
As prefeituras de Santo André e Mauá rea
lizam neste final de semana ação especial de 
vacinação contra a covid. Em Santo André,  pes
soas com mais de 12 anos poderão se vacinar 
ou completar o esquema vacinal neste sábado 
(13), das 8h às 13h, em uma tenda instalada na 
Rua dos Vicentinos, 335, no Jardim Santo An
dré. Já em Mauá, que também imunizará con
tra a gripe, neste sábado, a vacinação ocorre na 
Primeira Igreja Batista de Mauá, das 9h às 14h, 
e no Jardim Olinda, em frente ao Condomínio 
Altos de Mauá, das 10h às 14h. No domingo, 
a tenda da saúde será  montada no estaciona
mento de funcionários da Prefeitura (o acesso 
é pela Rua Vitorino Dell’Antonia), das 9h às 17h. 

sábado e domingowww.diarioregional.com.br       
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número de salas 
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em Santo andré, vacinação acontecerá no Jardim Santo andré, das 8h às 13 horas, para pessoas com mais de 12 anos

Santo André tem programação especial no Agosto Lilás; mês de conscientização pelo fim 
da violência contra a mulher celebra 16 anos da Lei maria da Penha

Angelo Baima/PSA

Angelo Baima/PSA

A Prefeitura de São Bernardo  
realizará na próxima segundafei
ra (15) a 5ª edição do Mutirão do 
Emprego e Empreendedorismo. 
A iniciativa vai ocorrer no Riacho 
Grande (Praça João Olímpio Bassani, 
local próximo à unidade do programa 
Atende Bem, na Avenida Araguaia, 
265), das 10h às 16h. O projeto 
tem o objetivo de integrar em um 
mesmo local as vans da Central 
de Trabalho e Renda (CTR) – com 
oferta de vagas de emprego , e do 
SebraeSP, equipada com analistas 
do escritório regional do ABC, além 
de espaço para promover atendi
mento móvel fornecido pela Sala 
do Empreendedor. Entre as vagas 
do evento estão para os cargos de 
auxiliar de linha de produção, op
erador de empilhadeira, operador 
de vendas, porteiro, servente de 
obras, vendedor de serviços, aten
dente de telemarketing, ajudante 
de cozinha e atendente de carga e 
descarga de mercadoria.
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Prefeitura realiza 
5º Mutirão do 
Emprego na 

proxima segunda

São bernardo

A Receita Federal publicou por
taria nesta sextafeira (12) em que fa
cilita a renegociação de dívidas com o 
Fisco e permite descontos de até 70% 
do montante devido após a incidên
cia de imposto. Em regra, essas trans
ações podem ser quitadas em até 
120 meses. Para pessoas física, Mi
croempreendedor Individual (MEI), 
microempresa, empresa de pequeno 
porte (EPP), Santas Casas, as socie
dades cooperativas e instituições de 
ensino, o prazo para o pagamento da 
dívida a ser negociada poderá ser de 
até 145 meses. Para os débitos das 
contribuições sociais, este prazo fica 
limitado a 60 meses. As novas mo
dalidades de renegociação permitem 
acordos sobre débitos que estejam 
em contencioso adminis trativo fis
cal, com valor acima de R$ 10 mi
lhões. A portaria publicada também 
permite utilizar precatórios ou di
reito creditório para amortização de 
dívida tributária principal, multa e 
juros. As negociações têm início em 
1° de setembro.

Receita facilita negociação de R$ 1,4 tri 
em dívidas com descontos de até 70%
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Cidades do ABC 
promovem ação 

especial de vacinação 
contra a covid-19

O Fundo Social de Solidariedade 
(FSS) de Ribeirão Pires abrirá, na segun
dafeira (15), inscrições para os cursos 
gratuitos de Fabricação de Cupcakes e 
Bolos Caseiros, e Fabricação de Pães e 
Salgados Fitness. A ação oferece qualifi
cação profissional, visando à inserção no 
mercado de trabalho. Página 6

Fundo Social 
recebe inscrições 

para cursos de 
capacitação

ribeirão PireS

fim de Semana

Para pessoas físicas e meis, prazo para o pagamento dos débitos poderá ser de até 145 meses

Montante não considera débitos inscritos na Dívida Ativa; quitação poderá ser realizada em até 120 meses

Dia de sol, com 
nevoeiro ao 
amanhecer. 
As nuvens 
aumentam 
no decorrer 
da tarde.

Sábado
23º

9º
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Ricardo Yoshio: ‘um deputado federal na 
cidade ajuda muito em termos de recursos’
Ex-vereador de Diadema concorre a vaga na Câmara Federal pelo Solidariedade e conta com apoio do prefeito Orlando Morando

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O ex-vereador e ex-pre-
feiturável de Diadema Ri-
cardo Yoshio vai concorrer a 
deputado federal nas eleições 
de outubro. Médico atuante 
em Diadema desde a década 
de 1970 e voluntário no Insti-
tuto Cuidar de Todos, Yoshio 
migrou para o Solidariedade a 
fim de disputar vaga na Câma-
ra Federal este ano. Ao Diário 
Regional, o ex-vereador afir-
mou que é essencial a popu-
lação entender a importância 
de um deputado federal na 
cidade. “Ajuda muito em ter-
mos de recursos”, pontuou.

Quais motivos o levaram 
a deixar o PSDB, partido 
pelo qual concorreu à Prefei
tura de Diadema?

 Terminada a última eleição, 
o (prefeito de São Bernardo) 
Orlando (Morando/PSDB) 
achou importante eu partici-
par do próximo pleito como 
candidato a deputado federal, 
porque a deputada estadual 
Carla Morando (PSDB) vai 
disputar a reeleição. Então, 
fizemos uma dobrada. Porém, 

no PSDB o número de votos 
(para se eleger) é muito alto. 
Com isso, buscamos escolher 
um partido que com 50 mil 
votos eu tenha chance. Para 
minha surpresa, na noite 
de 1º de abril, o Orlando 
me ligou e falou que eu iria 
para o Solidariedade. Fiquei 
surpreso porque, até então, 
tinha conversado com o PSB, 
Avante, Podemos, PDT e não 
conhecia muito bem, em ní-
vel nacional, o Solidariedade. 
Porém, com o Orlando inter-
mediando, é outro peso. 

Ele me falou: ‘lá é bom, 
porque vi a chapa’. O Marcelo 
Lima (vice-prefeito) está na si-
gla também e, com certeza, faz 
três (eleitos). Os dois primeiros 
seriam o Paulinho da Força e o 
Marcelo, e eu pela chapa. Não 
podemos amolecer porque a 
eleição é uma caixa de surpre-
sas. Às vezes você está bem na 
pesquisa (de intenção de votos) 
e a população, na hora, resolve 
mudar de ideia. 

O sr. está soltando di
versos materiais falando de 
saúde. É uma estratégia de 
campanha?

Na verdade, sentimos que 

Paulo Proieti: ‘nunca fui político e nem concorri a cargo público, mas sei fazer’
O advogado e empresário 

Paulo Proieti representará o 
ABC entre os 66 candidatos 
a deputado federal pelo Novo 
nas eleições deste ano. Em 
visita ao Diário Regional, 
Proieti afirmou que sua in-
dignação em ver candidatos 
que só aparecem na região 
apenas em época de eleição 
o motivou a disputar vaga na 
Câmara Federal.

“Tenho empresa aqui no 
ABC há mais de dez anos e 
sei o que é pagar um Simples 
Nacional. A minha motiva-
ção em sair candidato é ver o 
ABC em declínio total. Vivo 
no ABC e conheço a região 
como a palma da minha 

mão. Acho que ninguém visi-
tou mais indústrias aqui do 
que eu. Estamos vendo as 
indústrias indo embora, gente 
perdendo emprego e renda, 
porque o governador só apa-
rece no ABC em ano de eleição. 
Então, isso me incomoda de 
forma visceral”, destacou.

Empresário do ramo de 
logística interna há mais de 
15 anos, Proieti ressaltou que 
nunca foi político e nem con-
correu a cargo público, mas 
“sabe fazer”. “Aqui no Bra-
sil quem empreende tem de 
matar um leão por dia. Tem 
de saber o que é descontar 
uma duplicata, negociar um 
boleto e saber sobre custos. 

