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Fiéis celebram Dia de Santa Rita de Cássia
(/index.php/secoes/cultura-lazer/item/15529-
fieis-celebram-dia-de-santa-rita-de-cassia)
Mai 22, 2020 Publicado em Cultura & Lazer (/index.php/secoes/cultura-lazer) Comente!

(/index.php/secoes/cultura-lazer/item/15529-fieis-celebram-dia-de-santa-rita-de-

cassia#itemCommentsAnchor)

Nesta sexta (22), dia de Santa Rita de Cássia, a paróquia da padroeira, em Santo André (Rua

Padre Agnaldo Sebastião Viêira, 70B - Vila Pinheirinho), realiza programação especial,

mesmo com a pandemia de Covid-19, que também aconteceu durante toda a semana.
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Programação de Sexta-feira (22) de maio

A Paróquia Santa Rita de Cássia ficará aberta, nesta sexta-feira, para os fiéis das 7h às 19h.

Às 9h, houve missa em louvor a Santa Rita, com o Padre Adenízio, exibida online pelas redes

sócias da paróquia.

Das 9h às 11h acontece procissão com a imagem da Santa;

Às 12h será realizada a Coroa de Santa Rita;

Das 14h às 16h- Saída com a imagem;

Às 15h- missa com o Padre João;

Às 18h- Coroa de Santa Rita;

Às 20h- missa com o Padre Tiago.

Durante todo o dia também haverá venda de bolo, velas, rosas, pastel e artigos religiosos.

Leia Mais (/index.php/secoes/cultura-lazer/item/15529-fieis-celebram-dia-de-santa-rita-de-c
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Alesp aprova projeto de lei que antecipa o
feriado de 9 de julho
(/index.php/secoes/politi/item/15528-alesp-
aprova-projeto-de-lei-que-antecipa-o-feriado-
de-9-de-julho)
Mai 22, 2020 Publicado em Política (/index.php/secoes/politi) Comente!

(/index.php/secoes/politi/item/15528-alesp-aprova-projeto-de-lei-que-antecipa-o-feriado-de-9-de-

julho#itemCommentsAnchor)

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou o projeto de lei que

antecipa o feriado de 9 de julho (Revolução Constitucionalista) para segunda (25) de maio.

A medida vale para todo o Estado.

O objetivo é tentar ampliar o isolamento social em São Paulo, que concentra a maioria dos

casos confirmados e mortes pela Covid-19 e se transformou no epicentro do novo

coronavírus no país.

O projeto foi aprovado por volta das 3h30 com a maioria de 47 votos favoráveis, e 5 contra.

A sanção, pelo governador João Doria, deverá ser publicada em uma edição extraordinária

do Diário Oficial, neste sábado (23).

Leia Mais (/index.php/secoes/politi/item/15528-alesp-aprova-projeto-de-lei-que-antecipa-o-f
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(/index.php/secoes/negocios/item/15527-micro-e-pequenas-

empresas-poderao-adiar-pagamento-do-simples-nacional)

Micro empresas
poderão adiar
pagamento do
Simples Nacional
(/index.php/secoes/
negocios/item/15527
-micro-e-pequenas-
empresas-poderao-
adiar-pagamento-
do-simples-nacional)
Mai 22, 2020 Publicado em Negócios

(/index.php/secoes/negocios) Comente!

(/index.php/secoes/negocios/item/15527-micro-

e-pequenas-empresas-poderao-adiar-

pagamento-do-simples-

nacional#itemCommentsAnchor)

Contribuintes com parcelas e tributos

relacionados ao Simples Nacional, com

vencimentos em maio, junho e julho,

tiveram o prazo para pagamento

prorrogado. A decisão foi tomada pelo

Comitê Gestor do Simples Nacional

(CGSN), por meio da Resolução nº 155, de

15 de maio, devido aos impactos da

pandemia de Covid-19.

(/index.php/secoes/negocios/item/15526-uso-do-cartao-legal-

ajuda-a-prevenir-a-disseminacao-do-coronavirus)

Uso do ‘Cartão Legal’
ajuda a prevenir
disseminação da
Covid-19
(/index.php/secoes/
negocios/item/15526
-uso-do-cartao-legal-
ajuda-a-prevenir-a-
disseminacao-do-
coronavirus)
Mai 22, 2020 Publicado em Negócios

(/index.php/secoes/negocios) Comente!

