
Santo André enviou, nesta sexta-
feira (24), 50 mil itens, cerca de 10 
toneladas de alimentos e mais de 6 mil 
litros de água para as vítimas das chu-
vas no litoral norte paulista. O Fundo 
Social de Solidariedade de Santo André 
encabeçou a campanha de arrecadação, 
que só foi possível a partir da doação 
dos munícipes nas Lojas Solidárias – 
localizadas nos quatro shoppings cen-
ters da cidade – e de parceiros. Entre 
os itens doados estavam peças de ves-
tuário masculino, feminino e infantil; 
roupas de cama, mesa e banho; fraldas, 
kits de higiene e limpeza, entre outros. 
Foram enviados também pacotes de ra-
ção para animais.

Rússia e Ucrânia completaram 
nesta sexta-feira (24) um ano de con-
flito. Milhares de vidas foram ceifadas, 
milhões de pessoas tiveram de deixar 
suas casas para tentar a vida em out-
ros países e milhões de crianças aban-
donaram as escolas. A cada incursão 
russa em território da Ucrânia ao longo 
destes 12 meses de conflito, alianças e 
acordos internacionais tiveram de se 
rearranjar. Americanos e europeus, que 
vinham de anos de distanciamento e 
atritos, reaproximaram-se com rapidez 
em torno da Otan para dar suporte à 
Ucrânia e conter o avanço russo rumo 
o Ocidente.

SÁBADO E DOMINGOwww.diarioregional.com.br       

 

Ano 31         Nº 4894 R$ 2,0025 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023

Angelo Baima/PSA Divulgação

Divulgação/PMD

Página  2

Página  5

Página  5

Projeto que prevê 
mapeamento de áreas 

de risco está parado 
há um ano na Alesp

Primeiro ônibus 
100% elétrico de 
Mauá começa a 

circular na segunda

Secretaria de 
Educação readequa 

alimentação da 
rede municipal

EM SÃO PAULO

MOBILIDADE

RIBEIRÃO PIRES

Sol com 
algumas 
nuvens. 

Chove rápido 
durante 

o dia 
e à noite.

Sábado

30º

19º

 Índice
Política................................2
Nacional.............................3
Economia.............................4
Minha Cidade..............................5
Mundo/Veículos........................6
Classificados.............................7 e 8

Divulgação

Página  3

O Audi TT encerra 
sua trajetória com 

a Final Edition, 
já em pré-venda 
no Reino Unido

Levantamento do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) revela 
que 4.218 pessoas morreram em desl-
izamentos no Brasil nos últimos 35 
anos. Para pesquisadores, o número 
- que não inclui inundações e outros 
eventos associados - expõe problema 

Nas últimas três décadas, deslizamentos 
mataram mais de 4 mil pessoas no Brasil 

histórico de falta de ação para preven-
ção e redução de riscos no país, espe-
cialmente na região Sudeste, que con-
centra a maioria das vítimas, a exemplo 
do recente caso no litoral norte de São 
Paulo, que deixou 54 mortos, além de 
desaparecidos. Segundo pesquisadores 
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S.André envia 50 mil 
itens e 10 toneladas 
de alimentos para 
vítimas das chuvas

Com milhares de 
mortos e refugiados, 

guerra na Ucrânia 
completa um ano

LITORAL NORTE

INTERNACIONAL

Presidente do Fundo, Ana Carolina Serra agradeceu a solidariedade nas doações e a confiança

Luiz Fernando é autor do projeto

DIADEMA - Prefeitura cria Comitê de Monitoramento de Ações Preventivas no período de chuvas

Para professor da Universidade Federal do ABC,  o alto número de mortes é causado por problema estrutural: “o risco é uma questão social”
do tema, ações de redução de riscos em 
áreas vulneráveis são urgentes diante 
da alta ocupação urbana em áreas de 
encosta em Estados como São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, dentre 
outros. Professor e coordenador do 
Laboratório de Gestão de Riscos (Lab-

GRis) na Universidade Federal do ABC 
(UFABC), Fernando Rocha Nogueira 
diz que o alto número de mortes é 
causado por um problema estrutural. 
“O risco é resultado da forma de que se 
ocupa, usa e se constrói as cidades. Isso 
que gera o risco, não é a chuva. O risco é 

uma questão social.” O professor apon-
ta que se trata de um problema social, 
pois a ocupação de encostas é em parte 
uma consequência do encarecimento 
do custo de vida em áreas mais seguras. 
”Originalmente, a população caiçara 
não morava no morro.”

ADEUS POR CIMA

Nas duas décadas e meia de história, o TT sempre 
foi referência em esportivos de alto desempenho
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Projeto que prevê mapeamento de áreas 
de risco está parado há um ano na Alesp
Autor da propositura, Luiz Fernando afirma que projetos precisam ser levados mais a sério para que vidas não sejam perdidas

n ENTRE ASPAS

O PL precisa ser aprovado, 
porque, do contrário, a vida 
dessas pessoas estará nas 
mãos dos deputados estaduais

Luiz Fernando Teixeira 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Projeto de lei (99/2022) de 
autoria do deputado estadual 
Luiz Fernando Teixeira (PT/
SP) que prevê mapeamento, 
zoneamento e levantamento 
cadastral de áreas de risco e 
de moradias está parado na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp) desde março de 
2022. Segundo o parlamen
tar, se a propositura já tivesse 
sido aprovada, poderiam ter 
sido evitadas as mortes e a 
destruição por conta das chu
vas no litoral norte. “O mo
mento é muito triste. Muitas 
vidas ceifadas com as chu
vas e é fato que estas mortes 
poderiam ser evitadas. O mais 

triste é isso”, destaca. 
O Ministério Público de 

São Paulo (MPSP) anunciou 
que vai apurar a eventual re
sponsabilidade dos gestores 
locais na potencialização dos 
danos causados pelas chuvas 
intensas que atingiram o lito
ral norte. Entre os pontos que 
serão apurados está a falta de 
iniciativas na remoção de mo
radores de áreas de risco. En
tretanto, para Luiz Fernando, 
o Estado é omisso. 

“Áreas de risco costumam 
desabar, soterrando mui
tas famílias, como foi o caso 
agora, sobretudo em Ber
tioga. Muitas famílias soter
radas. Muitas vidas ceifadas 
em virtude desse excesso de 
chuvas que caiu no litoral. 
Infelizmente, o Estado omis
so. É fato que a Assembleia 
também. O projeto (que apre-
sentei) está há um ano trami
tando, sequer sendo votado, 
porque hoje quem determina 
a quantidade de projetos que 
serão votados costuma ser 
o governador e, pasmem, de 
todos os projetos aprovados, 
99,9% são vetados”, afirma.

Para exemplificar, Tei

Câmara aperfeiçoa lei que proíbe a venda de “armas de brinquedo” em Diadema
A Câmara de Diadema 

aperfeiçoou a legislação mu
nicipal que proíbe a venda, na 
cidade, de réplicas de armas 
de fogo com cores e formas 
semelhantes aos de armas 
verdadeiras. O Legislativo 
aprovou nesta semana, em 
segunda e definitiva votação, 
projeto assinado pelo vereador 
Josa Queiroz que altera a lei 
municipal 1.430/1995, a qual 
visa coibir o comércio desses 
artefatos e, com isso, seu uso 
para praticar crimes.

O texto substitui a ex
pressão “arma de brinquedo” 
por “réplica ou simulacro” na 
lei municipal 1.430/95. Tam
bém prevê sanções àqueles 

xeira cita projeto de 2010 da 
exdeputada Ana do Carmo 
(PT) que versa sobre o mesmo 
tema, o qual foi aprovado e 
vetado pelo governador.  “Di
gase de passagem, em 2010 
a então deputada Ana do Car
mo aprovou um PL que tam
bém determinava ao governo 
fazer esses estudos e análises 
geológicas, além de monitora
mento, dessas áreas de risco, 
assim como meu projeto. 

No caso da deputada Ana do 
Carmo, chegou a ser aprova
do eo projeto na Assembleia. 
Porém, o então tucano, gover
nador José Serra, o vetou. Se
ria ele o responsável por essas 
mortes?”, questiona.  

Segundo o deputado, os 
projetos de lei precisam ser 
levados mais a sério na Alesp, 
para que vidas não sejam per
didas. “É fato que se precisa 
dar um basta. O poder públi
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co precisa agir. Se antecipar. 
Esse PL 99/2022 precisa ser 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa, porque, do con
trário o sangue, a vida dessas 
pessoas estará nas mãos dos 
deputados estaduais.”