Precisamos levar essa visão 
(de empreendedor) para Brasí-
lia. No ABC temos um cardá-
pio de candidatos a deputados 
federais que estão há décadas 
na política. Esse pessoal já 
deu sua contribuição. Pre-
cisamos renovar. Sinto muito 
orgulho de ter sido convidado 
para fazer essa ponte do ABC 
com Brasília. Quero ser o 
deputado chato que vou bater 
nas portas e perguntar o que 
a população precisa para me-
lhorar os negócios e o que 
Brasília pode melhorar na 
vida do empreendedor. Hoje 
temos de ir atrás dos políticos 
para passar o pires”, afirmou.

Para Paulo Proieti, o 

Angela disputará pelo União Brasil

Divulgação

eleitor saberá escolher as 
candidaturas que não usam 
dinheiro público e que são 
renovação na política, em 
contrapartida aos políticos 
de carreira. “Na hora que 
chegar no ‘vamos ver’ da 
eleição, vamos chegar lá.”

n FUNDO ELEITORAL 
Proieti já registrou em 

cartório documento em que 
formaliza o compromisso de 
não usar recursos do Fundo 
Eleitoral e de abrir mão de 
todos os privilégios que os 
deputados federais têm di-
reito, como auxílio mudan-
ça, auxílio moradia, auxílio 
paletó, carro oficial, auxílio 

no pleito passado muitas pa-
cientes minha se enganaram 
na hora de votar. Então, em 
maio iniciamos cadastro com o 
pessoal nas ruas e no Instituto 
Cuidar de Todos, e disponibi-
lizamos informativos para 
atualizar minhas pacientes e 
quem não me conhece, a fim 
de que saibam quem é o dr. 
Ricardo. Que é um médico da 
cidade, que faz trabalho social 
e candidato a deputado federal 

este ano.  Estou há 47 anos na 
cidade e há 20 fazendo tra-
balho social. Inclusive, deixei 
a barba para me diferenciar de 
outro candidato.

Em eventual mandato, 
além da saúde, quais áreas 
pretende focar sua atuação?

Minha campanha não tem 
estrutura para correr vários 
estados e nem contato, porque 
hoje não tenho mandato. É 
diferente de quem está indo 

Divulgação

Yoshio: “a eleição é uma caixa de surpresas”

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
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pandemia

aBC

Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

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

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

O Instituto Butantan pediu à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) o registro emergencial para mais 
4,8 milhões de novas doses da Coro-
navac,. “A autorização para o uso emer-
gencial que a Anvisa concedeu era válida 
para as 6 milhões de doses da vacina, to-
dos elas já distribuídas ao Ministério da 
Saúde. Estamos seguros que essa nova 
análise será feita com a mesma agilidade 
com que ontem liberaram a vacina do 
Butantan, a vacina do Brasil”, disse o go-
vernador João Doria.

Petrobras eleva 
em 8% o preço da 

gasolina e mantém 
valor do diesel

Ribeirão Pires realiza 
manutenção nas 

escolas municipais 
para volta às aulas

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

da Coronavac

Revitalizado, 
Espaço Verde Chico 
Mendes é reaberto 

ao público

Doria inicia 
vacinação contra 

a covid no interior 
do Estado

eConomia

eduCação

são paulo

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

Manhã  Tarde  Noite

diadema
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Cadú Bazilevski/PMD

Governo do  Estado de SP

Prefeitura 
implementa 

Patrulha Maria 
da Penha 

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

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

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

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

dez estados recebem doses da Coronavac

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

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

liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

já estão aplicando o imunizante. Além desse locais, só outros 
sete estados haviam recebido as doses até o fechamento da 
matéria: Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

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

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

para a reeleição. Que já en-
viou emendas e conhece 
vários prefeitos. Nada con-
tra os candidatos que vêm a 
Dia dema buscar votos, mas é 
importante ter um candidato 
da cidade. Alguns vêm aqui, 
conquistam votos e depois de 
eleitos não colocam mais os 
pés no município. 

Estamos colocando para a 
população que um deputado 
federal na cidade ajuda muito 
em termos de recursos. Em 
eventual eleição pretendo 
trabalhar nesse sentido não 
só para a saúde, mas para 
outras áreas, independente-
mente do prefeito. 

Como médico, vemos mui-
tas falhas, principalmente 
em Diadema, que sempre foi 
o ponto fraco (da região). En-
tre 30% a 40% da população 
da cidade utiliza a saúde de 
São Bernardo, que tem uma 
excelente gestão. Alguns em 
Dia dema afirmam ser contra a 
terceirização. Não tenho nada 
contra, desde que funcione. 

Em Diadema, a segunda 
maior demanda é a segurança, 
seguida de educação e gera-
ção de empregos. Então, como 

eventual deputado, fiscalizarei o 
Executivo, votando leis impor-
tantes, mas também quero ver 
as demandas da cidade junto à 
população e levar para a Câmara. 
Por mais rico que seja o Estado, 
existem demandas específicas 
da população menos favorecida. 
Com isso, pretendo focar em 
projetos que favoreçam não só 
a população da nossa cidade, 
como da região e do Estado.

Então, as pautas regio
nalizadas também serão 
seu objetivo?

Em meus três mandatos 
como vereador vi que existe 
dificuldade do Consórcio (In-
termunicipal ABC) de benefici-
ar igualmente todas as cidades 
que participam. Quando o Or-
lando (Morando) foi o gestor, 
até tentou buscar mais (recur-
sos) porque tinha contato com 
o governador. Ajudou algumas 
cidades, mas entendo que Di-
adema foi pouco beneficiada. 
Então, enquanto deputado 
federal entendo que ajudaria 
não só na questão de recursos, 
mas também em fortalecer o 
Consórcio, para que seja mais 
atuante. (Matéria completa em 
www.diarioregional.combr)

saúde ilimitado e aposenta-
doria especial.

Para o candidato, o Fundo 
Eleitoral desvirtuou total-
mente as últimas eleições 
e neste ano inviabilizou as 
terceiras vias apresentadas – 
Simone Tebet (MDB), Sergio 
Moro (à época do Podemos) e 
João Doria (PSDB), dentre 
outras - em oposição à po-
larização das candidaturas 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL).  

“Temos um problema 
grave no Brasil, que é o Fun-
do Eleitoral.  O cacique par-
tidário pe ga o ‘checão’ e o que 
ele pensa: ‘vou investir em 

uma candidatura à presidên-
cia R$ 70 milhões? A conta 
que se faz é que cada deputa-
do federal eleito retorna para 
a legenda, por meio de fundo 
partidário, R$ 10 milhões. É 
por isso que neste ano mor-
reu a terceira via, morreu a 
candidatura do Moro (União 
Brasil), e morreram todas as 
candidaturas fora do eixo Lu-
la-Bolsonaro”, destacou.  

Segundo Proieti, como 
o Novo não usa fundo par-
tidário, o candidato da le-
genda à presidência, Felipe 
D’Avila, segue firme em seu 
projeto de eleição. “Hoje, sem 
dúvida, o Novo é a terceira 
via”, pontuou. (AR)

Ex-secretária de Educação de 
Mauá concorre a deputada estadual

A ex-secretária de Edu-
cação de Mauá Angela Do-
natiello vai concorrer a de-
putada estadual pelo União 
Brasil. A educadora conta 
com a bênção do governa-
dor e candidato à reeleição, 
Rodrigo Garcia (PSDB). 

Quando esteve à frente 
da Educação de Mauá An-
gela promoveu revolução na 
rede municipal da cidade, o 
que teria motivado o con-
vite a concorrer as eleições 
deste ano, além da proximi-
dade da família Lopes com 
o governador e o candidato 
a vice em sua chapa, Geni-
nho Zuliani (União Brasil).

Angela Donatiello é 
esposa do ex-vereador de 
Mauá Manoel Lopes, que 
já foi anfitrião tanto de 
Rodrigo Garcia quanto de 
Geninho em sua residência. 

A educadora fará do-

brada com o candidato a 
deputado federal que subs-
tituirá Zuliani na chapa 
do União Brasil, Marcelo 
Hercolin, ex-prefeito de 
Santa Adélia e ex-diretor do 
CDHU, também aliado dos 
mais próximos de Rodrigo 
Garcia. (Reportagem Local) 
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Candidatos ao governo de S.Paulo 
declaram R$ 13,6 milhões em bens

Alguns candidatos informam o valor de um bem na época da compra, sem fazer correção para os dias atuais

Governo do Estado de SP

Rodrigo Garcia declarou R$ 5,1 milhões em patrimônio

Oito candidatos ao go
verno de São Paulo declara
ram seus bens ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
como parte do processo de 
registro de candidatura, vá
lido até a próxima segunda
feira (15). Ao todo, o so
matório dos concorrentes na 
disputa passa de R$ 13,6 mil
hões, sendo que 38% desse 
montante são bens exclusi
vos do exgovernador Ro
drigo Garcia (PSDB), que 
declarou ter R$ 5,1 milhões 
em patrimônio.

