido a 
questões de agenda.

Questionado sobre o en-
contro entre Lula e Maduro, 
líder que encontra-se iso-
lado no cenário internacio-
nal, o embaixador disse que 
o objetivo do presidente 

Lula é enfatizar “o papel da 
América do Sul como força 
construtiva, o papel construti-
vo que a região pode desem-
penhar para a Ve nezuela”.

Na cúpula, que ocorre entre 
23 e 24 deste mês, deverá ser 
acer tada declaração final dos 
chefes de Estado sobre temas 
como segurança alimentar 
e integração energética da 
região. Outras 12 declarações 
temáticas devem abordar te-
mas como energia nuclear, 
sustentabilidade dos oceanos, 
combate ao tráfico de drogas e 
armas, entre outros.

Em entrevista coletiva, Ar-
slanian disse que Lula “não 
teve dúvidas” em privilegiar a 
cúpula da Celac no lugar de es-
trear sua agenda internacional 
no Fórum Econômico de Davos, 
que ocorre nesta semana na ci-
dade suíça. “O presidente nunca 
escondeu a prioridade da região 
(América Latina) nessa inserção 
do Brasil no mundo”, afirmou o 
embaixador.

Arslanian disse ainda que a 
relação bilateral com a Argen-
tina foi “subaproveitada” nos 
últimos três anos e que há nova 
disposição em fazer avançar 
temas comuns. “É claramente 
uma relação que esteve sub-
aproveitada, e agora há um 
sentido de urgência de colocá-la 
em marcha forçada, no sentido 
positivo, em direção aos vários 
objetivos que nos unem”, disse.

Após a visita a Buenos Aires, 
Lula seguirá para Montevidéu, 
também em visita oficial. A 
agenda do presidente ainda não 
foi confirmada. (AE)
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Indústria: produção e emprego 
apresentaram queda em dezembro 
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, comportamento dos índices é usual para  a época

CNI

Índice de evolução da produção ficou em 42,8 pontos

Levantamento da Confed-
eração Nacional da Indústria 
(CNI) divulgado nesta sexta-
feira (20) apontou a elevada 
carga tributária, a demanda 
interna insuficiente e a falta 
ou alto custo da matéria-
prima como as principais 
preocupações do setor indus-
trial brasileiro. As informa-
ções fazem parte da pesquisa 
Sondagem Industrial e foram 
colhidas no período de 3 a 13 
de janeiro. No total, foram ou-
vidas 1.688 empresas: 694 de 
pequeno porte, 571 de médio 
porte e 423 de grande porte.

O levantamento mostra 
que a produção, o emprego 
industrial e a utilização da ca-
pacidade instalada (UCI) reg-
istraram queda de novembro 
para dezembro. O índice de 
evolução da produção ficou 
em 42,8 pontos, resultado 
abaixo da linha divisória de 50 
pontos, entre queda e cresci-
mento da produção.

“Dezembro é marcado pela 
desaceleração da produção in-
dustrial. Destaca-se, contudo, 
que o resultado está acima da 
média para o mês de dezembro 
(41,8 pontos), ou seja, a queda 

da produção na passagem 
entre novembro e dezembro 
de 2022 foi percebida como 
menos forte que em outros 
anos”, diz a pesquisa.

O mesmo ocorreu com o 
emprego industrial, que tam-
bém registrou queda no período 
de avaliação da sondagem. O ín-
dice de evolução do número de 
empregados foi de 46,9 pontos, 
correspondendo a uma diminui-
ção de 2,1 pontos na passagem 
de novembro para dezembro. O 
resultado está abaixo da linha 
divisória desde outubro, indi-
cando haver percepção de queda 
do emprego industrial no úl-
timo trimestre de 2022.

A Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) também apre-
sentou recuo em dezembro, na 
comparação com novembro, fi-
cando em 67%. O percentual de 
dezembro de 2022 é menor que 
o registrado no mesmo mês dos 
dois anos anteriores, considera-
do um período de atípica ativi-
dade industrial.

De acordo com a CNI, o 
comportamento desses ín-
dices é usual para o período. 
Já em relação aos estoques, 
a pesquisa aponta pequeno 

recuo, mas diz que eles seg-
uem acima do planejado. O 
índice de evolução do nível de 
estoques foi de 49,5 pontos, 
pouco abaixo da linha divisória 
de 50 pontos, indicando uma 
pequena queda dos estoques 
em relação ao mês anterior.

Além dos principais pro-
blemas elencados por em-
presários no trimestre encer-
rado em dezembro, a pesquisa 
apresenta indicadores relacio-
nados ao desempenho da in-
dústria no mês de dezembro 

de 2022 e às expectativas do 
empresário em janeiro de 2023.

Na avaliação do empresaria-
do, a maioria dos índices de ex-
pectativas para janeiro de 2023 
aumentou e o “otimismo man-
teve-se difundido. A intenção 
de investimento permaneceu 
estável no período.” “O índice 
de intenção de investimento 
alcançou 53,7 pontos, perman-
ecendo acima da média históri-
ca de 51,4 pontos, o que indica 
que há intenção de investir na 
indústria”, diz a pesquisa. (ABr)

Ministério recebe 
7,7 milhões de 
doses de Pfizer 

contra a covid-19

Lei transforma 
agentes comunitários 

em profissionais 
de saúde

O Ministério da Saúde 
recebeu nesta sexta-feira (20) 
lote com 7,2 milhões de doses 
de vacina pediátrica e baby da 
Pfizer contra a covid-19. As 
vacinas, que são o primeiro 
lote de um total de 7,7 mi-
lhões, são parte de um aditivo 
fechado entre o ministério e o 
laboratório que prevê a entrega 
de 50 mi lhões de doses dessa 
vacina para ser aplicada em cri-
anças entre 6 meses e 11 anos 
de idade. Segundo o ministério, 
neste sábado (21), pela madru-
gada, está prevista a entrega de 
novo lote, contendo mais 550 
mil doses. Os lotes da vacina 
estão sendo entregues no Aero-
porto de Viracopos, em Campi-
nas, no interior de São Paulo.

Desse total que está sen-
do entregue, 4,5 milhões de 
doses são da vacina chama-
da Baby e serão destinadas 
para crian ças de seis meses 
a 4 anos de idade. As de-
mais 3,2 mi lhões de doses 
são de vacina pediátrica e 
serão destinadas ao público 
entre 5 e 11 anos.

A Pfizer informou que as 
42,3 milhões de doses restan-
tes desse contrato serão en-
tregues ao Brasil até o final do 
primeiro semestre deste ano, 
embora haja uma tentativa de 
que essa entrega seja antecipa-
da. (Reportagem Local)

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva sancionou nesta 
sexta-feira (20), no Palácio do 
Planalto, o projeto de lei que pas-
sa a considerar os agentes comu-
nitários de saúde e os agentes de 
combate às endemias como pro-
fissionais de saúde. Com a mu-
dança, esses trabalhadores pas-
sam a poder acumular cargos 
públicos, algo permitido ape nas 
para profissionais de saúde e 
educação, além de terem asse-
guradas melhores condições de 
trabalho, como o recebimento 
de adicionais de insalubridade 
e outros benefícios acessíveis 
justamente aos profissionais de 
saúde assim definidos em lei.