Luiz Fernando comple
menta que o governo do 
Estado tem a obrigação e o 
dever de fazer um estudo geo
lógico aprofundado, além de 
o monitoramento constante 
para que mais nenhuma vida, 
no Estado de São Paulo, seja 
ceifada em virtude de desliza
mentos. “Precisamos ir para 
cima, porque senão nós ser
emos responsáveis também 
por perdas de nosso povo, 
sobretudo, vítimas de des
lizamentos.” 

Boletim divulgado pelo 
governo do Estado nesta sex
tafeira (24), às 13h, confir
mava 54 óbitos, sendo 53 em 
São Sebastião e um em Uba
tuba. Quarenta e sete corpos 
já foram identificados e lib
erados para o sepultamento. 
São 16 homens adultos, 16 
mulheres adultas e 15 crian
ças. Na região há 2.251 desa
lojados e 1.815 desabrigados.

Thiago Auricchio luta pela regulamentação 
da lei que prevê o combate da violência 

sexual em bares e casas noturnas
Depois da publicação da lei 

que criou protocolo similar ao 
“No Callem” em São Paulo, o 
deputado estadual Thiago Au
ricchio (PL) segue discutindo 
o tema, agora em busca de 
regulamentação efetiva da 
norma em prol das mulheres.  
A lei 17.635/2023 prevê que 
a empresa enquadrada como 
bar, restaurante, boate, clube 
noturno, casa de espetáculo e 
congêneres, deverá promover, 
anualmente, a capacitação de 
todos os seus funcionários para 
que estejam aptos a identificar 
e combater o assédio sexual e a 
cultura do estupro praticados 
contra a mu lher que trabalha 
ou frequenta esses ambientes. 

“A nova lei diz que decreto 
do governador definirá os cri
térios essenciais à capacitação 
dos funcionários. Assim, ire
mos trabalhar em conjunto 

com o Governo do Estado para 
aperfeiçoamos ainda mais essa 
proposta de combate à violên
cia sexual”, explica o deputado 
estadual, que é autor do Código 
Paulista de Defesa da Mulher. 

A lei, que tem prazo de 
60 dias para entrar em vigor, 
prevê punição para o espaço 
que não realizar a capacitação 
e também a indicação em local 
de fácil visualização do nome 
do funcionário ou funcionária 
responsável pelo atendimento 
à mulher que esteja em situa
ção de risco. “Queremos avan
çar e ampliar essa discussão. 
Conversar com a sociedade ci
vil, para que possamos incluir 
algumas questões vitais na re
gulamentação. São Paulo pode 
e deve ser sempre exem plo em 
medidas protetivas contra as 
mulheres”, destaca o deputado. 
(Reportagem Local)

Filippi deixa o 
hospital e continua 
tratamento em
 sistema homecare

A Prefeitura de Diadema in
formou nesta sextafeira (24), 
por meio de nota, que o prefeito  
José de Filippi Júnior, recebeu 
alta na noite desta quintafeira 
(23) do Hospital do Coração 
(HCor), em São Paulo, onde 
estava internado desde o fim 
de janeiro para tratar de uma 
endocardite bacteriana.

“Filippi está em sua re
sidência, seguindo para uma 
nova etapa da sua recuperação, 
com fisioterapia. Todo trata
mento seguirá em sua casa, 
onde foi montado um sistema 
de homecare”, destaca a nota.

Segundo a administração 
municipal, o prefeito está em 
plena recuperação após passar 
por o procedimento cirúrgico 
para troca de válvula aórtica 
devido à endocardite bacte
riana. Filippi seguirá passando 
por avaliações periódicas de 
seu quadro de saúde.

A endocardite bacteriana  
ocorre quando uma bactéria 
entra na corrente sanguínea 
e viaja para válvulas previa
mente lesionadas, aderin
dose a elas. A doença, em 
sua forma aguda, costuma 
começar subitamente, com 
febre elevada, frequência 
cardíaca acelerada, fadiga e 
dano rápido de uma válvula 
cardíaca. (Reportagem Local)

que descumprirem a lei, as 
quais vão da notificação até o 
fechamento do comércio, nos 
casos de desobediência reit
erada da legislação. Josa argu
menta que, segundo o Institu
to Sou da Paz, quatro em cada 
dez armas apreendidas pela 
polícia em assaltos na Capital 
são réplicas não letais.

“Infelizmente, por conta 
da visão equivocada de al
guns legisladores, cresceu o 
estímulo à comercialização de 
armas de foto e, consequent
emente, a banalização de seu 
uso, seja de armas reais ou 
réplicas, que têm sido uti
lizadas largamente na práti
ca de crimes. Não bastasse 

a questão da segurança, a 
maior preocupação é com 
nossas crianças. A proibição 
busca impedir que as crianças 
tenham acesso a esse tipo de 
equipamento”, alegou Josa.

A proibição não se aplica 
a brinquedos que disparam 
água e espuma, nem a armas 
de pressão ou ar comprim
ido usadas em competições 
de paintball.

n ORDEM DO DIA
Os vereadores de Di

adema também aprovaram, 
nesta quintafeira, outros 
quatro projetos de autoria dos 
vereadores em primeira vota
ção. Assim, essas propostas 

devem retornar ao plenário na 
próxima semana para receber 
o aval definitivo da Câmara. 
É o caso da propositura do 
vereador Jerry Dessone da 
Silva Rego, o Jerry Bolsas, que 
cria o Dia Municipal da Dis
tonia, a ser realizado anual
mente em 10 de maio. 

A distonia – como é chama
da a síndrome neurológica que 
provoca movimentos ou espas
mos involuntários em partes 
do corpo como mãos, pernas 
e olhos – afeta mais de 65 mil 
pessoas no país, segundo a As
sociação Brasileira dos Porta
dores de Distonias. “A consci
entização é importante porque 
quem tem distonia às vezes é 

alvo de bullying, mas quem de
bocha desconhece que aquele 
movimento é involuntário”, 
comentou Jerry Bolsas.

A Câmara também apro
vou em primeira votação 
projeto do vereador Edval 
Tenório Lopes, o Edval da 
Farmácia, o qual aprimora a 
Lei Municipal nº 2.419/2005, 
que institui a Semana de 
Combate à Obesidade Infan
til, a ser realizada anualmente 
em outubro. Segundo a mais 
recente versão do Atlas da 
Obesidade Infantil, do Minis
tério da Saúde, três a cada dez 
crianças de cinco a nove anos 
estão acima do peso no país.

“É cada vez mais comum 

encontrar na rede de saúde 
crianças obesas e com dia
betes. Por isso, é importante 
informar os pequenos e seus 
familiares sobre a importância 
da alimentação correta”, disse 
Edval da Farmácia.

A sessão deu aval ainda 
ao projeto do vereador Jeoa
caz Coelho Machado, o Bo-
quinha, que visa instituir no 
município o casamento comu
nitário, a ser realizado anual
mente e, preferencialmente, 
em dezembro. O casamento 
comunitário tem por objetivo 
formalizar a união matrimo
nial de pessoas de baixo poder 
aquisitivo. (RL)
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Deslizamentos mataram mais de 
4 mil no Brasil nos últimos 35 anos
Situação preocupa no cenário em que eventos climáticos extremos se tornam mais comuns e intensos

Rovena Rosa/Agência Brasil

Até o momento, 54 pessoas morreram no litoral norte

Nos últimos 35 anos , 4.218 
pessoas morreram em des
lizamentos no Brasil, segundo 
levantamento do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT). 
Para especialistas, o número 
 que não inclui inundações e 
outros eventos associados  ex
põe um problema histórico de 
falta de ação para prevenção e 
redução de riscos no País, es
pecialmente na região Sudeste, 
que concentra a maioria das 
vítimas, a exemplo do recente 
caso no litoral norte de São Pau
lo, que deixou 54 mortos, além 
de desaparecidos.

A situação se torna preo
cupante em um contexto em 
que eventos extremos se tor
nam cada vez mais comuns em 
meio ao avanço das mudanças 
climáticas. Segundo pesquisa
dores, ações de redução de ris
cos em áreas vulneráveis são ur
gentes diante da alta ocupação 
urbana em áreas de encosta em 
Estados como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas, dentre outros. 

“Estamos em fevereiro ain
da. Teremos as águas de março 
e abril, com bastante chuva na 
Bahia e em Pernambuco”, des
taca o geólogo e pesquisador 
do IPT Eduardo Macedo, autor 
do levantamento de mortes 

por deslizamentos, que reúne 
dados desde 1988. Em março 
de 2020, mais de 40 pessoas 
foram vítimas de deslizamen
tos na Baixada Santista, por 
exemplo. “Nesse andar de 
mudança climática e eventos 
extremos, vamos ter varias 
vezes, infelizmente.”

