
papel dos negros na construção do Bra-
sil e a existência de uma dívida histórica 
com essa parcela da população, em es-
pecial pelo período de escravidão e pela 
ausência de acolhimento pós-abolição. 
“Há, por parte do Estado brasileiro, uma 
imensa dívida de reparação com a popu-
lação negra, uma vez que o racis mo aqui 
vivenciado tem grande força do chamado 
racismo institucional. A população negra 
sofre não apenas discriminação no que 
tange ao acesso a posições de destaque 
na nossa sociedade, como continua 
sistematicamente compelida a ocupar 
as posições inferiores, subalternas e de 
menor remuneração.”

 Os  12 Cesas (Centros Educacionais 
de Santo André) estarão abertos para 
receber os munícipes com uma pro-
gramação especial de Carnaval a partir 
deste sábado (18). As atrações, com di-
versas atividades livres, ocorrerão aos 
sábados e domingos nos dias 18, 19, 
25 e 26 de fevereiro, das 9h às 16h. Das 
atrações oferecidas, recebem destaque 
gincanas e oficinas, como confecção de 
máscaras, confetes e serpentinas, além 
de desfile de fantasias.

A Prefeitura de Ribeirão Pires pu-
blicou nesta sexta-feira (17) edital de 
convocação para contratação tem-
porária de professor A, B, professor de 
desenvolvimento infantil e para sala 
de recurso. Além dos docentes, o edital 
também torna público a classificação 
final dos estagiários selecionados para 
a área de pedagogia.  Os profissionais 
convocados devem comparecer no De-
partamento de Recursos Humanos no 
prazo de três dias úteis.

SÁBADO E  DOMINGOwww.diarioregional.com.br       
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Representantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial estiveram na Câmara durante a votaçãoPágina  2

Os vereadores de Diadema aprova-
ram o projeto de lei do Executivo que 
reserva 20% de vagas oferecidas em con-
curso público para pessoas pretas. O tex-
to foi aprovado em segunda discussão e 
agora segue para sanção do prefeito José 
de Filippi Júnior. A medida valerá para 
concursos públicos da prefeitura e suas 
autarquias. Uma comissão será criada 
para evitar tentativas de fraude. Os cri-
térios estabelecidos serão o da autode-
claração de pretos e pardos no ato da in-
scrição do processo seletivo. O candidato 
que tentar burlar a regra será automati-
camente excluído da prova. A prefeita 
em exercício Patty Ferreira ressalta o 

Diadema terá cota de 20% para negros em 
concursos públicos da prefeitura e autarquias
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Coletivo  Cultive Resistência promove a reconstrução 
de aldeias indígenas no litoral de São Paulo
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SÃO PAULO
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Uma comissão será criada para evitar tentativas 
de fraude. Os critérios estabelecidos serão o da 

autodeclaração de pretos e pardos no ato da inscrição 

Grupo tem como objetivo principal a construção e a reconstrução de aldeias usando técnicas de permacultura
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Câmara de Diadema aprova cota 
de 20% para negros em concursos
Medida vale para concursos públicos da prefeitura e autarquias; comissão será criada para evitar fraude

A Câmara de Diadema apro-
vou o projeto de lei que reserva 
20% de vagas oferecidas em 
concurso público para pessoas 
pretas. O texto de autoria do 
Poder Executivo foi avalizado 
em segunda discussão e agora 
segue para sanção na gestão do 
prefeito José de Filippi Júnior.

Na mensagem enviada aos 
vereadores, a prefeita em exercí-
cio, Patty Ferreira (PT), ressaltou 
o papel dos negros na construção 
do Brasil e afirmou existir uma 
dívida histórica com essa par-
cela da população, em especial 
pelo período de escravidão e 
pela ausência de acolhimento 
da população pós-abolição.

“Há, por parte do Estado 
brasileiro, imensa dívida de 
reparação com a população ne-
gra, uma vez que o racismo aqui 
vivenciado tem grande força do 
chamado racismo institucional. 
Ou seja, a aquele racismo prati-
cado por instituições públicas, 
mesmo que sem intencionali-
dade. A população negra sofre 
não apenas discriminação no 
que tange ao acesso a posições 
de destaque na nossa socie-
dade, como continua siste-
maticamente compelida a 

ocupar as posições inferiores, 
subalternas e de menor remu-
neração”, destacou Patty.