“Estou extremamente emo-
cionada. Até então, a gente era 
considerado trabalhadores da 
saúde, e não profissionais. Isso 
prejudicava em várias questões, 
inclusive a nossa insalubridade”, 
afirmou Hermelina Pereira Can-
xangá, agente comunitária de 
saúde há 20 anos e que atua no 
Recanto das Emas ( DF).

O texto havia sido aprovado 
pelo Congresso no dia 21 de 
dezembro e aguardava a sanção 
para entrar em vigor. No país, 
são 265 mil agentes, que atuam 
no campo da Saúde da Família, 
na prevenção de doenças e na 
promoção da saúde em ações 
domiciliares, comunitárias, in-
dividuais e coletivas. (ABr)
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ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br Caro(a) leitor(a), sempre que receber algum dinheiro 

extra ou inesperado, provavelmente você será afetado 
pela “contabilidade mental”, mesmo sem entender 
direito o que isso significa. 

Conhecendo o conceito de contabilidade mental, com 
toda certeza você descobrirá se o destino que pretende dar a 
esse recurso extra é mesmo o ideal e necessário. 

Para compreender como nosso cérebro se comporta 
financeiramente, podemos buscar a explicação em alguns 
conceitos econômicos. 

Os economistas mais conservadores defendem a tese 
de que devemos tratar nosso patrimônio como um só, 
independentemente de onde tenha vindo ou se formado. 

Porém, conforme mostram os conceitos de finanças 
comportamentais, separamos o patrimônio em partes, 
para só então tomar decisões de forma individual. Isso é 
contabilidade mental, ou seja, a separação do patrimônio 
em compartimentos mentais diferentes. 

Calma, vou explicar de maneira mais simples.
Provavelmente, você deve conhecer alguém que poupa 

dinheiro para os filhos, mas usa o limite do cheque especial 
ao mesmo tempo, certo? Esse é um exemplo da contabilidade 
mental agindo de forma prejudicial em nossas finanças. 
Separa-se o patrimônio em partes diferentes. 

Outro exemplo de contabilidade mental, mas agindo 
de forma positiva, ocorre quando separamos uma parte 
do orçamento no início de cada mês para investir, ou seja, 
formar poupança para diversos fins. 

Então, quando receber dinheiro extra ou inesperado, como 
participação nos lucros, 13° salário, horas extras ou herança, 
lembre-se de que a contabilidade mental pode lhe dizer que 
aquele valor é um “presente” só seu e que não deve ser usado da 
mesma forma que o salário de todos os meses. 

Portanto, se você tem dívidas e recebe esse “presente”, o 
melhor a fazer é quitar suas obrigações e sair do vermelho. 

Em contrapartida, se o ilustre presente chega e você não 
tem dívidas e suas finanças estão em ordem, a contabilidade 
mental pode agir positivamente, de forma a lhe ajudar a 
investir ou mesmo tirar aquele sonho do papel.

Sendo assim, antes de tomar qualquer decisão, pense 
friamente e pondere todos os reflexos de sua decisão.

Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail que te explico. 
Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com.

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 pela PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é planejador financeiro 
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Entrou dinheiro extra?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Dólar sobe 072% e fecha a 5,2077, com valorização de 1,98% na semana
Temores crescentes de que o 

governo tente interferir na con-
dução da política monetária, 
depois de seguidas críticas do 
presidente Lula da Silva à au-
tonomia do Banco Central e à 
atual meta de inflação, domi-
naram os negócios no mercado 
de câmbio ontem (20). 

Na contramão da perda de 
força da moeda americana em 
relação a divisas emergentes e 
de exportadores de commodi-
ties, em especial ao longo da 
tarde, o dólar terminou o dia 

em alta de 0,72%, cotado a 
R$ 5,2077, após ter alcançado 
a máxima de R$ 5,2396 pela 
manhã. Foi o terceiro pregão 
seguido de avanço da divisa, que 
encerra a semana com valori-
zação de 1,98%. Em janeiro, a 
moeda acumula baixa de 1,37%.

O Ibovespa, por sua vez, in-
terrompeu a sequência de três 
dias de ganhos ao cair 0,78% 
ontem, aos 112.040,64 pontos.

Apesar de o ministro-chefe 
da Secretaria de Relações Insti-
tucionais, Alexandre Padilha, 

ter afirmado ontem que não há 
“predisposição” do governo de 
mudar a relação com o Banco 
Central, a crença dominante é  
de que as declarações de Lula 
são sinal claro de que o Planalto 
pretende encampar debate em 
torno das metas de inflação e da 
atuação do BC sob o comando 
de Roberto Campos Neto.

Estaria em curso, segundo 
apurou o Estadão, uma guerra 
nos bastidores para indicação do 
substituto do diretor de Política 
Monetária do BC, Bruno Serra, 

cujo mandato termina em 28 de 
fevereiro. O governo gostaria de 
um nome que possa começar a 
mudar “a cara” do Comitê de 
Política Monetária (Copom).

Analistas observam que o 
governo abriu nova frente de 
batalha sem ainda ter sanado 
as dúvidas sobre a condução da 
política fiscal, o que contribui 
para a demanda defensiva pela 
moeda americana. O dólar não 
está em níveis ainda mais eleva-
dos porque há o vento positivo 
vindo da reabertura da econo-

Volta às aulas: confira dicas para gastar 
menos na compra do material escolar
Procons do ABC orientam pais e responsáveis a pesquisar preços e reaproveitar produtos

Com a proximidade do iní-
cio das aulas, pais e responsá-
veis começam a se preocupar 
com a compra do material es-
colar de seus filhos. Esse gas-
to costuma pesar bastante 
no orçamento das famílias, 
ainda mais por que janeiro 
é um mês recheado de bole-
tos para pagar, como IPVA, 
IPTU e matrícula escolar.

Por isso, o ideal é começar 
desde já a pesquisar preços e 
opções para minimizar o im-
pacto dessa despesa no orça-
mento, co mo compra coletiva 
ou o reaproveitamento de ma-
teriais de anos anteriores.

Antes de ir às compras, é 
importante verificar quais  pro-
dutos da lista o pai ou res pon sá-
vel já possui em casa e se estão 
em condição de uso, evitando 
assim gastos desnecessários. Se 
a compra é mesmo inevitável, 
pesquisar é indispensável. 

“Além da pesquisa de preço, 
que é muito importante,  cabe 
observar se o estabelecimento 
pratica preço diferenciado de 
acordo com a forma de paga-
mento, como dinheiro, cheque, 
cartão de débito e de crédito”, 
disse a diretora do Procon Santo 
André, Doroti Gomes Cavalini.

A lista de material deve 

conter apenas itens indivi-
duais, ou seja, aqueles usados 
exclusivamente pelo aluno. 
Segundo a legislação, não po-
dem ser incluídos nessa lista 
materiais de uso coletivo, hi-
giene e limpeza, bem como 
taxas para suprir despesas.