Segundo dados do Divul
gaCand, plataforma de divul
gação de candidaturas e con
tas eleitorais do TSE, Garcia 
declarou à Justiça Eleitoral 
ter uma casa e um aparta
mento que somam R$ 2,3 
milhões, um veículo no valor 
de R$ 383 mil, um “título 
de clube e assemelhado” no 

valor de R$ 2,5 mil e um total 
de R$ 2,4 milhões em “quo
tas ou quinhões de capital e 
depósito bancário em conta 
corrente no Brasil”.

Ao comparar o patri
mônio de hoje com o que 
Garcia informou em 2018 à 
Justiça Eleitoral, percebese 
que o tucano obteve pequeno 
crescimento de 8% em seus 
bens, quando o valor é cor
rigido pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA)  a inflação 
oficial no Brasil. Em relação 
nominal, quando não se cor
rige o valor pela inflação, o 
patrimônio do atual governa
dor paulista cresceu 36%.

O segundo maior patri
mônio é do deputado federal 
Vinicius Poit (Novo) com 
R$ 2,9 milhões de bens. Poit 
declarou possuir um carro de 
R$ 145 mil, um apartamento 
de R$ 2,2 milhões e um mon
tante de R$ 619 mil em quo
tas ou quinhões de capital, 
investimentos, dinheiro em 
espécie e outros bens não 
detalhados. Em comparação 
com o valor apresentado em 
2018 e corrigido pelo IPCA, 
Poit teve queda em 40% do 
patrimônio. Na época, tinha 

declarado ter R$ 2,8 milhões 
em bens; com a correção pela 
inflação, esse valor chega a 
R$ 4,9 milhões.

n PATRIMÔNIO
O exprefeito de San

tana de Parnaíba Elvis Cezar 
(PDT) declarou possuir patri
mônio de R$ 2,1 milhões. 
Cezar disse à Justiça Eleitoral 
ter um carro de R$ 200 mil, 
três bens em imóveis  uma 

casa de R$ 550 mil e outros dois 
itens não detalhados no valor 
de R$ 833 mil , além de mais R$ 
597 mil em quotas ou quinhões 
de capital, depósito bancário e 
dinheiro em espécie. Em com
paração com o pa trimônio in
formado nas eleições de 2016, 
pedetista teve queda de 5% em 
seus bens, corrigindo os valores 
pelo IPCA.

O exministro da In
fraestrutura Tarcísio de 

Covid 19- Falta de vacina e hesitação de 
pais prejudicam imunização de crianças

A vacinação infantil contra 
a covid19 tem avançado em 
ritmo lento. De cada três cri
anças com idade entre 3 e 11 
anos, uma está com a imuni
zação completa, segundo da
dos do consórcio de veículos de 
imprensa. Metade das crianças 
dessa faixa etária não recebeu 
sequer uma dose. Por trás do 
problema está a falta de doses 
disponíveis, o que fez cidades 
interromperem a aplicação, e a 
hesitação de parte dos pais.

No Distrito Federal e na ci
dade do Rio a vacinação na faixa 
etária de 3 e 4 anos foi inter
rompida por falta de produtos. 
O Ministério da Saúde informou 
que está em tratativas com for
necedores. Nas 24 horas entre 
terça e 20 horas de quartafeira, 
segundo dados do consórcio de 
veículos de im prensa, apenas 11 
mil crianças foram vacinadas com 

a primeira dose, totalizando 13,5 
mi lhões (51,14%). A população 
nessa faixa etária é de 27 mi lhões. 
Já a segunda dose foi aplicada em 
12 mil, chegando a 8,7 milhões de 
imunizados (32,97%), segundos 
dados até quartafeira (10).

Para crianças de 3 a 5 anos, 
a vacinação foi liberada em 13 
de julho pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e ainda não há um recorte es
tatístico. Na faixa etária de 12 a 
17 anos, o índice de totalmente 
vacinados está em 53,8%, mas 
distante da média nacional. Da 
população vacinável (78,82% 
do total), 84,59% estão total
mente imunizados, embora 
56,68% tenham recebido a 
dose de reforço.

Conforme o presidente da 
Sociedade Brasileira de Imuni
zações (SBim), Juarez Cunha, 
já vinha sendo observada uma 

preocupante baixa na cobertura 
vacinal entre os mais jovens, ag
ora agravada pela falta de vacina 
para crianças. “Isso era previ
sível, pois quando foi licenciado 
o uso o Ministério da Saúde não 
estava fazendo compras e os es
toques eram baixos. As notícias 
que nos chegam de vários luga
res são de falta de vacina.”

Para o dirigente da SBim, o 
número baixo de crianças vaci
nadas é também consequência 
de desinformação e fake news. 
“Houve a propagação de notícias 
falsas sobre efeitos das vacinas, 
além de o Ministério da Saúde 
ter desestimulado a vacinação na 
infância. Se já tínhamos a hesita
ção dos pais, a partir do momen
to em que eles recebem recados 
de desconfiança sobre a vacina, 
isso afeta as coberturas vacinais. 
O início da vacinação de adoles
centes foi desastroso.” (AE)

Anvisa analisa cinco pedidos de 
testes para varíola dos macacos

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
informou que recebeu cinco pe
didos de registro de testes de 
identificação do vírus que causa 
a varíola dos macacos (monkey-
pox). Segundo a agência, todos já 
começaram a ser analisados.

Três dos produtos em análise 
são testes de biologia molecular, 
que detectam o material genético 
do vírus nas amostras coletadas e 
são fabricados por empresas da 
Espanha, da China e uma nacio
nal. A Anvisa já avaliou dois deles 
e aguarda informações comple
mentares dos solicitantes. Quan
to ao terceiro, a agência informou 
que ainda está analisando a docu
mentação submetida.

Além desses materiais, na 
quartafeira foram submetidos 
mais dois pedidos de registro: um 
teste rápido para detecção de an
tígeno fabricado na China e dois 

kits do Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos da Funda
ção Oswaldo Cruz (BioMan
guinhos/Fiocruz): o produto Kit 
Molecular Monkeypox (MPXV) e 
um teste diferencial.

Os dois kits nacionais são de 
análise de biologia molecular. Se
gundo a fundação, que afirma já 
ter produzido material para reali
zar 12 mil testes e po der aumen
tar a produção sem prejudicar 
o fornecimento de seus outros 
produtos, o MPXV é um teste 
PCR capaz de identificar as duas 
cepas do vírus de monkeypox 
que circulam atualmente  uma 
delas endêmica no continente 
africano e a outra a causadora do 
surto no resto do mundo. O se
gundo kit é um teste diferencial, 
que deve ser aplicado quando as 
outras possibilidades de diag
nóstico por vírus relacionados 
são descartadas. (AE)

n NÚMEROS

Fernando Haddad 
declarou à Justiça Eleitoral 
patrimônio R$ 595 mil e 
Tarcísio de Freitas,  
R$ 2,3 milhões

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

DIA DOS PAIS 
NESTE

COMPRE EM SANTO ANDRÉ

Freitas (Republicanos), em sua 
primeira disputa eleitoral, de
clarou ter R$ 2,3 milhões em 
bens. Tarcísio informou ter dois 
veículos  um de R$ 119 mil e 
outro de R$ 78 mil , um aparta
mento de R$ 2,1 milhões e R$ 8 
mil em caderneta de poupança 
e aplicação de renda fixa.

O exprefeito de São Pau
lo Fernando Haddad (PT) 
declarou à Justiça Eleitoral 
patrimônio R$ 595 mil. A 
lista de bens do petista inclui 
uma casa de R$ 183 mil, uma 
apartamento de R$ 90 mil 
e R$ 322 mil em quotas ou 
quinhões de capital

Carol Vigliar (UP) de
clarou patrimônio de R$ 205 
mil e Altino Júnior (PSTU) 
informou possuir uma casa 
no valor de R$ 192 mil. Ga
briel Colombo (PCB) de
clarou não ter bens.