Professor e coordenador 
do Laboratório de Gestão de 
Riscos (LabGRis) na Universi
dade Federal do ABC (UFABC), 
Fernando Rocha Nogueira diz 
que o alto número de mortes 
é causado por um problema 
estrutural. “O risco é resultado 
da forma que se ocupa, usa e 
se constrói as cidades. Isso que 
gera o risco. Não é a chuva. O 
risco é uma questão social.”

n ENCOSTAS
O professor aponta que se 

trata de um problema social, 
pois a ocupação de encostas 
é em parte consequência do 
encarecimento do custo de 
vida em áreas mais seguras. 
No caso de São Sebastião,  
litoral norte de São Paulo, por 
exemplo, em vários bairros, 
as áreas planas são limitadas 
às quadras mais próximas da 
orla, que se valorizaram com o 
aumento do turismo nas últi

mas décadas. “Originalmente, 
a população caiçara não mora
va no morro”, pontua.

Embora o ideal fosse reti
rar todas as famílias de áreas 
de alto risco (que são 4 milhões, 
segundo o governo federal), pers
pectiva mais realista e que per
mite atuação mais rápida é de 
melhorias nas infraestruturas 
desses locais, para diminuir a 

vulnerabilidade das residên
cias, em grande parte de uma 
população de baixa renda. 
“Vai colocar essa população 
onde?”, questiona.

O pesquisador destaca 
que o mundo está em um mo
mento de “necessidade urgente 
para se adaptar às mudanças 
climáticas”. “Precisa fortalecer 
os lugares frágeis. Conhecer 

Amazônia/desmatamento: fevereiro tem pior índice de alertas para o mês desde 2015
Dados do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
órgão do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, apontam que os aler
tas de desmatamento na Amazô
nia Legal identificados entre os 
dias 1º e 17 de fevereiro já re
presentam o pior índice para mês 
desde o início da série histórica, 
iniciada em 2015.

Segundo as informações do 

Rovena Rosa/Agência Brasil

ONGs apontam racismo em falta de políticas públicas em áreas de risco

A falta de políticas públicas 
voltadas a atender à demanda 
da população negra e periférica 
que vive em áreas de risco am
biental – como nos locais atingi
dos por deslizamentos de terra 
no litoral Norte de São Paulo – é 
uma opção das administrações 
públicas e demonstra racismo 
ambiental. A avaliação é de es
pecialistas de duas organizações 
da sociedade civil, o Greenpeace 
e o Instituto Polis.

“(O racismo ambiental) está 
muito ligado à segregação e ex
clusão em relação ao direito de 
ter o meio ambiente de deter
minada região equilibrado. A 
gente observa a escolha política, 
o critério para definir locais que 
vão ter políticas públicas e estas 
não conseguem chegar sempre 
à população dos morros, negra 
e periférica”, afirma Rodrigo 
Jesus, da Campanha Clima e 
Justiça, do Greenpeace.

De acordo com Jesus, a falta 
de prioridade das populações 
negra e periférica demonstra 
ainda negligência. “O Poder Pú
blico não dá nível de prioridade 
a essas áreas porque estamos 

falando de locais que, do ponto 
de vista da política institucio
nal, já se acostumaram com 
essa falta de acesso, da ausên
cia de política pública. Há sim 
uma negligência do Poder Pú
blico ali”, acrescenta.

O surgimento do conceito 
de racismo ambiental está liga
do ao movimento dos direitos 
civis nos Estados Unidos, nos 
anos 50 e 60. É utilizado para se 
referir à divisão injusta dos ônus 
da degradação ambiental, que 
recaem sistematicamente sobre 
negros e populações periféri
cas, e à falta de infraestrutura 
destinada aos locais de moradia 
desses grupos, assim como de 
políticas de mitigação dos efei
tos da degradação ambiental. 

Para a pesquisadora e as
sessora do Instituto Polis, Ana 
Sanches, o racismo ambiental 
aparece também na falta de re
presentantes dessas populações 
nas instâncias de poder que de
cidem onde os recursos públicos 
serão empregados e como serão 
combatidos os efeitos das mu
danças climáticas.

“As pessoas que sofrem mais 

e pensar formas de melhorar 
esses pedaços da cidade”, diz. 
Nesse processo, além dos ma
peamentos já existentes, os 
moradores precisam ser alia
dos, para identificar indícios de 
problemas futuros.

Como comparação, Eduar
do Macedo cita que Bertioga, 
município também na região da 
Serra do Mar, recebeu um vo
lume de chuva semelhante ao de 
São Sebastião durante o carna
val, mas não registrou vítimas. 
“Não tem praticamente ocupa
ção em encosta”, afirma. Dessa 
forma, os impactos foram mais 
de alagamentos, inundações e 
afins. “São totalmente fora do 
padrão 600 mm (de chuva). Não 
há morro que aguente.”

Os deslizamentos com 
maior registro de vítimas nas 
últimas décadas ocorreram na 
região Sudeste, em especial na 
região serrana do Rio de Janeiro. 
No ano passado, morreram 241 
pessoas vítimas da chuva em 
Petrópolis. O pesquisador ex
plica que se trata de uma combi
nação das características locais, 
que propiciam um acúmulo de 
nuvens e precipitações frequen
tes, e da alta ocupação urbana 
das encostas, áreas de várzea e 
outras zonas de risco. (AE)

Litoral norte de 
SP: Caixa antecipa 
Bolsa Família e 
Saque Calamidade

A Caixa iniciou, nesta sexta 
(24) a adoção de medidas de 
apoio aos moradores dos mu
nicípios de Bertioga, Caragua
tatuba, Guarujá, Ilhabela, São 
Sebastião e Ubatuba, atingi
dos pelas fortes chuvas. Entre 
as ações, estão Saque Calami
dade do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), 
a retirada antecipada do Bolsa 
Família, o envio de equipes de 
apoio, pausa em contratos ha
bitacionais e condições espe
ciais em linhas de crédito. 

Os contratos de financia
mento de imóveis poderão 
ter uma pausa de até 90 dias, 
caso o contratante assim de
seje, o que deve ser solicitado 
nas agências. As prestações 
serão incorporadas ao saldo 
devedor. O banco também irá 
oferecer suporte imediato aos 
clientes para acionamento de 
seguro habitacional. 

Outra ação que entra em 
vigência, em favor dos mora
dores da região, é a simplifi
cação do acionamento de sin
istros pela Caixa Seguridade, 
com pagamento de indeni
zações para processos de até 
R$ 10 mil do Seguro Residen
cial. O prazo para análise é de 
dois dias úteis, que passam 
a contar a partir do envio do 
orçamento e fotos do imóvel. 
Para seguro de vida, o prazo é 
de três dias úteis após o envio 
do atestado de óbito. (ABr)

Sistema de Detecção de Desmata
mento em Tempo Real (Deter), o 
volume de desmatamento chegou 
a 209 km2 no período, ante 199 
km2 verificados no mês de fever
eiro do ano passado. O volume é 
quase do dobro da área desmata
da em fevereiro de 2015, por ex
emplo, quando o sistema captou 
115 km2 de devastação.

A Amazônia Legal é uma área 

que corresponde a 59% do ter
ritório brasileiro e engloba a to
talidade de oito estados  Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocan
tins  e parte do Maranhão.

Em janeiro, o número do des
matamento tinha registrado forte 
queda em relação ao mesmo mês 
dos anos anteriores. Foram 167 
km2 em janeiro de 2023, diante 

de 430 km2 em janeiro de 2022. 
Os especialistas apontam que 
fatores como forte incidência de 
chuvas podem ter influência nos 
dados, além das ofensivas contra 
os crimes que assolam as florestas. 
Especialistas apontaram a neces
sidade de pelo menos quatro me
ses para avaliar o efeito das ações 
anunciadas pelo governo nas tax
as de devastação florestal

Os alertas do sistema De
ter servem como bússola para 
a questão do desmatamento, 
apontando áreas mais devasta
das e orientando ações de órgãos 
como o Ibama e o Instituto Chico 
Mendes de Biodiversidade

Na semana passada, o novo 
presidente do Ibama, Rodrigo 
Agostinho, afirmou que meta do 
governo é reduzir, pela metade, 

o índice de desmatamento verifi
cado no ano anterior. Agostinho 
disse que o Ibama voltou a atuar, 
após anos de paralisação durante 
a gestão Jair Bolsonaro (PL), mas 
é preciso recuperar a estrutura do 
órgão, que foi esvaziada. O Ibama 
já chegou a ter 2 mil fiscais em 
campo. Atualmente, conta com 
menos de 350 agentes para fiscali
zar o Brasil inteiro. (AE)

As chuvas que atingiram o litoral norte estão entre as maiores tragédias da história de S.Paulo

com os impactos de ausência de 
políticas públicas não são as que 
estão construindo as políticas 
públicas, não são as que estão 
planejando cidades”, diz. Sanch
es questiona, por exemplo, os 
critérios utilizados nos últimos 
anos pelos go vernos para decidir 
os projetos que teriam priori
dade no litoral norte paulista.  