A coordenadora do Procon 
Diadema, Eliete Menezes, ex-
plica que o consumidor ainda 
pode recorrer a estratégias para 
garantir economia. “Uma delas 
é a troca de livros didáticos com 
alunos de outras séries. A com-
pra coletiva (com outros pais 
e  responsáveis) também pode 
render descontos”, afirmou.

Eliete ressalta ainda que 
a escola não pode indicar ou 
exigir a aquisição de marcas 
específicas, nem determinar 
a papelaria ou livraria na qual 
o produto será comprado. A 

instituição de ensino também 
não pode exigir que os pais 
comprem o material no pró-
prio estabeleci mento, exce to 
quan do for uma apostila.

n INMETRO 
O Procon destaca também 

que alguns itens de uso es-
colar, como lápis, borracha, 
apontador, compasso, régua, 
lápis de cor e de cera, cola, ca-
neta, massa de modelar, tinta 
guache, tesoura, entre outros, 
só podem ser comercializados 
com o selo do Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro). A certifi-
cação é obrigatória e garante a 
qualidade e segurança do pro-
duto para uso das crianças.

Os artigos importados de-
vem seguir as mesmas reco-
mendações dos nacionais, com 

informações em língua por-
tuguesa. Em geral, materiais 
com personagens licenciados 
têm preços mais elevados.

O prazo para reclamar de 
produtos não duráveis com al-
gum problema é de 30 dias. Para 
produtos du ráveis, o prazo é de 
90 dias. Nas compras feitas pe-
la internet, o consumidor tem 
sete dias para se arrepender.

SERVIÇO – Procon San to 
André: Avenida José Caballero, 
143 – Vila Bastos. Atendimento  
presencial de segunda a sexta-
feira, das 8h às 16h, mediante 
agendamento prévio em www.
santoandre.sp.gov.br/agenda-
mento. Telefone: 3356-9200.  
Procon Diadema: Avenida Se-
te de Setembro, 400 – Centro. 
Atendimento pre  sencial de se-
gunda a sexta-fei ra, das 9h às 
17h. Telefone: 4053-7200.

mia da China, que abandonou a 
política de covid zero, e se acu-
mulam sinais de que o Federal 
Reserve (Fed, o Banco Central 
americano) vai reduzir o ritmo 
de  seu aperto monetário.

O CIO da Alphatree Capital, 
Rodrigo Jolig, observa que há 
no mundo inteiro debate sobre 
o prazo de retorno da inflação à 
meta, dado o choque de custos 
provocado pela pandemia de co-
vid-19, que desarranjou as cade-
ias produtivas globais, e a guerra 
na Ucrânia. Definidas no Brasil 

pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN), as metas de inflação 
são de 3,25% neste ano e de 3% 
em 2024 e 2025, com tolerância 
de 1,5 ponto porcentual.

“A meta brasileira é difícil de 
atingir mesmo. Tem de haver 
discussão de convergência em 
prazo maior, mas o timing desse 
debate é ruim, porque tem mui-
ta incerteza fiscal”, afirma Jolig, 
para quem o governo primeiro 
deveria ancorar as expectati-
vas fiscais antes de discutir as 
metas de inflação. (AE)

n O NÚMERO

260%
podem variar os preços do 
material escolar, de acordo com 
pesquisa recente do Procon-SP

Helber Aggio/PMSA

Pesquisa de preço deve ser feita em vários pontos de venda, inclusive em lojas virtuais
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• Conta Corrente

• Máquina de Cartões

• Cartão Empresarial

• Crédito

• Cobrança

• Investimentos 
  e muito mais

Existe alternativa.
Somos uma instituição financeira cooperativa 
que cresce junto com você, sua empresa  
e a sociedade. Por isso, oferecemos soluções 
ideais para o seu negócio prosperar, taxas 
justas e atendimento próximo, humano  
e também digital, em todo o Brasil e na palma 
da sua mão. 

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende 

um mundo melhor.

SAC - 0800 724 7220      Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

Aponte a câmera do 
celular e saiba mais.



Profissional está presente nas Unidades Básicas de Saúde todos os dias da semana

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

No Dia do Farmacêutico 
no Brasil (20/01), a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) de 
Diadema apresenta um balan-
ço positivo do investimento na 
área: farmacêutico em todas as 
20 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) da cidade e implantação 
de ações para integrar o profis-
sional no acompanhamento 
de saúde das pessoas atendi-
das na rede municipal.

Até outubro do ano pas-
sado, as UBSs contavam com 
farmacêutico uma ou duas ve-
zes por semana. Com a amplia-
ção de 21 para 40 profissionais, 
o farmacêutico está presente 
na Unidade todos os dias da 
semana e foi possível descen-
tralizar a dispensação de psico-
trópicos. Confira em https://
portal.diadema.sp.gov.br/dis-
pensacao-de-medicamentos-
psicotropicos-passa-a-ser-
feita-nas-ubss/, os horários 
para dispensação desse medi-
camento.

As farmácias são informa-
tizadas e as equipes compostas 
por um farmacêutico e dois 
administrativos. Além das 
UBSs, contam com equipes nos 
seguintes locais: almoxarifado, 

CAPS Norte, Centro de Refe-
rência em IST, Pronto Socorro 
Central e Hospital Municipal.  

“Na área da Assistência 
Farmacêutica investimos na 
qualificação profissional e 
aumento no número de tra-
balhadores contratados para 
ampliar o acesso da popula-
ção aos cuidados e medica-
mentos. Aproveito a ocasião 
para parabenizar todos os 

farmacêuticos que estão na 
nossa rede. Eles têm um papel 
importante na rede”.  

n COMEMORAÇÃO
A data é comemorada 

nacionalmente em homena-
gem à criação da Associação 
Brasileira de Farmacêuticos 
(1916) para promover a valori-
zação e o estímulo à profissão.

A atuação diária do far-

macêutico permite garantir 
a melhora na dispensação de 
medicamentos e insumos, na 
identificação das interações 
medicamentosas e alimentares, 
orientação de altas de pacien-
tes internados, na orientação 
dos horários adequados para 
utilização do fármaco, substi-
tuição destes medicamentos e 
melhor adesão ao tratamento. 
(Reportagem Local)

Prefeitura de Diadema amplia 
acesso à assistência farmacêutica

Com inscrições abertas, Craques do 
Futuro inicia temporada em S.Bernardo

São Caetano publica decreto que prevê 
contingenciamento de R$ 83,7 milhões

Final de semana conta com nova edição do 
‘Domingou em Mauá’ e Feira de Adoção Animal 

O projeto Craques do Fu-
turo, da Prefeitura de São Ber-
nardo, inicia a temporada de 
2023 para formação de crian-
ças e adolescentes em futebol. 
O projeto abriu as inscrições 
nesta sexta-feira (20). O pro-
grama atende ambos os sexos 
na faixa etária entre 7 e 16 
anos. A estrutura, organizada 
em equipamentos municipais, 
possui potencial para auxiliar 
cerca de 5 mil alunos por ano.