Vale ressalvar que os da
dos de patrimônio apresenta
dos à Justiça Eleitoral podem 
estar com valor defasado, vis
to que alguns candidatos op
tam por informar o valor da 
compra de um bem na época, 
sem fazer uma correção da 
inflação e descobrir, em reais, 
o quanto o patrimônio vale 
nos dias atuais. (AE)

Janones: esquerda 
precisa mudar postura 
nas redes e ‘conversar 

com os operários’

Temperaturas 
baixas permanecem 

no fim de semana 
em São Paulo

Após desistir da corrida pre
sidencial para apoiar Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), o deputado 
federal André Janones (Avante
MG) usou as redes sociais para 
dizer que a esquerda deve mu
dar a linguagem para “conver
sar com os operários”. “A dife
rença entre Lula e Bolsonaro 
caiu de 18 pra 9, com apenas 2 
dias de auxílio em R$ 600. Ou 
a esquerda senta no chão da 
fábrica pra conversar com os 
operários ou já era. Detalhe: o 
chão da fábrica atualmente, são 
as redes sociais, em especial o 
Facebook”, publicou Janones 
em uma rede social.

O deputado fez referên
cia à pesquisa Genial/Quaest, 
divulgada nesta semana. Em 
Minas Gerais, Lula tem 42%, 
ante 33% de Bolsonaro. A pes
quisa anterior apontava Lula 
com 46% e Bolsonaro, com 
28%. Minas é o segundo maior 
colégio eleitoral do país, com 
10,41% dos votos totais.

O parlamentar, que é con
hecido pela sua presença mar
cante nas redes, acredita que 
o petista poderá ganhar mais 
notoriedade se conseguir se 
posicionar melhor no meio 
digital, um campo que Bolso
naro e sua base têm forte pre
sença. Para Janones, o petista 
pode “esmagar” opositores 
quando passar a se dedicar, 
de fato, a estar presente nas 
redes sociais. (AE)

Por causa da passagem 
do ciclone extratropical em 
cidades do Sul e Sudeste do 
Brasil, as baixas temperatu
ras devem continuar du
rante o fim de semana na 
capital paulista, segundo o 
Centro de Gerenciamento 
de Emergências Climáticas 
(CGE). Os termômetros mar
caram 13,6°C com sensação 
de 12°C na noite de quinta
feira (11).  Nesta sextafeira, 
12, a temperatura oscilou en
tre 9°C e 18ºC. 

Neste sábado (13) a pre
visão é de que a mínima se 
mantenha em 9ºC e a máx
ima não deve ultrapassar 
23°C. Somente no domingo, 
os termômetros voltam a 
subir, de forma moderada, 
entre 11ºC e 23ºC. (AE)
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Receita facilita negociação de  
dívidas com descontos de até 70%
Para pessoas físicas e MEIs, prazo para o pagamento poderá alcançar até 145 meses

A Receita Federal vai fa
cilitar a renegociação de dívi
das com o Fisco e permitir 
descontos de até 70% do 
montante devido para pes
soas físicas, microempreen
de dores indivi duais (MEIs) e 
empresas. A portaria que re
gulamentou a negociação foi 
publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) de ontem (12).

Atualmente, há R$ 1,4 tri
lhão em débitos administra
dos pela Receita e que poderão 
ser negociados pelos contri
buintes com o Fisco. Esse 
montante não considera débi
tos inscritos na Dívida Ativa 
da União. Os valores negocia
dos poderão ser quitados em 
até 120 meses (dez anos).

Para pessoas físicas, MEIs, 
microempresas, empresas de 
pequeno porte, Santas Casas 
de Misericórdia, sociedades 
cooperativas e instituições de 
ensino, o desconto é de até 
70% e o prazo é maior, poden
do chegar a 145 meses. Para 
os débitos das contribuições 
sociais, o prazo fica limitado 

a 60 meses, conforme dispo
sição constitucional.

A portaria também autori
za a Receita a conceder descon
tos nos juros e multas para os 
créditos classificados como ir
recuperáveis ou de difícil recu
peração, bem como a utilização 
de créditos de prejuízo fiscal e 
de base de cálculo negativa da 
CSLL, na apuração do IRPJ e 
da CSLL, até o limite de 70% 
do saldo remanescente após a 
incidência dos descontos.

Pela norma, ainda há pos
sibilidade do uso de precató
rios ou direito creditório com 
sentença de valor transitada 
em julgado para amortização 

de dívida tributária principal, 
multa e juros.

A regulação da renegociação 
de créditos tributários se dá 
após o Congresso aprovar a lei 
14.375, de 21 de junho de 2022. 
A norma estabelece as regras 
para as modalidades de transa
ção de débitos em contencioso 
administrativo por adesão, no 
qual é realizada mediante edi
tal previamente publicado, ou 
por propostas individuais feitas 
pelo devedor ou pela Receita.

O públicoalvo da transação 
individual é formado por con
tribuintes que têm contencioso 
administrativo fiscal com valor 
superior a R$ 10 milhões; deve

Caro (a) leitor (a), você já pensou em ensinar educação 
financeira a seus filhos? Isso mesmo, falar sobre dinheiro, 
despesas, poupança e consumo com os pequenos?

Afinal, tanto os bons quanto os maus hábitos são 
desenvolvidos na infância e adolescência. Lembrese sempre de 
que os filhos “imitam” o que veem e ouvem de seus pais.

Essa nova geração, chamada “tween” – junção das palavras 
“teen”(adolescente) com “between” (entre), que se refere à faixa etária 
de 10 a 12 anos –, é formada por crianças e préadolecentes que 
já têm boa autonomia no mundo do consumo, querem consumir 
cada vez mais, possuem seu próprio dinheiro e, acreditem ou não, 
são tratadas como clientes potenciais pelas áreas de marketing das 
empresas, sendo estimuladas e convidadas a gastar mais.

Porém, o “gastar mais” do parágrafo anterior deve ser entendido 
como gastar mais o dinheiro dos pais. Afinal, por óbvio, crianças e 
adolescentes não têm renda própria. Percebeu a jogada? 

Assim, a promoção da educação financeira dentro de casa 
começa no exemplo que você, pai ou mãe, passa aos menores, e 
no bloqueio a algumas frases e atitudes que certamente ficarão 
gravadas na “memoriazinha” deles, como: “Se não temos dinheiro, 
podemos pagar com o cartão de crédito”, “Não podemos deixar 
essa oferta passar”, “Comprei, mas nem olhei o preço”, “Por que 
eu também não posso ter?”, “É melhor sobrar do que faltar”.

Perceba que são frases e atitudes que muitas vezes repetimos 
em nossa casa sem que percebamos. Porém, nossos filhos têm 
as “antenas ligadas”, prestam atenção e são bombardeados com 
campanhas de marketing que os estimulam a consumir.

Agora, vamos tentar pensar como criança? “Se meus pais 
estão dizendo que pode gastar, mesmo sem dinheiro, pagando 
com esse tal de cartão de crédito, mais do que nunca eu quero 
meu brinquedo novo.” Faz sentido pensar assim?

Educar filhos é tarefa para a vida inteira. Sugiro incluir nessa 
grade de aprendizado a educação financeira. Ajudeos a ser mais 
conscientes sobre o mundo, mas também sobre dinheiro. Afinal, 
dinheiro não aceita desaforo, nem dá segunda chance. Boa sorte!

Se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem que 
eu te explico. Meu email é o falandofacil123@gmail.com.

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

Ensinando desde cedo

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n O NÚMERO

R$ 1,4 trilhão
é o montante total em débitos 
administra dos pela Receita que 
poderá ser negociado 

dores falidos, em recuperação 
judicial ou extrajudicial, em 
liquidação judicial ou extrajudi
cial ou em intervenção extraju
dicial; autarquias, fundações e 
empresas públicas federais; Es
tados, Distrito Federal e mu
nicípios, além das respectivas 
entidades de direito público 
da administração indireta.

No caso da transação indi
vidual proposta pela Receita, 
o contribuinte será notificado 
pelo Fisco e o documento apre
sentará uma capacidade de pa
gamento presumida, relação 
de créditos tributários elegíveis 
à transação, valores estima
dos de descontos, condições 
de pagamento e prazo para a 
aceitação da proposta.

Na transação individual 
proposta pelo devedor, o con
tribuinte apresentará proposta 
via processo digital instruído 
com documentação compro
batória e causas da situação 
econômica e financeira. A Re
ceita analisará a proposta e 
apresentará ao contribuinte 
capacidade de pagamento pre
sumida, relação dos créditos e 
prazos para pagamento.

