
ESPECIAL

São José dos Campos está se tornando o primeiro município brasileiro 
a ser certificado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
como Cidade Inteligente, de acordo com três normas internacionais 
NBR ISO (International Organization for Standardization). Apenas 79 
cidades no mundo possuem essa certificação. 

CERTIFICAÇÃO REALIZADA PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE NORMAS TÉCNICAS) FOI APRESENTADA NO CONNECTED SMART 
CITIES & MOBILITY & AIRCONNECTED, O MAIOR EVENTO DE CIDADES 
INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA DO BRASIL
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SÃO JOSÉ SERÁ A 
PRIMEIRA CIDADE 

INTELIGENTE DO PAÍS



DESIGUALDADE E ANALFABETISMO

Tirar o Brasil do Mapa da Fome
e voltarmos ao pleno emprego

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
 Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos

Faltando quase um ano para as eleições o 
país já virou novamente um grande palanque 
eleitoral, onde independente da vontade popu-
lar seus representantes já a�am suas facas para 
cortar mais um pedaço do queijo. Em câmaras 
municipais, assembleias estaduais e nos corre-
dores do Congresso, só um assunto: alianças 
para a eleição de 2022. Independente de Lula 
ou Bolsonaro, os legisladores estão mais preo-
cupados em carimbarem seus passaportes para 
qual quer que seja o destino apontado pelas ur-
nas à nação. Para isso, soltam deliberadamente 
emendas parlamentares, trazem para o abraço 
amigo “aquele vereador distante” e de olho no 
�ndo eleitoral e listas partidárias avizinham no-
vos partidos. Na RMVale um exército de mais 
de 150 candidatos é esperado para as disputas 
eleitorais. Precisamos lembrar que o excesso de 
candidaturas no processo eleitoral passado qua-
se dizimou a representação regional nas casas 
legislativas, e os salvos, foram na linha de corte, 
por pouco não �caram de fora, caso do ex-pre-
feito de São José dos Campos, Eduardo Cury, 
que perdeu quase 100 mil votos entre uma elei-
ção e outra. A representação regional nas casas 
legislativas que debatem o estado e o país é 
�ndamental para que a região se faça ouvida, 
mesmo sendo um dos principais PIBs do país. 
A análise política do momento é que o �racão 
‘rede social’ já não apita mais no próximo plei-
to e que a população está disposta a repatriar 
políticos combativos eliminados pela esperança 
no “novo”. Por aqui, espaço aberto para o pen-
samento plural que por meio de mandatos con-
feridos pelo povo se disponham a convergir em 
prol do interesse coletivo. E segue o processo.

Movimento eleitoral
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O FATO
E A FOTO

Em 2013 o Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU. Com o 
golpe de 2016, rapidamente voltamos a essa triste lista 
dos países que possuem fome endêmica no seu território. 
Bolsonaro e seus apoiadores no agronegócio berram que o 
Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, uma mentira que não 
se sustenta, mas que se torna vergonhosa quando consta-
tamos que mais de 20 milhões de pessoas no Brasil não 
sabem se terão a próxima refeição. Portanto, fazer o Brasil 
sair do Mapa da Fome outra vez é um dos desa�os para que 
nos tornemos uma nação independente de fato. Em janeiro 
de 2015 todos os meios de comunicação repercutiam ou-
tro fato emblemático: dezembro de 2014 foi o mês com o 
menor índice de desemprego já registrado na nossa história. 
Entre 2013 e 2014 vivemos o que tecnicamente se chama 
de “pleno emprego” – a Organização de Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) considera que um país 
alcança essa condição quando a taxa de desemprego �ca 
situada entre 4 a 6,4%. Cinco anos após a destituição da 
presidenta em cujo governo foi alcançado o pleno empre-
go, o índice de desemprego no Brasil de Bolsonaro ronda os 
15%, recorde absoluto em nosso país. A reforma trabalhista 
de Temer prometia gerar 10 milhões de empregos. Já a refor-
ma da previdência de Paulo Guedes prometeu gerar outros 
8 milhões de empregos, metade deles até 2022, inclusive. 
Trabalhadores e trabalhadoras não viram a mais tênue ga-
roa dessas prometidas “chuvas de emprego”. Ao contrário, 
além de terem perdido todos os direitos trabalhistas com 
as sucessivas reformas que transformaram a CLT em artigo 
de museu, a perspectiva é de piora de todos os indicado-
res econômicos: disparada da inflação, aumento de custos 
e queda na produção industrial, �ga de investidores de um 
país à deriva onde apenas os bancos e os amigos do Paulo 
Guedes conseguem faturar. Recuperar o nível de emprego e 
o nível de produção industrial, além de reestabelecer os di-
reitos que garantem dignidade a quem vive do seu trabalho, 
são desa�os que equivalem a uma nova independência. Não 
podemos permitir que as brechas da democracia permitam 
que os inimigos dela tenham êxito nas suas ações de pro-
mover o caos e a insegurança da nação. 

No último dia 8 de setembro, celebramos o Dia Mundial 
da Alfabetização. Hoje, no Brasil, são 11 milhões de analfa-
betos. São pessoas de 15 anos ou mais que, pelos critérios 
do Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE), não 
são capazes de ler e escrever nem ao menos um bilhete 
simples. Essa pesquisa não reflete apenas a falta de es-
colaridade da população, mas também a carência social e 
econômica. Uma família preocupada em suprir o mínimo de 
suas necessidades básicas, como a alimentação não irá se 
desenvolver em um processo de escolarização.  Por isso, a 
escola pública, como parte do Estado, tem responsabilida-
des e deve cuidar do todo. Com a pandemia, as merendas 
foram interrompidas, então muitos centros de ensino se 
mobilizaram na entrega de cestas básicas para os estudan-
tes. Nesse contexto, as desigualdades educacionais tam-
bém se acentuam, já que a maior parte dos alunos que não 
tem acesso à internet não participaram das aulas online. 
Em alguns casos, para amenizar o problema, professores 
visitaram os estudantes pessoalmente para levar as ativi-
dades e veri�car o progresso de cada um. Mas o que se ob-
servou foi que, alunos que moram em casas com pouca ou 
nenhuma leitura, às vezes sem mães e pais alfabetizados, 
acabam tendo um conhecimento aquém do esperado para 
crianças com 8 ou 9 anos de idade. No isolamento social 
os professores tiveram de repensar o conteúdo de alfabe-
tização, incluindo as famílias, pois são elas as mediadoras 
do que é ensinado. Então quando os pais não têm aces-
so à educação, quem media as dúvidas e a oralidade da 
criança? Estudo encomendado ao Datafolha pela Fundação 
Lemann, o Itaú Social e o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), divulgado em junho deste ano, mostra 
que mais da metade (51%) das crianças em processo de 
alfabetização na rede pública brasileira �caram no mesmo 
estágio de aprendizado, ou seja, não aprenderam nada de 
novo durante a pandemia. Não se pode alfabetizar sem 
olhar para o bairro e o ritmo desse aluno, sem entender 
que é um sujeito que aprende quando está em casa. Não 
podemos negar os aspectos culturais dos pais, da cidade. 
Não podemos negar os aspectos estruturais, a alimenta-
ção, a saúde. A Educação envolve absolutamente tudo. É 
necessário ter políticas públicas nesse sentido, porque se 
não tivermos atenção para as necessidades do estudan-
te e sua família e ainda, nas escolas um olhar focado em 
relação ao professor alfabetizador, a formação continuada, 
condições de trabalho, a conscientização das famílias para 
que esse aluno possa aprender, os prejuízos serão imen-
suráveis nos anos seguintes na educação �ndamental, no 
ensino médio e até mesmo na educação superior, em que 
vamos formar os famosos analfabetos �ncionais.

Bolsonaro na ONU. 
Único dos líderes do 
G20 sem vacina na 
Assembleia da ONU, 
Bolsonaro discursa.
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 São José dos Campos é o primeiro 
município brasileiro a ser certi�cado 
pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) como Cidade Inte-
ligente, de acordo com três normas 
internacionais NBR ISO (International 
Organization for Standardization). 
Apenas 79 cidades no mundo possuem 
essa certi�cação. A ação foi apresen-
tada, este mês, durante o Connected 
Smart Cities & Mobility & AirConnec-
ted,  maior evento de cidades inteli-
gentes e mobilidade urbana do Brasil, 
que na edição deste ano também reu-
niu projetos e ideias sobre aviação.  

O processo de certi�cação ajudará a 
cidade a atrair investimentos e impul-
sionar o desenvolvimento econômico 
com dados comparativos globais, além 
de medir o desenvolvimento urbano 
sustentável, informar os investimentos 
em infraestrutura com resultados men-
suráveis, medir a gestão de desempe-
nho de serviços urbanos e qualidade 
de vida ao longo do tempo, facilitando 
a troca de informações e projetos.

Cidade Inteligente
São José dos Campos investe em tec-

nologia para melhorar a vida das pes-
soas, garantindo o desenvolvimento 
econômico e social da cidade, promo-
vendo a inclusão, a aproximação e co-
nectividade dos moradores. O conceito 
de Cidade Inteligente está presente em 
todas as áreas da gestão pública, como 
saúde, educação, mobilidade urbana e 
segurança pública.

Em suas lives o prefeito Felicio Ra-
muth vem dando ênfase aos novos 
investimentos para consolidar o pro-
grama e garantir melhores resultados 
para a cidade. “As instalações estão a 
todo vapor, da nossa Cidade Inteligen-
te. Todas as escolas terão uma nova co-
nexão à internet, wi-� em mais de 800 
salas de aula. Estamos interligando 
150 prédios administrativos da prefei-

tura, além das 60 UBSs (Unidades Bá-
sicas de Saúde) e hospitais, além das 
Casas do Idoso, que terão wi-� para 
quem frequenta, e as 1.000 câmeras 
inteligentes”, acrescentou.

Entre as iniciativas que já são refe-
rências estão o Centro de Segurança e 
Inteligência, a Linha Verde, corredor 
sustentável de transporte público, moni-
toramento por satélite de todo o territó-
rio municipal, 100% da frota da Guarda 
Municipal equipada com carros elétri-
cos, consulta de medicamentos pela in-
ternet, instalação de lâmpadas de LED 
em toda a cidade, incluindo a zona rural. 

Metodologia
A metodologia leva em consideração 

um total de 259 indicadores presentes 
nas três normas ISO: 37.120, 37.122 e 
37.123. Partindo do conceito de cidades 
e comunidades sustentáveis, com base 
nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (Organização das 
Nações Unidas), as três normas tratam 
de temas especí�cos.

De acordo com Mário William Esper, 
presidente da ABNT, as cidades neces-
sitam de indicadores padronizados, 
consistentes e que possam ser compa-
ráveis para mensurar seu desempenho. 
“A ABNT participou de maneira ativa na 
elaboração e disseminação das normas 
NBR ISO e está desenvolvendo, em par-
ceria com o Parque Tecnológico e com a 
Prefeitura de São José dos Campos, a pri-
meira certi�cação nacional para cidades 
inteligentes, garantindo um processo to-
talmente independente de qualquer se-
tor público ou privado”, a�rmou Esper.

Da Redação
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#BESPHERE READY TO THE WORLD

A PRIMEIRA CIDADE INTELIGENTE DO PAÍS
Certificação realizada pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) impulsionará ainda mais 
o desenvolvimento da cidade
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Na tarde do dia 15 de setembro, um incêndio 
atingiu uma área de pasto ao lado do supermer-
cado Spani, na Avenida Nossa Senhora do Bom Su-
cesso em Pindamonhangaba. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, as chamas se iniciaram por volta das 
14h40 na área de aproximadamente 300.000m², o 
equivalente a 42 campos de futebol. Foram neces-
sários o uso de aproximadamente 24 mil litros de 
água para apagar o fogo. O atendimento à ocorrên-
cia contou com duas viaturas de combate a incên-
dio e cinco bombeiros militares.

Foram quase seis horas de combate ao fogo. As cha-
mas foram apagadas por completo por volta das 21h.Fo

to
: C

la
ud

io
 V

ie
ira

Fo
to

: P
re

fe
itu

ra
 d

e 
Ja

ca
re

í

Bruna Oliveira Da Redação

Matheus Correia

CEPHAS ABRE 260 VAGAS PARA CURSOS 
TÉCNICOS GRATUITOS EM SÃO JOSÉ

No dia 20 de setembro, o Cephas (Centro de Edu-
cação Profissional Hélio Augusto de Souza) abriu 
inscrições para o vestibulinho dos cursos técnicos 
gratuitos em São José dos Campos. São 260 vagas 
para as turmas do 1º semestre de 2022.

As vagas são para seis cursos técnicos de nível 
médio: Administração, Comércio, Edificações, Enfer-
magem, Eletrônica e Mecânica. As inscrições devem 
ser feitas até as 23h59 do dia 18 de outubro de 2021, 
com taxa de R$ 19 que deverá ser paga na rede ban-
cária até o dia 19 de outubro e exclusivamente pelo 
site do Cephas ou do Sawabona Concursos.

Para concorrer a vaga, é necessário que o candidato 
seja morador de São José dos Campos há, no mínimo, dois 

anos. Caso o candidato não tenha condições «nanceiras 
para pagar a taxa de inscrição, poderá realizar o pedido de 
isenção do dia 20 de setembro a 4 de outubro através do 
e-mail cephasescolaempresa@¬ndhas.org.br. Todas as 
informações e documentos necessários para solicitação 
do pedido estão disponíveis no edital.

Cada um dos cursos possui exigências e especi-
ficações próprias. Para o Técnico em Enfermagem, 
por exemplo, é requisito obrigatório que o candidato 
tenha 18 anos ou mais a partir do início das aulas, 
com previsão para o dia 17 de janeiro.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em 
contato com o Cephas pelo telefone (12) 3934-1955 
ou acesse o site: www.cephas.org.br

A Prefeitura de Jacareí e o Governo do Estado de 
São Paulo assinaram no dia 15 de setembro o convê-
nio para a instalação de um restaurante Bom Prato 
no município. A inauguração está prevista para o pri-
meiro trimestre do ano que vem.

Um imóvel localizado próximo ao Mercado Munici-
pal está sendo negociado para receber o restaurante.

A estimativa é que o Bom Prato de Jacareí tenha ca-
pacidade para servir mais de mil almoços e 300 cafés 
da manhã por dia. Em junho, o governador João Doria 
esteve na cidade e anunciou a implementação da uni-
dade, cujo investimento está previsto em R$ 1 milhão.

A unidade será administrada pela Associação 
Missão Sede Santos, selecionada via chamamento 
público da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Governo do Estado de São Paulo.

JACAREÍ E GOVERNO ESTADUAL ASSINAM 
CONVÊNIO PARA INSTALAÇÃO DO BOM PRATO

Incêndio atinge
área equivalente
a 42 campos de 
futebol ao lado
de supermercado
em Pinda
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Ana Lígia Dal Bello

MEMBROS DA COMUNIDADE SANTA CRUZ
ATEIAM FOGO EM VIA E CARROS, EM SÃO JOSÉ

Um grupo de moradores da comunidade Santa 
Cruz, na região central de São José dos Campos, 
ateou fogo na Avenida Fundo do Vale, que dá acesso 
ao Anel Viário. Por volta das 18h, eles começaram a 
incendiar um caminhão e três carros, além de blo-
quear a via com uma pilha de objetos em chamas. Os 
proprietários do caminhão estão promovendo uma 
vaquinha online para ajudar a arcar com os custos 
do veículo. O veículo de carga, segundo os donos 
Rafael e Aleksandro, foi comprado recentemente e 
ainda não foi totalmente pago.

Em vídeo divulgado por munícipes, pessoas liga-
das ao incêndio na Avenida Fundo do Vale, na região 
central de São José dos Campos, aparecem invadin-

do a Avenida Nelson D’Ávila, entre 19h e 20h. Eles 
atiraram pedras nos carros e nos ônibus que pas-
savam com passageiros que voltavam do trabalho.

Vândalos destruíram o portão da Secretaria de 
Manutenção da cidade que fica na Avenida Nelson 
D’Avila, no centro da cidade.

Os protestos foram motivados pela morte de um 
jovem da comunidade Santa Cruz pela Polícia Militar. 
O caso aconteceu no dia 9 de setembro no bairro São 
Judas Tadeu, após uma perseguição policial. A famí-
lia de Vinicius David, conhecido como Tubarão, de 21 
anos, a«rma que o jovem já havia se rendido quando 
foi atingido por três tiros pela PM. Vinícius completaria 
22 anos no dia 27 do mês que vem.
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Pronto Atendimento 24h

AMPLIAÇÃO DE SHOPPING GERA 270 EMPREGOS E 
INJETA R$ 4 MILHÕES NA ECONOMIA DE SÃO JOSÉ

Foto: Divulgação

DOIS HOMENS
SÃO PRESOS EM 
FLAGRANTE POR 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
EM APARECIDAO Shopping Jardim Oriente em São José dos Cam-

pos inaugurou a terceira expansão do centro de com-
pras no dia 22 de setembro, com a abertura de 20 
novas lojas e com a geração de 270 empregos diretos 
e indiretos. As inscrições para as vagas podem ser 
feitas no site do shopping ou diretamente nas lojas. 