O Craques do Futuro re-
torna neste ano com a mesma 
proposta inspirada na forma-
ção social. O projeto, gratuito, 
conta com 19 escolas de futebol 
distribuídas pela cidade, entre 
elas os núcleos do Crec Bae-
tinha, Corinthinha, Ferrazópo-
lis, DER, Madureira, Orquídeas, 
Palestrinha, Pérola, Selecta, 
Vila São Pedro e Palmeirinha. O 

A Prefeitura de São Caeta-
no do Sul publicou nesta 
sexta-feira (20), no Diário 
Oficial Eletrônico, o Decreto nº 
11.885, que estabelece o con-
tingenciamento de R$ 83,7 
milhões (5,5%) do orçamento 
da administração direta. O 
texto foi redigido consideran-
do a necessidade de limitação 
de empenho e movimentação 
financeira, com o objetivo de 
manter o equilíbrio das con-
tas públicas e o cumprimento 
das metas fiscais.

O lazer das famílias está ga-
rantido neste fim da semana 
em Mauá. O Paço Municipal 
irá sediar mais uma edição do 
‘Domingou em Mauá’. Para a 
diversão das crianças em féri-
as, o evento será realizado to-
dos os domingos até 26 de fe-
vereiro, sempre das 9h às 17h. 

A programação deste 
domingo (22) terá todas as 
atra ções  que fazem a alegria 
de pais e filhos. Uma delas é 
a ‘bike família’, na qual duas 
pessoas pedalam a mesma 
bicicleta em um circuito.

No local também estarão 
montadas miniquadras para 

programa foi lançado em 2018 
e remonta projeto de escolinha 
implementado na década de 
1970 pelo ex-jogador e profes-
sor José Rossi, sob o slogan 
“Bola nos pés e livro nas mãos”.

“Temos a convicção que 
o esporte transforma vidas. 
Além do estímulo à atividade 
física, o projeto Craques do 
Futuro, literalmente, busca a 
formação de cidadãos. O pro-
grama incentiva a iniciação 
esportiva de crianças e jovens, 
bem como os estudos”, pon-
tuou o secretário de Esportes 
e Lazer de São Bernardo, Alex 
Mognon. A proposta é que o 
aluno, além de praticar o es-
porte, receba orientações so-
bre família, educação e drogas.

Como novidade, o Craques 
do Futuro contará neste ano-
com núcleos esportivos no 

“Vivemos momento de 
instabilidade econômica por 
conta do pós-pandemia, a 
guerra na Europa e as mudan-
ças de governos (estadual e fede
ral). Tudo isso traz um grau de 
insegurança para as finanças 
públicas. Este decreto controla 
e corta despesas da prefeitura, 
fazendo com que a gente tenha 
uma poupança preventiva ao 
longo de 2023”, ressaltou o pre-
feito José Auricchio Júnior, ao 
lembrar que a mesma medida 
foi adotada em 2022, o que as-

período noturno, visando 
atendimento de alunos que 
estudam em escola de tempo 
integral. Além disso, haverá a 
opção de treinamento de ini-
ciação na modalidade exclu-
siva para goleiros.

n INSCRIÇÕES 
As inscrições para partici-

pação no Craques do Futuro 
devem ser realizadas pelo site: 
https://www.cursosesporti-
vossbc.com/craquesdofuturo. 
Após o cadastro, o aluno deverá 
comparecer a partir do dia 8 de 
fevereiro no núcleo escolhido 
para participação na modali-
dade. As vagas serão consid-
eradas preenchidas mediante a 
matrícula na própria unidade.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
2630-7426 (WhatsApp).(RL)

segurou o equilíbrio das contas 
públicas, mesmo em ano difícil 
da economia nacional.

Auricchio ressaltou, ain da, 
que o texto protege a capa-
cidade de investimento e não 
trará prejuízo à prestação dos 
serviços públicos. O decreto 
não afeta também os grandes 
projetos em andamento, como 
o Atende Fácil Saúde. Os recur-
sos para as despesas essenciais 
também estão assegurados. A 
medida terá vigência até 31 de 
dezembro de 2023. (RL)

As farmácias são informatizadas e as equipes contam com farmacêutico e dois administrativos

Dino Santos/PMD

a prática de  futebol, peteca, 
tênis e vôlei. A criançada ainda 
poderá brincar no tobogã in-
flável e na cama elástica.

O evento contará ainda 
com feira de artesanato e 
venda de alimentos e bebidas, 
além de serviços com infor-
mações sobre a EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos) e 
cadastro no CPTR Móvel.

A entrada de pedestres é 
pela Rua Vitorino Dell’Antonia 
(estacionamento de funcionários 
da Prefeitura). Quem for de 
carro poderá utilizar o estacio-
namento de munícipes do Paço 
(Av. João Ramalho, 205), que 

estará aberto e será gratuito.

n FEIRA DE ADOÇÃO
Neste domingo, a prefei-

tura promove a primeira Feira 
de Adoção animal de 2023. A 
ação será no Parque Ecológico 
da Gruta Santa Luzia (Rua 
Luzia da Silva Itabaiana, 101, 
Jardim Adelina), das 9h às 
16h. A ação visa conscientizar 
a população sobre a respon-
sabilidade que é cuidar de um 
bichinho, além de encontrar 
novos lares para os pets que 
estão sob os cuidados do Cen-
tro de Proteção Animal e do 
Controle de Zoonoses. (RL)
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Ouvidoria de Santo André 
divulga balanço de 2022

A Ouvidoria de Santo 
André realizou 19.485 aten-
dimentos em 2022. Os 
números fazem parte de ba-
lanço realizado pelo órgão, a 
partir de estatísticas e análi ses 
sobre as manifestações fei-
tas por cidadãos andreenses. 
“O volume de atendimentos 
nos leva à conclusão de que 
a Ouvidoria de Santo André 
continua sendo um impor-
tante elo entre o cidadão e o 
poder público, o que demons-
tra o respeito adquirido pela 
instituição no decorrer de sua 
história e reforça a necessi-
dade de ampliar sua atuação”, 
destacou o ouvidor de Santo 
André, Ronaldo Martim.

Uma das conclusões do 
balanço é que considerável 
fatia dos atendimentos 
prestados pelo órgão remete 
a orientações quanto à forma 
correta de solicitar serviços 
públicos, bem como acio-
nar a Ouvidoria em casos de 
necessidade. “Nessa análise 
concluímos que grande parte 
dos atendimentos feitos pela 
equipe da Ouvidoria foi tabu-
lada como ‘orientações’. Isso 
se dá devido à carência de 
informações que os muníci-
pes possuem em relação à so-
licitação de serviços públicos”, 
afirmou o ouvidor.

Na comparação entre o 
primeiro trimestre e o quarto 

trimestre de 2022, a Ouvidoria 
registrou aumento no volume 
de atendimentos de 21%. O 
crescimento ocorreu por di-
versos motivos, mas, princi-
palmente, devido a uma maior 
divulgação do órgão e também 
à implementação de novos ca-
nais de atendimento.