Na transação individual 
simplificada, que estará dis
ponível a partir de janeiro de 
2023, o devedor apresentará 
proposta via processo digi
tal com plano e condições de 
pagamento. A Receita Fede
ral realizará o deferimento 
por meio do sistema. (AE)

São Bernardo realiza no Riacho Grande 5º Mutirão do Emprego
Tendo como objetivo a ge

ra ção de novos postos de traba
lho na cidade, a Prefeitura de 
São Bernardo vai promover na 
próxima segundafeira (15) a 
5ª edição do Mutirão do Em
prego e Empreendedorismo. 
A iniciativa será realizada no 
Riacho Grande (Praça João 
Olímpio Bassani, próxima à 
unidade do programa Atende 
Bem), das 10h às 16h.

A ação ocorre de forma iti
nerante. O projeto, realizado 
pela Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico, Ciência, 
Tecnologia, Trabalho e Turis
mo, tem o objetivo de integrar 
em um mesmo local as vans da 

Central de Trabalho e Renda 
(CTR) – com oferta de vagas de 
emprego – e do escritório pau
lista do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em
presas (SebraeSP), que leva os 
analistas do escritório regional 
da entidade no ABC, além de 
espaço para promover atendi
mento móvel fornecido pela 
Sala do Empreendedor.

“A proposta do mutirão é, 
especialmente, ampliar a abran
gência da promoção de vagas, 
visando atingir o maior número 
de pessoas. Isso porque o proje
to é itinerante e levado aos bair
ros de São Bernardo. Dessa ma
neira, a gente consegue chegar a 

todos os cantos da cidade”, afir
mou o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Hiroyuki Minami. “Isso contri
bui para manter po sitivo o saldo 
de criação de empregos com car
teira assinada”, emendou.

O evento vai oferecer vagas 
para os cargos de auxiliar de 
linha de produção, operador 
de empilhadeira, operador de 
vendas, porteiro, servente de 
obras, vendedor de serviços, 
atendente de telemarketing, 
ajudante de cozinha e aten
dente de carga e descarga de 
mercadorias, entre outros.

A última edição do mutirão 
ocorreu há um mês, no bairro 

Batistini, após dois anos de 
suspensão em decorrência da 
pandemia de covid19.

n RECOMENDAÇÕES
Para se candidatar às vagas é 

recomendado que os interessa
dos compareçam com currículo 
atualizado e documentos como 
RG, CPF e carteira de trabalho 
para facilitar o atendimento. 
Os participantes terão conta
to com profissionais da área 
e receberão orientações para 
entrevistas e elaboração de cur
rículos. Também poderão obter 
informações sobre cursos de 
qualificação técnica disponíveis 
na cidade. (Reportagem Local)

Ação marcada para a próxima segunda-feira receberá van do Sebrae e atendimento móvel da Sala do Empreendedor, além de oferecer vagas de trabalho
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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.

Portaria da Receita regulamenta projeto aprovado em junho

Arquivo

Divulgação/PMSBC

Mutirão do Emprego é realizado de forma itinerante



Processo para emissão de escrituras começou após pacote de melhorias nos apartamentos,

Minha Cidade
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A Prefeitura de Santo André 
deu início nesta sexta-feira (12) 
à regularização fundiária do Con-
junto Habitacional Jardim Cris-
tiane. Em evento realizado no lo-
cal, o prefeito Paulo Serra assinou 
a ordem de serviço que autoriza a 
contratação de empresa especia-
lizada em realizar o processo de 
regularização dos imóveis.

“Trabalhamos em duas fren-
tes para a nossa gente, com 
a emissão das escrituras e a 
produção habitacional. Hoje te-
mos em andamento mais de 10 
mil moradias em construção e 
estamos avançando. Certamente 
teremos, até o final de 2024, uma 
cidade com déficit habitacional 
muito menor e com mais famílias 
com suas escrituras definitivas”, 
destacou Paulo Serra.

O trabalho de emissão das es-
crituras tem previsão de entrega 
no primeiro semestre de 2023 e 
proporcionará segurança jurídica 
para 40 famílias com o título de 
propriedade de seus apartamen-
tos.  O processo de regularização 
fundiária teve início logo após 
a finalização de diversas obras 
de melhoria do entorno e dos 
apartamentos com serviços de 
engenharia de segurança e revi-

talização das áreas comuns.  

n HISTÓRICO
O Conjunto Habitacional 

Jardim Cristiane foi entregue 
em 2008 para atender as famí-
lias removidas pela urbanização 
realizada no próprio bairro. O 
município identificou a situa-
ção de abandono em que se en-
contrava o conjunto, que sofria 
com alagamentos constantes 
que geravam buracos profun-
dos na área de lazer e perdas de 
móveis pelos moradores.

Um dos problemas estava no 
reservatório de água que nunca 
havia funcionado, além do risco 
de uso de botijões de gás dentro 
dos apartamentos, sem a instala-
ção individualizada. A entrada do 
conjunto era de barro e aberta, 
sem acessibilidade alguma.

As garagens, por sua vez, 
eram improvisadas pelos pró-
prios moradores e feitas de ma-
deira precária. As famílias viviam 
em alto risco de segurança, o que 
gerava também um problema 
social. Com as melhorias foi de-

volvido o sentimento de perten-
cimento nos moradores.

“As ações da Prefeitura e da 
Secretaria de Habitação e Regu-
larização Fundiária que revita-
lizaram todo o entorno do bairro 
com urbanização e a construção 
das quadras e área de lazer foram 
o início de todo esse processo. A 
partir de agora começamos com 
a titulação dos proprietários dos 
apartamentos”, reforçou o secre-
tário de Habitação e Regulariza-
ção Fundiária, Rafael Dalla Rosa. 
(Reportagem Local)

Trabalho de emissão das escrituras tem previsão de entrega no primeiro semestre de 2023

Santo André inicia regularização 
fundiária do Conjunto Jd. Cristiane

Prefeitura de Mauá amplia número de 
salas da Educação de Jovens e Adultos

S.André e Mauá realizam ação especial de 
vacinação contra a covid no final de semana

A Prefeitura de Mauá está 
ampliando as salas da EJA 
(Educação de Jovens e Adul-
tos) no município. Desde 
2021, o número de vagas 
preenchidas dobrou. Atual-
mente, cerca de 600 alunos 
estão matriculados para fre-
quentar as aulas em 21 salas 
distribuídas em 12 unidades 
escolares, incluindo a EMEJA 
Clarice Lispector, que teve 
a nova sede inaugurada em 
agosto do ano passado, na Vila 
Bocaina. A procura é elevada 
e foi necessária a abertura de 
uma turma na sede da Secre-
taria de Assistência Social, lo-
calizada próxima à EMEJA.

A Secretaria de Educa-
ção de Mauá mantém as in-
scrições permanentemente 
abertas. O objetivo é prospectar 
alunos e levar a EJA para mais 
quatro regiões, como Parque 
das Américas, Parque dos Ban-

Pessoas com mais de 12 
anos que ainda não se vacina-
ram contra Covid-19 ou ten-
ham necessidade de comple-
tar o esquema vacinal, terão a 
oportunidade de se imunizar 
neste sábado (13) em uma 
ação especial da Prefeitura 
de Santo André. A imuniza-
ção está disponível, das 8h às 
13h, em uma tenda instalada 
na Rua dos Vicentinos, 335, 
no Jardim Santo André.

A vacinação ocorrerá por 
ordem de chegada e ocorrerá 
sem necessidade de agenda-
mento. Todos os munícipes 
deverão, obrigatoriamente, 

deirantes, Jardim Esperança e 
Jardim Zaíra.

Para realizar a matrícula é 
necessário ter 15 anos ou mais 
e apresentar documentos pes-
soais como RG, CPF, histórico 
escolar (quem já teve opor-
tunidade de iniciar os estudos) 
e comprovante de residência. 
Jovens entre 15 e 17 anos 
precisam estar acompanha-

dos dos pais ou responsáveis. 
Quem não tiver o histórico 
escolar e não conseguir emitir 
nova via na escola de origem 
pode solicitar a realização de 
uma prova de classificação.

Os munícipes podem ob-
ter mais informações na Cen-
tral de Vagas pelos telefones 
4544-5798 e 4512-7500 (ramal 
1263). (Repor tagem Local)

Desde 2021, a Prefeitura ampliou de 14 para 21 salas

Pdpdpdpdpdpdpdpdp

apresentar documento de 
identidade com foto e CPF.