O investimento, segundo informações do shopping, 
foi da ordem de R$ 60 milhões somente para esta fase. 
A estimativa é de que a novas lojas movimentem um 
volume de negócios de R$ 4 milhões.

A terceira fase da expansão conta com 40 espaços 
que resultaram em 20 lojas, são mais 8.500 metros 
quadrados que agregarão a ABL (Área Bruta Locável), 
totalizando ao empreendimento 45 mil metros qua-
drados de construção. Ao todo, o Shopping Jardim 
Oriente passa a contar com 150 áreas de lojas. Com 
esta expansão a expectativa é que ocorra um cresci-
mento de vendas em 50% e que o fluxo de pessoas 
aumente em 70%.

“A gente entende e identi«ca que é um momento 
de crescimento do varejo. De outubro a dezembro as 
expectativas são positivas, serão meses muitos fortes, 
baseados nas expectativas apontadas pela Abrasce e 
Alshop”, comentou Alexandre Balúgoli, gerente geral 

Da Redação

Chiara Papali

do Shopping Jardim Oriente.
Na inauguração abrem as lojas âncoras, com até 

1.200 metros quadrados: Pernambucanas, Americanas 
e no «nal de setembro, a RedFit Academia, a primeira 
do grupo no Vale do Paraíba. A nova fachada e a en-
trada principal de acesso ao Shopping Jardim Oriente 
também serão apresentadas ao público.

Os empreendedores do shopping e a adminis-
tradora AD Shopping seguiram com o cronograma 
de execução de obra, mesmo com a paralisação do 
funcionamento do comércio por conta da pandemia 
do coronavírus. “Esta é mais uma etapa concluída 
dentro do que ainda pretendemos realizar em todo 
o terreno de 250 mil metros quadrados. Está em 
nosso planejamento projetos futuros como a cons-
trução de torres comerciais e residenciais”, relatou 
Fernando Shibata, empreendedor.

O Shopping Jardim Oriente foi inaugurado em 08 de 
fevereiro de 2017. A primeira expansão foi em 2019, 
com a entrada da Rede Cinépolis com cinco salas tradi-
cionais, uma Macro X e uma Junior. A segunda expan-
são foi em abril deste ano, com a abertura de 15 novas 
lojas entre elas, a C&A. E foram inauguradas a nova 
Praça de Alimentação e da Praça de Eventos.

Um homem foi preso por violência doméstica 
após agredir sua companheira e seu filho na madru-
gada do dia 18 de setembro no bairro Ponte Alta, em 
Aparecida. O segundo caso aconteceu na madrugada 
anterior, no dia 17, no bairro São Sebastião, também 
em Aparecida. Segundo informações da PM, o ho-
mem preso no bairro Ponte Alta agrediu sua com-
panheiro e seu filho. As vítimas foram socorridas e 
levadas ao pronto-socorro. O agressor permanece à 
disposição da Justiça.

No caso da agressão no bairro São Sebastião, o 
agressor ¬giu e foi localizado após sofrer um acidente 
de moto. Segundo informações da Polícia Militar, a víti-
ma acionou a PM com medo de ser morta. A vítima e o 
agressor foram encaminhados ao pronto-socorro local.

Para denunciar casos de violência doméstica ligue 
180. Este é um serviço de utilidade pública, gratuito 
e confidencial , que preserva o anonimato. Também 
é possível acionar o 190, da Polícia Militar.
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EM SÃO JOSÉ, SUSPEITOS FURTAM CAÇAMBAS E
FOGEM EM CAMINHÃO, MAS SÃO DETIDOS PELA PM

Foto: Base de Aviação SJC
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Gabriel Campoy

Samuel Strazzer

Samuel Strazzer

Um caminhão com duas caçambas de entulho fur-
tadas foi interceptado pela Polícia Militar no dia 14 
de setembro em São José dos Campos.

Os suspeitos partiam pela Rodovia Carvalho Pin-
to, em direção a Taubaté, quando duas viaturas se 
aproximaram e deram ordens de parada ao veículo, 
que acabou se rendendo e reduzindo a velocidade.

As informações, de acordo com a BAV-SJC (Base de 

Samuel Strazzer

Dois cãezinhos são resgatados após serem 
abandonados em uma rua de Taubaté

Dois cães «lhotes foram resgatados pela Polícia 
Militar Ambiental após serem abandonados em uma 
rua do bairro Jardim das Bandeiras em Taubaté no dia 
11 de setembro. Na tarde do dia 13, os suspeitos de 
terem abandonado os animais foram identi«cados.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o 
momento em que um carro branco para e deixa os dois 
cãezinhos em um gramado na lateral da via.

Através do vídeo, a PM Ambiental conseguiu iden-

Qualidade Ambiental
Espécies Nativas

A Linha Verde, um projeto que 
irá transformar a nossa cidade, 
está com suas obras aceleradas

Você sabia que este projeto trará 
grandes benefícios ambientais?

construções sustentáveis
projeto paisagístico
novas árvores
ciclovias

Aviação de São José dos Campos), foram repassadas 
por dois homens que teriam presenciado o ¬rto e 
acompanharam o caminhão durante todo o trajeto.

O helicóptero Águia 6 da Polícia Militar também 
se dirigiu ao local, mas a ocorrência já estava sendo 
acompanhada por outras equipes de polícia em ter-
ra. Os ocupantes do caminhão foram abordados e, 
logo após, conduzidos ao plantão policial.

tificar o veículo e chegou até os responsáveis pelos 
animais abandonados que seriam pai e filha. Além 
deles, outras três pessoas também são suspeitas de 
participar do crime.

A ocorrência foi registrada na delegacia e cinco pes-
soas de uma família, sendo pai, mãe, «lha, cunhada e 
sobrinha, serão investigadas pelo crime de maus-tratos. 
Já dois «lhotes foram resgatados pela PM Ambiental sem 
ferimentos e encaminhados para uma ONG da cidade.
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SE CONSOLIDOU EM 2021 COMO REFERÊNCIA 
EM ASSESSORIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
NO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE.

Situada na região do Jardim 
Aquarius em São José dos Campos, 
a Acert conta com uma sede própria, 
estrutura diferenciada e uma equipe 
capacitada para atender seus clientes 
com excelência, além de oferecer 
atendimento para clientes em todo 
Brasil e até mesmo no exterior.

A Acert trabalha com as maiores 
instituições bancária, podendo 
oferecer a melhor opção de 
financiamento para o perfil de cada 
cliente, além de empréstimos com 
garantia de imóvel e portabilidade 
de crédito imobiliário.

A frente da empresa está o 
casal Luis Fernando (diretor 
comercial) e Simone Ventura 
(diretora administrativa) que juntos 
desenvolvem uma gestão humanizada 
da equipe re®etindo diretamente no 
atendimento aos clientes. 

A Acert conta ainda com 
um departamento exclusivo 
para atendimento a novos 
empreendimentos a “Acert 
Exclusive”, oferecendo atendimento 
personalizado para as construtoras.  

ACERT CRÉDITO
COM SETE ANOS DE EXISTÊNCIA A

“Equipe bem
cuidada, é sinal de cliente 
também bem cuidado”

Simone Ventura

Está pensando em comprar um 
imóvel financiado? Fale com a Acert, 
deixe seu crédito aprovado e garanta 
as taxas atuais, sem falar que você 
já saberá sua capacidade financeira 
para compra de um imóvel e não 
precisa nem sair de casa ou do 
trabalho, fazemos tudo isso através 
de atendimento via whatsapp e se 
precisar vamos até você!

Av. Aclimação, 602 - Jardim 
Alvorada, São José dos Campos - SP

www.acertcredito.com.br

“Nos orgulhamos 
de ter ajudado, 

inúmeras pessoas a 
conquistarem seus 
sonhos, seja o do 

primeiro imóvel, ou o 
sonho de um imóvel 
maior, ou o sonho de 
um imóvel no campo 

ou na praia, é para isso 
que nos empenhamos 

diariamente.”
Luis Fernando (12) 3937-1662        (12) 99676-3186(12) 3937-1662        

acert_credito
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Alugue a casa mais
charmosa da
Ilhabela
Ilhabela: lazer, home office ou
simplesmente contemplação.

Alugue! Valores especiais para períodos
maiores.

Alugue pelo 
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COM 
PAZ DE 
  ESPÍRITO 
NESSE 
PARAÍSO 
  NATURAL.

Um espetáculo a céu aberto. Essa talvez seja a melhor definição 
desse paraíso chamado Ilhabela. Ainda mais segura e preservada, 
a ilha é um convite irrecusável como um dos destinos mais exuberantes 
do mundo. Seja para curtir ou relaxar, Ilhabela espera por você. 
Viva de um jeito especial. É tempo de viver Ilhabela.
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Confira a estreia da coluna 
do presidente de honra da 
ADC EMBRAER. Novos voos 
é voltada para os jovens 
profissionais do setor 
aeroespaciais

OZIRES SILVA

UMA ENTREVISTA COM ANDRÉ 
SCREPANTI SOBRE O NOVO MOMENTO 
DA ACADEMIA DA ADC EMBRAER

CONHEÇA BANANAL, UM DOS 
MAIS ANIMADOS ASSOCIADOS 
DA ADC EMBRAER

CHARLES CUSTÓDIO FALA 
SOBRE A RETOMADA DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS

POR
DENTRO

HISTÓRIAS DE
NOSSA GENTE

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 7 - SETEMBRO 2021

DC

NOVOS VOOS,
NOVOS FUTUROS

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO
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Outubro será um mês importante para o Clube, algumas atividades e torneios 
irão voltar com atenção total aos protocolos e com isso, vamos conseguir ampliar 
ainda mais a oferta de entretenimento para os associados.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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CLUBE DE CAMPO
Rodovia dos Tamoios, Km 7.5, S/N
Estrada Municipal Padre Luiz Bortolato, 270

EDE
Rua Itabaiana, 40 - Jardim Petrópolis

EGM
Rod. Pres. Dutra, s/n - Distrito
Eugênio de Melo, Res. Galo Branco

POLIESPORTIVO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2100
Parque Martins Cererê
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170
Parque Martins Cererê

ADC EMBRAER
• Presidência ADC Embraer
Charles Anderson Custodio

• Vice-presidência
Antônio Márcio Sarto

• Gerência
Cleber Cruz

DIRETORIA
• Diretores de Ação Social e EGM
Cleber Rosa e Filipe Marson

• Diretor de Academias
André Screpanti

• Diretor Administrativo e Patrimonial
Bruno Domiciano Barbosa

• Diretor Clube de Campo e TTE
Alessandro Fernandes Lima Cavalaro

• Diretor de Complexo Poliesportivo
Robson Ribeiro da Luz

• Diretor de Comunicação
Thiago Mitsuaki Demizu

• Diretor EDE
Gustavo Fonseca Fernandes

• Diretor de Esportes
Juliano Estevam Dos Reis

• Diretor de Eventos Esportivos
Julio Cesar Silva

• Diretor do Financeiro
Livio De Assis Soares

• Diretores do Financeiro e Jurídico
Rodrigo de Amorim B. dos Santos

• Diretores de Manutenção
Je¹erson Gomes e André Ricardo Silva

• Diretores do Noturno
Marcio Castilho e Marcio Lucio de Souza

• Diretor de TI
Vinicius Sampaio Araújo

• Diretor Social e Cultural
Celso Erasmo de Oliveira Júnior

• Secretária Geral
Marcia Rafael Ferreira Lopes

• Locação/Parcerias
(12) 99124-5061
assessoria@adcembraer.com.br

Charles Anderson Custódio | Presidente da ADC EMBRAER

Olá associado, estamos trabalhando para ADC EMBRAER se tornar sustentável por meio de 
sua �liação junto a FENACLUBES e CBC. O nosso clube está crescendo a cada ano, estamos 
virando a chave em época de crise, não está sendo fácil, mas com o trabalho de todos iremos 
criar mais projetos para superar os desa�os dos próximos anos e colocar o nosso clube em 
lugar de destaque no cenário Municipal, Estadual, Nacional e Internacional.

Márcio Pereira Leme | Presidente do Conselho Deliberativo

COM A PALAVRA, O PRESIDENTE
DO CONSELHO DELIBERATIVO
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PARA FUTUROS
ENGENHEIROS E 
ENGENHEIRAS

Na vida atual, o ensino e aprendizado 
são muito competitivos e ambos de alta 
qualidade, como se veri�ca nas nações 
desenvolvidas. Elas estão se desenvol-
vendo, universalizando o conhecimen-
to, com notados e extensos resultados 
para suas populações e aumentando 
com rapidez o abismo entre os países de 
sucesso e outros que não materializaram 
o consenso do valor da Educação para 
a transformação da vida dos cidadãos. 
Neste cenário do mundo moderno, cons-
tata-se a atenção à evolução da carreira, 
para destaque e valorização do que se 
faz e do que se pode fazer. Já se apren-
deu que nada se repete, nem os melho-
res acertos ou os piores erros. O máxi-
mo que se consegue é aprender com os 
ocorridos. Graduei-me em Engenharia 
Aeronáutica e, ao longo dos tempos, 
exercendo cargos na Força Aérea Brasi-
leira (FAB), consegui acompanhar o pro-
gresso da segurança do voo e a redução 
dos acidentes. Todos os especialistas 
concordam que não há nada melhor do 
que o aprendizado, colhendo resultados 
sobre e como o que aconteceu no pas-
sado. Na minha opção da Engenharia 
Aeronáutica, os acidentes são exemplos 
de falhas do passado, que não podem 
ser repetidas. Assim, muitas vezes em 
minha vida, resolvi problemas num 
projeto de um novo avião, procurando 
evitar erros de outrora. E isso é ampla-
mente generalizado, pois as melhores 
prevenções de erros surgem das expe-
riências pessoais e daquelas vividas 
por outros projetistas e/ou empre-
sas. A partir das observações sobre 
trabalhos bem ou mal feitos é que se 
consegue o progresso com a criação 
de novos métodos, procedimentos e 
materiais. Fui muito estimulado pelos 
meus professores e professoras quan-
to à leitura e ao debate com os mes-

mos. Não importa uma informação 
do passado, em épocas nas quais não 
existiam computadores nem a quan-
tidade de informações distribuídas e 
acessíveis como hoje. Assim, quero 
compartilhar com você um total de 6 
sugestões que, pela minha vivência 
pro�ssional, �co confortável de divi-
dir para que possa considerar em seu 
desenvolvimento. Vamos a elas:

1.) Ao longo do curso de Graduação, 
use e abuse de congressos, estágios e 
outros eventos da área. Claro que, não 
deixe de focar também na rotina das 
aulas, a�nal os professores e profes-
soras sempre têm informações e lições 
preciosas para sua futura vida pro-
�ssional. Acredite: há conteúdo que 
pode até se mostrar desinteressante ou 
desnecessário em um momento pontu-
al, contudo, pode ser valioso ao longo 
de sua atuação, se conectando a outros 
pensamentos e ideias;

2.) Mesmo que esteja envolvido 
ou envolvida em um curso superior, 
não deixe de considerar a presença em 
cursos livres, rápidos ou de aperfeiço-
amento em seu eixo de atuação. É es-
sencial ter atenção ao que está sendo 
debatido no que diz respeito a tendên-
cias e novidades da área, além de co-
nhecer o que outros pro�ssionais estão 
aplicando no dia-a-dia. E lembre-se: a 
construção do currículo passar por 
suas próprias escolhas e desejos;

3.) Dedique-se muito. Não se con-
forme com o básico. Sobretudo na 
Engenharia, ter um perfil crítico, que 
zela pelos detalhes, dedicado e per-
sistente faz toda a diferença. Tenha 
foco e entenda as características es-
pecíficas de cada demanda e projeto, 
pois isso ajuda você a prever situa-
ções e antecipar movimentos;

4.) Planeje suas atividades e traba-
lhe tendo uma rotina. Parece simples, 
mas é algo que é importantíssimo para 
garantir foco e produtividade.

5.) Fique sempre de olho em ins-
trumentos, plataformas e ferramen-
tas que facilitam a rotina e garantem 
maior produtividade ou diferenciais 
frente o mercado e/ou outros pro�s-
sionais. Hoje há so¶wares e apps para 
quase todas as �nalidades, então bus-
que e investigue aqueles que podem 
garantir e trazer novos atributos para 
seus projetos, entregas e iniciativas.

6.) Esteja sempre próximo de pes-
soas de outros segmentos. Isso incen-
tiva uma outra forma de pensar. Es-
timula você a raciocinar de maneira 
inovadora para resolver alguns pro-
blemas. Não se feche no seu mundo. 
Trocar experiências é uma das carac-
terísticas que contribuem muito para 
elevar seu grau de criatividade e per-
cepção das mudanças do mercado.