A iniciativa mais recente foi 
a implementação do Whats-
App. Por meio do número 
4437-1150, de segunda a 
sexta, das 9h às 16h, com to-
tal comodidade e agilidade, é 
possível registrar demandas 
que envolvam serviços presta-
dos pela administração públi-
ca e suas autarquias (Craisa, 
Serviço Funerário, Semasa, e 
Guarda Civil Municipal).

Além disso, o site institucio-
nal foi totalmente reformulado 
(ouvidoria.santoandre.sp.gov.br), 
visando facilitar o acesso aos 
serviços oferecidos pela institu-
ição. A acessibilidade também 
foi pensada, com a disponibi-
lização do conteúdo em Libras 
(Língua Brasileira de Sinais).

A Ouvidoria de Santo An-
dré está localizada na Rua Elisa 
Flaquer, 37, no Centro. O aten-
dimento ao público é realizado 
por telefone de segunda a sexta, 
das 8h às 17h, pelo número 
4437-1150, e o atendimento 
presencial acontece das 10h 
às 16h, sem necessidade de 
agendamento. (RL)



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)

Veículos
jornalismo@diarioregional.com.br
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO 
 AutoMotrix

O Chevrolet Prisma foi lan-
çado em 2006 e, durante anos, 
ocupou o posto de sedã mais 
vendido no Brasil. Até que, em 
setembro de 2019, foi lançado 
o Onix Plus. Desde então, o 
novo modelo, que compartilha 
com a nova geração do hatch 
Onix a plataforma chinesa 
GEM, não fraquejou – man-
teve o posto de sedã mais co-
mercializado do país em 2020, 
2021 e 2022. No ano passado, 
o Onix Plus emplacou 75.245 
unidades, que lhe renderam a 
quarta posição no ranking ger-
al de automóveis – foi o único 
sedã a integrar a lista dos dez 
carros mais vendidos de 2022.

Na linha do sedã compacto 
da Chevrolet, a versão de topo é 
a 1.0 turbo Premier, que agrega 
equipamentos normalmente 
oferecidos nos sedãs médios 
e está dando conta da missão 
de disputar os consumidores 
de compactos de três volumes 
mais completos, encarando 
concorrentes como o Fiat 
Cronos Precision 1.3 CVT, o 
Hyundai HB20S Diamond, o 
Volkswagen Virtus Highline 
200 TSI, o Honda City EXL e o 
Toyota Yaris sedã XLS.  A versão 
Premier do Onix Plus tem preço 
inicial de R$ 113.390 – com 
todos os opcionais disponíveis 
e dependendo da cor, o preço 
pode ultrapassar os R$ 118 mil.

Com 4,47 metros de com-
primento, 1,73 metro de lar-
gura, 1,47 metro de altura e 2,60 
metros de distância de entre-eix-
os, o Onix Plus tem um design 
marcado pela frente larga, com 
uma grade ampla e para-brisa 

bem inclinado. Os faróis são afi-
lados, e a configuração Premier 
vem com projetores nos faróis 
e luzes diurnas no para-choque, 
assim como a iluminação de leds 
nas lanternas. Os repetidores de 
seta não ficam nos retrovisores, 
mas nos para-lamas. Um friso 
cromado sublinha as janelas e, 
na linha 2023 da versão Premier, 
aparece também nas maçanetas. 
As lanternas são horizontaliza-
das e protuberantes. 

O porta-malas tem 469 li-
tros de capacidade e sua tampa 
só se abre pelo comando da 
chave ou pelo acionamento de 
uma tecla no painel. As rodas 
são de liga leve de 16 polegadas 
e ganharam detalhes cromados 
na linha 2023, mas continuam 
calçadas com pneus 195/55 
R16. São seis airbags – além do 
duplo frontal obrigatório, traz 
os laterais e os de cortina.

n MOTOR
O motor flex 1.0 turbo 

Ecotec, com três cilindros e 12 
válvulas, conta com sistema 
multiponto com bicos injetores 
pré-aquecidos, porém, não tem 
injeção direta de combustível – 
uma tendência entre os motores 
mais modernos. Entrega potên-
cia máxima de 116 cavalos (com 
gasolina e etanol) a 5.500 rpm 
e torque máximo de 16,3 kgfm 
com gasolina e de 16,8 kgfm 
com etanol, sempre a 2 mil rpm. 

O motor trabalha associado a 
uma transmissão automática de 
6 velocidades com opção de tro-
ca manual de marchas. Segundo 
os testes do Inmetro, em ciclo 
urbano, o modelo faz 12,3 km/l 
com gasolina e 8,4 km/l com eta-
nol, enquanto na estrada atinge 
16,8 km/l com gasolina e 12,2 

km/l com etanol – é considerado 
pelo instituto como o carro mais 
econômico da sua categoria.

O Onix Plus traz de série 
na versão Premier o MyLink 3 
com tela de 8 polegadas “touch-
screen”, integração com smart-
phones por meio de Android 
Auto e Apple CarPlay sem cabo, 
rádio AM/FM, função áudio 
streaming, Bluetooth para até 
dois celulares e entrada USB no 
console. Tem ainda duas entra-
das USB para quem ocupa o ban-
co traseiro. O sistema disponibi-
liza câmera de ré e carregador 
Wireless (sem fio). 

O sistema de concierge On-
Star cumpre a função de reforçar 
o conforto e a segurança e o Wi-
Fi nativo é capaz de conectar até 
sete dispositivos ao mesmo tem-
po, no entanto, ambos geram 
um custo mensal. Na versão 1.0 
Turbo Premier, a lista de equipa-
mentos de série inclui ar-condi-
cionado, assistente de partida 
em aclive, computador de bordo, 
controle eletrônico de estabili-
dade e tração; controles do rádio 
e telefone no volante, direção 
elétrica progressiva, painel de 
instrumentos de 3,5 polegadas 
digital de TFT com mostradores 
analógicos; sensor de estacio-
namento traseiro, coluna de di-
reção com regulagem em altura 
e profundidade, acendimento 
automático dos faróis por meio 
de sensor crepuscular, câmera 
de ré, abertura das portas por 
sensor de aproximação da chave 
e partida por botão. 

Na linha 2023, o Onix Plus 
Premier passa a oferecer opcio-
nalmente o assistente Easy Park, 
que estaciona o carro pratica-
mente sozinho em vagas parale-
las ou perpendiculares. 