Coordenadora do Creppir 
(Coordenadoria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial) 
de Diadema, Márcia Damaceno 
classificou a aprovação do pro-
jeto como “de suma importân-
cia”.  “Demonstra que a gestão 
pública, com a sua política de 
promoção da igualdade racial, 
tenta equiparar a desigualdade 
de oportunidades para esse 
grupo. Sabemos que no Brasil 
a questão das desigualdades 
raciais está atrelada à formação 
da base da sociedade brasileira, 
que tem como eixos estrutur-
antes o  racismo e o patriarcado, 
que afetam negros e negras, fa-
zendo com que tenham menos 
chances  de oportunidades e de 
direitos com relação às pessoas 
brancas”, disse Márcia.

A proposta valerá para con-
cursos públicos da prefeitura e 
suas autarquias. Uma comissão 
será criada para evitar tenta-
tivas de fraude. Os critérios 
estabelecidos serão o da auto-
declaração de pretos e pardos 
no ato da inscrição do processo 
seletivo. O candidato que tentar 

Com autoria de Josa, Câmara realiza reunião da Frente em defesa dos povos de matriz africana
A Câmara de Diadema rea-

lizará, no próximo dia 7 de 
março, a 1ª reunião da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Po-
vos e Comunidades Tradicionais 
de Matriz Africana,  cujo de-
creto legislativo é de autoria do 
vereador Josa Queiroz (PT). Se-
gundo o parlamentar, no ABC, 
há varias leis que visam dar visi-
bilidade as religiões de matrizes 
Africanas, mas apenas Diadema 
conta com Decreto Legislativo 
que dispõe sobre a criação da 
Frente Parlamentar em Def-
esa dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana.

“A importância da criação 
desta Frente Parlamentar tem 
como princípio acompanhar as 

burlar a regra será automatica-
mente excluído da prova.

“É  preciso estarmos atentos 
à aplicação desta lei, buscando a 
política da equidade racial, levan-
do em conta as necessidades 
específicas da população negra 
e assegurando sua  representa-
tividade nas diferentes áreas da 
administração, não apenas nos 
cargos de menor remuneração, 
especialmente naquelas que os 
colocam em espaços de decisão, 
garantindo assim a mudança da 
realidade deste grupos nos índi-

ces socioeconômicos”, destacou 
a coordenadora do Creppir.

Márcia defendeu, ainda, que 
medidas de equiparação não 
fiquem apenas na aplicação de 
cotas para os concursos públi-
cos. “É preciso uma educação 
que seja realmente antirracista, 
libertadora e emancipatória e 
uma atuação forte dos movi-
mentos sociais junto à popula-
ção para que todas as pessoas 
entendam os mecanismos de 
opressão e possam atuar contra 
eles.” (Reportagem Local)

Divulgação

Aprovado em segunda dicussão, texto segue para sanção
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Metade dos presos por 
atos golpistas no DF recebeu 
auxílio emergencial, diz PGR

Região do ABC ganha mais um 
representante no governo Lula

Metade dos cerca de mil 
detidos por envolvimento 
nos atos golpistas do dia 8 
de janeiro recebeu auxílio 
emergencial, indica a Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR). De acordo com o 
órgão, 60% dos fichados pela 
ofensiva que deixou um ras-
tro de destruição em Brasília 
são homens e a maioria tem 
entre 36 e 55 anos.

Informações colhidas pelo 
Ministério Público Federal 
apontam que alguns dos gol-
pistas se candidataram em 
eleições passadas ou fornece-
ram serviços para campanhas 
políticas. Menos de um quin-
to dos presos possui filiação 
partidária, diz ainda a PGR.

Os dados constam de le-
vantamento elaborado por 
um grupo técnico do MPF 
que auxilia as investigações 
sobre a invasão e depredação 
das sedes dos Três Poderes no 
início de janeiro. A equipe foi 
montada no dia 16 daquele 
mês e é composta de 15 ser-
vidores, peritos e especialistas 
em tecnologia da informação.

Acessando diversos banco 
de dados, o grupo técnico le-
vanta informações sobre os 
investigados por atos golpis-
tas, subsidiando as apurações 
da PGR e o eventual ofereci-

O presidente do diretório 
do PT Santo André, Antonio 
Aparecido da Silva Pinto, o An-
tonio Padre, reforçou o time do 
ABC no Governo Lula. Silva foi 
nomeado nesta semana pelo 
ministro das Relações Institu-
cionais, Ale xandre Padilha, para 
o cargo de assessor técnico nos 
Escritórios Regionais de Repre-
sentação da Secretaria de Rela-
ções Institucionais da Presidên-
cia da República. 