Você, aluna e aluno de hoje, pense 
nessas dicas e recomendações acima 
e procure inseri-las no projeto na sua 
vida pro�ssional, não se esquecendo 
que terá de passar por novos críticos 

aspectos do mundo moderno. Pergun-
te-se sobre quais passos você já traçou 
para a sua carreira. Quais outros passos 
você julga importante. Agregue o que 
puder na sua experiência e acompanhe 
as publicações sobre sua carreira.

Olhe para o futuro sob o ângulo do 
‘Novo’, pois tudo o que for novidade 
atrai o consumidor ou a população em 
geral. Seja um inovador sem medo de 
olhar as di�culdades, pois com esforço 
e concentração, elas podem esconder 
aspectos novos e colocá-lo entre os 
inovadores destacados.

Com a velocidade das técnicas de 
desenvolvimento, resultado da compe-
tição mundial, a capacidade de identi-
�car erros e os corrigir ganha uma pre-
sença crescente. Cometer erros é algo 
inerente aos animais, talvez devido à 
velocidade e longevidade do seu cres-
cimento físico e mental. O importan-
te é que se saiba aceitar os erros e os 
corrigir, sempre que se tenha tempo, o 
qual nem sempre está disponível.

Ozires Silva, é engenheiro, foi presiden-
te da Embraer e da Petrobras e ministro 
da Infraestrutura. É o presidente de honra 
da ADC EMBRAER 

NOVOS VOOS, COM OZIRES SILVA
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POR DENTRO

UMA NOVA ACADEMIA

Como vendo realizado
o trabalho para melhorar
a estrutura da academia?
Leandro: Iniciamos em setembro de 

2021 o mapeamento geral das necessi-
dades da academia, criamos um mapa 
de organização para implantação de 
todos os itens, onde destacamos os 
principais pontos como ar condiciona-
do, iluminação, manutenção de equi-
pamentos, serviços, loja de suplemen-
tos e novos aparelhos de academia.

Quais atividades são
ofertadas no espaço?  
André: Oferecemos diversos servi-

ços, sempre na busca de melhorar a 
saúde dos nossos associados. Entre 
as principais atividades estão: mus-
culação, treino cardiovascular, ava-
liação física e treinamento funcional 
visando a prevenção de lesões. Tudo 
isso com profissionais credenciados 
e com experiência comprovada.

Qual a importância da
parceria com a CoreSport?
André: ADC EMBRAER buscou no 

mercado uma empresa com exper-
tise no segmento de saúde, fisiote-
rapia, academia e bem estar. Foi ai 
que encontramos a CoreSport, que 
atualmente gerência o Programa Em-
braer Estar de Bem, 30 Minutos, além 
disso, estamos planejando ampliar 
ainda mais as atividades.

Quais são os planejamentos
visando o futuro?
André: Estamos buscando a cada dia 

modernizar a academia de musculação, 
instalando ar condicionado, atualizan-
do os sistemas de controle de acesso e 
gerenciamento e lançar um aplicativo 
que auxilie e facilite o associado, além 

André Screpanti, tem 39 anos, é o atual diretor da academia da 
ADC EMBRAER. O setor vem passando por mudanças e melhorias 
em sua estrutura desde o início da parceria com a Core Sport 
em 2020 com o Programa Embraer Estar de Bem e Atividade 
30 Minutos. André, participou com o Leandro Yukio Alves 
kawaguchi, de 45 anos, responsável pela Core Sport, de uma 
entrevista para apresentarem a evolução do setor.

ADC EMBRAER FIRMA PARCERIA COM A CORE SPORT PARA 
MELHORAR ESTRUTURA E SERVIÇO PRESTADO AOS ASSOCIADOS.

de disponibilizar uma loja ‘�tness’.
Leandro: Planejamos para o futu-

ro uma academia moderna, com am-
biente acolhedor, onde a pessoa que 
vier praticar exercício se sinta a von-
tade e animado. Outro ponto, o mais 
importante, aparelhos de qualidade, 
com conforto ao associado.
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A ADC EMBRAER se orgulha de cada 
momento especial e marcante  regis-
trados na vida de seus associados por 
meio das experiências vivenciadas 
junto ao clube, por proporcionados 
por meio do esporte, lazer e diversão. 
Esse orgulho também faz parte da his-
tória do Marcos Reis Cleto, de 59 anos, 
que se tornou sócio em 1982, para ter 
um local para confraternizar com seus 
familiares. “As dependências da ADC 
EMBRAER sempre foram ponto de en-
contro, além de possibilitar a prática 
de esportes e confraternização com os 
velhos amigos”. Marcos, diz que é uma 
honra fazer parte da ADC EMBRAER, 
onde mesmo após se afastar do Clube 

ADC EMBRAER,

por um tempo, retornou para apro-
veitar toda estrutura disponível. “Nos 
quase 30 anos, me afastei por um pe-
ríodo, mas retornei para usufruir das 
dependências da ADCE com minha es-
posa”. Nessas quase três décadas, Mar-
cos conheceu o principal objetivo que 
a ADC EMBRAER tem desde a sua fun-
dação, ser parte da vida de seus asso-
ciados e familiares. “A ADCE faz parte 
da história da minha família, do mes-
mo jeito que somos parte da história 
do clube. Este é o motivo que me leva a 
ser sócio até hoje”. Venha ser sócio da 
ADC EMBRAER você também. Confira 
todas as informações em nosso site: 
www.adcembraer.com.br

SEMPRE PRESENTE NA HISTÓRIA 
DE SEUS ASSOCIADOS

VENHA FAZER PARTE DA ADC EMBRAER!
MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSO SITE:

WWW.ADCEMBRAER.COM.BR São José dos Campos         (12) 99671-7317       pos.faap.br

10% de desconto para os 
associados e dependentes ADCE

Genba
É o termo japonês que significa 

chão de fábrica, o lugar onde as coisas 
acontecem!

Aponte seu 
celular

Gestão de Processos Lean
Com certificação Black Belt Six Sigma 

FAAP
PÓS
2021
Sem dúvidas,
o melhor caminho.

Lean se 
aprende 

no Genba
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Parabéns ao professor Alexandre
Carlos, pelo seu ótimo trabalho!

Agradecemos pela motivação, dedicação e 
incetivo com seus alunos do funcional.”

Bruna Prado

16 MEON ADC EMBRAER

WhatsApp

/Lider Vale

www.lidervale.com.brVale do Paraíba, Litoral Norte e
Sul de Minas

Frete grátis!

Na Lider Vale você encontra
produtos de higiene e limpeza

para sua empresa com o
melhor preço da região!

Inovação em 
tecnologia de limpeza!

Confira as mensagens desta edição 
do caderno Meon ADC EMBRAER

O SEU RECADO, CONTAR A SUA HISTÓRIA OU UM 
MOMENTO MARCANTE QUE VIVEU AQUI NA ADC 
EMBRAER, NESTE ESPAÇO DEDICADO A VOCÊ.
Envie em nosso e-mail: jornalismo@adcembraer.com.br

VENHA MANDAR

Agradeço o espaço e mando um abraço para to-
dos meus amigos da Embraer, em especial para a 

turma do F220! Obrigado a todos pelo carinho e por 
proporcionar uma segunda chance, para recomeçar 
minha história! Mando abraços também para o meu 
primo Thiago Demizu TI, Gabriel da Produção, Fer-
nando da engenharia e para minha prima Patrícia 

do Administrativo! Deus abençoe todos!”

Ewerton Fofao F220

Parabenizamos a APVE 
que neste mês de setembro 

comemorou 35 anos desde a 
sua fundação.”

ADC EMBRAER

Aproveitando o dia aqui 
no pedalinho do Clube de 

Campo da ADC EMBRAER.”
Denis Duarte

Quero aproveitar esse espaço e mandar um 
abraço para toda a turma do futebol. Liderado 
pelo Elias, estamos sempre na quadra da ADC 
Embraer, para cuidar da saúde e bem estar.”

Thiago Demizu

Lembrança do aniversário de 1 ano do Heitor, 
comemorado no Clube de Campo da ADCE. 

Hoje ele já tem 4 anos.”
Gabriel Monteiro
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VENHA FAZER PARTE DAS ESCOLINHAS
DE ESPORTES DA ADC EMBRAER
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Bananal também deixou uma home-
nagem emocionada para nossos lei-
tores: “Aqueles que amamos nunca 
morrem, apenas partem antes de 
nós, saudades eternas de Juliano e 
Godo e meu abraço aos familiares e 
amigos.”, �nalizou.

20 MEON ADC EMBRAER
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Alex Sandro dos Santos Silva, foi 
funcionário da Embraer durante 14 
anos. Nesse período se aproximou 
da ADC EMBRAER, onde chegou a 
ocupar a posição de vice-presiden-
te e atualmente é sócio honorário, 
premiação que ganhou após im-
portantes contribuições e serviços 
prestados a instituição. Formado em 
Administração, casado e pai de dois 
filhos, Bananal, como é conhecido, 
foi apelidado assim por conta de sua 
cidade natal. Apaixonado por todos 
esportes, tem como seu preferido o 
futebol. Flamenguista, gosta de jogar 
com os amigos.  Bananal, diz que a 
ADC EMBRAER é um de seus pontos 

de refúgio, onde aproveita cada mo-
mento disponível com sua família e 
amigos. “A ADCE é tudo para mim! Vi 
meus filhos crescerem frequentando 
esse lugar, onde aproveitamos para 
descansar, encontrar-se com amigos 
e ex-colegas de trabalho”. Popular na 
ADC EMBRAER, Bananal sempre está 
presente nos eventos e festas organi-
zadas pelo clube, cativando as pes-
soas pela sua simplicidade. “Sempre 
participo dos eventos, em sua maio-
ria esportivos, conversando com todo 
mundo. Acredito que a minha simpli-
cidade e o meu perfil dinâmico aju-
daram a fazer novas amizades e me 
enturmar fácil com todo mundo”.

O APAIXONADO POR ESPORTES, QUE SE TORNOU SÓCIO 
HONORÁRIO PELOS SERVIÇOS À ADC EMBRAER

BANANAL

Juliano

Godo
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A qualidade do sono está diretamente 
ligada à qualidade de vida do ser hu-
mano. Enquanto dormimos, nosso or-
ganismo realiza funções extremamente 
importantes: fortalecimento do sistema 
imunológico, secreção e liberação de 
hormônios, consolidação da memória, 
entre outras. Porém, a falta de tempo de 
descanso provocada pelo corrido coti-
diano urbano, aliada aos inúmeros dis-
túrbios do sono vem prejudicando cada 
vez mais essa relação.

Um dos distúrbios mais comuns é 
apneia obstrutiva do sono, na qual 
os indivíduos apresentam uma resis-
tência aumentada de vias aéreas, le-
vando ao ronco e pausas respiratórias 
durante o período noturno. Esse dis-
túrbio pode ser causado por obstrução 
nasal devido desvio do septo nasal e 
hipertrofia de tecidos moles, obstru-

SONO E QUALIDADE DE VIDA
ções faríngeas devido hipertrofia de 
amigdalas e base de língua e até mes-
mo por distúrbios ósseos maxilares.

O individuo com SAHOS (síndrome 
da apneia e hipoapneia obstrutiva do 
sono) está mais propenso a apresentar 
sonolência diurna excessiva, irritabili-
dade, alteração de humor e memória, 
perda de libido sexual e cefaleias. No 
longo prazo estudos mostram uma 
maior chance de apresentar hiperten-
são arterial, infarto agudo do miocár-
dio, arritmia e acidentes vasculares. 

Na suspeita de apneia do sono deve 
ser realizada uma rigorosa avaliação das 
vias aéreas do paciente através de uma 
vídeonasolarigoscopia, associada ao 
exame de polissonografia, no qual o pa-
ciente é monitorado durante o período 
de uma noite completa de sono.

Pacientes com distúrbios do sono de-

vem procurar realizar atividade física, 
perder peso, evitar comer 2 horas an-
tes de deitar, evitar excesso de cafeína 
após almoço, procurar um horário re-
gular para deitar com 8 horas de sono 
e evitar ir para cama com eletrônicos.

O tratamento do paciente vai depen-
der da sua sintomatologia e gravidade 
do quadro, podendo ser realizadas 
cirurgias a nível nasal e faríngeo, ci-
rurgias maxilares, uso de CPAP, uso de 
aperelhos intraorais ou simplesmente 
mudando o estilo de vida.

Indivíduos que apresentam ronco, 
pausas respiratórios relatadas pelo 
companheiro, sensação de que a noite 
de sono não foi reparadora, sonolên-
cia diurna excessiva, devem sempre 
procurar uma avaliação do seu médi-
co otorrinolaringologista em busca de 
uma melhor qualidade de vida.

Dr. Guilherme Salomon De Dominicis
Otorrinolaringologista - Distúrbios

respiratórios do sono
CRM 130842-SP
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LIVRO
O Único Avião no Céu, 

de Garret M. Gra�
Neste relato contundente, o jornalista 

e historiador Garrett Gra� baseado 
em transcrições nunca antes 

publicadas, além de documentos 
que só agora tornaram-se públicos, 

traz o resultado de quase quinhentos 
relatos, de funcionários do 

governo, bombeiros, testemunhas, 
sobreviventes, amigos e familiares 

das vítimas, pintando um retrato 
vívido e humano do 11 de Setembro.  

“O único avião no céu” narra essas 
experiências, de homens e mulheres 

que se viram no centro de uma guerra 
imediata, sem ao menos saberem o que 

estava acontecendo. A narrativa nos 
apresenta uma exploração única deste 
dia que mudou o curso do mundo e da 

vida de todas as pessoas.

CINEMA

Infiltrado
(Wrath of men, 2021, EUA)
• Direção: Guy Ritchie 
• Elenco: Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood 
• Duração: 120 min 
• Classificação: 16 anos 
Harry (Jason Statham), conhecido apenas como “H”, é um homem 
misterioso que trabalha para uma empresa de carros-fortes e 
movimenta grandes quantias de dinheiro pela cidade de Los 
Angeles. Quando, ao impedir um assalto, ele surpreende a todos 
com suas habilidades de combate, suas verdadeiras intenções 
começam a ser questionadas e um plano maior vem à tona.

Não esqueça,
hoje tem aula 

de inglês!!

Você já ouviu falar dos Cubeecraft? São 
brinquedos de papelão que podem ser construídos 
sem necessidade de �ta, cola ou adesivos.  Na 
internet você vai achar milhares de modelos 
prontos pra imprimir e montar. Os brinquedos 
foram projetados para serem impressos em folhas 
de papel e montados a partir de um molde, além de 
muito divertidos, o custo para colecionar os 
bonequinhos é bem baixo. Esses brinquedos 
oferecem muitos desa�os e habilidades manuais. 

Amanhã tem aula de 
artes, a tarde tem 
aula de matemática! 

Que horas 
vou ser 
criança?

Construa seus próprios brinquedos para o dia das crianças 
CUBEECRAFT - MODELOS DIVERTIDOS DE PAPEL

Acesse o site https://www.cubeecraft.com, 
imprima o seu personagem favorito, recorte e 
dobre. Aproveite para brincar ou simplesmente 
decorar o seu quarto. Com esses bonequinhos a 
diversão é garantida.   

depois você 
vai direto 

pra natação. 

Alguma 
pergunta?

“Iti Malia” -  É uma expressão usada para dizer que 
algo é muito fofo. Uma forma carinhosa para se 
referir a animais, bebês ou alguém querido. 

Shippar- Gíria muito usada na Internet. O verbo 
“shippar” vem da palavra em inglês “relationship” 
que signi�ca “relacionamento”. É sinônimo de 
torcer pela união de um casal. 

VAMOS COLORIR AS LETRAS E ACHAR A PALAVRA 
CORRESPONDENTE COM O LUGAR MAIS SEGURO

PARA ESTAR NESSE MOMENTO! 

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS

Dica: Imprima o seu boneco usando papel mais grosso, 
vai ser mais fácil montar o modelo e ele terá maior 
estabilidade para brincar. 
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No dia 4 de setembro, sábado, 
aconteceu a festa de premiação da 2ª 
Temporada do Meon Jovem. O evento 
foi realizado no auditório do Colégio 
Objetivo Aquarius em São José dos 
Campos e contou com a presença de 
estudantes premiados, familiares e 
a jornalista Agda Queiroz. O encon-
tro foi realizado seguindo todos os 
protocolos sanitários de prevenção a 
Covid-19.  A comemoração começou 
com um lanche para recepcionar os 
participantes. O jornalista do Grupo 
Meon, Samuel Strazzer conduziu o 
evento que foi transmitido ao vivo 
pelas redes sociais do portal Meon.

Agda Queiroz conversou com os 
alunos que estavam presentes, con-
tando sobre a sua escolha e trajetória 
no jornalismo. Ela deixou uma dica 
para quem pretende seguir na área: 
“Você tem que gostar de ser questio-
nador, eu gosto de ser curiosa? Isso 
já é um passo. Amar escrever, ler e se 
relacionar com as pessoas, conversar 
e ser acessível para todo mundo”.