Versão 1.0 turbo Premier é “top” de linha do Chevrolet 
Onix Plus, o sedã mais vendido do Brasil

Motor flex 1.0 turbo Ecotec conta com sistema multiponto com bicos injetores pré-aquecidos; 
(fotos abaixo) versão Premier traz de sérire o MyLink 3 com tela de 8 polegadas “touchscreen”

 mais completa
TRADUÇÃO

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

As lanternas são 
horizontalizadas e 

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Imóveis

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

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

Roteiro do Bom Apetite

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

EFICIÊNCIA DO EPI DEPENDE DE SISTEMA DE GESTÃO
A eficácia do uso de um EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) não depende apenas da boa 
qualidade dele. É preciso um bom gerenciamento 
de um sistema de proteção individual. O sistema 
estará funcionando quando os funcionários esti-
verem utilizando um equipamento adequado para 
os riscos em que estão expostos, conscientizados 
da sua necessidade de uso, utilizando de forma 
correta e a empresa ter todo este sistema docu-
mentado. Embora a elaboração de um sistema de 
gestão de EPI possa ser simples, o projeto e a 
documentação deste sistema são tão importantes 
quanto sua implementação para que se alcance o 
verdadeiro objetivo que é a prevenção de aciden-
tes e doenças do trabalho.
Este sistema deve contemplar no mínimo os se-
guintes requisitos:
1) Compra do Equipamento de acordo com o risco 
e apropriado para cada função existente na em-
presa. A escolha do equipamento deve ser técnica 
e ter um enfoque no conforto que proporcionará 
ao trabalhador, afinal de contas o mesmo utiliza-
rá o equipamento durante toda ou pelo menos a 
maior parte de sua jornada de trabalho
2) A entrega do equipamento deve ser registrada 

Cristiano da Silva Gonçalves, consultor técnico 
em segurança do trabalho e bombeiro civil, atuando 

no Depto. de Engenharia do Grupo Biomédic.

em ficha de EPI com a finalidade de documentar 
a data da entrega do EPI, o numero do certificado 
de aprovação, e as trocas do equipamento eviden-
ciando esta periodicidade. Os deveres do traba-
lhador quanto aos EPIs devem ser esclarecidos.
3) Treinamento. O trabalhador deve ser treinado 
quanto aos riscos que estará exposto e quanto à 
forma correta de utilizar o EPI e conservação
4) A sinalização da obrigatoriedade de uso tam-
bém é importante para avisar quais EPIs são obri-
gatórios em cada setor
5) Controle de EPI. Deverá ser feito controle se 
o trabalhador está utilizando o EPI regularmente 
e corretamente. A empresa deve cobrar o uso do 
equipamento pois é sua obrigação torná-lo obriga-
tório conforme a NR-6. A higienização e a integri-
dade do EPI em uso deve ser avaliada para que 
se possam fazer as trocas sempre que necessário
6) Avaliação do sistema. Periodicamente devem 
ser reavaliadas todas as etapas do sistema a fim 
de promover melhorias e avaliar se está alcançan-
do seu objetivo.

Indicador de Saúde

PUBLICIDADE LEGAL ON-LINE
É NO SITE DO DIARIO REGIONAL

(11) 4057-9000 -     9 9676-8526 
email: atendimento@diarioregional.com.br

- Editais
- Avisos
- Documentos 
extraviados
- Convocações
- Licenças 
Ambientais
  e outros

Agora você poderá fazer suas 
publicações legais com mais agilidade 

Tudo isso em um só lugar. Consulte nosso 
Departamento Comercial sem compromisso
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Publicidade Legal

Quem não 
é visto, não é 
lembrado

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

diarioregional.com.br - Siga nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

Imóveis

Serviços Gerais

VENDA PUBLICIDADE ON-LINE 
E AUMENTE A SUA RECEITA !

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.

TERÇA-FEIRAwww.diarioregional.com.br       
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PANDEMIA

ABC

Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

Vereadores implementam Frente 
Parlamentar de Proteção Animal

Página 4

Página 2

A Petrobras elevou o preço médio da 
gasolina nas refina rias em cerca de 8% 
a partir de hoje (19), após três semanas 
sem mudanças nas cotações. O diesel, que 
teve o último rea juste também há três se-
manas, foi mantido.  O preço mé dio do 
litro da gasolina vendida pela Petrobras 
em suas refinarias passa de R$ 1,84 
para R$ 1,98, o que representa alta de 
R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro 
aumento do ano. O último ocorreu no 
dia 29 de dezembro. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires deu 
início ao Plano de Recuperação de Escolas 
Municipais. Após série de vistorias técni-
cas foram determinadas as demandas das 
unidades e as intervenções que são pri-
oritárias para garantir o retorno seguro de 
estudantes e de profissionais da rede. Ini-
cialmente, o trabalho está sendo feito com 
recursos e equipe própria da prefeitura. 
“Além dos cuidados que te remos na pre-
venção da covid-19, é fundamental que os 
equipamentos públicos também estejam 
em condições de receber os alunos”, afir-
mou o prefeito Clovis Volpi.

O Instituto Butantan pediu à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) o registro emergencial para mais 
4,8 milhões de novas doses da Coro-
navac,. “A autorização para o uso emer-
gencial que a Anvisa concedeu era válida 
para as 6 milhões de doses da vacina, to-
dos 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 go-
vernador João Doria.

Petrobras eleva 
em 8% o preço da 

gasolina e mantém 
valor do diesel

Ribeirão Pires realiza 
manutenção nas 

escolas municipais 
para volta às aulas

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

da Coronavac

Revitalizado, 
Espaço Verde Chico 
Mendes é reaberto 

ao público

Doria inicia 
vacinação contra 

a covid no interior 
do Estado

ECONOMIA

EDUCAÇÃO

SÃO PAULO

SÃO CAETANO
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H    JE

28º
21º

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

Manhã  Tarde  Noite

DIADEMA
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Cadú Bazilevski/PMD

Governo do  Estado de SP

Prefeitura 
implementa 

Patrulha Maria 
da Penha 

Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado

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

Os sete municípios encerraram 
2020 com saldo comercial de US$ 
590,8 mi  lhões, resulta do que recolo-
cou a região no ter re no positivo após 
o déficit de US$ 16,4 milhões registra-
do em 2019, segundo dados do Minis-
tério da Economia com pi lados pelo 
Diário Regional. No ano passado, a 
pande mia do novo coronavírus afetou 

tan to as ex portações como as impor-
tações do ABC. Os em barques para o 
exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 
bi   lhões, pior resultado desde 2003. O 
sal do só foi positivo porque o tombo 
nas compras de outros países foi ain da 
maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, 
tam  bém o pior desempenho desde 
2003. Nos dois casos, o recuo se deve 
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PANDEMIA DE COVID-19
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Distribuição de vacinas pelo governo 
Bolsonaro começa com atraso e apenas 

dez estados recebem doses da Coronavac

A Prefeitura de Diadema quer re-
forçar a cultura de paz, investir em 
prevenção e proteção social. Por isso, 
o prefeito José de Filippi está imple-
mentando o Projeto Patrulha Maria 
da Penha, pois apesar da Lei Maria da 
Penha e de medidas protetivas, as mu-
lheres continuam alvo da violência do-
méstica e do feminicídio.

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

Liane Santana Mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

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. 

à redução na demanda decorrente da 
cri se sa ni tá ria, tanto no exte rior como 
no Brasil. Co mo resultado, a corrente 
de comér cio (soma das exportações 
com as impor tações) da região caiu 
21%, para pou co menos de US$ 6 bi-
lhões, pior resultado em 17 anos.A 
queda nas importações re  fletiu, prin-
cipalmente, o re cuo de 47,2% nas 

compras ex  ternas de peças e insumos 
para o setor automotivo, principal 
pauta im portadora do ABC. Se gundo 
o Ministério da Economia, essa rubrica 
despencou de US$ 736,5 mi lhões em 
2019 pa ra US$ 388,7 mi lhões no ano 
passado – como resultado da redução 
na produção de veículos, especialmente 
no segundo trimestre.