As chuvas que atingiram os 
municípios do litoral norte pau
lista no último fim de semana 
estão entre as maiores tragé
dias da história do estado. Foi 
também o maior acumulado de 
chuva de que se tem registro no 
país, atingindo 682 milímetros 
em Bertioga e 626 mm em São 
Sebastião. (Agência Brasil)

Para Greenpeace, há negligência do Poder Público
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Caro(a) leitor(a), sempre que você recebe algum 
dinheiro extra ou inesperado, provavelmente você 
é afetado pela “contabilidade mental”, mesmo sem 
entender direito o que isso significa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Portanto, se você está com dívidas e recebeu esse 
“presente” extra, o melhor a fazer é quitar suas obrigações e 
sair do vermelho. 

Porém, no sentido contrário, se o presente chega, você não 
tem dívidas e suas finanças estão em ordem, a contabilidade 
mental pode agir positivamente, de forma a lhe ajudar a investir 
ou mesmo tirar aquele sonho do papel.

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

Se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem 
que eu explico. Meu e-mail é falandofacil123@gmail.com, e meu 
site é www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro. 
É formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Banking, MBA 
em Controladoria e Custos e pós-graduado pela PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é planejador financeiro 
especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Entrou dinheiro extra?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Impostos sobre gasolina: ala política do governo pressiona por volta ‘gradual’

A ala política do governo 
Lula quer prorrogar a desone-
ração dos combustíveis, mas 
enfrenta queda de braço com 
a equipe econômica, que argu-
menta não haver espaço fiscal 
para a medida. Uma das ideias 
em estudo é de que a volta da 
cobrança de impostos federais 
seja feita de forma gradual. A 
decisão tem de ser tomada até 
o próximo dia 28, quando ter-
mina o prazo da isenção do PIS/

Cofins para gasolina e álcool.
Outra alternativa em análise, 

segundo apurou o Estadão, é 
prorrogar a desoneração por um 
prazo curto, como por mais dois 
meses, o que daria mais tempo 
para a estatal fazer as mudan-
ças necessárias na política de 
preços da companhia e acom-
panhar a evolução do mercado.

Ontem (24), o vice-presi-
dente Geraldo Alckmin (PSB) 
afir mou que a decisão sobre a 

medida ainda não está tomada. 
“Em relação aos combustíveis, 
ainda não há definição. Vamos 
aguardar a decisão final do 
gover no”, afirmou. 

Segundo apurou a reporta-
gem, Lula – que arbitra a dispu-
ta – deve aguardar o retorno do 
ministro da Fazenda, Fernando 
Haddad, para bater o martelo. 
Haddad está na Índia em reu-
nião do G-20 e chega ao Brasil 
neste sábado, mas só deve retor-

nar a Brasília na segunda-feira.
Lula se reuniu ontem com o 

presidente da Petrobras, Jean 
Paul Prates, no Palácio do Plan-
alto. Estiveram presentes os 
ministros de Minas e Energia, 
Alexandre Silveira; e da Casa 
Civil, Rui Costa, além do secre-
tário-executivo do Ministério 
da Fazenda, Gabriel Galípolo. 
Em entrevista concedida ao Es-
tadão na quinta-feira, o núme-
ro 2 da Fazenda reafirmou a 

Bolsa Família: 1,5 mi de beneficiários 
irregulares serão retirados em março
Segundo o governo, cadastrados têm renda acima da permitida pelo programa federal

O governo vai excluir em 
março mais de 1,5 milhão de 
beneficiários do programa Bol-
sa Família em situação irre-
gular, por terem renda acima 
do limite determinado pelo 
programa social federal. Entre 
essas famílias, 400 mil são 
cadastros unipessoais – pes -
soas que moram sozinhas.

“Agora, em março, vamos 
tirar mais de 1,5 milhão de 
famílias dessas cerca de cinco 
milhões em que estamos fo-
cados. Temos segurança de 
que essas não preenchem os 
requisitos  do programa”, afir-
mou o ministro do Desen vol-
vi mento e Assistên cia So cial, 
Famí lia e Combate à Fome 
(MDS), Wellington Dia s.

Como antecipou o Esta-
dão, o governo vai chamar a 
partir de março 5 milhões de 
pessoas que recebem o Bolsa 
Família para comparecer pre-
sencialmente nas unidades 
dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) 
dos municípios para a revisão 
do cadastro. A estimativa é 
a de que cerca de 1,7 milhão 
(35%) desses beneficiários 
estejam recebendo o auxílio 
de R$ 600 fora das regras, 
por meio de indicativo errado 
de composição familiar.

O grupo de unipessoais 
cresceu de forma explosiva 
nos últimos anos, após o go-
verno de Jair Bolsonaro mu-
dar o desenho do programa 
e fixar piso inicial de R$ 400, 
valor que subiu mais tarde 
para R$ 600. O resultado foi 
um movimento de divisão 
“artificial” das famílias e de 
distorção dos dados do Ca-
dastro Único, que funciona 
como portal de acesso da 
população de baixa renda 
aos programas sociais.

O ministro reforçou que 
o aplicativo do Cadastro Úni-
co agora conta com uma fun-
cionalidade que permite a 
exclusão voluntária de ca-
dastros unipessoais feitos de 
forma irregular. Até a manhã 
de ontem (24), 2.265 pes-
soas pediram para sair por 

Ministros políticos do governo e cúpula do PT travam queda de braço com a equipe econômica; decisão sobre o assunto tem de ser tomada até o dia 28

n O NÚMERO

5 milhões
de pessoas que recebem o 
benefício terão de comparecer 
ao Cras para revisar cadastro

Roque de Sá/Agência Senado

Segundo Dias, 700 mil pessoas entrarão no programa em março

não preencher os requisitos. 
“É um gesto de honestidade e 
acho que mais gente poderia 
copiá-lo”, disse o ministro.

O governo também fará  
trabalho de busca ativa para 
incluir no Bolsa Família pes-
soas que têm direito ao bene-
fício, mas atualmente estão 
fora do programa. 

“Com a busca ativa e a re-
de do Sistema Único de As-
sistência Social, que é muito 
preparada e muito compe-
tente, temos condições agora 
de trazer também para o rece-
bimento quem tem o direito 
e estava na fila, estava fora”, 
disse Dias. “A decisão do 
presidente Lula é dar a mão 
a essas pessoas e trazê-las 
para o programa. Aproxima-
damente 700 mil já entrarão 
agora em março.” (AE)

Aneel mantém  
bandeira verde, e 

conta de luz segue 
sem taxa adicional

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou ontem (24) que vai 
manter a bandeira tarifária 
verde acionada em março. 
Com a decisão, que reflete 
as boas condições de geração 
de energia no país, as contas 
de luz seguem sem cobrança 
adicional no próximo mês.

A bandeira verde está em 
vigor para todos os consumi-
dores desde 16 de abril. Se-
gundo a agência reguladora, 
o patamar “reflete a melhoria 
dos níveis dos reservatórios 
das hidrelétricas, beneficia dos 
com o período de chuvas.”

Em nota, o diretor-geral 
da Aneel, Sandoval Feitosa, 
destacou a relevância da ma-
nutenção da bandeira verde, 
que demonstra oferta de 
eletricidade suficiente para 
atendimento da demanda. 
O sistema de bandeiras “per-
mite que o consumidor con-
heça mensalmente a situação 
da geração de energia”, disse.

O sistema de bandeiras 
tarifárias foi criado em 2015 
para indicar os custos da ge-
ração de energia no país aos 
consumidores e atenuar o 
impacto nos orçamentos das 
distribuidoras de energia.

A bandeira verde, que 
não prevê cobrança adicio-
nal na conta de luz, significa 
que o custo para produzir 
energia está baixo. (AE)
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• Conta Corrente

• Máquina de Cartões

• Cartão Empresarial

• Crédito

• Cobrança

• Investimentos 
  e muito mais

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

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende 

um mundo melhor.

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

Aponte a câmera do 
celular e saiba mais.

posição da equipe econômica a 
favor da reoneração.

Além de discutir os preços 
dos combustíveis, a reunião  
tratou do aumento da partici-
pação do gás natural no pro-
grama de reindustrialização.

Lula avalia que é preciso 
encontrar uma fórmula para 
que os combustíveis não au-
mentem de uma hora para a 
outra por causa do impacto na 
classe média. Na avaliação do 

presidente, a classe média tam-
bém precisa ser “compensada” 
pelo que chama de erros do 
governo de Jair Bolsonaro.