A alegria dos alunos fez toda a dife-
rença no evento, por isso o ponto alto 
foi a premiação dos alunos. Foram 
premiados estudantes do Ensino Fun-
damental I, Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio. Para cada um dos níveis 
há três categorias: Criativo, Relevância 
e Audiência. Nas duas primeiras, fo-
ram selecionados 60 textos ao todo e 
enviados para a Academia Joseense de 
Letras, que escolheram os melhores de 
cada categoria. Já na última foi anali-

MEON JOVEM FAZ A FESTA

Yeda Vasconcelos

COM ALUNOS, FAMILIARES E PROFESSORES EM EVENTO
DE PREMIAÇÃO NO COLÉGIO  OBJETIVO AQUARIUS
Vencedores da segunda temporada receberam 
suas premiações no dia 4 de setembro

Apoio:

sado os números de audiência no site. 
Ao todo, 27 alunos foram premiados. 
Os prêmios foram: para os primeiros 
lugares - Galaxy A1 da Samsung; se-
gundos lugares - Smartwatch e os ter-
ceiros - headphones.

A 2ª Temporada
A edição foi encerrada com 420 tex-

tos publicados e 455 jovens inscritos. 
Foram 20 escolas de 4 cidades da RM-
Vale (Guaratinguetá, Jacareí, Santa 
Branca e São José dos Campos). Os 
apoiadores da segunda temporada 
foram: Prefeitura de Jacareí; Institu-
to Alpha Lumen; Objetivo Aquarius

O Meon Jovem
O projeto tem por �nalidade propor-

cionar às crianças, jovens e adolescen-
tes, conhecer as particularidades de 
uma redação de jornal, através de orien-
tação e monitoria no desenvolvimento 
de pautas onde poderão se expressar re-
alizando matérias, entrevistas, cobertu-
ra de eventos, críticas de livros, discos, 
�lmes e exposições, publicação de víde-
os, poesia, música, etc..

O objetivo é despertar os alunos 
para a importância do consumo de 
informação, leitura e escrita, possi-
bilitando compor melhores resulta-
dos na área escolar, no ingresso na 
universidade e no mercado de tra-
balho. O conhecimento transforma a 
sociedade e é inclusivo, permitindo 
elevar o nível de qualidade de vida 
em todos os seus aspectos.

24 MEON JORNAL
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ENSINO FUNDAMENTAL I:
• CRIATIVO:
1º Lugar - Besouro Mangangá
Arthur Sabino Roque
Escola Estadual Henriqueta Costa Porto
2º Lugar - Animais correm risco de 
extinção na Floresta Amazônica
Isaac Praça Oliveira
EMEF Profª Conceição Aparecida 
Magalhães Silva
3º Lugar - A internet na nossa vida
Nickolas Gabriel Martins Soares
EMEF Profª Conceição Aparecida 
Magalhães Silva

• RELEVÂNCIA:
1º Lugar - Monoculares
conquistam direitos no Brasil
Ana Júlia Almeida dos Santos
EMEF Profª Conceição Aparecida 
Magalhães Silva
2º Lugar - Não existe barreira
para as deficiências
Laura Isabelli Ramos
EMEF Profª Conceição Aparecida 
Magalhães Silva
3º Lugar - Lei Maria da Penha
e a Violência Contra a Mulher
durante a pandemia
Felipe Groto de Oliveira
EMEF Profª Conceição Aparecida 
agalhães Silva

• AUDIÊNCIA:
1º Lugar - A História dos Animes
Matheus Henrique Cleminchc
Colégio Luce Prima
2º Lugar - Como fazer Pizza Enrolada
Luana Miyuke Koyama Paula
Colégio Luce Prima
3º Lugar - A Pandemia dos Esquecidos
Ariane Lúcia Zuanon de Oliveira
EMEF Profª Conceição Aparecida 
Magalhães Silva

ENSINO FUNDAMENTAL II
• CRIATIVO:
1º Lugar - O Racismo no Brasil
Ana Clara Ferreira da Silva
EMEF Profª Maria Antonieta Pereira Payar
2º Lugar - A valorização da
dança no mundo
Mariana Ferreira Ribeiro
Instituto Ideia
3º Lugar - Prefeitura de São José dos 
Campos lança Programa Educação 5.0
Carlos Ezequiel dos Santos Silva e 
Camily Victoria Nobre Oliveira
EMEF Maria Antonieta Ferreira Payar

• RELEVÂNCIA:
1º Lugar - Desenho: Nosso
Corpo É Como Arte
Gabriela Rossi Alves
Instituto Ideia

2º Lugar - Vídeo: Concurso de Bolsas 
para Jovens Talentos
Camily Victória Nobre de Oliveira
EMEF Maria Antonieta Ferreira Payar
3º Lugar - Projeto “Mi casa, tu casa” 
ajuda jovens refugiados em Roraima
Enzo Oliveira Bem
Colégio Luce Prima

• AUDIÊNCIA:
1º Lugar - Mostra Brasileira de
Foguetes acontece em São José dos 
Campos
Pedro Luiz Gonçalves Oliveira
EMEF Prof.ª Lúcia Pereira Rodrigues
2º Lugar - Plantio de Suculentas
Bárbara Vitória de Souza Portes Correa
Fundhas
3º Lugar - O que um Meteorologista faz?
Maria Luiza dos Santos Raimundo - 
EMEF Professor Virgílio Rosas da Silva

ENSINO MÉDIO
• CRIATIVO:
1º Lugar - Poesia: Boulevard
Sara Alves Costa Carreira
Colégio Univap - Unidade Centro
2º Lugar - O impacto que Iza trouxe 
com “Dona de mim”
Elizabeth Malburg Freire Meira
Colégio Poliedro
3º Lugar - O relançamento do álbum 

PREMIADOS
“Fearless” e a importância de todo 
artista ser dono de sua própria obra
Bruna Almeida Scolastrici
Colégio Embraer

• RELEVÂNCIA:
1º Lugar - Gordon Parks, o fotógrafo 
que se tornou o primeiro negro a 
dirigir uma produção de Hollywood
Yasmim dos Santos Castro
Colégio Embraer
2º Lugar - “Dois Estranhos”: uma 
ficção sobre a realidade racista
Mirella Borim Lima-Colégio Embraer
3º Lugar - Espartilhos: uma
forma de repressão feminina?
Ana Clara Fonseca - Colégio Embraer

• AUDIÊNCIA:
1º Lugar - Teste de personalidade 
MBTI: o que existe por trás
da metodologia?
Sandy Pereda e Silva Aguiar
Colégio Embraer
2º Lugar - Rainha da Bahia e 
Liderança dos Palmares: mulheres 
homenageadas em 24 de abril
Beatriz do Nascimento Barbosa
Colégio Embraer
3º Lugar - Dia Nacional da
Liberdade de Imprensa
Antônia Samylla
Escola Estadual Elmano Ferreira Veloso
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Um dos mais lindos patrimônios 
históricos de Ilhabela, o Parque Mu-
nicipal Fazenda Engenho D’Água foi 
reaberto oficialmente ao público no 
dia 22 de setembro. O evento fez par-
te das comemorações dos 216 anos de 
Emancipação Político-Administrati-
va da cidade. “O Parque Municipal 
Fazenda Engenho D’Água faz parte 
da história do município. Estou mui-
to feliz em poder reabrir este local 
para a população de Ilhabela e para 

os turistas que nos visitam. Espe-
ro que em breve possamos reativar 
neste local o Museu da Cachaça, um 
importante item da história da nossa 
cidade”, declarou o prefeito Toninho 
Colucci. No local, também haverá 
uma exposição contando a história 
da Fazenda. “A exposição retrata os 
anos de atividades da Fazenda, que 
entre os principais cultivos estava a 
cana-de-açúcar e produção de cacha-
ça. Poderão ser visitados os alam-

Da Redação

PARQUE
MUNICIPAL FAZENDA ENGENHO 

D’ÁGUA É ABERTO AO 
PÚBLICO EM ILHABELA

biques, o engenho, a casa grande e 
os jardins”, explicou o secretário de 
Cultura, Marquinhos Gutti.

Sobre a Fazenda
Uma das joias da história de Ilhabe-

la, a Fazenda Engenho D’Água abriga 
inúmeros fatores das épocas colo-
niais, datada no século XVII. Tom-
bada pelo Condephat e pelo Iphan, 
é constituída de um terreno plano 
e de frente para principal avenida 

AÇÃO É 
PARTE DAS 

COMEMORAÇÕES 
DOS 216 ANOS DE 

EMANCIPAÇÃO 
POLÍTICA DA 

CIDADE
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O PARQUE FAZENDA ENGENHO D’ÁGUA FICA NA AVENIDA PEDRO PAULA 
MORAES, S/Nº – ENGENHO D’ÁGUA. AS VISITAS PODERÃO SER REALIZADAS
DE SEGUNDA A SEGUNDA, SEMPRE DAS 10H ÀS 17H. 

do município, na praia do Engenho 
D’Água, a cerca de 1km da Vila. Em 
sua área territorial de 43.506,80m² 
está a casa sede, de meados do sécu-
lo XVIII, feita de alvenaria de pedra e 
cal e de pau-a-pique. A casa maior se-
gue a tradição das ilhas atlânticas, de 
proporções extremamente elegantes, 
um sobrado avarandado percorrendo 
a fachada. Os porões que serviam de 
berço aos escravos que ali dormiam 
contam com seteiras (abertura na 
muralha, que em sua concepção per-
mitia aos defensores lançar flechas 
usadas contra invasores e saquea-
dores da época). São cinco constru-
ções e objetos do século XVII, todos 
totalmente preservados e em ótimo 
estado de conservação, que totalizam 
2.589,81m² de área construída. Uma 
piscina, uma represa, dois canais de 
água enrocados de pedras, um aque-
duto elevado, uma roda d’água, um 
engenho de cana de açúcar, um alam-
bique de cobre e cinco toneis de ma-
deira amendoim com capacidade de 
20 mil litros cada, além de um trator e 
um caminhão ano 1932, os primeiros 
veículos de Ilhabela. 
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PEDRA 
LETÍCIA
ESTÁ DE VOLTA 
AOS PALCOS UMA DAS MAIS ICÔNICAS BANDAS DE

ROCK CÔMICO SE APRESENTA NO TEATRO COLINAS
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Há um ditado que diz: “Não é o Pe-
dra Letícia que não é famoso. Você 
que é mal informado!”, com esse iní-
cio para lá de debochado a banda, 
sucesso na internet e nos churras-
cos, continua conquistando fãs pelo 
mundo com letras irreverentes e um 
som bem tocado. “Porque fazer pia-
da, todo mundo faz, quero ver rimar 
‘Central Park’ com ‘desembarque’”, 
diz um dos integrantes.

Com Fabiano Cambota na voz, Xico 
Mendes na guitarra, Kuky Sanchez 
no baixo e Pedro Torres na bateria, o 
quarteto se apresenta no dia 29 de se-
tembro no Teatro Colinas.  A banda, 
que começou nos botecos de Goiânia, 
está em turnê com desde a implanta-
ção da fase Retomada Segura, em São 
Paulo e traz a São José dos Campos 
suas composições mais conhecidas.

Para começarmos a falar de Pedra 
Letícia, voltamos no túnel do tempo 
a 2007, quando um vídeo da música 
“Como que Ocê Pôde Abandoná Eu?” 
foi publicado no Youtube e atingiu a 
marca de mais de 5 milhões de aces-
sos, fazendo com que recebesse pro-
postas de várias gravadoras e lotan-

• R$ 80,00 / R$ 40,00
• Duração: 70 minutos • 12 anos
• Local: Teatro Colinas - Av. São João, 2200
Jardim Colinas - São José dos Campos-SP

do a sua agenda de apresentações.
Pouco tempo depois de viralizar, o 

grupo foi convidado para vários pro-
gramas, como “Tudo é Possível”, na 
RecordTV, “Fantástico”, na Globo, e 
ainda para programas de rádio como 
“Programa Pânico”, da Jovem Pan 
além de aparecerem em diversas re-
vistas e jornais no país inteiro.

Em 2009, a banda venceu o concurso 
“Garagem do Faustão”, do programa 
Domingão do Faustão, um ano após 
o lançamento de seu primeiro CD e 
em 2016 foi contratada como a house 
band do talk show brasileiro Programa 
do Porchat na RecordTV, �cando até o 
�m do programa em 2018.

Hoje, a banda conta com quatro ál-
buns gravados em estúdio, “Pedra Le-
tícia”, “Eu Sou Pedreiro”, “Música Di-
vertida Brasileira” e “Velhos Goianos 
– Começou Risare”, e três ao vivo, “Ao 
Vivo e sem Retoques”, “Rockomédia 
Acústica: Ao Vivo em Goiânia” e “Pe-
dra Letícia no Estúdio Showlivre”.

O vocalista, Fabiano Cambota, tam-
bém é comediante de stand up e host 
do programa A Culpa é do Cabral, no 
Comedy Central.

Dia 29 de setembro, às 21h



O empresário Sérgio Cantu, com 
mais de 20 anos de história na 

gastronomia voltada à carnes, abriu 
em grande estilo mais um restaurante, 

o Boigalê, churrascaria inaugurada 
este mês no Jardim Aquarius, em 

São José dos Campos. Na estreia da 
casa, jornalistas, influencers, políticos 

e excelente variedades de cortes. 
Espalhem a brasa!

MEOW //

P
LUÍS PHYTTHON

SECOS &
MOLHADOS

UMA DAS MAIS RESPEITADAS MESTRAS 
DE NOSSA REGIÃO, DECANA DO CURSO 

DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE DO 
VALE DO PARAÍBA - UNIVAP, MARIA 

APARECIDA PAPALI CELEBROU OS 100 
ANOS DO EDUCADOR QUE ENSINOU 
O BRASIL A PENSAR, PAULO FREIRE. 

EM SUA REDE SOCIAL, PUBLICOU UMA 
ARTE DO INSTITUTO QUE LUTA PARA 

PRESERVAR SEU LEGADO.

 Viva Paulo Freire!

A carismática e talentosa Ana 
Aragão, que este ano comemora 

duas décadas dedicadas à 
propaganda, após chegar de uma 
turnê pelo Egito, voltou a incendiar 

suas redes sociais com dicas de 
ofertas, promoções e os melhores 
produtos disponíveis no mercado.

Boigalê

Som na caixa
Com a fase Retomada Segura, 
a agenda de apresentações de 

Peleco tem crescido na proporção 
de seu grande talento. Quem 

esteve no Boteco Chaparral pode 
constatar que grandes coisas 

virão! Sucesso, querido.

Pelo mundo

O JORNALISTA MARCOS BULQUES, QUE 
ENTRE NÓS É UM DOS ESCRIBAS MAIS 
VENENOSOS DA RMVALE, FURA OLHO 
DA CONCORRÊNCIA EM SUA COLUNA 
NO AGORAVALE, COMEMORA A VOLTA 
DOS SHOWS A REGIÃO. COM MÁSCARA 

E DUAS DOSES DA VACINA FOI AO 
TEATRO COLINAS APLAUDIR O DIVO 

FLÁVIO VENTURINI.

Noites com sol

A primeira dama da 
RedeTV, Daniela 
Albuquerque, comemorou 
o aniversário de seu 
programa com um bolo 
produzido por um dos 
mais amados confeiteiros 
das celebridades que 
comemoram de tudo 
em suas redes sociais. 
O caçapavense 
Douglas Volpy, segue 
dominando quando o 
assunto é “bake o�”.

Sensacional
Chegou por aqui o aplicativo de transportes Lady Driver, 
exclusivo para passageiras e motoristas mulheres. Por 
aqui a franquia é liderada pelas empresárias Bruna 
Santos e Rhadia Xavier, que chegam implantando a 
novidade em Taubaté, 
Pindamonhangaba, 
Tremembé e Caçapava. Na 
apresentação do projeto, 
receberam em Taubaté, as 
motoristas já credenciadas 
e a Ceo e founder do 
aplicativo, Gabi Corrêa.

Lady Drivers

 Amores mios, recebi vários convites 
indecorosos para curtir a rede social
mais picante da internet. Com rostos 
muito, mas muito conhecidos, entrega 
para os pagantes em dólares, alguns minutos de céu, se estão 
me entendendo. Entre os famosos by Brasil; Anitta, o cantor 
Silva e os colírios Marlon Schuck e Wagner Santiago. Falei, ora!

muito, mas muito conhecidos, entrega 
para os pagantes em dólares, alguns minutos de céu, se estão 
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Incrível design e bom gosto 
na primeira coleção da nova 

grife de Ana Ste�en, Ana Vero, 
que também tem no timão 

a sensibilidade de Verônica 
Barreto. Autoral e com 

inspiração no conceito slow 
fashion traz modelos versáteis 

com ar artesanal.