(11) 4057-9000 -     9 9676-8526 
email: atendimento@diarioregional.com.br
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRIANÇA CIDADÃ DE SANTO ANDRÉ- CNPJ/MF : 02.982.088/0001-10 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2021  E 31 DEZEMBRO 2022
A T I V O                                                                                        2021                              2022
A T I V O                                                                              655.418,92                     643.971,65 
ATIVO CIRCULANTE                                             462.951,06                       445.905,79 
DISPONIBILIDADE                                             457.910,96                     438.064,02 
CAIXA GERAL                                                                     485,59                               334,68 
Caixa                                                                                     485,59                               334,68 
BANCOS CONTA MOVIMENTO                               79.243,85                         16.294,21 
Banco Bradesco S.A.                                                        1,00                                 1,00 
Banco Sicredi                                                                75.299,25                            5.060,96 
Banco do Brasil                                                                  3.943,60                        11.200,82 
Banco do Brasil - Ag. 3279-4 C/C 29889-1                              -                     31,43 
APLICACOES FINANCEIRAS                             378.181,52                       421.435,13 
Aplicacoes Financeiras (Bco. do Brasil S/A)                              -           4.277,30 
Aplicacoes Financeiras (Bradesco)                             165.042,88                         54.826,78 
Bradesco Poupança                                                 1.292,78                           1.370,83 
Aplicacoes Financeiras (Bco. Sicredi)                             211.845,86                         210.960,22 
Aplicacoes Financeiras (Bco. Sicredi - 093550802-8)             -      150.000,00 
DIREITOS REALIZAVEIS                                                  5.040,10                           7.841,77 
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS  
Adiantamento de Ferias                                                  5.040,10                           7.841,77 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES  
Adiantamento a Fornecedores                                              -                        -   
IMPOSTOS E CONT A RECUPERAR  
INSS a recuperar                                                                               -                         -   
ATIVO NAO CIRCULANTE                                             192.467,86                     198.065,86 
IMOBILIZADO                                                              192.467,86                       198.065,86 
ATIVOS IMOBILIZADOS                                             192.467,86                        198.065,86 
Maquinas e Equipamentos                                                  6.991,68                            6.991,68 
Moveis e Utensilios                                                              105.260,89                          105.260,89 
Instalações                                                                  4.356,00                            4.356,00 
Equipamentos de Processamento de Dados               24.687,72                            30.285,72 
Aparelhos e Instrumentos                                                  7.651,07                           7.651,07 
Imobilizações Administrativas                                                43.520,50                       43.520,50 
P A S S I V O                                                                        2021                                 2022
P A S S I V O                                                              655.418,92                            643.971,65 
PASSIVO CIRCULANTE                                                13.033,42                          15.168,27 
PASSIVO CIRCULANTE                                                13.033,42                              15.168,27 
OUTROS Débitos                                                                               -                          -   
Adiantamento Diversos                                                               -                            -   
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                    423,79                            793,82 
IRF a Recolher                                                                    423,79                               793,82 
OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS    12.609,63                         14.374,45 
Salarios a Pagar                                                                  8.330,00                        10.625,00 
INSS a Recolher                                                                  2.804,97                              1.671,57 
FGTS a Recolher                                                                  1.474,66                          2.077,88 
PATRIMONIO LIQUIDO                                           (642.385,50)                      (628.803,38)
PATRIMONIO LIQUIDO                                           (642.385,50)                    (628.803,38)
Superavit Acumulado                                           (663.448,62)                     (642.385,50)
Superavit no Exercicio                                                              -                         -   
Deficit no Exercicio                                                21.063,12                           13.582,12 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
Descrição                                                                        2021                              2022
RECEITAS                                                              -319.367,80                     -390.342,29
RECEITA BRUTA  
Doacoes e Contribuicoes                                              -73.167,38                           -41.853,91
Outras Receitas - Nota fiscal Paulista                            -117.554,78                         -97.887,84
Outras Receitas - Programa Resp.Social Coop                        0,00                           -30.000,00
Convenio Sec. Cidadania e Assoc. Soc. PMSA            -114.613,55                     -164.123,30
Outras Receitas - Bazar                                                -1.004,00                          -7.450,00
Outras Receitas - Prefeitura PMSA                              -20.842,76                                   0,00
Doação - Festa Satelite                                                         0,00                        -18.795,99
RECEITA BRUTA                                                             -327.182,47                      -360.111,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  
Devolução de Subvenção                                                21.083,80                                0,00
RECEITAS FINANCEIRAS                                              -13.269,13                        -30.231,25
D E S P E S A S OPERACIONAIS                             340.430,92                       403.924,41
DESPESAS C/PESSOAL                                              269.521,51                        285.805,72
Salarios                                                                              138.650,05                     167.057,02
Ferias                                                                                23.905,31                          14.180,97
13º Salario                                                                13.551,17                         15.628,15
Premios e Gratificacoes                                                 3.171,53                          4.355,68
FGTS                                                                                13.581,23                          15.694,17
Vale Transporte                                                                23.682,63                               29.820,00
Vale Refeicao                                                                12.400,00                            14.909,00
Assistencia Medica                                                                13.981,81                        12.990,34
Aviso Previo                                                                  8.803,79                                           0,00
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS 9.507,75                                     0,00
Despesas c/ Exames                                                    160,00                              1.116,00
Assistencia Odontologica                                                     248,40                              190,98
Trienio                                                                                  1.299,84                            1.254,41
Ajuda de Custo                                                                  6.578,00                         8.609,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               61.678,43                        78.290,31
Honorarios Pessoa Juridica                                                 7.888,00                          8.649,00
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica                                 5.054,50                         3.145,14
Conservacao e Reparos de Predios                                        0,00                             749,48
Manutencao e Reparos de Bens                                 2.873,78                           12.663,12
Conservacao e Limpeza                                                 4.657,52                             13.766,67
Bens de Natureza Permanente                                    757,86                             179,99
Conduçoes e Refeições                                                         0,00                                68,75
Livros, Jornais e Revistas                                                 1.008,00                            1.008,00
Ferramentas e Pecas em Geral                                      39,90                                   0,00
Copa e Cozinha                                                                     600,00                                   0,00
Despesas de Escritorio                                                 1.009,67                           1.311,92
Correios e Telegrafos                                                 1.531,50                               1.343,25
Despesas Farmaceuticas                                                        7,49                                    26,45
Impressos Graficos                                                                  1.360,00                                1.020,00
Despesas C/Transportes                                                    336,19                               110,00
Despesas C/Estacionamento                                         206,97                                 411,00
Doacoes e Donativos                                                 3.000,00                            2.785,00
Despesas de Manutencao de Site                                 1.274,00                                  0,00
Telefone                                                                                  3.678,11                        2.515,90
Despesas c/Telecomunicacoes                                 1.226,78                            798,77
Uniformes p/ Trabalho                                                         0,00                       3.065,40