Ministros políticos do gover-
no e a cúpula do PT argumen-
tam que não pode haver reone-
ração agora, neste momento 
de dificuldades na economia. A 
piora das expectativas de infla-
ção para 2023 e 2024 reforça 
a pressão da ala política para 
manter a desoneração. (AE)
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Esse espírito solidário do 
andreense cada vez faz 
mais parte da nossa cidade

Paulo Serra

Espaço reabre ao público neste domingo, a partir das 9h

Reabertura da Chácara Silvestre
tem programação especial

Primeiro ônibus 100% elétrico de 
Mauá começa circular na segunda

Educação de Ribeirão Pires 
readequa merenda escolar

Um dia recheado de atra-
ções culturais e atividades de 
lazer para toda a família. Essa 
é a proposta da Prefeitura de 
São Bernardo para o evento 
de reabertura do Parque Chá-
cara Silvestre, no bairro Nova 
Petrópolis, neste domingo (26), 
a partir das 9h. Após receber re-
vitalização completa por meio 
de parceria junto à iniciativa 
privada, o equipamento históri-
co do município volta a abrir as 
portas à população.

A programação do domingo 
conta com série de atividades, 
entre elas apresentações cul-
turais com as bandas Balaio 
de Baião (forró) e Fizz Jazz, e 
Mariângela Zan e Orquestra de 
Viola Caipira de São Bernardo, 
além de aulas de yoga e zumba, 
atividades recreativas para cri-
anças e jovens, barracas de arte-
sanato e gastronomia. Entre as 
atrações, destaque para visitas 
monitoradas ao casarão, antiga 

Para oferecer mais confor-
to e segurança aos passageiros 
e uma  mobilidade susten-
tável, a Prefeitura de Mauá e 
a Suzantur, concessionária 
do transporte público mu-
nicipal, colocam em circulação 
nesta segunda-feira (27/02) 
o primeiro ônibus 100% elé-
trico da cidade. Inicialmente, 
o veículo vai ope rar sem pas-
sageiros no trajeto da linha 
084 – Zaíra/Terminal Cen-
tral. Após a fase de testes 
terão início as viagens diárias 
com usuários.

“Trata-se de uma luta 
de muitos anos em nossa 
cidade, . Uma bandeira em 
defesa do meio ambiente. É 
uma conquista no processo 
de modernização no trans-
porte coletivo municipal. 
Nosso governo está voltado 
à questão ambiental. Re-
centemente, Mauá foi pre-
miada pelo Instituto Trata 
Brasil em razão dos avanços 

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires serve mais de 13 mil re-
feições diariamente aos 6.900 
alunos matriculados na rede 
municipal. A fim de fortalecer 
uma alimentação de quali-
dade, balanceada e nutritiva, 
como recomenda a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
a Secretaria de Educação e 
Cultura (Secult) deu início 
ao Projeto Me renda, que pro-
moverá uma atualização nos 
horários de alimentação dos 
alunos em toda a rede munici-
pal, que conta com 33 escolas.

O antigo modelo de mer-
enda favorecia a superalimen-
tação dos alunos, que almoça-
vam na escola no início do 
período e comiam frutas ao 
final. Com isso, ao chegar em 
casa, as crianças repetiam a 
refeição principal. Agora, com 
a readequação dos horários, as 
frutas serão servidas no início 
do período, e o almoço ao final. 
É previsto que todas as esco-

residência de veraneio da famí-
lia Simonsen.

“Estamos recuperando e 
devolvendo à população impor-
tantes espaços da cidade, como 
já aconteceu com a Esplanada 
do Paço Municipal, com o 
Teatro Elis Regina e, agora, com 
a Chácara Silvestre. Neste caso, 
estamos preservando um pat-
rimônio histórico do município 
por meio da parceria público-
privada, otimizando recursos 
para ofertar aos moradores op-
ção de lazer e cultura de quali-
dade”, destacou o prefeito Or-
lando Morando.

Serviço – O evento de re-
abertura do Parque Chácara 
Silvestre será realizado neste 
domingo (26/2), a partir das 
9h, com entrada gratuita. As 
atrações estão programadas 
para ocorrer até às 17h. O 
endereço é Avenida Wallace 
Simonsen, 1.800, bairro Nova 
Petrópolis. (Reportagem Local)

nos serviços de coleta e de 
tratamento de esgoto. So-
mos a segunda cidade com 
os melhores índices rela-
cionados a esse assunto na 
região e uma das melhores 
na Região Metropolitana de 
São Paulo”, destacou o pre-
feito Marcelo Oliveira.

Entre as vantagens do 
modelo elétrico estão a 
emissão zero de poluentes 
atmosféricos e nível de ruí-
do bem menor que um ôni-
bus movido a óleo diesel.

O ônibus de chassi e tec-
nologia BYD e carroceria 
Caio é dotado de suspen-
são a ar, wi-fi para internet 
gratuita e carregadores USB 
para celulares e outros dis-
positivos móveis.

Dependendo dos resul-
tados dos testes, a Suzantur 
estuda a possibilidade de 
trazer mais ônibus elétricos 
para operar no sistema mu-
nicipal de Mauá. (RL)

las municipais atualizem os 
horários de merenda no decor-
rer das próximas semanas.

O novo modelo consiste 
em estabelecer uma alimen-
tação de qualidade, adequada 
em quantidade, balanceada, 
sem calorias e com nutrien-
tes suficientes para garantir 
a saúde dos alunos, além de 
reduzir a chance de desen-
volverem sobrepeso e suas 
implicações, como hiperten-
são, asma, diabetes, doenças 
cardiovasculares, entre outras.

“Esse planejamento aten-
de orientação importante da 
OMS. Essa atualização pro-
moverá um bem-estar em 
toda a rede e, juntos, vamos 
fortalecer uma alimentação 
saudável que é preparada com 
carinho por todos os nossos 
agentes escolares”, destacou  a 
chefe de unidade de segurança 
alimentar, Silvana Mieza, res-
ponsável pelo projeto.  (Re-
portagem Local

@SUPERPETSHOUSE

Pet Sitter
Dog Walker

Acessórios; Petiscos; Rações

11 95784 - 8624

Banhos a partir 

de R$ 40,00

Play Pet / Hospedagem

Banho e Tosa / Estética Pet

Avenida Alda, 563 - Centro - Diadema / SP 

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

Período de Chuvas: Diadema 
cria Comitê de Monitoramento 

de Ações Preventivas
A Prefeitura de Diadema 

criou Comitê Intersecre-
tarial de Monitoramento de 
Ações Preventivas, que vai 
funcionar durante o período 
de chuvas de verão. O grupo 
terá a missão de adotar medi-
das preventivas e ações para 
eventuais intercorrências por 
causa das chuvas.

O grupo, instituído pelo 
decreto Nº 8.258 de 24 de fe-
vereiro de 2023, terá nove in-
tegrantes de várias secretarias 
da administração. Reuniões 
periódicas serão realizadas 
para avaliação dos trabalhos 
executados pelo comitê.

Diadema foi atingida por 
fortes chuvas nas últimas 
semanas, que provocaram 
alagamentos, pontos de des-
lizamentos de terra e queda 
de árvores. Não houve víti-
mas nas ocorrências.

Conforme o decreto assi-
nado pela prefeita em exercí-
cio, Patty Ferreira, ficará sob 
responsabilidade do Comitê 
Intersecretarial de Monitora-
mento de Ações Preventivas:

4 Adotar as medidas ne-
cessárias ao bom andamento 
dos trabalhos preventivos e 
de socorro realizados pela Co-
ordenadoria Municipal e  Pro-
teção e Defesa Civil e demais 
órgãos públicos;

4 Definir a estratégia de 
Comunicação Social para 
difusão de informações à pop-
ulação sobre alertas de riscos e 
medidas preventivas;

4 Estabelecer o fluxo de 
informações entre os diver-
sos órgãos públicos empen-
hados nas ações de Proteção 
e Defesa Civil;

4 Elaborar escalas de 
plantões das equipes de atendi-
mento emergencial;

4 Promover a atualização 
dos termos e regulamentações 
da legislação municipal relativa 
ao Sistema Municipal de Pro-
teção e Defesa Civil, bem como 
do Plano Municipal de Con-
tingência e seus correlatos; 

4 Deliberar sobre quaisquer 
temas relacionados às ações 
preventivas e de socorro a ser-
em adotadas no município de 
Diadema durante o período das 
chuvas de verão, observadas as 
competências, orientações 
e diretrizes das Coordena-
dorias Municipal, Estadual e 
Nacional de Proteção e Def-
esa Civil, nos termos da Lei 
Federal nº 12.608/2012, que 
institui a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil.