Moda artesanal

Kleiber Messias Montes tem se 
destacado no atendimento às demandas 
municipais e assessoria administrativa 
em seu retorno à Assembleia Legislativo 
do Estado de São Paulo. Com mais de 
10 anos de larga experiência na área, 
o moçoilo de quebra ainda faz muitas 
suspirarem pelos corredores da ALESP. 
Está registrado!

Desenvolvimento

Quem soprou velinhas este mês, 
foi o deputado federal de São 

José dos Campos, Milton Vieira. 
Licenciado do exercício do mandato, 
o parlamentar tem visitado diversos 

municípios para voltar com todo vigor 
à Brasília no próximo mês.

Happy Birthday



MEOW //

Assuntos de trabalho estão pipocando na sua cabeça, não é? 
Tente se distrair, Netflix, Amazon, GloboPlay, Portal Meon, rs. De-
senhe estratégias, analise uma proposta ou pense em detalhes. 
Mercúrio enfezadinho trará considerações sérias sobre mudanças 
e organização diária. Implante hábitos saudáveis. Cuidar do corpo 
e da saúde melhorarão o estado emocional. Não fique achando 
que a viagem tão sonhada não vai rolar. O universo só diz sim. Te-
nha inspiração para ganhar mais dinheiro. Inicie novas amizades. 
No amor, uma nova paixão começa a se apresentar. Olha ai, o co-
ração batendo, ao menos, duas vezes mais forte. Outra coisita, na 
primeira semana de outubro o ideal é fazer um mini retiro, guarde 
um dia para refletir e energizar já se preparando para 2022.

Aquela segurança que tanto procura está dentro de você, pode 
parecer discurso de autoajuda, mas não, falo de todo o coração, 
de forma quase messiânica. Esta quinzena é de projeção para 
o futuro e visualizar seus caminhos para poder determinar onde 
você quer chegar. Bom momento nos negócios. Pesquise opções 
e ligue o radar nas oportunidades. Tempo propício também para 
curtir um fim de semana relaxante e sossegado, junto à natureza, 
pode ser a partir de 2 de outubro. Quem sabe Ilhabela? No amor, 
romance mais tórrido, e compromissos mais longos.

Alô, alô sagitarianas, bons fluídos. O Sol chegou e trouxe um período 
de questionamentos, mas tudo bem, é necessário pensarmos na 
vida. Mercúrio retoma o curso direto e vem ao encontro de sua saúde. 
No trabalho, pode voltar aos trilhos que o trem não descarrilhou. 
Aquele desânimo, passou. Seus planos e objetivos podem caminhar 
com mais agilidade, mas ouça o alerta da quadratura entre Saturno 
e Urano, filhinhos. Nas relações pessoais, recomendo mais atenção 
com boatos e fofocas. Pare de ficar gastando, sim essa é a palavra, 
com redes sociais. Se continuar há risco de se meter em frias. No 
departamento do amor, pode usar Victoria Secret a lá vontê. Vênus 
briga com Marte, e você sabe né, ciúme e teimosia só queimam o 
filme. Curta um beijaço e siga no fluxo.

Queridxs, alegria e diversão para o início, com ligações 
carinhosas, não disse perigosas, e muita criatividade. Resol-
va assuntos do coração. Conversas íntimas, num tom mais 
profundo, esclarecerão diferenças e planos. Hora de abrir 
novos caminhos e decidir sobre seu futuro. Quantas vezes 
já falamos que é preciso aprender com os relacionamentos? 
Trocas enriquecedoras com uma amizade especial. Se 
vai evoluir para além da amizade, só dependerá de você, 
entendeu? Dê a senha. Pode se surpreender com um ganho 
adicional este mês, não fico corada se quiser compartilhar 
comigo. Número da sorte 22. 

Queridinha e queridão, sabe aquela hora de abaixar a guarda, 
pois bem, ela chegou. Não há alma mais interessada do que a 
sua, entre o céu e a terra, de que as discórdias sejam supera-
das e tudo retorne a níveis normais de harmo-nia, sei disso, e 
você não é de pazuzu. Porém, como isso não depende apenas 
de sua vontade, mas também a das pessoas envolvidas, 
seria melhor sossegar e aguardar para ver o que acontece, 
faça a sua parte e só. No trabalho, você vai se surpreender 
com um elogio que desencadeará várias possibilidades. Será 
entre hoje e quinta. No amor, se estiver postergando assumir, 
assuma, será cobrada neste propósito e é sério, nada de amor 
de que. Beijo e um ótimo entardecer. Número da sorte 18. 

A pandemia tenta e às vezes consegue, levar nosso olhar para es-
cassez, fuja imediatamente. Parece que com tanta coisa acontecendo 
no dia a dia, os voos maiores vão sendo perdidos, não não e não! Os 
grandes voos estão aí, em processo de amadurecimento e, enquanto 
isso, seu dia a dia fica cheio de assuntos para resolver. Organize 
tudo, crie um fundamento sólido e siga em frente aquariana, sua 
hora está chegando. Nas finanças é tempo de rever alguns gastos 
e tentar um entendimento melhor do que é educação financeira. Se 
está procurando trabalho atente-se as áreas de vendas, algumas 
oportunidades estão chegando. No amor, se está fixa, não cole com 
‘super bonder’, afrouxe um pouquinho. Se procura, dias bons a partir 
da próxima quarta. Quero saber de tudo, tá bom?

Boas novas na sua praia, miguinha. O estilo crítico do seu signo dá 
lugar a um jeito mais compreensivo, já disse para você que na dúvida, 
seja doce, vale a pena. Evite mudanças em seus hábitos, cuide bem 
da saúde e foque nas atividades de rotina para não se sobrecarregar. 
No próximo sábado, cuidado com uma intriguinha que pode chatear, 
releve. Seja discreta ao tratar de interesses com chefes e superiores. 
Em contrapartida, o Sol está favorecendo o seu romance e promete 
mais proteção e te ajudará a resolver imprevistos. Faz tempo que 
você não coloca a leitura em dia, aproveite a semana para ampliar 
seu conhecimento, mesmo que seja o Kamasutra, sksks.

Já sei, só está pensando naquela viagem, não é? Enfim, Re-
tomada Segura e a possibilidade de voltarmos a sonhar com 
novos mares, amores. Por falar em mar, aproveite Meon Turismo, 
pesquise as regras de cada decreto das prefeituras do Litoral Nor-
te. Tempo bom para estudar um outro idioma e explorar talentos 
que você nem sabia possuir. Conversas agradáveis e animadas 
com irmãos, ou pessoa próxima, trarão informações preciosas 
que viabilizarão um projeto pessoal. Invista nos estudos e no seu 
desenvolvimento. Segurança no amor, tempo de andar uma casa 
no relacionamento, disse andar para frente, ouviram? No dinheiro, 
o Universo quer que você tenha abundância. Pense e aja

Está sonhando alto, não é? Pode sonhar rubizinho, vai acontecer. 
O Sol já ingressou há uma semana no seu horóscopo e ampliou 
seus talentos, suas habilidades e aponta boas chances de 
sucesso. Se depender do astro- -rei, um período mais próspero 
já chegou. Aquarianxs que estão na pista podem se animar com 
paqueras de outros lugares, mas Vênus se estranha com Marte e 
avisa que decepções não estão descartadas. No romance, a dica 
é espantar atritos e reforçar a sintonia com o mozão. Um ex pode 
mandar um beija-flor na sua porta e ai você decide. Mais uma 
dica, aproveite essa semana para fazer um levantamento total de 
suas pendências financeiras, pode pintar uma oportunidade para 
você e precisa estar preparada. Fica a dica!

Vibes generosas para a sua saúde, inclusive auxiliando você 
a perder peso, e os seus interesses de trabalho. Se você está 
procurando uma nova oportunidade profissional, vai começar 
outubro com ela. Pode dizer amém? No entanto, outras forças 
astrológicas não tão querem deixar você nervoso. Mande 
embora e suspire que o mundo é belo. Mercúrio retomou 
o curso direto e está dando uma força para você desfazer 
mal-entendidos e zicas. Nos assuntos do coração, Vênus arma 
confusão com Marte e alerta que tanto a paquera quanto o 
romance podem ser palcos de conflitos e briguinhas. É melhor 
ir devagar com o andor, sedutorzinhxs.

Está em transformação, não é? Girando mais que roleta de 
cassino em Las Vegas, o Sol vai deixar seus instintos acesos, 
sua sensibilidade mais forte e seu dom para negociar mais afiado. 
Sensualidade chegou e está evidente, o crush está babando, cai-
dinho ao perceber sua seducência. Na vida profissional, adie em 
uma casa metas e novas conquistas, vai valer a pena. Cuidado 
e atenção com fofocas e comentários nas amizades e nas redes 
sociais. Mercúrio continua jogando no seu time e volta ao movi-
mento direto, estimulando o diálogo e o clima de harmonia com o 
mozão. Multiplica, amiga. E se puder compartilha, vai sobrar. 

Áries

Leão

Touro

Vırgem

Capricórnio

Gêmeos

Lıbra

Aquário

Câncer
(21/06 - 22/07)

Escorpião

Peixes

(23/07 - 22/08) (23/08- 22/09) (23/09 - 22/10) (23/10 - 21/11)

(21/01 - 19/02)

(20/02 - 20/03)(22/12 - 20/01)

Sagitário
(22/11 - 21/12)

(21/03 - 20/04) (21/04 - 20/05) (21/05 - 20/06)

CRUZADINHA
HORIZONTAIS
1. Conjutos de pessoas. (6) 
5. Divindade dos rios e bosques na mitologia greco-romana. (plural) (6) 
8. Ford _, crossover da Ford. (4) 
9. Substância extraída de grãos de soja e comercializada como suplemento alimentar. (8) 
10. Ligar, unir. (7) 
11. O acento grave é usado para indicar sua presença. (5) 
13. Referente a radiofonia. (11) 
16. Jumento. (5) 
18. Medo, susto. (plural) (7) 
21. Ocasionar, originar, criar. (8) 
22. Brinquedo. (4) 
23. Grande quantidade de pessoas ou coisas. (6) 
24. Usado para promover uma marca ou produto. (6)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (23/04/2021)
Horizontal: 1-orar, 2-waterloo, 8-operosos, 9-seed, 10-azuis, 11-caloria, 13-orfaos, 15-itamar, 17-epiceno, 19-ajuda, 22-luar, 23-islandia, 24-camaroes, 25-oboe
Vertical: 2-rapaz, 3-roraima, 4-wise, 5-tasmania, 6-rasgo, 7-ojeriza, 12-usineiro, 14-ruptura, 16-anjinho, 18-carla, 20-doido, 21-alas

Fonte: www.rachacuca.com.br

VERTICAIS
2. Quem escreve para uma revista ou jornal. (7) 
3. Não faz parte da nobreza ou clero. (5) 
4. Indivíduos que lutam em guerras. (8) 
5. Pescoço, em inglês. (4) 
6. Antiga capital do Rio de Janeiro. (7) 
7. Burros. (figurativo) (5) 
12. Condutor de bois. (8) 
14. Antigo sacerdote. (plural) (7) 
15. Aversão, antipatia. (7) 
17. Terra, em inglês. (5) 
19. Relativo à ovelhas. (5) 
20. Combatida pelos antiácidos. (4)

Horóscopo
POR ZAIRA MARIA OLOFF

Se quiserem mais conselhos, redacao@meon.com.br
Prestigiem a Zairinha, aqui

31 São José dos Campos, 28 de setembro de 202131

Cancerianxs, que amo tanto, a semana começa sob as ener-
gias da Lua Cheia em Peixes, que chegano forró com Netuno 
e risca a faca para Marte. É um período em que você deve 
dar voz a uma forte necessidade de contato com o Sagrado, 
dentro e fora de você. Reze, ore, reflita, enfim, entendeu o 
recado. O período amplia ainda mais sua sensibilidade e abre 
portas dentro de você, que o conectam mais fortemente com 
sua espiritualidade. Procure meditar. No amor, pode continuar 
procurando, não precisa ser tão seletiva quanto escolher grão 
de feijão em peneira de bambu, mas não caia no primeiro 
coraçãozinho do Tinder. Número da sorte, 21. Cor: Verde.
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HOSPITAL E MATERNIDADE
THEREZINHA DE JESUS

RELATÓRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO

O Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) 
é uma entidade filantrópica que tem por missão pres-
tar assistência em saúde com excelência, oferecendo 
soluções inteligentes de gestão médico-hospitalares, 
atuando na administração de unidades de saúde, em 
parceria com Estados e Municípios. 

ossos valores são os pilares da nossa cultura e 
diariamente são colocados em prática em nosso 
trabalho, como agir com integridade, honestidade 
moral e intelectual e respeito à legislação vigente sob 
todos os aspectos, bem como humanizar a assistência, 
trabalhando com integralidade e dignidade de forma 
universal, economicamente viável, culturalmente 
aceita, alinhando as ações com os objetivos de de-
senvolvimento da instituição, fazendo uso correto 
e responsável da aplicação dos recursos à Saúde e 
prestando contas  desses ato aos órgãos responsáveis 
e à sociedade.

O Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, neste 
último ano, reuniu esforços de toda sua equipe  no 
intuito de ampliar a assistência à saúde para aten-
dimento aos pacientes acometidos pelo COVID-19, 
assumindo a gestão de 10 leitos de UTI adulto no 

ospital Vital razil em Timóteo/MG, exclusivos para 
pacientes COVID-19 e ampliando de forma substancial 

o número de leitos em sua Matriz com  a mesma fina-
lidade, sendo 20 leitos de Terapia Intensiva e 45 leitos 
de Clínicos COVID. 

Ainda neste mesmo ano, o Hospital e Maternidade 
Therezinha de Jesus iniciou a gestão da U S Parque 
Industrial, que é uma das maiores unidades do muni-
cípio de São Jose dos Campos/ SP, e realiza, em média, 
1.940 atendimentos por mês. 

Além disso, a partir do dia Maio/2020, o hospital se 
tornou referência em AVC, com o uso de medicações 
de alto custo, como Alteplase e de materiais na he-
modinâmica com valor significativamente alto, e de 
impacto direto nos custos.

Cabe ressaltar, por oportuno, que, no ano de 2020, 
houve aumento significativo nos gastos relativos a 
materiais e medicamentos em virtude da Pandemia 
Covid-19, decorrente, principalmente, do acréscimo 
de preços, e ocasionalmente, até de escassez de 
matéria prima. 

Como é de conhecimento público, há mais de cinco 
anos a crise financeira que se abateu sobre o Estado 
do Rio de Janeiro, re etiu diretamente na capacidade 
do governo estadual em honrar seus pagamentos com 
prestadores de serviços, servidores e organizações 
sociais, como é o caso do HMTJ. 

o entanto, depois de anos à frente da administração 
desses vários ospitais (total de seis) e Unidades de 
Pronto Atendimento (total de quatro), no Estado do 
Rio de Janeiro, sempre com ganho de produtividade 
e efetividade assistencial, por razões em si autoex-
plicativas, essa inadimplência sistemática do Estado 
representou severas dificuldades para a Instituição, 
já que os repasses públicos, o que igualmente é de 
conhecimento geral, são indispensáveis à manutenção 
das unidades de saúde geridas.

ão obstante, o MTJ manteve os atendimentos até 
o instante em que rescindidos os aludidos contratos, 
recebendo como herança, ao final, milhares de ações 
trabalhistas movidas pelos colaboradores atuantes ao 
ensejo desses contratos, além de outras dezenas de 
ações de cobrança ajuizadas por seus diversos forne-
cedores, também ao abrigo desses contratos, todas 
tendo como pano de fundo a ausência de recursos em 
virtude da inadimplência do Estado do Rio de Janeiro.

Com a nova gestão do Estado do Rio de Janeiro, a 
mesma vem saldando de forma parcial os valores de-
vidos às unidades que a Instituição geria e esta vem, 
com grande esforço, e na medida em que o recurso é 
disponibilizado, quitando estas obrigações.

Os recursos repassados, referentes à rubrica RESTOS 
A PAGAR (despesas orçamentárias já empenhadas 
pela Administração Pública na vigência do exercício 
financeiro corrente e que não foram pagas até o final 
deste), foram e continuam a ser destinados exclusi-
vamente ao pagamento dos inúmeros colaboradores 
e fornecedores, em árduo e demorado processo de 
negociação, já que as importâncias recebidas, porque 
inferiores ao real crédito do MTJ, não foram suficien-
tes para fazer frente a todos os débitos pendentes, 
sendo necessário sacrifício dos credores e dos antigos 
colaboradores, que contribuíram para a manutenção 
dos serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro, 
sem que o ente público efetuasse a esses profissionais 
o devido pagamento no momento oportuno.

