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PRÊMIO COBIÇADO

Estudante de S.Bernardo
vence Desafio de Redação
e ganha bolsa de estudos

‘MUITO FELIZ’. Lívia ainda não sabe que curso superior vai cursar na USCS, mas deverá ser algum ligado a desenho

Moradora do bairro TaEstudante do 3º ano do
boão, Lívia ganhou o prêensino médio no Sesi de
mio principal: uma bolsa
São Bernardo, Lívia Farias
Cassemiro, 18 anos, venceu 15ºDESAFIO de estudos na instituição.
a 15ª edição do Desafio de DE REDAÇÃO Surpresa com o resultado,
divulgado ontem, ainda
Redação, concurso literário
promovido pelo Diário e pela não pensou qual curso vai escolher.
USCS (Universidade Municipal de Mais de 9.000 alunos de escolas púSão Caetano), que teve como tema blicas e particulares do Grande ABC
A Ciência Como Luz na Escuridão. se inscreveram.
Setecidades 1

TCE cobra prefeito de S.Bernardo
sobre os gastos com publicidade
Conforme denúncia, valor dos contratos supera em quase 100% verba reservada à Secretaria de Comunicação neste ano
Divulgação/PMSA

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tem até a semana que vem para cumprir prazo determinado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e explicar irregularidades, apontadas em representação, na
licitação deste ano para contratar
agências para cuidar da publicidade
da Prefeitura. Segundo o Diário apurou, o conselheiro do tribunal Dimas
Ramalho estabeleceu prazo de 15

dias úteis (contados a partir do último dia 25) para que Morando esclareça problemas relatados na denúncia,
como o fato de os valores somados
dos contratos (R$ 46,2 milhões) superarem em cerca de 100% a verba reservada à Secretaria de Comunicação
neste exercício. Também consta, na
peça, possível favorecimento a uma
das empresas que prestavam o serviço ao governo do tucano. Política 3

ENTREVISTA DA SEMANA

Regionalidade tem de ser via
preferencial, afirma jornalista
STO.ANDRÉ. Com 388,4 toneladas, cidade foi a recordista em doações na região
SOLIDARIEDADE

vertam suas prioridades, prega que
“no Grande ABC, a regionalidade é
uma via preferencial” e afirma:
“Questões locais não podem se sobrepor ao que é mais importante,
que é a regionalidade.”
Política 4

Gabriel Goto/São Bernardo FC

Ação arrecada
1.023 toneladas
de alimentos em
postos de vacina
contra a Covid

COPA PAULISTA

São Bernardo FC
começa a final em
desvantagem com
derrota no Interior

As prefeituras do Grande ABC arrecadaram 1.023
toneladas de alimentos
com ação social realizada
durante a campanha de vacinação contra a Covid-19.
A iniciativa incentivou que
as pessoas levassem doações aos postos de imunização. Os mantimentos,
álém de outros produtos,
foram repassados a famílias carentes. Setecidades 3

O São Bernardo FC iniciou a decisão da Copa Paulista em desvantagem: perdeu por 2 a 0 do Botafogo,
no Interior. Agora, depende de vitória por três gols a mais no jogo de volta, domingo, para ser campeão direto. Caso a diferença seja dois, a definição será nos pênaltis.
Esportes 6
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Editor e diretor do site Capital Social, o jornalista Daniel Lima avalia
que as divisões municipalistas têm
prejudicado o debate e a integração
do Grande ABC. Ex-diretor do Diário, ele defende que os prefeitos in-

783
oportunidades
de empregos
na região
Economia 5

BRASILEIRÃO

A PARTIR DE DEZEMBRO

Palmeiras vence
Santos por 2 a 0,
no Litoral, e volta
à vice-liderança

Consórcio discute
hoje se acaba com
a obrigatoriedade
do uso de máscara

Com gols de Rony e Raphael Veiga, o Palmeiras venceu o clássico
contra o Santos por 2 a 0, na Vila
Belmiro, e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 55 pontos, dois à frente do Flamengo, que
joga hoje. Foi a quinta vitória seguida do Verdão no torneio. Esportes 6

Acabar com a obrigatoriedade
do uso de máscara em locais abertos a partir dezembro está na pauta
de hoje do Consórcio Intermunicipal. Prefeito de Santo André e presidente do colegiado, Paulo Serra
(PSDB) defende que a medida seja
adotada já no dia 1º. Setecidades 3
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EDITORIAL

A força da regionalidade

DERROTA. Rodrigo Souza (c) e Natan (dir.), do Tigre, em disputa com botafoguense