O diademense tem à dis-
posição dois telefones para ca-
sos de emergência ou socorro: 
199 e 4072-9239. (RL)

S.André envia 50 mil itens e 10 t de 
alimentos para o litoral norte de SP

Donativos para famílias foram arrecadados nas Lojas Solidárias e por parceiros

Em apenas uma semana, a 
campanha do Fundo Social de 
Solidariedade de Santo André 
para ajudar as vítimas das chu-
vas no litoral norte de São Paulo 
conseguiu angariar, aproxima-
damente, 50 mil itens, cerca 
de 10 toneladas de alimentos e 
mais de 6 mil litros de água.

Depois de servir como base 
para hospital de campanha 
que salvou milhares de vidas 
no enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, o Ginásio Laís 
Elena, dentro do Complexo 
Esportivo Pedro Dell’Antonia, 
teve nesta sexta-feira (24) fi-
nalidade social: serviu como 
ponto de chegada, separação 
e partida das doações que vão 
ajudar as cidades atingidas pe-
los deslizamentos e enchentes 
do último fim de semana.

O Fundo Social encabeçou 

a ação, que só foi possível a par-
tir da doação dos munícipes nas 
Lojas Solidárias – localizadas 
nos quatro shoppings centers 
da cidade – e de parceiros. En-
quanto equipes do programa 
Santo André Solidária ficaram 
responsáveis pela separação das 
roupas e demais itens, o Banco 
de Alimentos fez a triagem dos 
não-perecíveis que chegarão às 
cidades do litoral norte.

“Quero agradecer toda a 

solidariedade nas doações 
que estamos recebendo nas 
Lojas Solidárias e das empre-
sas, e também a confiança e 
credibilidade no nosso trab-
alho”, destacou a primeira-
dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Ana 
Carolina Serra.

 n DOAÇÕES
Entre os 50 mil itens doa-

dos estavam peças de vestuário 

masculino, feminino e infantil; 
roupas de cama, mesa e banho; 
fraldas, kits de higiene e limpe-
za, entre outros. Já as 10 tone-
ladas de alimentos contem-
plavam cestas básicas e outros 
tipos de não-perecíveis. Foram 
enviados também pacotes de 
ração para animais.

Os donativos seguiram 
em dois caminhões do Fun-
do Social de Solidariedade 
para o Fundo Social de São 
Paulo, que levará as doações 
para as vítimas. “Esse es-
pírito solidário do andreense 
cada vez faz mais parte da 
nossa cidade. Essas tragédias 
lamentavelmente acon tecem. 
A gente fica muito triste e 
sensibilizado com isso, e sem-
pre que chamada, por meio 
da estrutura do Santo André 
Solidária, nossa cidade re-
sponde e faz diferença nas vi-
das dessas pessoas”, afirmou 
o prefeito Paulo Serra.

A arrecadação segue nas 
Lojas Solidárias nos shop-
pings ABC, Atrium, Grand 
Plaza e Shoppinho, diaria-
mente, no horário de funcio-
namento dos centros comer-
ciais. (Reportagem Local)

Angelo Baima/PSA

Campanha de arrecadação continua no município
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Querra na Ucrânia, que deixou 280 mil mortos 
em um ano, une Otan e aproxima Rússia e China
Americanos e europeus, que vinham de anos de distanciamento e atrito, reaproximaram-se com rapidez em torno da Otan

A guerra na Ucrânia com-
pletou um ano nesta sexta-fei-
ra (24) com americanos e euro-
peus cada vez mais envolvidos 
no conflito, e uma tensão cada 
vez maior dos Estados Uni-
dos com Rússia e China, rivais 
históricos que voltam a se ali-
nhar. A guerra deixou mais de 
280 mil mortos em ambos os 
lados, segundo estimativas, 
e 13 milhões de pessoas dei-
xaram suas casas na Ucrânia. 
O conflito também popula-
rizou os drones suicidas.

No aniversário da invasão 
da Ucrânia pela Russia, o 
presidente Volodymyr Zel-
enskyy entregou prêmios  e 
concedeu títulos honorários 
a militares e civis, além de en-
tregar bandeiras de batalha às 
unidades militares das Forças 
Armadas e brigadas de assalto 
da “Guarda Ofensiva”.

A cada incursão russa em 
território da Ucrânia ao longo 
destes 12 meses de conflito, 
alianças e acordos internacio-
nais tiveram de se rearranjar. 
Americanos e europeus, que 
vinham de anos de distan-

ciamento e atritos durante o 
mandato de Donald Trump 
em Washington, reaproxima-
ram-se com rapidez em torno 
da Otan para dar suporte à 
Ucrânia e conter o avanço rus-
so rumo o Ocidente.

O apoio aberto a Kiev - algo 
que nem sequer parecia próxi-
mo antes da invasão - mate-

rializou-se de maneira mais 
simbólica na segunda-feira, 
quando o presidente dos EUA, 
Joe Biden, fez uma visita-
surpresa à Ucrânia, em rara 
aparição de um chefe de Es-
tado americano em uma zona 
de guerra onde os EUA ou seus 
aliados não têm controle sobre 
o espaço aéreo.

“Um ano depois, Kiev está 
em pé”, disse Biden em um dis-
curso na capital ucraniana, ao 
lado de Zelenski. “A Ucrânia está 
em pé. A democracia está em pé. 
Os americanos estão com vocês, 
e o mundo está com vocês.”

n GASTOS
Porém, o apoio da aliança 

Presidência da Ucrânia/Fotos Públicas

Nesta sexta, presidente Volodymyr Zelenskyy concedeu títulos honorários a militares e civis

não se limitou a declarações 
e reprimendas diplomáti-
cas. Só em ajuda militar, os 
EUA enviaram US$ 25 bi-
lhões (R$ 129 bilhões), segun-
do balanço do Departamento 
de Estado americano. A conta 
não considera gastos com aju-
da humanitária e financeira 
o que elevaria o valor total a 
quase US$ 50 bilhões (R$ 258 
bi), de acordo com estimativas 
do Council of Foreign Rela-
tions, nem soma os valores dos 
tanques e blindados prometi-
dos no começo do mês.

Ao todo, os países da Otan 
enviaram mais de US$ 80 bi-
lhões (R$ 413 bi) em 2022, se-
gundo o Kiel Institute for the 
World Economy, um centro de 
estudos alemão. O volume de 
recursos e armamentos levou 
alguns analistas a considerar 
que o conflito na Ucrânia se 
transformou em uma guerra 
por procuração da Otan, com o 
objetivo de conter a Rússia.

Em contrapartida, há 
quem defenda que os envios 
feitos pela aliança atlântica 
sejam apenas o meio ne-

cessário para Kiev manter a 
soberania de seu território, 
diante da agressão de uma 
potência militar, que fere o 
direito internacional. A Otan 
está sendo reconstruída para 
deter a Rússia em tempos de 
paz e responder com força as-
sim que ela ameaça invadir o 
território de seus membros. 
“Estamos aprimorando rapi-
damente a prontidão de nos-
sas forças”, disse à revista The 
Economist o general britânico 
Sir Tim Radford, segundo na 
cadeia de comando do Exér-
cito britânico. 

O patamar atual de coop-
eração da Otan com a Ucrânia 
não foi instantâneo e uni-
forme. A construção da frente 
de apoio passou por longas 
rodadas de negociação entre 
os líderes de vários países, a 
fim de superar preocupações 
que iam de novos avanços da 
Rússia contra a Europa central 
a outras represálias, como o 
corte do fornecimento de gás 
natural na Europa. Porém, os 
temores foram superados di-
ante da ameaça russa. (AE)

O Audi TT encerra sua trajetória com a Final Edition, já em pré-venda no Reino Unido

DANIEL ALVES
AutoMotrix Despedida com estiloPor 25 anos, o Audi TT foi 

ícone estético incontestável no 
segmento de carros esportivos. 
Para comemorar sua história de 
sucesso, a marca das quatro ar-
golas está lançando uma edição 
derradeira no Reino Unido, onde 
o esportivo alemão sempre teve 
um dos mercados mais expressi-
vos. Não se sabe se existirão Final 
Edition para outros mercados, 
mas é confirmado que o ano/
modelo 2023 será seu último. 

Com início da pré-venda 
previsto para março, ao preço a 
partir de 41.910 libras esterlinas 
(cerca de R$ 265 mil, sem todas 
as taxas e os impostos de impor-
tação), o TT Final Edition estará 
disponível como cupê ou roads-
ter e também oferecido como 
um TTS de alto desempenho. As 
primeiras entregas aos clientes 
britânicos estão previstas para 
abril deste ano – ainda não está 
confirmado se a edição será ven-
dida no mercado brasileiro. No 
Brasil, além da venda regular, o 
TT participou de várias provas 
de longa duração em campe-
onato nacionais, sempre na 
configuração original, acrescida 
naturalmente da estrutura de 
“gaiola” de segurança interna.