Podem receber a vacina 
contra a Covid as pessoas a 
partir de 5 anos. O público 
acima de 18 anos já pode to-
mar a quarta dose, que deve 
ser administrada quatro me-
ses após a terceira.

n MAUÁ
Em Mauá, o final de se-

mana tem vacinação contra 
a Ccovid e a gripe. Os profis-
sionais de saúde estarão imu-
nizando os públicos elegíveis 
de ambas as campanhas em 
três endereços.

Neste sábado, a vacinação 
ocorre na Primeira Igreja Ba-
tista de Mauá (Avenida Barão 
de Mauá, 718, Vila Bocaina), 
das 9h às 14h, e no Jardim 
Olinda, em frente ao Con-
domínio Altos de Mauá (Rua 
João de Campos, 240), das 
10h às 14h.

No domingo (14), a tenda 
da saúde será  montada no es-
tacionamento de funcionári-
os da Prefeitura (o acesso é pela 
Rua Vitorino Dell’Antonia), 
durante o evento gratuito de 
lazer ‘Domingou em Mauá’. A 
aplicação de doses será das 9h 
às 17h. (Reportagem Local)
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Helber Aggio/PSA

Agosto Lilás tem programação 
especial em Santo André

 A Prefeitura de Santo An-
dré, por meio da Secretaria de 
Cidadania e Assistência Social, 
preparou uma programação 
especial para o Agosto Lilás, 
mês de conscientização pelo 
fim da violência contra a mul-
her.  Até o dia 31, diversos 
equi pamentos da cidade rece-
berão atividades de conscien-
tização sobre a importância 
de políticas públicas voltadas 
ao atendimento de mulheres 
em situação de violência, com 
depoimentos das munícipes 
atendidas pelo Vem Maria.

“O trabalho do serviço Vem 
Maria é de extrema importân-
cia para as nossas mulheres da 
cidade e com a ação do Agosto 
Lilás vamos levar um pouco 
deste trabalho para as muníci-
pes que residem em locais mais 
afastados do centro da cidade, 
que eventualmente não conhe-
cem ou não acessaram o serviço 
por causa da distância. Por isso 
vamos atuar de forma descen-
tralizada”, destaca a diretora 
do Departamento de Proteção 
Social Especial, Desiree Arruda.

O Agosto Lilás foi criado 
com o objetivo de celebrar a Lei 
Maria da Penha, legislação que 
completou 16 anos no último 
dia 7 e que cria mecanismos 
para coibir a violência domésti-
ca e fami liar contra a mulher.

n PROGRAMAÇÃO 
Na próxima terça-feira (16), 

às 14h, haverá no Centro POP 

a iniciativa “No ‘PopRua’ circu-
lando questões das Marias”, com 
jogos lúdicos que abordam as 
questões das mulheres e seus 
direitos, tendo em vista que em 
19 de agosto é comemorado 
Dia Nacional de Luta da Popu-
lação em Situação de Rua.

Três Cras (Centros de Refer-
ência de Assistência Social) 
receberão a partir da semana 
que vem a roda de conversa 
“Agosto Lilás - Prevenção terri-
torial contra agravamentos das 
violências”, sempre às 9h30. A 
ação acontece na quinta-feira 
(18), no Cras Marek, no dia 25 
no Cras Vila Luzita e no dia 30 
no Cras Sítio dos Vianas.

 O Sesc Santo André apre-
senta no dia 20 o espetáculo 
“Cartas da Prisão”, experiência 
cênica baseada em fatos reais, 
com Chica Portugal. Nesse dia, 
um grupo de mulheres do Vem 
Maria participarão de um bate-
papo sobre relacionamento 
abusivo e em seguida assistirão 
a apresentação, que aborda o 
mesmo tema. Os ingressos para 
a peça estão disponíveis no site 
https://bit.ly/cartasDAprisao e 
nas bilheterias do Sesc.

No dia 26 acontece o semi-
nário “Pelo fim da violência 
contra as mulheres e meninas: 
direitos e medidas de proteção 
nos 16 anos da Lei Maria da 
Penha”. O evento acontece no 
Salão Burle Marx, no 9º andar 
do prédio do Executivo, às 13h, 
e será aberto ao público.  (RL)

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

siga nossas redes sociaiswww.diarioregional.com.br

Um bom anuncio  
dá vida e 
sobrevida ao  
seu negócio

‘‘
’’
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Conselho de Saúde de Diadema 
faz carta de repúdio a vereadores

Grupo de parlamentares da oposição teria invadido o PS Municipal e filmado os pacientes

O Conselho Popular de 
Saúde de Diadema encami
nhou à Câmara carta de repú
dio ao comportamento de al
guns vereadores da oposição 
em equipamentos públicos da 
cidade. No começo do ano, se
gundo o grupo, parte do bloco 
oposicionista “invadiu o Pron
toSocorro Municipal, loca
lizado ao lado do Quarteirão 
da Saúde, causando repúdio e 
indignação por parte do con
selho municipal”.

Os conselhereiros afirmam 
que em algumas fiscalizações, 
os vereadores chegaram gra
vando pacien tes e acompan
hantes, falando em voz alta e 
atrapa lhando o andamento do 
atendimento no PS Municipal. 
Segundo o grupo, esses vídeos 
foram expostos nas páginas 
das redes sociais dos vereadores 
Eduar do Minas (Pros), Reina do 
Meira (Pros), Boy (União Brasil) 
e Juninho do Chicão (Pros), su
plente que exerceu a vereança 
durante um mês no primeiro 
semestre. Cabo Angelo (PV) e 
Márcio Júnior (Podemos) tam
bém aparecem nas publicações.

“Eles excederam seus li
mites legais de atuação e fisca
lização ao, além de tumultuar 
o referido equipamento, gravar 
suas diligências sem prévia au
torização. Tais atitudes desre
speitaram e violaram a intimi

dade dos pacientes ali tratados, 
bem como prejudicaram o 
bom andamento dos serviços 
prestados pelos profissionais 
lotados naquele equipamento”, 
diz a nota do conselho. 

“Vale frisar que a Consti
tuição Federal atribui ao Par
lamento a fiscalização da ad
ministração pública, mediante 
controle externo, como auxílio 
do Tribunal de Contas, nos 
termos dos artigos 70 e 71. Tal 
norma também é reproduzida 
em relação aos Municípios, 
conforme artigo 31, pará
grafo 1º. Embora tal prerroga

tiva tenha sido atribuída aos 
vereadores na forma do artigo 
29, item 7º, da Constituição 
Federal, o exercício do man
dato não confere ao vereador 
o direito de empregar expedi
ente artificioso voltado a violar 
direitos fundamentais alheios 
ou a alterar a verdade da in
formação, com o fim de des
qualificar o serviço público”, 
continuou o manifesto.

n TRIBUNA
A presidente do Conselho 

Popular de Saúde de Diade
ma, Maria Aparecida Flaviano 

Gomes, fez uso da tribuna 
livre da Câmara Municipal 
na sessão desta quintafeira 
para reforçar o teor da carta 
de repúdio. “É preciso ter res
peito pelo conselho, que tem 
trabalho incansavelmente 
para ajudar a saúde do nosso 
muncípio”, afirmou. “Mostrar 
sempre é fácil. Porém, é 
preciso ajudar a resolver o 
problema. Os vereadores fo
ram eleitos para fiscalizar e 
também ajudar a resolver o 
problema. Na saúde não exis
te lado partidário. Saúde é 
saúde”. (Reportagem Local)

Reprodução Youtube

Reprodução Youtube

Representantes do Conselho Popular de Saúde usaram a Tribuna Livre na Câmara

Munícipes temem usar a praça durante o dia

Moradores temem usuários 
de drogas na Praça Kaleman

Moradores do entorno 
da Praça Kaleman  (Avenida 
Luís Carlos Prestes, s/n), no 
Campanário, em Diadema, 
estão preocupados com a 
presença de usuários de 
drogas no equipamento 
público durante o dia. Se
gundo os munícipes, após 
as 10h não é possível mais 
permanecer na praça.

“Nós, moradores, só po
demos ficar na praça até às 
10h, porque depois disso é 
só gente usando e venden
do drogas, inclusive crian
ças. Idosos e mães com 
os fi lhos não podem usar 
o local porque ficam com 
medo. Tem vereador com 
escritório na região e, in
clusive, já falamos com ele, 
mas nada é feito. O Conse
lho Tutelar também não 
faz nada. Só quando mor
rer uma criança aqui vão 
tomar alguma atitude”, 
afirmou um morador que 

não quis se identificar por 
medo de represálias.