A nomeação foi publicada 
no Diário Oficial da União da 
última quarta-feira (15/02). 
Padre será um dos represent-
antes do Ministério das Relações 
Ins titucionais em São Paulo e 
terá papel importante na in-
terlocução do governo federal 
com os municípios do estado 
paulista, tendo como objetivo a 
aproximação da gestão federal 

mento de denúncias. Ao todo, a 
PGR já denunciou 835 pessoas 
ao tribunal - 645 por incitação 
aos protestos golpistas e 189 
por participação direta nos atos 
de vandalismo.

n SUSPEITOS
A equipe também puxa in-

formações sobre o endereço 
dos suspeitos, os bens a ele 
ligados, suas fichas criminais, 
entre outros. Além disso, con-
sulta placas de automóveis dos 
investigados, com o objetivo 
de identificar responsáveis por 
veículos utilizados na ofensiva 
antidemocrática do dia 8 de ja-
neiro. O grupo também auxilia 
a Secretaria de Perícia, Pesquisa 
e Análise do Ministério Público 
Federal - a qual é vinculada - na 
perícia de equipamentos ele-
trônicos apreendidos com os 
presos nos atos golpistas.

A Procuradoria-Geral da 
República investiga os atos 
golpistas do dia 8 em quatro 
frentes de apuração: sobre os 
responsáveis pela depredação 
das dependências do Planalto, 
Congresso e Supremo; “au-
tores intelectuais e partícipes 
por instigação” dos atos anti-
democráticos; financia dores da 
ofensiva; e “agentes públicos 
responsáveis por omissão im-
própria”. (AE)

com as cidades, atendendo as 
demandas e dialogando com o 
poder público, consórcios in-
termunicipais e entidades da 
sociedade civil.  

Militante do PT desde a 
fundação, Padre fez da sua 
vida uma jornada de luta por 
uma sociedade mais justa e 
igualitária. Tecnólogo com 
pós-graduação em Administra-
ção Pública, ele já atuou como 
vereador na cidade andreense 
e nos governos Celso Daniel, 
João Avamileno e Carlos Grana. 
Também participou da direção 
municipal e mais recentemente 
da coordenação da Macro PT 
ABC. Das pastorais da Igreja 
Católica até a assessoria na 
Câmara dos Deputados, Padre 
preside o partido em Santo 
André desde 2019 até os dias 
atuais. (Reportagem Local)

políticas públicas direcionadas 
às Comunidades Tradicionais 
de Matriz Africana em Dia-
dema, bem como monitorar a 
execução de planos e projetos. 
Também visa à discussão e bus-
ca por proposições legislativas 
correlatas, bem como contribuir 
na elaboração de estatutos, pro-
tocolos de intenções e outros 
documentos. Importante de-
stacar que prima em garantir o 
significado do que são os Povos 
Tradicionais de Matriz Africana 
que se sustenta na história. Po-
vos em luta desde a diáspora e 
a escravização; povos com cul-
tura de origem identificável cro-
nológica e geograficamente e, 
cujas trajetórias, incluindo per-

das e desaparecimentos tanto 
quanto resistência e renova-
ção, preservam, inventam e 
reinventam sua tradição, sua 
fonte de saber e sua identi-
dade”, destacou Josa.

Desde 2007, o combate à 
intolerância religiosa é lemb-
rado no Brasil em 21 de janeiro. 
A relevância da temática levou 
o CNJ a criar, em janeiro de 
2022, a Política Nacional de Pro-
moção à Liberdade Religiosa e 
Combate à Intolerância no âm-
bito do Poder Judiciário, com a 
Resolução CNJ 440 e a própria 
Lei Federal nº 11.635/2007, 
que instituiu o Dia Nacional de 
Combate à Intolerância Reli-
giosa, durante o governo Lula, 

em memoria à Ialorixá baiana 
Gildásia dos Santos e Santos, 
conhecida como Mãe Gilda, que 
fundou, em 1988, o terreiro 
de Candomblé Ilê Asé Abassá, 
próximo à Lagoa do Abaeté, em 
Salvador e morreu em 2000, 
vítima do preconceito religioso.