(/index.php/secoes/negocios/item/15526-uso-

do-cartao-legal-ajuda-a-prevenir-a-

disseminacao-do-

coronavirus#itemCommentsAnchor)

O uso do Cartão Legal no transporte

coletivo de São Bernardo, em lugar de

cédulas de dinheiro colabora para prevenir

o contágio e a proliferação da Covid-19.

Com o objetivo de contribuir com o

combate ao novo coronavírus, a prestadora

de serviço reforça a importância de se

utilizar o cartão, sobretudo neste momento

de pandemia. 
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Pela resolução, as datas de vencimento das

parcelas mensais relativas aos tributos do

Simples Nacional, incluindo o de

Microempreendedor Individual (MEI),

administrados pela Secretaria Especial da

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN), ficam prorrogadas até o último dia

útil do mês:

de agosto de 2020, para as parcelas

com vencimento em maio de 2020;

de outubro de 2020, para as parcelas

com vencimento em junho de 2020;

de dezembro de 2020, para as

parcelas com vencimento em julho

de 2020.

Além disso, as microempresas e empresas

de pequeno porte inscritas no CNPJ

durante o ano de 2020 poderão formalizar

a opção pelo Simples Nacional, na condição

de empresas em início de atividade em até

180 dias após a inscrição no CNPJ. Antes,

esse prazo era de até 60 dias.

Leia Mais (/index.php/secoes/negocios/item/15527-micro-e-pequenas-empresas-poderao-adi

 “Estamos juntos com toda a comunidade

de São Bernardo neste momento tão

delicado e importante. Utilizando o cartão,

as pessoas colaboram para diminuir a

circulação de cédulas de dinheiro e

moedas, que podem estar contaminadas e

facilitar a disseminação do vírus”, destaca

Milena Braga Romano, diretora da

empresa Cartão Legal.

Essa atitude de estimular a utilização de

meios eletrônicos e não do papel e moeda

no transporte coletivo é uma das várias

medidas que algumas cidades estão

tomando para garantir os menores riscos

possíveis para as pessoas. Em razão da

pandemia, desde o dia 8 de abril o Cartão

Legal está atendendo os clientes no

Terminal Rodoviário João Setti, de segunda

a sexta-feira, das 8h às 17h.

 “O objetivo é dar a nossa contribuição para

incentivar a prevenção da doença e

minimizar o contágio. Cada ação conta para

vencermos juntos o novo coronavírus nesta

luta de todos da comunidade”, comenta.

Leia Mais (/index.php/secoes/negocios/item/
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internet) 
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USCS lança ‘Capacita
São Caetano’ com
cursos a distância
(/index.php/secoes/
educacao/item/1552
5-uscs-lanca-
capacita-sao-
caetano-com-cursos-
a-distancia)
Mai 22, 2020 Publicado em Educação

(/index.php/secoes/educacao) Comente!

(/index.php/secoes/educacao/item/15525-uscs-

lanca-capacita-sao-caetano-com-cursos-a-

distancia#itemCommentsAnchor)

O projeto Capacita São Caetano é um

programa da Prefeitura de São Caetano,

em parceria com a USCS (Universidade

Municipal de São Caetano do Sul), que, por

meio de cursos a distância, vai ajudar na

capacitação de jovens e adultos em

diversos setores profissionais. São mais de

30 opções de cursos gratuitos em áreas

administrativas e de atendimento, gestão,

logística, empreendedorismo e muito mais.

 “Queremos proporcionar capacitação para

quem já está no mercado ou precisa ser

recolocado, como forma de criar e explorar

novas oportunidades. Estamos vivendo um

cenário de incertezas e buscar novas

alternativas de se aprimorar

profissionalmente é uma forma de superar

esse momento”, destaca o prefeito José

Auricchio Júnior.

Projeto
#CulturaemCasaSA
oferece música,
literatura e teatro
online
(/index.php/secoes/
cultura-
lazer/item/15524-
projeto-
culturaemcasasa-
disponibiliza-
musica-literatura-
teatro-pela-internet)
Mai 22, 2020 Publicado em Cultura & Lazer

(/index.php/secoes/cultura-lazer) Comente!