O MTJ mais uma vez ratifica sua missão como insti-
tuição desenvolvedora de pesquisas e ensinos voltada 
para melhoria nas práticas assistenciais, estando, des-
de 2011, certificada como ospital de Ensino, visando 
à melhoria na formação dos profissionais de saúde e 
a prestação da assistência humanizada e qualificada. 

osso compromisso com as boas práticas de gestão 
nas unidades médico-hospitalares administradas 
geraram inúmeras certificações de qualidade con-
quistadas, como aplicação e aprimoramento do 
programa 5S (Top ualit  Senes, Sustentabilidade, 
Top ualit  Ouro, Top ualit  Master Plus e Top 
Excelência) e aplicação da metodologia Lean em 
seus processos.

Colocando a prova a cultura da Instituição, volta-
da para as boas práticas, o ospital Maternidade 
Therezinha de Jesus, em sua matriz, passou por audi-
toria para manutenção do selo O A 3, sendo nova-
mente reconhecido com o certificado de Acreditado 
com Excelência pela ONA – Organização Nacional de 
Acreditação reforçando as diretrizes e valores da en-
tidade em prol da segurança dos pacientes e a gestão 
do recurso público.

 A OSS HMTJ agradece aos parceiros prestadores 
de serviços e fornecedores de insumos pelo apoio, 
determinação, pontualidade e eficácia, cujo objetivo 
final é o atendimento ao paciente com acolhimento 
humanizado e qualidade na assistência médica

Enfim, destacamos nossos sinceros agradecimentos 
aos nossos colaboradores pelo apoio, sem deixar que 
todos os fatos negativos os esmoreçam em sua luta 
pela saúde de nossos pacientes, com atendimento 
extremamente técnico, ético e, principalmente, hu-
manizado, sabedores que recebemos as pessoas em 
nossas unidades em um dos momentos mais frágeis de 
suas vidas Portanto, e de novo, nosso muito obrigado
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do Rio de Janeiro, re etiu diretamente na capacidade 
do governo estadual em honrar seus pagamentos com 
prestadores de serviços, servidores e organizações 
sociais, como é o caso do HMTJ. 

o entanto, depois de anos à frente da administração 
desses vários ospitais (total de seis) e Unidades de 
Pronto Atendimento (total de quatro), no Estado do 
Rio de Janeiro, sempre com ganho de produtividade 
e efetividade assistencial, por razões em si autoex-
plicativas, essa inadimplência sistemática do Estado 
representou severas dificuldades para a Instituição, 
já que os repasses públicos, o que igualmente é de 
conhecimento geral, são indispensáveis à manutenção 
das unidades de saúde geridas.

ão obstante, o MTJ manteve os atendimentos até 
o instante em que rescindidos os aludidos contratos, 
recebendo como herança, ao final, milhares de ações 
trabalhistas movidas pelos colaboradores atuantes ao 
ensejo desses contratos, além de outras dezenas de 
ações de cobrança ajuizadas por seus diversos forne-
cedores, também ao abrigo desses contratos, todas 
tendo como pano de fundo a ausência de recursos em 
virtude da inadimplência do Estado do Rio de Janeiro.

Com a nova gestão do Estado do Rio de Janeiro, a 
mesma vem saldando de forma parcial os valores de-
vidos às unidades que a Instituição geria e esta vem, 
com grande esforço, e na medida em que o recurso é 
disponibilizado, quitando estas obrigações.

Os recursos repassados, referentes à rubrica RESTOS 
A PAGAR (despesas orçamentárias já empenhadas 
pela Administração Pública na vigência do exercício 
financeiro corrente e que não foram pagas até o final 
deste), foram e continuam a ser destinados exclusi-
vamente ao pagamento dos inúmeros colaboradores 
e fornecedores, em árduo e demorado processo de 
negociação, já que as importâncias recebidas, porque 
inferiores ao real crédito do MTJ, não foram suficien-
tes para fazer frente a todos os débitos pendentes, 
sendo necessário sacrifício dos credores e dos antigos 
colaboradores, que contribuíram para a manutenção 
dos serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro, 
sem que o ente público efetuasse a esses profissionais 
o devido pagamento no momento oportuno.

O MTJ mais uma vez ratifica sua missão como insti-
tuição desenvolvedora de pesquisas e ensinos voltada 
para melhoria nas práticas assistenciais, estando, des-
de 2011, certificada como ospital de Ensino, visando 
à melhoria na formação dos profissionais de saúde e 
a prestação da assistência humanizada e qualificada. 

osso compromisso com as boas práticas de gestão 
nas unidades médico-hospitalares administradas 
geraram inúmeras certificações de qualidade con-
quistadas, como aplicação e aprimoramento do 
programa 5S (Top ualit  Senes, Sustentabilidade, 
Top ualit  Ouro, Top ualit  Master Plus e Top 
Excelência) e aplicação da metodologia Lean em 
seus processos.

Colocando a prova a cultura da Instituição, volta-
da para as boas práticas, o ospital Maternidade 
Therezinha de Jesus, em sua matriz, passou por audi-
toria para manutenção do selo O A 3, sendo nova-
mente reconhecido com o certificado de Acreditado 
com Excelência pela ONA – Organização Nacional de 
Acreditação reforçando as diretrizes e valores da en-
tidade em prol da segurança dos pacientes e a gestão 
do recurso público.

 A OSS HMTJ agradece aos parceiros prestadores 
de serviços e fornecedores de insumos pelo apoio, 
determinação, pontualidade e eficácia, cujo objetivo 
final é o atendimento ao paciente com acolhimento 
humanizado e qualidade na assistência médica

Enfim, destacamos nossos sinceros agradecimentos 
aos nossos colaboradores pelo apoio, sem deixar que 
todos os fatos negativos os esmoreçam em sua luta 
pela saúde de nossos pacientes, com atendimento 
extremamente técnico, ético e, principalmente, hu-
manizado, sabedores que recebemos as pessoas em 
nossas unidades em um dos momentos mais frágeis de 
suas vidas Portanto, e de novo, nosso muito obrigado

Demonstrações
Contábeis
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RELATÓRIO DO AUDITOR 
INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Diretores do
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.   
Juiz de Fora – MG

Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis do Hospital 
e Maternidade Therezinha de Jesus (“Entidade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2020, e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio social e dos 

uxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os 
seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do ospital e Maternidade Therezinha de 
Jesus., em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus uxos de caixa para o exer-
cício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no rasil, aplicáveis às entidades 
sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 
(R1)). Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Sociedade, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de tica 
Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

nfase – Subvenções vencidas
Chamamos atenção para a nota explicativa 3.1.2 
(Subvenções a receber) enfatizando que a Entidade 
acumula em 31 de dezembro de 2020, um montante 
vencido na soma de R$458.703.656 referentes a con-
tratos de gestão hospitalar na soma de R$439.344.792 
e serviços prestados pela própria Matriz na soma 
R$19.358.864. Para este total, há uma provisão 
para créditos de liquidação duvidosa no montante 
de R$319.589.296, evidenciando um saldo líquido a 
receber (vencido) de R$139.114.360. A Diretoria da 
Entidade entende que este montante será realizável 
e dessa forma, não fará qualquer complemento e/
ou reversão da provisão para crédito de liquidação 
duvidosa já existente. ossa opinião não contém 
ressalva relacionada a esse assunto.

Ênfase – Perda da gestão das Upas e Hospitais do 
Estado do Rio de Janeiro em 2018

Chamamos atenção para a nota explicativa 3.1.2 
(Subvenções a receber) enfatizando que em 2 de abril 
de 2018, através de comunicação em Diário Oficial, o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro rescindiu – uni-
lateralmente – todos os contratos de gestão firmados 
durante o exercício 2017 com o ospital Maternidade 
Therezinha de Jesus. Na época, a rescisão ocorreu 
devido à bloqueios nas contas da OSS MTJ, cujo 
dinheiro tinha finalidade de quitar salários, e devido 
ao bloqueio judicial (referente dívidas advindas do 
atraso no repasse das subvenções), a contratante se 
viu impossibilitada de quitar os mesmos e rescindiu os 
contratos. O Hospital possuía os seguintes contratos 
em vigor, em base total: UPA Tijuca – R$ 10.800.000  
UPA otafogo – R$ 10.800.000  UPA Jacarepaguá – R$ 
10.800.000  UPA Copacabana – R$ 10.800.00 (todos 
com vencimento em dezembro de 2018) além do 

ospital da Mãe – R$ 15.885.392 (vencimento em ju-
nho de 2018). o total, um montante de R$ 59.085.392 
encontra-se atualmente registrado como subvenções 
a receber e sua contrapartida como subvenções a 
apropriar (passivo não circulante). A Diretoria da 
Entidade aguarda desfecho judicial para pacificação do 
tema. ossa opinião não contém ressalva relacionada 
a esse assunto

Ênfase – Perda da gestão do Hospital Municipal 
Albert Sch eitzer em 2016
Chamamos atenção para a nota explicativa 3.1.2 
(Subvenções a receber) enfatizando que apesar do 
termo aditivo de gestão número 3 (três) realizado 
entre o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e 
a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (PMRJ) datado 
em 08 de julho de 2016, pelo qual, estabelecia-se a 
plena gestão do Hospital Albert Schweitzer até de-
zembro de 2016, o ospital e Maternidade Therezinha 
de Jesus, foi intimado à deixá-lo, em função da me-
dida judicial realizada por outra Organização Social 
de Saúde. A decisão foi tomada – em época – pelo 
Tribunal de Contas do Município (TCM) que decidiu 
suspender o processo de escolha pela prefeitura da 
Organização Social (OS). Contabilmente, a Diretoria 
do HMTJ aguarda desfecho judicial e está manten-
do o saldo de subvenções a vencer e a apropriar no 
montante de R$30.715.682 inerte, desde o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016. ossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto.

Reapresentação das demonstrações contábeis do 
exercício comparativo de 31 de dezembro de 2019 
Em evento subsequente a aprovação das demonstra-
ções contábeis do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019 e conforme a nota explicativa 2.5, a Diretoria 
da Entidade identificou e reclassificou entre contas 
passivas (do não circulante para o circulante) parte do 
saldo de subvenção e assistência governamental, na 
monta de R$59.410.770, uma vez que o saldo deveria 
ser apropriado ao longo do exercício seguinte, ou seja, 
em 2020. A respectiva reclassificação não impactou 
as demonstrações dos resultados.

A Administração da Entidade decidiu pela reapre-
sentação das cifras comparativas referentes as 
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, aplicando como base, o CPC 
23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro. ossa opinião não contém modi-
ficação relacionada a esse assunto.

Outras informações
As demonstrações financeiras do Hospital e 
Maternidade Therezinha de Jesus para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019 foram por nós 
examinadas, pelo qual, emitimos relatório em 23 de 
abril de 2020 com opinião sem modificação e ênfases 
similares às apresentadas acima. 

Outras informações que acompanham as demons-
trações contábeis e o relatório dos auditores
A administração da Entidade é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações con-
tábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. ão temos 
nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidade da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no rasil, 
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 
(R1)), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Sociedade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Sociedade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.

Os responsáveis pela governança da Sociedade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade dos auditores independentes pela 
auditoria das demonstrações contábeis

ossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estejam livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam in uenciar, 
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dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.  

Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 
(R1)), exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

•  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais.

•  Obtivemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe uma incerteza significativa em 
relação a eventos ou circunstâncias que possam 
causar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Entidade. 
Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. ossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. 

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações, e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

 31 de março de 2021. 
Mário Vieira Lopes 
Contador – CRC-RJ-060.611/O-0

Balanços Patrimoniais  
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Ativo Circulante Nota Matriz + Contratos de 
Gestão

2020 2019

Caixa e equivalentes  
de caixa 3.1.1 2.069.691 9.401.793

Subvenções a receber 3.1.2 127.233.929 129.173.419

Estoques 3.1.3 5.847.884 3.612.417

Tributos a recuperar 3.1.4 148.586 14.103.012

Despesas antecipadas 3.1.5 8.234.812 8.713.725

Outras contas a receber 68.683 4.943.836

143.603.586 169.948.202

ão circulante

Realizável a longo prazo

Subvenções a receber 3.1.2 251.208.713 325.126.046

Outras contas a receber 23.554.939 19.747.349

274.763.652 344.873.395

Investimento 3.1.6 262.231 262.231

Imobilizado 3.1.7 24.334.923 21.182.050

Intangível 3.1.8 216.742 453.635

24.813.897 21.897.917

Total do ativo 443.181.134 536.719.514

assivo e atrim nio 
Social Circulante Nota Matriz + Contratos de 

Gestão

2020 2019

Reapresentado

Empréstimos e 
financiamentos 3.1.10 6.672.909 6.641.620

Fornecedores 3.2.0 6.148.154 21.143.848

Obrigações com 
pessoal 3.2.1 3.168.036 75.288.920

Impostos a pagar 3.2.2 1.320.102 1.634.265

Subvenção e assistên-
cia governamental 3.2.3 83.699.359 59.410.770

Outras contas a pagar 222.688 4.473.968

101.231.248 168.593.391

ão circulante

Empréstimos e 
financiamentos 3.1.10 18.478.654 22.897.765

Subvenção e assistên-
cia governamental 3.2.3 275.225.024 290.146.540

293.703.678 313.044.304

atrim nio social 3.2.4 5.860.471 5.860.471

Patrimônio social 9.952.118 9.952.118

Ajustes de avaliação 
patrimonial 9.642.724 9.642.724

Reservas de Capital 22.790.896 29.626.506

Superávit acumulado 48.246.208 55.081.819

Total do passivo e 
patrim nio social 443.181.134 536.719.514

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
contábeis.

Demonstrações de Resultados 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Nota Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Receita líquida dos 
serviços prestados 4 227.742.150 196.927.390

Custos dos serviços 
prestados

5 (180.431.446) (128.979.522)

Resultado bruto 47.310.704 67.947.868

Despesas 
administrativas (39.427.051) (111.444.635)

Outras receitas 
e despesas 
operacionais

(8.976.192) 31.395.486

Resultado 
operacional (48.403.243) (80.049.149)

Resultado opera-
cional antes das 
receitas e despesas 
financeiras

(1.092.538) (12.101.280)

Resultado financeiro 
líquido (8.160.565) 13.841.131

Superávit (déficit) 
do exercício (9.253.104) 1.739.851

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais:

Superávit (déficit) do 
exercício (9.253.104) 1.739.851

A ustes de:

Depreciações e amortizações 1.396.093 2.373.042

Depósitos para recursos (3.807.590) (10.645.510)

(2.411.497) (8.272.467)

Variações nos ativos e passivos

Contas a receber - clientes (42.422.757) 2.355.560

Subvenções a receber 118.279.580 77.387.392

Estoques (2.235.467) (1.504.368)

Ativos Financeiros - 249.599

Tributos a recuperar 13.954.427 (14.103.012)

Outras contas a receber (4.767.947) (756.035)

Fornecedores (14.995.694) (50.241.369)

Obrigações com pessoal (72.120.884) (91.848.288)

Impostos a pagar (314.163) (2.529.234)

Outras obrigações (4.251.280) (15.477.455)

Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais (8.874.185) (96.467.211)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Compra de imobilizados (4.548.966) (1.853.111)

Receita diferida 9.367.073 96.063.437

Intangíveis 236.893 255.439

Reversão de superávit 
acumulados 2.417.494 (4.666.406)

Caixa líquido gerado pelas 
atividades de investimento 7.472.495 89.799.358

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
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Amortização/pagamento 
empréstimos (4.387.822) 3.800.479

Encargos financeiros a 
apropriar 10.122.011 (700.604)

Caixa líquido gerado pelas 
atividades de financiamento 5.734.189 3.099.875

Redução de caixa e equiva-
lentes de caixa, líquidos (7.332.103) (10.100.594)

Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa:

Demonstração da redução 
no caixa e equivalentes de 
caixa:

9.401.793 19.502.387

o final do exercício 2.069.691 9.401.793

Variação líquida de caixa e 
equivalentes de caixa (7.332.103) (10.100.594)

Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

1 – Informações Gerais

O Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ, 
constituído em 1 de dezembro de 1926 e inaugurado 
em 1 de janeiro de 1927 é uma associação civil de fins 
beneficentes e não lucrativos, sediada em Juiz de Fora, 
Minas Gerais e que tem por finalidade promover a 
assistência integral à saúde, prestando serviços hos-
pitalares, ambulatoriais e de complementação diag-
nóstica à clientela do SUS – Sistema nico de Saúde.

O ospital atua na macrorregião de Juiz de Fora, que 
referência aproximadamente 1.800.000 habitantes, 
sendo regulado pelo município por uma Central Macro 
e uma municipal. O HMTJ disponibiliza, atualmente, 
100% (cem por cento) dos atendimentos ao SUS, con-
tando, também, com o auxílio do Pró-Hosp. programa 
do Governo de Minas Gerais voltado para melhoria de 
gestão dos hospitais que atuam no Estado. A Entidade, 
a partir de janeiro de 2010, firmou convênio com a 
Prefeitura de Juiz de Fora, para gestão da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Luzia.