O TT (“Tourist Trophy”, 
referência a uma competição de 
carros e motos promovida pela 
Audi desde 1905, na ilha de Man, 
na Inglaterra) foi apresentado ao 
mundo no Salão do Automóvel 
de Frankfurt de 1995 como o es-
tudo do protótipo Audi TT. Três 
anos depois, o modelo entrou 
em produção em série com ape-
nas pequenas alterações visuais 
em relação ao carro-conceito 
mostrado na Alemanha. O Mk1 
TT é considerado um dos de-
signs mais influentes de todos 

os tempos, e a elegante simpli-
cidade do original ainda pode 
ser vista no modelo atual, 25 
anos depois. 

“Poucos carros resistiram tão 
bem ao teste do tempo quanto o 
TT. As linhas nítidas e inspiradas 
em Bauhaus do cupê esportivo 
parecem tão novas atualmente 
quanto em 1998. Para marcar 
toda essa trajetória, a Final Edi-
tion combina tudo o que nossos 
clientes adoram nesse modelo 
icônico”, destaca Andrew Doyle, 
diretor da Audi Reino Unido.

Concebida para se situar no 
topo da gama de especificações 
TT, a Final Edition é específica 
e tem toques de design exclusi-
vos. A variante é marcada pelo 
pacote de estilo preto com anéis 
e emblemas “Audi”, capas de es-
pelhos, saídas de escape e um 
spoiler traseiro fixo tudo em pre-
to. Os modelos Roadster se ben-
eficiam de barras anticapotagem 
e difusor de vento também com 
acabamento em preto. 

Vidros escurecidos (somente 
no cupê) e pinças de freio ver-
melhas alojadas atrás de rodas 
de liga leve de 20 polegadas e cin-
co raios estilo “Y” em cinza fosco, 
com corte de diamante, comple-
tam a atualização externa. Os 
compradores podem escolher 
entre as cores Tango Red, Glacier 
White e Chronos Grey. 

INTERIOR - No interior, 
uma variedade de recursos adi-
cionais de conforto e conveniên-

cia elevam a cabine focada no 
motorista do TT Final Edition a 
novos níveis. Os apoios de bra-
ços nas portas, maçanetas e nos 
frisos no console central são to-
dos revestidos em couro. Um vo-
lante Alcântara com costura ver-
melha e marcador de doze horas 
é exclusivo da Final Edition, 
juntamente com as inserções 
em Vermelho Tango nos ban-
cos, nas saídas de ar e no console 
central (apenas no cupê).  Ou tras 
melhorias incluem assentos 

com acabamento Alcântara com 
costura vermelha decorativa e fi-
letes nos tapetes na mesma cor. 

O Audi Technology Pack 
vem de série na Final Edition, 
adicionando o MMI Navigation 
Plus com MMI Touch e o Audi 
Connect Infotainment Services 
(com assinatura de 36 meses), que 
permite aos proprietários aces-
sar informações ao vivo, como 
preços de combustível locais e 
previsão do tempo, por meio 
do MMI Conexão de internet 

de alta velocidade do sistema. 
O Comfort & Sound Pack (so-
mente no TTS) é uma atualização 
padrão adicional, trazendo um 
sistema de som Bang & Oluf-
sen, chave avançada, câmera de 
ré e um conjunto de sensores de 
estacionamento.

Para o TT Final Edition, em 
termos de “powertrain”, estão 
disponíveis dois motores a gaso-
lina. Ambos têm como base o 
propulsor 2.0 turbo de quatro 
cilindros, com a variante 40 TFSI 

tendo 200 cavalos de potência e a 
45 TFSI, 252 cavalos. O 40 TFSI 
com tração dianteira usa câmbio 
S tronic de 7 marchas, que apo-
sentou a transmissão manual 
de 6 velocidades. Já o 45 TFSI 
vem com tração integral “Qua-
ttro” como padrão. O TTS “Qua-
ttro” oferece 302 cavalos e inclui 
amortecedores adaptativos, 
en quanto o TT RS 2.5 de cinco 
cilindros produz 394 cavalos. Os 
dois são equipados com a trans-
missão S tronic de 7 marchas. 

Divulgação

Nas duas décadas e meia de história, o TT sempre foi 
referência em esportivos de alto desempenho
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CRECI: 8.242-J

Imóveis

/Anuncie: 4057-9000

Você pode acreditar
www.diarioregional.com.br

diarioregional.com.br - Siga nossas redes sociais

VENDAS

LOCAÇÃO

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Roteiro do Bom Apetite

Serviços Gerais

Sábado e Domingo, 25 e 26 de fevereiro de 2023

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (11)  4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Aberto todos 
os dias, exceto 

às segundas-feiras a noite. 

PUBLICIDADE LEGAL ON-LINE
É NO SITE DO DIARIO REGIONAL

 
Agora você poderá fazer suas 

publicações legais com mais agilidade 
 
- Editais
- Avisos
- Documentos extraviados
- Convocações
- Licenças Ambientais
  e outros
 Tudo isso em um só lugar. Consulte nosso 

Departamento Comercial sem compromisso

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

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br  
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/ SP - CEP: 09911-260 - Fone/ Fax: (11) 4044-3777

INFORME

“A ERGONOMIA ALIADA À ECONOMIA GERA PRODUTIVIDADE E MINIMIZA CUSTOS“
Segundo conceitos da Economia:
Produção: é o processo que combina e transforma os fatores de 
produção no intuito de criar bens ou serviços para serem oferecidos 
ao mercado. 
Produtividade: é o grau de aproveitamento integral dos fatores de 
produção disponíveis. 
Ou seja, para aumentar a produtividade é necessário elevar as quan-
tidades produzidas sem alterar os fatores de produção, ou ainda  a 
quantidade produzida deverá aumentar utilizando-se o mesmo tipo 
de matéria-prima, os mesmos equipamentos, a mesma jornada de 
trabalho, o mesmo operador, etc. As características do produto não 
podem ser alteradas, devem ser mantidas a uniformidade, qualidade, 
etc. 
O que então pode ser modificado para que haja este aumento de 
produtividade é a maneira como se executa o trabalho ? 
É neste ponto que a Ergonomia se faz presente. 
Excetuando-se a produção totalmente automatizada, onde o homem 
não tem participação marcante, verifica-se constantemente que para 
se alterar a maneira de execução do trabalho de modo a que esta 
surta resultados satisfatórios, deparamo-nos com barreiras que ne-
cessitam também de modificação tais como: ferramentas inadequa-
das, ambientes impróprios, postos de trabalho sacrificantes, chefes 
intolerantes e intoleráveis, entre outros. 
Um posto de trabalho é a configuração física do sistema homem-
máquina-ambiente. Ele se assemelha à célula - unidade básica dos 
seres vivos -, tendo o homem como núcleo da mesma. Assim como 
as células formam tecidos e órgãos, os postos de trabalho compõem 
departamentos, escritórios e fábricas. Um bom arranjo e dimensiona-
mento são fundamentais para seu adequado funcionamento. E por 
sua vez, conduz à otimização do sistema produtivo. Para isso, re-
corremos a dois enfoques, básicos: o taylorista e o ergonômico. En-
quanto sob o ponto de vista taylorista, o sistema ótimo é aquele que 
apresenta economia de movimentos, o ergonômico busca reduzir a 
demanda biomecânica e cognitiva.
Quanto ao Custo de Produção este é considerado o dispêndio dos 
fatores de produção. 
Lembrando-se que neste dispêndio também estão incluídos refugos,  
desperdícios, absenteísmo, rotatividade de mão-de-obra.
Nos dias de hoje o funcionário da empresa exige um alto valor de 

Dra. Maristela Duarte Gomes, Fisioterapia e pós-graduada 
em Ergonomia e Marketing. Gerente Comercial do Grupo Biomédic.