(/index.php/secoes/cultura-lazer/item/15524-

projeto-culturaemcasasa-disponibiliza-musica-

literatura-teatro-pela-

internet#itemCommentsAnchor)

O projeto #CulturaemCasaSA, que

disponibiliza uma extensa programação

gratuita nas redes sociais, prossegue nesta

semana. Música, teatro, cinema, artes e

literatura são algumas das atrações que

poderão ser conferidas pelo público. O

projeto é uma iniciativa da Secretaria de

Cultura de Santo André neste período de

isolamento social.

São produções dos diversos espaços da

pasta, feitos remotamente, e conteúdos de

projetos como Santo André Múltiplos Tons

e Festival Multicultural. A programação

traz ainda série de lives e trabalhos de

parceiros culturais e outros parceiros. Todo 
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Todos os 33 cursos serão ofertados

gratuitamente a munícipes e estudantes da

USCS e terão certificado de conclusão. A

carga horária varia de uma a 20 horas.

Após a inscrição, o participante terá 60

dias para concluir o curso.

 “É preciso se preparar para conquistar as

melhores oportunidades e ampliar

possibilidades, principalmente diante de

um momento como este”, ressalta o reitor

da universidade, Marcos Sidnei Bassi.

COMO SE INSCREVER

A educação a distância possibilita

oportunidade de especialização e

crescimento com a praticidade de estudar

onde e como quiser. A grade completa de

cursos com informações e conteúdo está

disponível no site

www.posuscs.com.br/capacita-sao-

caetano-a-distancia, onde o candidato já

pode fazer a inscrição.

Entre as opções, há cursos de Escrita

Criativa, Assistente Administrativo,

Atendimento à População, Auxiliar em

Almoxarifado, Auxiliar de Contabilidade,

Excel, Fidelização de Clientes Gestão de

Projetos, capacitação em auxiliares

especializados, cursos na área de

negociação, entre outros.

Após preencher os dados, o participante

receberá, por e-mail, informações e dados

para acessar a plataforma virtual e concluir

seu curso. Após a conclusão será emitido

certificado.

Leia Mais (/index.php/secoes/educacao/item/15525-uscs-lanca-capacita-sao-caetano-com-cu

o conteúdo está reunido na agenda

cultural, disponível em:

https://bit.ly/culturaemcasaSA. No site, é

possível acessar o link para transmissão de

cada atração.

A programação do fim de semana terá, no

sábado (23), às 18h, o #OssanoSofá, com

participação do maestro Abel Rocha, que

apresentará a Sinfonia n. 9 em Mi Bemol

Maior, Op. 70, de Dimitri Shostakovich. A

obra foi gravada pela Orquestra em 2016.

No domingo, o #OssaaosDomingos, terá a

participação do contra-baixista Thiago

Hessel, que executará a obra Suiíte Im

Alten Stil – Gavotel’, de Hans Fryba, às 14h,

e o percussionista Leandro Lui, que

apresentará Variations on a Ghanaian

Theme, de Daniel Levitan.

O violinista Wellington Oliveira será o

convidado do #MúsicosdaOssa na próxima

segunda-feira (25), às 12h. Às 18h, ele fará

uma sugestão ao público no #DicadaOssa.

Às 16h, o #AcervoELD apesentará o

espetáculo Terra que Deságua, resultado

da pesquisa em danças brasileiras,

contemporâneas e orientais do Núcleo de

Adultos da Escola Livre de Dança de Santo

André realizada em 2018. No mesmo

horário, o #ELTemCasa exibirá a matéria

Voz, Descoberta Sonora e Palavra

Memória.

Na próxima terça (26), às 12h, no

#DestaquesdoAcervo, a Casa do Olhar

destaca as obras da artista Maria

Auxiliadora. E às 18h, no #OssanoSofá, o

maestro Abel Rocha convidará o público

para assistir ao documentário sobre os 30

anos da Sinfônica de Santo André,

realizado em 2018. A playlist será exibida

em seguida. 
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A violinista Wanessa Dourado é a

convidada do #MúsicosdaOssa, na quarta

(27), às 12h e do #DicasdaOssa, às 18h. O

#AçãoTerritorial, às 16h, contará com

participação de Gabriel Ferraz, morador do

bairro Cidade São Jorge, que discorrerá

sobre O que é Cultura?, e a Ocupação na

Praça do Jardim Ana Maria. E às 18h, o

#MuseuemCasa exibirá a agravação de

Fátima, a fiandeira, poesia sofi, com a Cia.