Em 12 de maio de 2011, através da Portaria n  1.120, 
do Ministério da Educação, a entidade foi certificada 
como ospital de Ensino visando a melhoria na for-
mação dos profissionais de saúde e a prestação da 
assistência ao usuário. A entidade mantém convênios 
com a SUPREMA-Sociedade Universitária para o Ensino 
Médico Assistencial e com a UFJF – Universidade Federal 
de Juiz de Fora para o ensino, pesquisa e extensão.

A Entidade iniciou seu trabalho como OSS em 2012, 
quando conseguiu sua primeira qualificação, partici-
pando de diversas chamadas públicas para a gestão 
de unidades de saúde no âmbito federal, estadual e 

municipal desde então. Com isto, foi selecionada para 
operacionalização da gestão e a execução de ações 
e serviços de saúdes a serem prestados em diversas 
unidades de saúde.

A Entidade encontra-se registrada como “Entidade 
eneficente de Assistência Social”, nos termos da 

Lei 12.101 de 2009, que estabelece normas para o 
processo de certificação, ou de sua renovação, das 
entidades beneficentes de assistência social, o que lhe 
garante a isenção de contribuições para a seguridade 
social. A entidade possui, ainda, títulos de Utilidade 
Pública Federal (Decreto 52.066/63) e Municipal – Juiz 
de Fora/MG (Decreto 1.320/60).

2  Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1. Base de preparação
As demonstrações contábeis foram preparadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no 

rasil, segundo os pronunciamentos técnicos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e, especialmente, nos critérios e procedimen-
tos específicos de avaliação, de reconhecimento das 
transações e variações patrimoniais, e de estruturação 
das demonstrações contábeis estabelecidas na ITG 
2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada 
pela Resolução CFC nº 1409/2012.

2.2 – Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor.

2.3 – Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras exige 
que a administração da entidade faça julgamentos e 
adotem estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, recursos, custos e despesas.

As notas explicativas que requerem a adoção de 
premissas e estimativas, que estão sujeitas a um 
maior grau de incertezas e que possuam um risco de 

resultar em um ajuste material caso essas premissas 
e estimativas sofram mudanças significativas dentro 
do próximo exercício financeiro são:

ota 3.1.2 – Subvenções a receber

Nota 3.2.1 – Obrigações com pessoal

ota 3.2.3 – Subvenção e assistência governamental 
a apropriar

2.4 – Arrendamento
As normas e interpretações emitidas, já vigentes ou 
a vigorar, estão abaixo apresentadas:

A  IFRS 1   ARRE DAME TOS
IFRS CPC Pronunciamento Data de entrada em vigor

IFRS 16 CPC 06 (R2) Arrendamentos A partir de 1/1/2019
 
A Entidade aplicou, a partir de 1º de janeiro de 2019, 
o CPC 06(R2)/IFRS 16 que introduz um único modelo 
de arrendamento, substituindo o conceito de classi-
ficação entre arrendamento mercantil operacional 
e financeiro. A finalidade é padronizar se existe um 
arrendamento nos contratos ou se o contrato é uma 
prestação de serviço. 

O arrendamento está presente em um contrato se o 
contrato incluir ambas as condições a seguir:

• Um ativo identificável especificado explicitamente 
ou implicitamente. Neste caso, o fornecedor não 
tem a prática de substituir o ativo, ou a substitui-
ção não traria nenhum benefício econômico para 
o fornecedor  

• O direto de controle do uso do ativo durante o con-
trato. este caso, a Entidade deve ter autoridade 
para tomada de decisões sobre o uso do ativo e 
capacidade de obter substancialmente todos os 
benefícios econômicos pelo uso do ativo  

A Entidade e suas controladas optaram pela abordagem 
de transição retrospectiva modificada simplificada, 
sem realização de reapresentações dos períodos 
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Demonstrações das Mutações do atrim nio Social – Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

atrim nio 
Social

A ustes de Avaliação 
Patrimonial

Reservas de 
Capital

Superávit 
Acumulado Total

Saldo em 1/1/2019 5.860.471 9.952.118 9.642.724 32.553.061 58.008.373

Superávit do exercício - - - 1.739.851 1.739.851

Reservas - - - (4.666.406) (4.666.406)

Saldo em 31/12/2019 5.860.471 9.952.118 9.642.724 29.626.506 55.081.819

Déficit do exercício - - - (9.253.104) (9.253.104)

Reservas - - - 2.417.494 2.417.494

Saldo em 31/12/2020 5.860.471 9.952.118 9.642.724 22.790.896 48.246.208
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comparativos, adotando os seguintes critérios de reco-
nhecimento e mensuração inicial dos ativos e passivos

• A mensuração do passivo de arrendamento mer-
cantil na data da aplicação inicial foi realizada ao 
valor presente dos pagamentos de arrendamen-
to remanescentes, líquidos de créditos de PIS e 
COFI S, descontado a partir das taxas de juros 
incrementais de empréstimo, agrupadas por na-
tureza do ativo, e prazo contratual

• A mensuração do ativo de direito de uso na data da 
aplicação inicial foi ao valor equivalente ao passivo 
de arrendamento mercantil, ajustado pelo valor de 
quaisquer pagamentos de arrendamento antecipa-
dos ou acumulados referentes a esse arrendamento 
que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial 
imediatamente antes da data da aplicação inicial.

A Entidade entende que os contratos de locação 
vigentes não são passíveis de arrendamento devido 
às características de descontinuidade garantida nos 
contratos de gestão.

 2.5 – Reapresentação
Os valores correspondentes ao alanço Patrimonial do 
exercício findo em 2019, originalmente apresentados 
nas Demonstrações Financeiras do referido exercício, 
auditados em 23 de abril de 2020, sofreu uma reclassifi-
cação, e estão em conformidade com o CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro, e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, conforme demonstrado a seguir:

otas Explicativas s Demonstrações Contábeis

Nota Matriz + Contratos de Gestão

assivo e atrom nio Social ublicado Reclassificações Reapresentado

Circulante 2019 2019

Empréstimos e financiamentos 3.1.9 6.641.620 - 6.641.620

Fornecedores 3.2.0 21.143.848 - 21.143.848

Obrigações com pessoal 3.2.1 75.288.920 - 75.288.920

Impostos a pagar 3.2.2 1.634.265 - 1.634.265

Subvenção e assistência governamental 3.2.3 - 54.410.770 59.410.770

Outras contas a pagar 4.473.968 - 4.473.968

109.182.620 - 168.593.391

ão circulante -
   Empréstimos e financiamentos 3.1.10 22.897.765 - 22.897.765

   Subvenção e assistência governamental 3.2.3 349.557.310 (54.410.770) 290.146.540

372.455.075 - 313.044.304

Patrimônio social

   Patrimônio social 3.2.4 5.860.471 - 5.860.471

   Ajustes de avaliação patrimonial 9.952.118 - 9.952.118

   Reservas 9.642.724 - 9.642.724

   Superavit acumulado 29.626.506 - 29.626.506

55.081.819 - 55.081.819

Total do assivo e patrim nio social 536.719.514 - 536.719.514

3 – Sumário das rincipais ráticas Contábeis

As principais práticas contábeis estão descritas a seguir:

3.1 – Ativos e Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados por valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias incorridas.

Os direitos realizáveis vencíveis após 12 meses sub-
sequentes à data das demonstrações contábeis são 
considerados como não circulantes.

3.1.1 – Caixa e equivalentes de caixa
Incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimen-
tos originais de três meses ou menos a contar da data 
de aquisição e com risco insignificante de mudança de 
valor. As contas garantidas, quando apresentam saldo 
negativo, são demonstradas no balanço patrimonial 
como “Empréstimos” no passivo circulante.

A Entidade por força de contrato precisa depositar 
todas as obrigações trabalhistas em contas de pou-
pança, essas aplicações financeiras estão classificadas 
como equivalentes de caixa e são representadas por 
aplicações com prazo de resgate imediato ou com 
prazo inferior a 90 dias, sendo demonstradas ao custo, 
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das 
demonstrações contábeis. 

Demonstrações Contábeis

Nota Matriz + Contratos de Gestão

Ativo ublicado Reclassificações Reapresentado

Circulante 2019 - 2019

-
Caixa e equivalentes de caixa 3.1.1 9.401.793 - 9.401.793

Subvenções a receber 3.1.2 129.173.419 - 129.173.419

Estoques 3.1.3 3.612.417 - 3.612.417

Tributos a recuperar 3.1.4 14.103.012 - 14.103.012

Despesas antecipadas 3.1.5 8.713.725 8.713.725

Outras contas a receber 4.943.836 - 4.943.836

169.948.202 - 169.948.202

ão circulante -
   Realizável a longo prazo -
   Subvenções a receber LP 3.1.2 325.126.046 - 325.126.046

   Outras contas a receber 19.747.349 - 19.747.349

344.873.395 - 344.873.395

Investimento 3.1.6 262.231 - 262.231

Imobilizado 3.1.7 21.182.050 - 21.182.050

Intangível 3.1.8 21.897.917 - 21.897.917

-
Total do Ativo 536.719.514 536.719.514
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CAI A E E IVA E TES DE CAI A   

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Caixa da Tesouraria 75.294 47.202

Depósitos Bancários 
Recursos Livres 127.417 224.881

Depósitos Bancários 
Recursos com Restrição 1.866.980 6.117.139

Cheques a compensar/ 
Cheques Administrativos - 3.012.571

Total 2.069.691 9.401.793

 
3.1.2 – Subvenções a receber
As contas a receber de convênios, autarquias, prefeitu-
ras e governos correspondem aos valores a receber de 
clientes no decurso normal das atividades da entidade 
e de convênios e contratos de gestão celebrados com 
entes públicos, que são denominadas “subvenções”.  
São classificadas no ativo circulante se o prazo de rece-
bimento é equivalente há um ano ou menos. Os valores 
cujos prazos de recebimento ultrapassam a expectativa 
de um ano são classificados no ativo não circulante.

C IE TES E CO TAS A RECE ER
Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Clientes Contratantes dos 
Serviços Prestados 82.306.432 41.380.740

Subvenções a Receber 296.136.210 412.918.725

Total 378.442.642 454.299.465

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

 Vencidas 139.114.360 159.263.179

a Vencer 239.328.282 295.036.286

Total 378.442.642 454.299.465

Circulante 127.233.929 129.173.419

Não Circulante 251.208.713 325.126.046

 3 1 3 – Estoques
São organizados, dispensados pelo método PEPS (pri-
meiro a entrar é o primeiro a sair) e avaliados pelo 
método de custo médio e, consequentemente, na 
data do balanço são formados por medicamentos e 
materiais comprados mais recentemente. A entidade 
controla seus estoques em lotes, garantindo rigoroso 
controle dos prazos de validade.

ESTO ES 

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019
Medicamentos 1.922.071 1.730.981
Materiais e Consumo Hospitalar 3.390.205 1.447.952
Dietas Enterais e Parenterais 76.431 45.878
Órtese e Prótese - 31.455
Material de Limpeza 174.208 83.131
Material de Expediente 201.355 211.592
Material de Manutenção  5.629  3.048
Material de Copa e Cozinha   77.985 58.380
Total 5.847.884 3.612.417

3.1.4 – Tributos a compensar 
Os tributos a compensar estavam em sua maioria atre-
lados ao processo de recuperação e ressarcimento de 
pagamentos efetuados entre 2014 e 2019 a título de 
PIS sobre folha. Esses pagamentos foram considerados 
inconstitucionais pelo STF (Supremo Tribunal Federal) 
e foram ressarcidos pela Receita Federal:

TRI TOS A COM E SAR
Matriz + Contratos de 

Gestão

2020 2019

Tributos a Recuperar

Pis sobre folha a recuperar - 13.954.426

Outros tributos a recuperar 148.586 148.586

Total 148.586  14.103.012
 
3.1.5 – Despesas de exercício seguinte
As despesas de exercício seguinte estão identificadas 
individualmente nos registros contábeis e, na data 
de encerramento do exercício social estão assim 
representados:

DES ESAS A TECI ADAS       
Matriz + Contratos 

de Gestão

2020 2019

Encargos Financeiros a Apropriar

Encargos Financeiros de Empréstimos 8.072.989 8.631.618

Prêmios de seguros a apropriar 55.542 82.106

Adiantamentos a fornecedores  106.282 –

Total 8.234.812  8.713.725

3.1.6 - Investimentos 
 demonstrado a seu custo histórico, registrados pelos 

montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa 
na data da aquisição.

Matriz + Contratos de Gestão

Outras 
participações 

societárias

Propriedades 
para 

Investimentos
Total

Custo

Saldos em 
1/1/2019

- 262.231 262.231

Compras - - -

Baixas - - -

Saldos em 
1/1/2020

- 262.231 262.231

Compras - - -

Baixas - - -

Saldos em 
31/12/2020

- 262.231  262.231

Valor líquido do  
ativo imobilizado

-

Em 31/12/2019 -  262.231  262.231

Em 31/12/2020 - 262.231 262.231

3.1.7 – Imobilizados da Matriz e Sede administrativa
 demonstrado ao custo de aquisição ou construção, 

deduzido da depreciação e amortização acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear com 
base em taxas que contemplam a vida útil estimável 
dos bens em condições normais de operação. Os va-
lores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados ao final do exercício.

Matriz + Contratos de Gestão

Terrenos e 
Edifícios

Máquinas e 
Equipamentos

Móveis e 
Utensílios

Custo 

Saldos em 
1/1/2019 20.156.827 11.628.356 3.098.999

Compras/Obras 
em andamento

-   723.064   898.597

Baixas  -  (1.380) -

Saldos em 
1/1/2020 20.156.827  12.350.040 3.997.596

Compras/Obras 
em andamento -  3.876.881 466.237

Baixas -  (33.785) (9.900)

Saldos em 
31/12/2020   20.156.827   16.193.136 4.453.934

Depreciação acumulada

Saldos em 
1/1/2019 (3.835.646)  (7.459.972) (1.886.583)

Encargos de 
depreciação (498.813) (1.035.344)  (606.056)

Baixas - - -

Saldos em 
1/1/2020  (4.334.459) (8.495.316) (2.492.639)

Encargos de 
depreciação  (343)   (980.113)  (166.104)

Baixas - - -

Saldos em 
31/12/2020  (4.334.802) (9.475.429) (2.658.743)

Valor líquido do ativo imobilizado

Em 31/12/2019 15.822.368 3.854.724 1.504.958

Em 31/12/2020 15.822.025 6.717.707 1.795.191

3.1.8 – Intangíveis da Matriz e Sede administrativa
3.1.8.1 So ares
As licenças de so ares adquiridas são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquiri-los e fazer 
com que eles estejam prontos para serem utilizadas. 
Esses custos são amortizados durante a sua vida útil 
estimável.

Matriz + Contratos de Gestão

So ares Total

Custo 

Saldos em 1/1/2019 1.533.264 1.512.264

Compras 899 21.000  

Baixas - -

Saldos em 1/1/2020 1.534.163 1.533.264

Compras - -

Baixas - -

Saldos em 31/12/2020 1.534.163 1.534.163
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Amortização acumulada

Saldos em 1/1/2019 (824.190) (566.996) 

Encargos de amortização (256.338) (257.194)

Baixas - -

Saldos em 1/1/2020 (1.080.528) (824.190)

Encargos de amortização (236.893) (236.893)

Baixas - -

Saldos em 31/12/2020 (1.317.421) (1.061.083)

Valor líquido do intangível

Em 31/12/2019 453.635 453.635

Em 31/12/2020 216.742 216.742

3.1.9 – Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados por valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias incorridas.

As obrigações vencíveis após 12 (doze) meses sub-
sequentes à data das demonstrações contábeis são 
considerados como não circulantes.

3.1.10 – Empréstimos exclusivos da matriz
O ospital dispunha dos seguintes empréstimos:

EMPRÉSTIMOS
Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Empréstimos p/ capital de giro 17.599.572 21.577.826

Empréstimos para ativos não 
circulantes (permanente) 7.551.991 7.961.559

Total 25.151.563 29.539.385

As taxas de juros dos empréstimos de capital de giro 
variam entre 4,98% e 7,98% a.a. As garantias dadas 
aos empréstimos de capital de giro foram por aval 
de terceiros.