Despesas C/Informatica                                                  2.678,22                              1.357,58
Despesas c/ Alimentacao                                                13.024,79                             15.956,31
Despesas c/ Moto boy                                                 8.415,50                              6.343,50
Festas e Eventos                                                                         0,00                                  657,57
Brindes e Presentes                                                    337,85                                 254,66
Despesas Serviços de Cartorio                                    331,80                                102,85
Despesa com Gás                                                                     380,00                                   0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS                                                         0,00                                8.865,00
Propaganda e Publicidade                                                         0,00                               8.865,00
DESPESAS TRIBUTARIAS                                                     349,67                                      634,50
Contribuicao Sindical/Assistencial Patronal                    100,00                                   366,00
Impostos e Taxas Diversas                                                        0,00                                 11,36
IOF- Imposto S/Operacoes Financeiras                         0,00                                   59,67
Imposto S/Rendimentos de Aplicacoes Financeira                    249,67                             197,47
DESPESAS FINANCEIRAS                                                 7.288,96                               6.835,95
Juros Passivos                                                                     269,14                                  533,19
Despesas Bancarias                                                  7.019,82                                    6.302,76
DESPESAS C/CRIANÇAS                                                 1.592,35                           23.492,93
Material Pedagógico                                                    158,99                            2.505,84
Despesas com Alimentação                                                 1.165,36                            12.177,44
Eventos                                                                                         0,00                                  927,61
Cestas Basicas                                                                     268,00                                4.800,00
Despesas c/ Cursos                                                              0                                 3082,04
Defict Liquido do Exercicio                                                 1.642,80                     13.582,12

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DESCRIÇÃO

SALDO  EM 01 DE JANEIRO DE 2021
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
SALDO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
DEFICT DO EXERCÍCIO
SALDO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SUPERAVIT / DEFICT
ACUMULADOS

642.385,50
0,00

642.385,50
-13.582,12
628.803,38

PATRIMÔNIO
SOCIAL LÍQUIDO

642.385,50
0,00

642.385,50
-13.582,12
628.803,38

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA                                                                        2021                              2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais  
SUPERAVIT / DEFICIT                                               -21.063,12                        -13.582,12
(±) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas 2.196,25                         -2.801,67
(±) Aumento ou diminuição de passivos                                 2.144,44                            2.134,85
(±) Ajuste de Exercício Anterior                                        0,00                                 0,00
(=) Caixa Liquido das Atividades Operacionais              -16.722,43                              -14.248,94
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
(-) Aquisição de imobilizado                                                        0,00                         -5.598,00
(-)Aplicacoes Financeiras                                               45.841,19                          -43.253,61
(-) Venda de Ativo                                                                        0,00                                     0,00
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos         45.841,19                         -48.851,61
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
(+) Integralização de capital                                                        0,00                                  0,00
(+) Juros recebidos de empréstimos                                        0,00                                 0,00
(+) Empréstimos tomados                                                        0,00                                0,00
(+) Aumento do capital social                                                        0,00                                   0,00
(=) Caixa Líquido das atividade de financiamentos         29.118,76                            -63.100,55
(=) Caixa Inicial                                                               50.610,68                        79.729,44
(=) Caixa Final                                                               79.729,44                        16.628,89

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
A empresa Associação Beneficente Criança Cidadã de Santo André, é uma sociedade sem fins 
lucrativos, com sede e foro na cidade de Santo André/SP, tendo como objeto social acompanhar 
e orientar educacionalmente às atividades sócio educativa de crianças e adolescentes, com 
inicio de atividade em 02/10/1998.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 
6.404/1976 e a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, além dos princípios 
fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
III – PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS:
Nota 1 – A Associação Criança Cidadã é uma entidade de caráter sócio educativo sem fins 
lucrativos;
Nota 2 – Aplicações Financeiras: estão registrados pelo valor da aplicação, acrescidas dos 
rendimentos incorridos até a data do balanço;
Nota 3 – Direitos e obrigações: estão demonstrados pelos valores históricos observando o 
regime de competência;
Nota 4 – Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição;
Nota 5 – Receitas: Contabilizadas pelo regime de caixa, atribuídos pelas contribuições e 
mensalidades de pessoa física e jurídica no valor de R$ 195.987,74;
Nota 6 – A entidade recebeu no exercício de 2022 o valor de R$ 154.123,30 (Cento e cinquenta 
e quatro mil e cento e vinte e três reais e trinta centavos) da Secretaria de Cidadania e As-
sistência Social da Prefeitura de Santo André – para realizar a manutenção do programa de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo o valor integralmente aplicado nas mesmas. 
Referente ao termo de colaboração nº 006/2021;
Nota 7 - A entidade recebeu no exercício de 2022 o valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) 
referente a Emenda Parlamentar indicada pelos Vereadores, Secretaria de Cidadania e Assis-
tência Social da Prefeitura de Santo André – sendo o valor integralmente aplicado nas mesmas. 
Referente ao termo de colaboração nº 219/2022.
IV RECURSO DA ENTIDADE:
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformi-
dade com seu estatuto social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais;
V – EVENTOS SUBSEQUENTES:
Os administradores declaram que os serviços prestados pela entidade são totalmente gratui-
tos para todos os usuários, e a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 
financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre os resultados futuros.
Os  membros do Conselho, no exercicio das suas funções legais e estatutárias, tendo exami-
nado  o Balanço Patrimonial em 31  de dezembro de 2022 bem como as demonstrações das 
Receitas e Despesas do Ano de 2022, declaram ter encontrado tudo na mais perfeita ordem   e   
dão  tudo perfeita ordem e dão PARECER favorável e sua aprovação pela assembléia geral.
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SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS DE DIADEMA
EDITAL CONVOCATÓRIO 

DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
DE ASSOCIADOS

O Sindicato dos Funcionários Públicos 
de Diadema-SINDEMA, por seu presiden-
te, ao final assinado, de acordo com o artigo 
50 do Estatuto Social, faz saber a todos/as 
os/as associados/as quites com suas obri-
gações estatutárias que deste edital vierem 
a tomar conhecimento, que será realizada 
Assembleia Ordinária de Associados, no dia 
26 de janeiro do corrente ano, com quórum 
mínimo estabelecido estatutariamente em 
primeira chamada às 17:30 horas e com 
qualquer número de associados/as  em se-
gunda chamada às 18:00 horas, na sede 
desta entidade sindical, localizada na Ave-
nida Antônio Piranga, nº 1.156, Vila Dirce, 
na cidade de Diadema, para deliberação da 
seguinte pauta: a) instauração do Processo 
Eleitoral para renovação da Diretoria Plena 
e do Conselho Fiscal; b) definição do calen-
dário eleitoral; c) aprovação de Regimento 
Eleitoral; d) Coordenação do Pleito Eleitoral. 
Cópia deste edital será afixada na sede da 
entidade e nos principais locais de trabalho 
dos/as associados/as.

Diadema, 21 de janeiro de 2023. 
Ritchie Soares Barbosa Martins 

Presidente