Os Rouxinóis.

A aula n. 2 de A Formação do pós-

modernismo, de Guilherme Wisnik, com

reflexões sobre temas da atualidade no

circuito da arte contemporânea

selecionados pela Casa do Olhar, será

exibida na próxima quinta (28), às 12h, no

#Navega. Neste dia, o #QuintasLáemCasa

terá, às 15h, TV Loninha apresenta

Brancoleta, e às 18h, a apresentação do

grupo Alma Latina.

Ainda na quinta, às 16h, o #AcervoELCV

exibirá O Estranho, do curso Orson Welles,

realizado em 2016, com Milton Biscaro,

supervisor pedagógico da Escola Livre de

Cinema e Vídeo. E às 18h, será realizado

mais um #CineOssa.

O #SextaDeHistórias, na próxima sexta

(29), a partir das 8h, terá contação de

histórias infanto-juvenis com a

participação de Katia Almeida, Luciana

Tavares, Tatiane Cordeiro e Ruymar

Marazo, além da participação de Fátima

Carvalho, que apresentará ‘As mentiras

que os homens contam’, baseado na obra

de Érico Veríssimo.

Também na sexta-feira O flautista Danilo

Lopes participa do #Músicos da Ossa, às

12h, e do #DicasdaOssa, às 18h. às 16h, o

#ParceirosGICA, mostrará o vídeo dos 30 
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anos do Grupo Back Spin Crew, gravado no

Parque Central, em 2014. E o #AcervoELT

apresentará a gravação do espetáculo

Osvaldo Raspado no Asfalto, de 2003. E a

jornalista Olga de Favari, apresentará

Narrativas, às 18h, no #Contodas6.

Lives – A série de lives da semana terá

neste sábado (23), às 15h, a apresentação

do músico Léo Oliveira, e às 20h, mais um

Cultivedub Live Selection, com o melhor

reggae com Rafael Sterzek, ambas do

#FortaleçaaCenaSA. Na segunda-feira, às

15h, o #ELT30anos, contará com a aula

pública do Núcleo Estudo Crítico das

Políticas Públicas da Escola Livre de Teatro

(ELT).

As lives continuam na terça-feira, às 10h,

com a série #vitrineandreense e a

participação de Matheus Deak Music &

Gear, que apresenta informações sobre

equipamentos, discos e apresentações aos

apreciadores de música pesada. Às 16h,

Giovana Flaminio faz apresentação de yoga

e o uso de cristais. Também às 16h, o

#ELTemCasa terá mais uma aula do Núcleo

Estudo Crítico das Políticas Públicas em

Cultura, da Escola Livre de Teatro (ELT).

Na quarta-feira, às 16h, o #ELTemCasa

trará a apresentação do Núcleo Percussão,

a Música dos Tambores, do Núcleo de

Musicalização, a partir das culturas

originais do Brasil, com a professora

Valquiria Rosa, da ELT. A série continua na

quinta-feira, às 16h, com a aula do Núcleo

de Dramaturgia da ELT, com a professora

Dione Carlos.

Leia Mais (/index.php/secoes/cultura-lazer/it
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São Caetano concede Cartão Merenda
Escolar para 22 mil alunos
(/index.php/secoes/cidade/item/15523-sao-
caetano-concede-cartao-merenda-escolar-
para-22-mil-alunos)
Mai 22, 2020 Publicado em Cidades (/index.php/secoes/cidade) Comente!

(/index.php/secoes/cidade/item/15523-sao-caetano-concede-cartao-merenda-escolar-para-22-mil-

alunos#itemCommentsAnchor)

Leia Mais (/index.php/secoes/cidade/item/15523-sao-caetano-concede-cartao-merenda-escol

Sto.André oferece plataforma para
estimular empresas
(/index.php/secoes/cidade/item/15522-sto-
andre-oferece-plataforma-para-estimular-
empresas)
Mai 22, 2020 Publicado em Cidades (/index.php/secoes/cidade) Comente!

(/index.php/secoes/cidade/item/15522-sto-andre-oferece-plataforma-para-estimular-
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Farmácia de Alto Custo celebra 1 ano, com
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Governo federal pagará a primeira parcela
dos R$ 60 bi aos Estados até 30 de maio
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Mais ...