investimento passando de “descartável” para patrimônio da empresa. 
Sendo considerada a produção um resultado da ação humana tem-
se que este esforço humano influencia de maneira peculiar o custo 
de produção. 
Mais uma vez se constata a imensa importância da ação humana no 
processo produtivo e sua marcante influência. 
Cabe partindo-se desta premissa a Análise da Tarefa do ponto de 
vista Ergonômico, onde constata-se que há: O Trabalho Prescrito 
(conceito teórico) que é segundo a empresa, a maneira como o traba-
lho deve ser executado, como se utilizam as máquinas, ferramentas, 
equipamentos, etc..
Pode ser representado pelo tempo para cada operação, modos ope-
ratórios, regras a respeitar, etc. E, o Trabalho Real que é o realmente 
executado pelo trabalhador e que jamais corresponde exatamente 
ao prescrito. 
A metodologia ergonômica aparece como instrumento de medida de 
distância entre o Trabalho Prescrito e o Trabalho Real. 
► Cada ser humano é único e torna-se difícil estipular padrões. 
Ele é capaz de criar métodos, modificar atitudes, adaptar instrumen-
tos de trabalho, postos de trabalho, enfim, pode alterar conforme sua 
criatividade, vontade ou necessidade seu método de trabalho. 
Não existindo apenas um modelo de pessoa da mesma forma não 
existirá uma única forma de se realizar uma tarefa. 
Sendo o homem o principal agente de modificações do processo pro-
dutivo, é primordial a análise da execução de sua tarefa segundo sua 
própria visão, partindo-se posteriormente para alterações do proces-
so verificando-se os pontos positivos e negativos em busca de maior 
produtividade. 
A Ergonomia visa a enriquecer o conceito de produtividade 
em conjunto com os conceitos de eficácia, bem estar e qualidade, 
reduzindo a penosidade do ser humano, no intuito de sua melhor 
adaptação do ser humano ao trabalho e à racionalização do sistema 
produtivo.
O custo individual é minimizado através da ergonomia, que remove 
aspectos do trabalho, que a longo prazo, possam provocar ineficiên-
cias ou os mais variados tipos de incapacidades físicas.

AVISOS

ä

CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 
CNPJ/MF.   07.759.605/0001-00 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022

OSWALDO AKIRA OHTSUKI
Presidente

ANTONIO RODRIGUES LIMA
Contador

CRC/SP - 1SP149974-O/5 / CPF/MF. 01131059832

ATIVO                                                                                        2021                                  2022
CIRCULANTE                                                                33.969,27                          83.309,96 
DISPONIBILIDADES                                                33.969,27                             79.885,08 
CONTAS A RECEBER                                                              -             3.424,88 
OUTRAS CONTAS ATIVO CIRCULANTE  
NÃO CIRCULANTE                                           1.900.742,95                          1.887.292,98 
PERMANENTE                                                           1.900.742,95                     1.887.292,98 
IMOBILIZADO - SEDE                                           1.134.499,69                    1.134.499,69 
IMOBILIZADO-TELECENTRO-CASA BRAS.               21.246,00                           21.246,00 
IMOBILIZADO-TELECENTRO-13001500/2009             150.177,21                          150.177,21 
IMOBILIZADO-TELECENTRO-13002400/2009             700.522,00                      700.522,00 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                             105.701,95                       119.151,92 
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE                                              -                          -   
TOTAL  DO  ATIVO                                          1.934.712,22                    1.970.602,94 
PASSIVO                                                                        2021                                 2022
CIRCULANTE                                                              118.493,77                       117.876,65 
FORNECEDORES                                                                              -                       -   
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS               16.362,97                              211,90 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                              -                          -   
OUTRAS CONTAS                                              102.130,80                          117.664,75 
NÃO CIRCULANTE                                                              -                          -   
EXIGIVEL A LONGO PRAZO  
PATRIMONIO LIQUIDO                                          1.816.218,45                     1.852.726,29 
RESERVAS                                                          1.816.218,45                      1.852.726,29 
SUPERÁVIT ACUMULADOS                                          1.816.218,45                      1.852.726,29 
TOTAL  DO  PASSIVO                                          1.934.712,22                        1.970.602,94

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM  31 DE DEZEMBRO DE 2021  E  2022

                                                                                                      2021                              2022
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                          3.074.007,78                  4.889.790,65
RECEITA BRUTA                                                           3.074.007,78                  4.889.790,65
RECEITAS DE DOAÇÃO                                                                                       -
RECEITAS DE PROJETOS                                                     3.074.007,78                    4.889.790,65
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                              -                       -
DESPESAS OPERACIONAIS                        (3.074.157,10)              (4.868.156,63)
DESPESAS COM PESSOAL                                        (1.931.133,00)                 (1.298.186,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        (1.132.345,14)              (3.556.762,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS                                               (7.061,57)                        (8.293,85)
DESPESAS FINANCEIRAS                                               (3.617,39)                      (4.913,65)
RECEITAS FINANCEIRAS                                                  5.128,37                         14.873,82
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 5.128,37                        14.873,82
SUPERAVIT                                                                  4.979,05                         36.507,84

NOTAS EXPLICATIVAS  BALANÇO PATRIMONIAL EMCERRADO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Entidade CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CIDAP, 
é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na Cidade de Carapicuiba, Estado de São 
Paulo, Brasil, e tem como principais atividades:     
PROJETO JOVEM APRENDIZ      
Objeto:- Capacitação Profissional de jevens com idades entre 14 à 24 anos na condição de 
aprendiz inseridos nas empresas conveniadas ao CIDAP .Os cursos de capacitação profissio-
nal são focados nas áreas de gestão administrativa, de informática e de logística. O Projeto 
é contínuo com período de 2 anos para cada aprendiz. Os cursos são oferecidos de forma 
gratuita aos aprendizes durante o período dos mesmos como aprendizes.
PROJETO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PARCERIA FUNDAÇÃO FLO-
RESTAN FERNANDES-DIADEMA-SP      
Objetivo:- Parceria estabelcida com a Fundação Florestan Fernandes por meio de dois 
Convênios - Termo de Parceria. O termo de Parceria tem como objetivo a gestão de cursos 
de qualificação profissional de forma descentralizada no Munucípio de Diadema, de forma a 
tender o público desempregado ou na requalificação profissional, por meio de parceria com 
diversas comunidades de bairro, onde são ministrados os cursos. Os cursos são sememtrais 
e atendem as áreas de: gestão administrativas, beleza, terapias naturais, gastronomia, 
construção civil, informática, comércio e serviços e juventude. Anualmente são atendidos em 
tormo de 3.500 pessoas residentes no Município de Diadema.     
NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS   
As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2022 estão sendo apresentados em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração no dia 
31 de janeiro de 2023.      
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº. 11.638/2007 e pelo Conselho Federal de 
Contabilidade-CFC, Resolução CFC nº. 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.   
A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas 
e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos 
e passivos contingentes ma data das demonstrações contábeis, bem como os valores reco-
nhecidos de receitas e despesas durante o exercício.     
NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS    
1 – Disponibilidades      
Os fluxos de caixas dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos 
(aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e ven-
cimento original em até 90 dias são consideradas como disponibilidades. Os demais investi-
mentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a vlor justo e registrados 
em investimentos a curto prazo
2 – CONTAS  A RECBER      
Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal 
dos títulos representativos desses créditos.     
3 – IMOBILIZADO      
O imobilizado está regsitrado ao custo. Os bens são depreciados pelo método linear, com 
base nas vidas úteis estimadas.      
4 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS      
Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como 
os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios,             
são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.  

Carapicuiba, 31 de dezembro de 2022.

ELEIÇÕES SINDEMA SINDICATO 
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

DE DIADEMA ELEIÇÕES 2023
 O Coordenador Geral do Pleito do SINDE-
MA - Sindicato dos Funcionários Públi-
cos de Diadema, no uso das atribuições 
previstas no Regimento Eleitoral aprovado 
em assembleia em consonância com o Es-
tatuto Social da entidade, vem retificar por 
ocorrência de erro material de digitação in-
formação constante em edital publicado no 
dia 18 de fevereiro de 2023 no Diário Regio-
nal nº 4893, em que houve a homologação 
final da chapa única inscrita “SINDICATO 
DE LUTA” por ausência de impugnação, por 
meio da presente errata.
Onde se lê: “Fica permitida a realização de 
campanha no período de 11 de março a 25 
de março e as eleições ocorrerão nos dias 
28 de fevereiro a 14 de março de 2023,”
Leia-se: “Fica permitida a realização de 
campanha no período de 28 de fevereiro 
a 14 de março e as eleições ocorrerão nos 
dias 15 e 16 de março de 2023,”
Nos termos do regimento eleitoral aprovado 
no dia 28 de janeiro de 2023. 

Diadema, 25 de fevereiro de 2023. 
APARECIDO INÁCIO FERRARI 

DE MEDEIROS - COORDENADOR GE-
RAL DO PLEITO

GRADETEC INDUSTRIAL LTDA, 
TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU JUN-
TO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
E PROTEÇÃO ANIMAL A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATI-
VIDADE: “ Fabricação de artigos de serra-
lheria, exceto esquadrias” NO ENDEREÇO: 
ESTRADA PARTICULAR SADAE TAKAGI, 
3235, SÃO BERNARDO DO CAMPO. SP, 
CEP 09.852-070.