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Em até um ano 6.672.909 6.641.620

No segundo ano 4.061.589 4.061.589

Além do segundo ano 14.417.065 18.836.176

Total 25.151.563 29.539.385

3.2.0 – Fornecedores
São apresentados pelos seus montantes de liquidação, 
conforme demonstrado:

FOR ECEDORES E CO TAS AGAR 

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Fornecedores de Estoques 1.066.852 15.882.240

Fornecedores de Serviços 5.081.303 5.261.608

Total 6.148.154  21.143.848

3.2.1 – Obrigações com pessoal
Os gastos com pessoal são contabilizados pelo re-
gime de competência e compreendem os salários, 
adicionais, encargos sociais e provisões para férias, 
apresentando a seguinte composição:

O RIGA ES COM ESSOA
Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Salários a pagar 1.516.992 26.141.544

Encargos sociais a pagar 31.994 2.368.652

Desconto de folha de paga-
mento a pagar 968.910 226.598

Apropriações de Férias e 13º 
Salário e rescisões e contingen-
te trabalhista

650.140 46.552.126

Total 3.168.036 75.288.920

3.2.2 – Impostos a pagar
Os impostos são registrados com base no regime de 
competência estando assim distribuídos:   

Matriz + Contratos de Gestão

Dívidas de Impostos Correntes 2020 2019

Impostos retidos Federais 1.137.729 1.312.894

Impostos retidos Municipais 182.372 321.370

Total 1.320.102 1.634.265

3.2.3 – Subvenção e assistência governamental a 
apropriar
As contabilizações das subvenções recebidas ao 
longo do exercício foram reconhecidas conforme 
cronograma físico e financeiro compromissado em 
contrato, e confrontada com os custos e despesas 
correspondentes. Desta forma, as subvenções foram 
contabilizadas temporariamente em conta do passi-
vo circulante (receitas diferidas), e são reconhecidas 
como recursos mediante cumprimento das cláusulas 
contratuais e consequentemente direito ao recebi-
mento das mesmas.

A Entidade recebeu subvenções governamentais para 
fins de aquisição de equipamentos, que não foram 
reconhecidas como recursos do exercício nos termos 
do Pronunciamento Técnico CPC 7, conforme abaixo 
demonstrado:

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Convênios Municipais   157.907.738  148.540.664 

Convênios Estaduais   201.016.645  201.016.645

    358.924.383  349.557.310

A expectativa de apropriação dessas receitas ao re-
sultado é conforme a seguir:    

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

 Até 12 meses 83.699.359 59.410.770

Acima de 12 meses 275.225.024 290.146.540

Total 358.924.383 349.557.310

3.2.4 – Patrimônio Social
 constituído por recursos aportados pelos associa-

dos (patrimônio social), pelos ajustes de avaliação 
patrimonial, reservas e pelo superávit acumulado. 
Em 2020, a Entidade teve uma perda de recursos 

contábeis no montante de R$9.253.104 (Sobra de 
R$1.739.851 em 2019). 

Essa perda supracitada está diretamente relacionada 
com despesas administrativas advindas de unidades 
inativas e são inerentes aos contratos com a SES/RJ. 
Os gastos pós atividades operacionais referem-se à 
contração de advogados para cobrança e recuperação 
de recebíveis inadimplidos há alguns anos com a pasta. 
O sucesso na recuperação, mesmo que de forma par-
cial, gerou despesas com honorários advocatícios não 
previstas para o exercício de 2020 e o referido gasto 
culminou na falta de recurso constante em nossas 
Demonstrações Contábeis.

Em 2020, a Entidade reverteu sobras de recursos acu-
mulados de exercícios anteriores, conforme solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde de São José dos 
Campos (SP), autorizado pelo aditivo 6 do contrato 
426/17. Tal reversão possibilitou realocar sobras de re-
cursos de custeio passando-as para recursos de inves-
timentos, com a finalidade de utilizá-los em benefício 
do Hospital Clínica Sul, bem como aumentar o número 
de atendimentos e suprir as carências assistenciais da 
região. Tal acordo é fruto de uma gestão eficiente, 
que proporcionou a economia de recursos inerentes 
ao contrato firmado com o município supracitado, e 
contribuir de forma efetiva para melhoria da saúde, 
sem deixar de atender todas as metas de produção 
estipuladas por nosso contratante.

 – Receita íquida dos Serviços restados

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Receita de Serviços 
Hospitalares 66.061.732 45.036.130

Receita de Contratos  
de Gestão 161.680.418 151.891.259

Total 227.742.150 196.927.390

  – Custos dos Serviços restados

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Mão-de-Obra 90.387.066 127.858.145

Insumos 26.520.762 16.611.487

Serviços 24.670.923 19.607.927

Outros Custos 1.381.616 2.373.042

Total 180.431.446 128.979.522
 

 – Apuração do Resultado

Os recursos, custos e despesas estão registradas ob-
servando-se o regime de competência. Os recursos 
são reconhecidos quando podem ser determinadas 
em bases confiáveis e tenham um grau suficiente de 
certeza de sua realização, tendo como referência, 
ainda, os contratos de gestão firmados. Os custos e 
despesas são reconhecidas quando determinadas em 
bases confiáveis  com base na associação direta entre 
elas e os correspondentes itens de recursos  ou quando 
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se espera que os benefícios econômicos sejam gerados 
ao longo de vários períodos contábeis e a confrontação 
com a correspondente recursos somente possam ser 
feita de modo geral e indireto, através de procedimen-
tos de alocação sistemática e racional.

7 – Resultado por Contrato de Gestão:

A Entidade sofreu impactos negativos em nosso 
resultado, inerentes aos contratos de gestão inati-
vos. A principal causa para tal falta de recurso está 
atrelada às despesas não operacionais necessárias 
para garantir o recebimento de recursos atrasados 
com a SES/RJ. Importante ressaltar que as unidades 
ativas, cujos contratos estão vigentes e são geridas 
pela Entidade continuam tendo eficiência e geran-
do economicidade para os contratantes, conforme 
detalhado a seguir:

8 – Renúncia Fiscal e Trabalho Voluntário:

Para atender a portaria 834/2016 cumulado com a 
ITR 2002 a entidade estimou valores referente aos 
benefícios fiscais usufruídos, bem como benefícios 
previdenciários em observância também com a Lei 
Federal nº 12.101/2009, a estimativa contém os va-
lores a seguir:

Matriz + Contratos de Gestão

Renúncia Fiscal  
Tributos sobre faturamento 2020 2019

IR e CSLL  
(1,2 e 1,08 + adicional 10%)  7.012.538  6.017.364

Cofins (3%) 6.832.264  5.907.822

ISS (3% sobre a receita) 6.832.264 5.907.822

Total 20.677.067 17.833.008

As isenções das contribuições previdenciárias usufruí-
das no exercício foram de R$ 24.771.131. (R$21.581.707 
em 2019).

Ainda em atendimento a ITG 2002, consideramos 
trabalho voluntário o dos membros integrantes 
dos órgãos da administração, no exercício de suas 
funções, sendo reconhecidos pelo valor justo da 
prestação do serviço como se tivesse ocorrido o 
desembolso financeiro.

Trabalho Voluntário – Dirigentes R$

Direção Executiva 2.040.000
Conselho Deliberativo 3.840.000
Conselho Deliberativo de Gestão 
Delegada 4.320.000

10.200.000

Demonstrações do Superávit (Déficit) do Exercício Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  
(Em Reais)

Unidades Ativas (em 12/2020) Unidades Inativas (em 12/2020) Unidades Ativas + Inativas (em 12/2020)

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Receuta líquida dos serviços prestados 227.742.150 196.595.324 - 332.006 227.742.150 196.927.390

Custo dos serviços prestados (180.431.332) (127.902.810) (114) (1.076.712) (180.431.446) (128.979.522)

Resultado bruto 47.310.818 68.692.514 (114) (744.646) 47.310.704 67.947.868

Despesas administrativas (38.630.226) (110.559.481) (796.825) (885.154) (39.427.051) (111.444.635)

Outras despesas operacionais 27.064.745 90.283.827 (36.040.937) (58.888.341) (8.976.192) 31.395.486)

Resultado operacional (11.565.482) (20.275.654) (36.837.762) (59.773.495) (48.403.243) (80.049.149)

Resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras 35.745.337 48.416.861 (36.837.875) (60.518.140) (1.092.538) (12.101.280)

Resultado financeiro líquido 918.624 (2.180.934) (9.079.189) 16.022.065 (8.160.565) 13.841.131

Superávit (déficit) do exercício 36.663.961 46.235.928 (45.917.064) (44.496.076) (9.253.103) 1.739.851

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

9 – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos

Como parte das rotinas de encerramento do exercício 
social é indispensável avaliar se há alguma indicação 
de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se 
houver alguma indicação, a entidade deve estimar o 
valor recuperável do ativo.

Para tanto, ao final do exercício foi realizado testes 
para avaliar se havia alguma indicação de que um 
ativo possa ter sofrido desvalorização.

Segundo Laudo emitido pela Entidade Fisio-Tec Gestão 
em Tecnologia de Saúde: “Considerando que os bens 
objeto de avaliação excedem o valor contábil do ativo, 
registrado na contabilidade da Entidade, consideran-
do, ainda, que não existem evidências da desconti-
nuidade dos negócios da entidade e o uso contínuo e 
ininterrupto dos bens relacionados, consideramos que 
não existem evidências para que se proceda a redução 
ao valor recuperável dos ativos ora avaliados”.

10 – Eventos Subsequentes e impactos da 
COVID/19 sobre as Demonstrações Contábeis

A administração da Entidade vem acompanhando 
diariamente todos os impactos sociais, assistenciais 
e econômicos causados pela pandemia à sociedade, 
e acredita que conforme ocorrido em 2020, teremos 
aumento de nossos serviços atrelados aos contratos já 
vigentes, bem como acreditamos em possíveis novos 
contratos emergenciais em virtude do crescente núme-
ro de casos de COVID-19. Constantemente revisamos 
nossos custos e os equiparamos as nossas receitas, tal 
premissa garante a equação de nossas finanças. 

 Em 2021, a Entidade reverterá sobras de recursos fi-
nanceiros de nossos contratos com o Governo Federal 
para atendimento à Saúde Indígena, tendo em vista 
que os valores acordados entre as partes para gerir 
os contratos com CASAI Brasília, DSEI Alto Rio Juruá, 
DSEI Tapajós e DSEI Porto Velho, geraram no decorrer 

dos mesmos uma sobra de recursos financeiros. A 
Entidade utilizará essa sobra (ainda a receber) para 
garantir a qualidade de nossas contrapartidas atrela-
das a esses contratos no 1º trimestre de 2021. 

Por fim, entendemos que a área da saúde continuará 
sobrecarregada em 2021, ainda teremos um ano com 
altas taxas de ocupação dos leitos, mas entendemos 
também que provavelmente não haverá impacto 
negativo em nosso resultado, pois, o Governo conti-
nuará tratando a saúde como setor prioritário visando 
mitigar os impactos da pandemia.

 
Juiz de Fora (MG), 31 de março de 2021.

Marco Antônio Guimarães de Almeida 
Diretor Presidente. 

Benedito Zulmiro Ladeira Jendiroba 
Contador – CRC/MG 038184/O-4

Amortização acumulada

Saldos em 1/1/2019 (824.190) (566.996) 

Encargos de amortização (256.338) (257.194)

Baixas - -

Saldos em 1/1/2020 (1.080.528) (824.190)

Encargos de amortização (236.893) (236.893)

Baixas - -

Saldos em 31/12/2020 (1.317.421) (1.061.083)

Valor líquido do intangível

Em 31/12/2019 453.635 453.635

Em 31/12/2020 216.742 216.742

3.1.9 – Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados por valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias incorridas.

As obrigações vencíveis após 12 (doze) meses sub-
sequentes à data das demonstrações contábeis são 
considerados como não circulantes.

3.1.10 – Empréstimos exclusivos da matriz
O ospital dispunha dos seguintes empréstimos:

EMPRÉSTIMOS
Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Empréstimos p/ capital de giro 17.599.572 21.577.826

Empréstimos para ativos não 
circulantes (permanente) 7.551.991 7.961.559

Total 25.151.563 29.539.385

As taxas de juros dos empréstimos de capital de giro 
variam entre 4,98% e 7,98% a.a. As garantias dadas 
aos empréstimos de capital de giro foram por aval 
de terceiros.

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Em até um ano 6.672.909 6.641.620

No segundo ano 4.061.589 4.061.589

Além do segundo ano 14.417.065 18.836.176

Total 25.151.563 29.539.385

3.2.0 – Fornecedores
São apresentados pelos seus montantes de liquidação, 
conforme demonstrado:

FOR ECEDORES E CO TAS AGAR 

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Fornecedores de Estoques 1.066.852 15.882.240

Fornecedores de Serviços 5.081.303 5.261.608

Total 6.148.154  21.143.848

3.2.1 – Obrigações com pessoal
Os gastos com pessoal são contabilizados pelo re-
gime de competência e compreendem os salários, 
adicionais, encargos sociais e provisões para férias, 
apresentando a seguinte composição:

O RIGA ES COM ESSOA
Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Salários a pagar 1.516.992 26.141.544

Encargos sociais a pagar 31.994 2.368.652

Desconto de folha de paga-
mento a pagar 968.910 226.598

Apropriações de Férias e 13º 
Salário e rescisões e contingen-
te trabalhista

650.140 46.552.126

Total 3.168.036 75.288.920

3.2.2 – Impostos a pagar
Os impostos são registrados com base no regime de 
competência estando assim distribuídos:   

Matriz + Contratos de Gestão

Dívidas de Impostos Correntes 2020 2019

Impostos retidos Federais 1.137.729 1.312.894

Impostos retidos Municipais 182.372 321.370

Total 1.320.102 1.634.265

3.2.3 – Subvenção e assistência governamental a 
apropriar
As contabilizações das subvenções recebidas ao 
longo do exercício foram reconhecidas conforme 
cronograma físico e financeiro compromissado em 
contrato, e confrontada com os custos e despesas 
correspondentes. Desta forma, as subvenções foram 
contabilizadas temporariamente em conta do passi-
vo circulante (receitas diferidas), e são reconhecidas 
como recursos mediante cumprimento das cláusulas 
contratuais e consequentemente direito ao recebi-
mento das mesmas.

A Entidade recebeu subvenções governamentais para 
fins de aquisição de equipamentos, que não foram 
reconhecidas como recursos do exercício nos termos 
do Pronunciamento Técnico CPC 7, conforme abaixo 
demonstrado:

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Convênios Municipais   157.907.738  148.540.664 

Convênios Estaduais   201.016.645  201.016.645

    358.924.383  349.557.310

A expectativa de apropriação dessas receitas ao re-
sultado é conforme a seguir:    

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

 Até 12 meses 83.699.359 59.410.770

Acima de 12 meses 275.225.024 290.146.540

Total 358.924.383 349.557.310

3.2.4 – Patrimônio Social
 constituído por recursos aportados pelos associa-

dos (patrimônio social), pelos ajustes de avaliação 
patrimonial, reservas e pelo superávit acumulado. 
Em 2020, a Entidade teve uma perda de recursos 

contábeis no montante de R$9.253.104 (Sobra de 
R$1.739.851 em 2019). 

Essa perda supracitada está diretamente relacionada 
com despesas administrativas advindas de unidades 
inativas e são inerentes aos contratos com a SES/RJ. 
Os gastos pós atividades operacionais referem-se à 
contração de advogados para cobrança e recuperação 
de recebíveis inadimplidos há alguns anos com a pasta. 
O sucesso na recuperação, mesmo que de forma par-
cial, gerou despesas com honorários advocatícios não 
previstas para o exercício de 2020 e o referido gasto 
culminou na falta de recurso constante em nossas 
Demonstrações Contábeis.

Em 2020, a Entidade reverteu sobras de recursos acu-
mulados de exercícios anteriores, conforme solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde de São José dos 
Campos (SP), autorizado pelo aditivo 6 do contrato 
426/17. Tal reversão possibilitou realocar sobras de re-
cursos de custeio passando-as para recursos de inves-
timentos, com a finalidade de utilizá-los em benefício 
do Hospital Clínica Sul, bem como aumentar o número 
de atendimentos e suprir as carências assistenciais da 
região. Tal acordo é fruto de uma gestão eficiente, 
que proporcionou a economia de recursos inerentes 
ao contrato firmado com o município supracitado, e 
contribuir de forma efetiva para melhoria da saúde, 
sem deixar de atender todas as metas de produção 
estipuladas por nosso contratante.

 – Receita íquida dos Serviços restados

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Receita de Serviços 
Hospitalares 66.061.732 45.036.130

Receita de Contratos  
de Gestão 161.680.418 151.891.259

Total 227.742.150 196.927.390

  – Custos dos Serviços restados

Matriz + Contratos de Gestão

2020 2019

Mão-de-Obra 90.387.066 127.858.145

Insumos 26.520.762 16.611.487

Serviços 24.670.923 19.607.927

Outros Custos 1.381.616 2.373.042

Total 180.431.446 128.979.522
 

 – Apuração do Resultado

Os recursos, custos e despesas estão registradas ob-
servando-se o regime de competência. Os recursos 
são reconhecidos quando podem ser determinadas 
em bases confiáveis e tenham um grau suficiente de 
certeza de sua realização, tendo como referência, 
ainda, os contratos de gestão firmados. Os custos e 
despesas são reconhecidas quando determinadas em 
bases confiáveis  com base na associação direta entre 
elas e os correspondentes itens de recursos  ou quando 

Demonstrações Contábeis
39 São José dos Campos, 28 de setembro de 2021
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