Questionada, a prefeitura 
informou por meio de nota 
que “como as diretri zes de se
gurança pública da prefeitura 
são integradas com o governo 
estadual, o Comando da GCM 
(Guarda Civil Municipal) vai re
forçar as rondas no local e so
licitar intervenção e apoio da 
Polícia Militar e Polícia Civil’.

A administração munici
pal destacou que, visando 
melhorar a segurança na 
cidade, está investindo na 
retomada de câmeras de vi
deomonitoramento, na com
pra e instalação de Tótens de 
Vigilância e em outras ações 
inteligentes para o enfrenta
mento à criminalidade.

“A população pode ajudar 
a melhorar a segurança, para 
isso basta comunicar a GCM 
(40436330 ou 08007705
559)”, completou a prefeitura. 
(Angelica Richter)

Prefeitura de São Caetano capacita 
30 cuidadores de idosos 

Fundo Social de Ribeirão Pires recebe
inscrições para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de São Caetano 
realizou nesta sextafeira (12), 
a cerimônia de formatura do 
Curso de Cuidadores de Ido
sos. A cerimônia de entrega 
dos certificados aos 30 alunos 
aconteceu no CISE (Centro In
tegrado de Saúde e Educação) 
da Terceira Idade João Nicolau 
Braido, no Bairro São José.

O Curso de Cuidadores 
de Idosos, de três meses, teve 
como objetivo formar profis
sionais para auxiliar na pro
moção do envelhecimento 
saudável, considerando as 
características da pessoa assis

O Fundo Social de Soli
dariedade (FSS) de Ribeirão 
Pires abrirá, na próxima se
gundafeira (15), inscrições 
para os cursos gratuitos de 
Fabricação de Cupcakes e 
Bolos Caseiros, e Fabri
cação de Pães e Salgados 
Fitness. A ação oferece 
capacitação e qualificação 
profissional, visando à in
serção no mercado de tra
balho ou incentivando o 
empreendedorismo.

A iniciativa tem a par
ceira do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 

tida e as orientações da equipe 
multiprofissional, além de 
preservar e valorizar a ética, a 
convivência social e familiar, a 
independência e a autonomia 
do idoso. O investimento foi 
de R$15,7 mil, proveniente do 
Fundo Municipal do Idoso.

A secretária de Saúde Re
gina Maura Zetone destacou 
a importância da capacitação 
dos cuidadores. “Este é um seg
mento que vai auxiliar muita 
gente, além de abrir mais um 
novo mercado de trabalho. 
Cuidar de um idoso é um ato 
de amor para com o próximo, 

(SEBRAE) e do Serviço Na
cional de Aprendizagem In
dustrial (SENAI).

n CRONOGRAMA
O curso de Fabricação de 

Cupcakes e Bolos Caseiros 
será realizado de 12 a 19 de 
setembro, das 8h às 12h, de 
segunda a quintafeira.

Já o curso de Fabricação 
de Pães e Salgados Fitness, 
também acontecerá de 12 a 
19 de setembro, porém, no 
período da tarde, das 13h às 
17 horas.

Ambos os cursos serão 

além de ser uma área em ascen
são. Nosso município, por ex
emplo, tem 24% da população 
acima de 60 anos. Muitas des
sas pessoas precisam de cuida
dos especiais, que muitas vezes 
as pessoas da própria família 
não conseguem atender”, en
fatizou Regina Maura.

O conteúdo programático 
da formação contou com temas 
como perfil da população idosa; 
atividades de vida diária (AVDs); 
envelhecimento ativo; depen
dência, independência e auto
nomia do idoso; autocuidado do 
idoso; , entre outros. (RL)

promovidos nas dependên
cias do FSS, localizado na 
avenida Francisco Monteiro, 
2940  Santa Luzia.

n INSCRIÇÕES
As vagas são limitadas 

e serão preenchidas por or
dem de inscrição. Para se 
inscrever, basta comparecer 
no Fundo Social, das 8h30 às 
16h30, munido de RG, CPF, 
comprovante de residência e 
histórico escolar.

Serviço  Para mais infor
mações, o telefone é o 4827
8555. (Reportagem Local)

’’
Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘
Acessem nosso portal 

e siga nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

@diarioregionaloficial
@Dregional01
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Sala Comercial
Centro de Diadema 

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

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

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

Apartamento
Centro de Diadema 

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

Apartamento 
 Canhema Diadema 

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

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

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

REF.: AP000700

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

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

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

Apartamento 
Taboão Diadema

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

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

Serviços Gerais

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

Sede Própria

CRECI J 14371

www.beloramosimoveis.com.br
(11) 4057-2444 /     9-6191-5038

GALPÕES INDUSTRIAIS
VENDA E LOCAÇÃO

DIADEMA E SÃO BERNARDO
CODIGOS: 2253-2255-2251

2250-2252-2257-2258
CONSULTE 

NOSSO SITE

          Rua Orense n°293 - Diadema - SP

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DIREITO IMOBILIÁRIO

VENDO  PROPRIEDADE
AV.WASHINGTON LUIS

C/2 Frentes- área total 1117m2 

Util p/empred.vertical
uso escolar

R$ 1800.000,00
COD. 2254

TERRENO COM.
Atrás do Prédio 

da Camara dos vereadores 
de Diadema.

Área de 268,00m2

Valor R$ 670.000,00
COD. 2289 no Site.

ÁREA COMERCIAL 
C/2FRENTE

UTIL P/EMPREEND.
VERTICAL

OFERTA P/ MÊS ABRIL
R$ 3.500.000,00 

 COD. 2243

ÁREA INDUSTRIAL
Zoneamento ZPI
Formato esquina

Av. Casa Grande 1.300m2 

Totalmente Plana
Valor R$ 2.500.000,00 

Terminal 
Piraporinha Tróleibus

COD. 2274

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

Anuncie: 4057-9000

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
‘‘

Anuncie: 4057-9000

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
‘‘

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

www.diarioregional.com.br
@diarioregionaloficial / @Dregional01Anuncie: 4057-9000Você pode acreditar
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Acessem nosso portal e siga nossas redes sociais
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Até hoje não 
inventaram 
um remédio 
melhor para 
você vender 
mais
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Acessem nosso portal e siga nossas 
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www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

@diarioregionaloficial
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Veículos

Publicidade Legal

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

FIBROMIALGIA
O que é fibromialgia ?

Fibromialgia não chega a ser uma doença. Se você fizer uma biopsia das partes que doem, enviar para análise, 

fazer cultura, olhar no microscópio (…), nada vai surgir. O tecido não está doente. Não há nenhum vírus ou 

bactéria. e a boa notícia, ninguém morre disso. No entanto, quem sofre de fibromialgia não tem a  menor dúvida 

de que alguma coisa está errada.

Que nome dar ?
Diz-se “síndrome”, “distúrbio”, “patologia”. Seja lá qual for o nome, existe, e causa imensa morbidade para 

os acometidos.

Quem tem fibromialgia ?
Fibromialgia pode acometer homens e até crianças, mas isso é bastante raro. Mais de 95% das pessoas que 

sofrem deste mal são mulheres, geralmente com idade superior a 20 anos.

Quais os sintomas de fibromialgia ?
Dor no corpo todo. Dor “na carne”, não nas juntas. Dói o dia inteiro, mas a dor é particularmente maior ao acor-

dar (parece que se “levou uma surra” na noite anterior”), sente-se uma discreta melhora ao longo do dia, mas 

no final da tarde a dor volta com toda sua intensidade. Dorme-se mal nesta síndrome. A cabeça “não para”. 

Todos os problemas da humanidade passam na cabeça da fibromiálgica, mas em especial os dos parentes 

próximos. O sono é descrito como “não reparador”, ou seja, a pessoa não descansa. Tem-se a sensação de 

cansaço e sonolência por todo o dia. Em muitas pessoas as mãos estão inchadas, principalmente pela manhã, 

algumas vezes formigam, ou ficam dormentes. Para outras, por momentos, a respiração pode ficar difícil, 

como se houvesse um grande peso sobre o peito. Essa sensação passa sozinha após minutos ou horas mas 

tende a voltar ao longo do dia. Dores de cabeça são comuns. Causa ou conseqüência, a depressão é muito 

freqüentemente associada à fibromialgia.