Elegante, extravagante e único: o novo Porsche 911 Targa

(/index.php/secoes/autos/item/15519-elegante-extravagante-e-unico-o-novo-porsche-

911-targa)
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Uso da cloroquina dependerá de médico e paciente, diz Ministério da Saúde
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Interior e litoral veem avanço alarmante de casos e mortes por Covid-19

(/index.php/secoes/saude/item/15517-interior-e-litoral-veem-avanco-alarmante-de-

casos-e-mortes-por-covid-19)
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(/index.php/secoes/politi/item/15516-sabesp-beneficia-17-6-mil-pessoas-com-doacao-

de-caixas-d-agua)





http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?format=feed
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/autos/item/15519-elegante-extravagante-e-unico-o-novo-porsche-911-targa
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/saude/item/15518-uso-da-cloroquina-dependera-de-medico-e-paciente-diz-ministerio-da-saude
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/saude/item/15517-interior-e-litoral-veem-avanco-alarmante-de-casos-e-mortes-por-covid-19
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/politi/item/15516-sabesp-beneficia-17-6-mil-pessoas-com-doacao-de-caixas-d-agua
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/saude/item/15518-uso-da-cloroquina-dependera-de-medico-e-paciente-diz-ministerio-da-saude
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/saude/item/15517-interior-e-litoral-veem-avanco-alarmante-de-casos-e-mortes-por-covid-19
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/politi/item/15516-sabesp-beneficia-17-6-mil-pessoas-com-doacao-de-caixas-d-agua


22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 13/24

Pagina 1 de 981

Inicio Ant 2 (/index.php/secoes?limit=14&start=14)

3 (/index.php/secoes?limit=14&start=28) 4 (/index.php/secoes?limit=14&start=42)

5 (/index.php/secoes?limit=14&start=56) 6 (/index.php/secoes?limit=14&start=70)

7 (/index.php/secoes?limit=14&start=84) 8 (/index.php/secoes?limit=14&start=98)

9 (/index.php/secoes?limit=14&start=112)

10 (/index.php/secoes?limit=14&start=126)

Próx (/index.php/secoes?limit=14&start=14)

Fim (/index.php/secoes?limit=14&start=13720)

Destaques

(/index.php/secoes/negocios/item/15527-micro-e-pequenas-empresas-poderao-adiar-

pagamento-do-simples-nacional)

1



http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=14
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=28
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=42
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=56
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=70
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=84
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=98
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=112
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=126
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=14
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes?limit=14&start=13720
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/negocios/item/15527-micro-e-pequenas-empresas-poderao-adiar-pagamento-do-simples-nacional


22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 14/24





22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 15/24





22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 16/24

(/index.php/secoes/negocios/item/15526-uso-do-cartao-legal-ajuda-a-prevenir-a-

disseminacao-do-coronavirus)



http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/negocios/item/15526-uso-do-cartao-legal-ajuda-a-prevenir-a-disseminacao-do-coronavirus


22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 17/24





22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 18/24





22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 19/24

(/index.php/secoes/educacao/item/15525-uscs-lanca-capacita-sao-caetano-com-

cursos-a-distancia)



http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/educacao/item/15525-uscs-lanca-capacita-sao-caetano-com-cursos-a-distancia


22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 20/24





22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 21/24





22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 22/24

(/index.php/component/banners/click/16)

Visite-nos no Facebook



http://www.folhadoabc.com.br/index.php/component/banners/click/16


22/05/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 23/24

1 amigo curtiu isso

FOLHA DO ABCFOLHA DO ABC
1.698 curtidas1.698 curtidas

Curtir Página Enviar mensagem

Sobre a Folha

 História (/index.php/historia)

 Missão (/index.php/missao)

 Visão (/index.php/visao)

 

Contato

Rua João Pessoa, 483, Centro - São Bernardo do Campo - SP, 09715-001

+55 11 4122-1144

+55 11 4122-1858

About 13 minutes ago (http://twitter.com/folha/status/1263880680095854592)

ATENÇÃO: O maior estudo já feito, com mais de 96 mil pessoas internadas

com Covid-19 em 671 hospitais de seis conti… https://t.co/0cIErmbtvq

(https://t.co/0cIErmbtvq)
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