Como ter certeza de que eu tenho fibromialgia ?
Não há exame diagnóstico específico. É muito comum a pessoa passar de médico em médico, realizar milhões 

de exames, de sangue à ressonância magnética, sem encontrar nada de errado. O diagnóstico de fibromialgia 

é baseado em exames laboratoriais normais, que excluem outras doenças que possam imitar a fibromialgia, 

e no quadro clínico típico. Os famosos “pontos em gatilho” da fibromialgia (pontos bastante dolorosos à pal-

pação) são indicativos mas com maior valor para trabalhos clínicos do que para o diagnóstico em indivíduos.

O que causa fibromialgia ?
Para ir direto ao ponto, o que causa a fibromialgia é o sono ruim. Quem não descansa por um período contínuo 

e duradouro fica com dores no corpo todo. É o que acontece na fibromialgia e em outras patologias do sono. 

Em outra doença, a apnéia do sono, por exemplo, o indivíduo não dorme por uma razão bem diferente: se ele 

aprofunda no sono engasga e sufoca. Mas o resultado é o mesmo: dores no corpo, dores de cabeça, cansaço 

e sonolência. Uma mãe que não consegue dormir porque o bebê acorda a noite toda também sente dores 

semelhantes. Mas, na fibromialgia, o que causa o sono ruim? Como já mencionado, a fibromiálgica não dorme 

porque “a cabeça não desliga”. Porque então “a cabeça não desliga” ? Aí entra o próximo tópico.

A personalidade fibromiálgica
Fibromiálgicas carregam o mundo nas costas. Preocupam-se com tudo e com todos. Porque o filho vai mal na 

escola, porque a filha perdeu o emprego, porque o genro não dá bola para os problemas, porque o marido não 

se envolve… Trabalha e preocupa-se com e para todos. E freqüentemente aflige-a o fato de que ninguém se 

preocupa com estes problemas como ela. Bem, se uma pessoa toma conta do mundo sozinha, como é que ela 

vai conseguir dormir? Quem vai tomar conta do mundo enquanto ela estiver “desligada”? Os problemas são 

enormes, e após um vem logo outro. E a fibromiálgica passa a vida esperando as coisas melhorarem para ela 

começar a se cuidar, para começar a ser feliz. Mas as coisas nunca melhoram o bastante.

Fibromialgia tem cura ?
Tem. Mas depende muito mais da paciente do que do médico. Ao médico cabe apenas orientar e passar algu-

mas medicações. As medicações na fibromialgia não são mágicas. Elas se baseiam em relaxantes muscula-
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res, que melhoram o sono e “desligam” um pouco a pessoa, e antidepressivos. Alguns antidepressivos também 

dão sono, outros apenas combatem a depressão associada, e diminuem a ansiedade. Muitas fibromiálgicas 

ficam dependentes de remédios para dormir e ansiolíticos, que resolvem muito parcialmente os problemas. Os 

relaxantes musculares e antidepressivos não causam dependência, mas, infelizmente, perdem a eficácia após 

mais ou menos de 8 a 12 meses. Então os problemas voltam, e os remédios não mais funcionam.

É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia ?
Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora a forma física, a auto-estima e o organismo 

como um todo. Em segundo, libera uma série de hormônios e mediadores que aliviam a dor e o cansaço. Em 

terceiro, pode melhorar a qualidade do sono. Por fim, o esporte é um momento onde a fibromiálgica deixa o 

mundo de lado para cuidar de si mesmo. Isso apenas já é grande avanço! Qual esporte fazer? Tenha em mente 

duas coisas: primeiro, a atividade deve ser para a vida toda! Portanto não faça algo que não goste, ou que não 

vai agüentar muito tempo. Se academia te entedia, mas dança te dá prazer, dance! Se cansar de um mude 

para outro. O importante é não ficar parada. Combine esforço aeróbico com alongamento. Musculação não é 

o mais indicado. Segundo, um corpo dolorido e contraído dói mais ao exercício. É comum e esperado que as 

dores piorem no início das atividades físicas. Este é o momento de usar as medicações que seu reumatologista 

indicar, elas darão algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.

Como melhorar a fibromialgia ?
Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está realmente num limite e que uma mudança no 

estilo de vida é urgente. Algo está “demais”, pesado demais mesmo para esta pessoa campeã em agüentar as 

coisas. Esta crise pode ser uma oportunidade de alavancar uma transformação, e a cura. Entenda esta crise 

de dor aguda como um grito do corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua essência. 

Para curar a fibromialgia tem-se que tomar consciência dos mecanismos que causam a doença, e mudá-los. 

Os remédios são fundamentais, viabilizam uma condição onde a transformação tem chances de acontecer, 

aliviam por alguns meses. Este tempo é valioso para a pessoa mudar completamente o jeito como leva a vida. 

“Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto”, diz Chico Buarque. 

Da mesma forma, conscientizar-se está ainda a alguma distancia de resolver o problema. Pode não ser fácil 

mudar os padrões de comportamento de uma vida toda. Por isso psicoterapia é fundamental. Simplesmente 

deixar de se preocupar com as coisas e pessoas não é possível. Se fosse, deixaria um vazio enorme. A 

fibromiálgica pode perceber que há anos não vive sua própria vida. Reconstruí-la, retomar objetivos próprios 

e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa de “deixar as pessoas à própria sorte” também pode 

ser difícil. A combinação da medicação certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e muita vontade é a única 

fórmula capaz de operar milagres.

Em relação ao Doença Ocupacional :
Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão por Esforço Repetitivo (LER), também conhe-

cida por Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) e outras síndromes dolorosas de causas 

reumatológicas, como a Artrite Reumatóide e o Lupus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia pode levar à 

perda da capacidade laborativa quando não tratada e a inúmeros gastos anuais em exames desnecessários, 

tratamentos ineficientes e dias de trabalho perdidos. 

Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada nos ambulatórios de medicina ocupacional 

diante da queixa de dor assim como o exame minucioso das articulações e a solicitação de exames com-

plementares devem fazer parte da abordagem desses casos, a fim de excluir outros possíveis diagnósticos. 

Somente assim este cenário poderá ser melhorado e os portadores da doença apresentarão grande alívio 

desse tormento físico e psíquico e  melhora da qualidade de vida.

siNDiCaTo Dos FUNCioNÁRios 
PÚBLiCos DE DiaDEMa

 EDiTaL CoNvoCaTÓRio DE assEMBLÉia 
EXTRaoRDiNÁRia DE assoCiaDos

O Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema, por seu presidente, ao final assi-
nado, com base nos Artigos 16º, §1º; 17º, II; 
18º; 19º, § único; 22º, §1º e § 2º; 23º, I e 26, 
I e 3§; 27º, §1º e §2º de seu Estatuto Social, 
faz saber a todos os associados quites com 
suas obrigações estatutárias que este edital 
virem ou dele tomarem conhecimento, que 
será realizada assEMBLEia EXTRaoR-
DiNÁRia DE assoCiaDos no próximo dia 
18 (dezoito) do mês de agosto do corrente 
ano, às 17:30 horas, com quórum mínimo 
de 2% (dois por cento) dos associados em 
primeira chamada e  com qualquer número de 
associados em segunda chamada às 18:00 
horas, na sede desta entidade sindical, loca-
lizada no número um mil cento e cinquenta e 
seis da Avenida Antônio Piranga, na cidade 
de Diadema, para deliberação da seguinte 
pauta: aPRovaÇÃo Do REGiMENTo, 
DEFiNiÇÃo DE TEMas GERais, DiNÂ-
MiCa E CRiTÉRios DE PaRTiCiPaÇÃo 
No 2o CoNGREsso Do siNDiCaTo Dos 
FUNCioNÁRios PÚBLiCos DE DiaDE-
Ma. Cópia deste edital será afixada na sede 
da entidade, e nos locais de trabalho dos 
associados. 

Diadema, 13 de agosto de 2022. 
RiTCHiE soaREs MaRTiNs -

Presidente do sindicato dos Funcionários 
Públicos de Diadema 

NasTRi TRaNsPoRTaToRi CoMÉRCio 
DE CoRREias E sERviÇos LTDa, 

Torna público requereu ao SEMASA a Li-
cença Prévia, de Instalação e de Opera-
ção p/ Fabricação de artefatos de material 
plástico p/ outros usos não especificados 
anteriormente, Rua Taquacetuba, nº 268, 
Vl. Pires, Santo André, Cep 09195-670, conf 
processo ambiental 48834.2022 e declara 
aberto prazo de 30 dias p/ manifestação es-
crita e endereçada ao SEMASA.
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