Segundo Josa, os registros 
do Disque 100 apontaram, 
em 2021, 1.017 denúncias e, 
em 2022, aumento de 17% de 
casos de intolerância. “No en-
tanto, esses tipos de estatísti-
cas não são suficientes no que 
tange detalhar os fatos ocor-
ridos e tão pouco apontar que 
intolerância religiosa e o ra-
cismo andam lado a lado.”

Para o vereador, no cotidi-

ano, o que observamos em 
relação às religiões de ma-
trizes africanas, é que não se 
trata apenas de intolerância, 
mas sim do racismo religio-
so, haja vista os ataques con-
tínuos às comunidades tradi-
cionais, ao povo preto, aos 
terreiros e aos seguidores.

“O ano de 2023 nem 
começou e temos casos e in-
tolerância religiosa, como o 
do dia 5 de fevereiro, em que 
um homem foi detido por in-
tolerância religiosa e vandal-
ismo na cidade de Itatinga, 
pelo Pelotão Alfa da Guarda 
Civil Municipal. O homem fez 
ameaças aos religiosos e um 
centro religioso de cultura af-

rodescendente. Já no dia 6 de 
fevereiro uma Yalorixá foi im-
pedida por um funcionário de 
entrar no avião, pois ele con-
siderou sua “roupa inadequa-
da”, ou seja, usava seus fios de 
contas e um torci. Ainda no dia 
6, no Rio de Janeiro, uma mãe 
foi impedida de realizar a ma-
tricula de sua filha, devido ela 
e a filha se dirigiram à escola 
com trajes candomblecistas”, 
pontuou Josa.

Serviço - A reunião da 
Fren te Parlamentar ocorrerá 
dia 7 de março, a partir das 
17h30, na Câmara de Diade-
ma (2º andar - sala 60), à rua 
Antonio Piranga, 474 - Centro. 
(Reportagem Local)
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Roubo e furto de motocicletas 
em SP cresceram 38% em 2022
São Bernardo está entre as cidades que aumentaram a participação no porcentual de furtos

Arquivo/ABR

A principal alta foi na modalidade de furto, 42%

O Estado de São Paulo regis-
trou 39.462 roubos e furtos de 
motocicletas, no ano passado. 
O número é 38% maior do que 
em 2021. A principal alta foi 
na modalidade de furto, 42%, 
que também apresenta volume 
maior desse tipo de crime, na 
comparação com roubos, que 
cresceu 30%. Os dados são do 
Boletim Tracker-Fecap, divul-
gado nesta sexta-feira (17).

Dezembro é o mês mais 
perigoso, nas duas modali-
dades. Segundo o coordenador 
do Departamento de Pesquisas 
em Economia do Crime da FE-
CAP, Erivaldo Costa Vieira, “há 
uma tendência sazo nal nos da-
dos, com os meses de dezem-
bro tendo ocorrências mais 
ele vadas e os meses de julho 
com menos ocorrências. Essa 
informação pode ser útil para 
aplicar medidas preventivas 
eficazes e ajustar estratégias 
de segurança para a região em 
questão”, destaca.

O coordenador do Coman-
do de Operações do Grupo 
Tracker, Vitor Corrêa, destaca 
que o crescimento dos delitos 
atingiu as motos de baixa e 
de alta cilindrada. “O comér-
cio ilegal de peças é o principal 
motivador. Com veículos que 

chegam a custar na casa dos 6 
dígitos, a falta de fiscalização 
desses locais e a falta de con-
sciência da sociedade em exigir 
a nota fiscal na compra de uma 
peça usada contribuem para o 
crescimento constante deste 
mercado ilícito”, afirma. 

Segundo Vitor Corrêa, 
a expansão de empresas do 
ramo e-commerce, aplicati-
vos de entregas e até mesmo 
a popularização do home 
office contribuíram direta-
mente para impulsionar a 
exposição de veículos desta 
categoria nas ruas e os delitos 
de roubo e furto aumentam, 
proporcionalmente.

 “O crescimento de crimes 
concorrentes como extorsão 
mediantes sequestro (PIX) e 
Golpe do Aplicativo de Amor 
também colaboram com a 
ele vação dos roubos e furtos 
de motos, por desviar recur-
sos materiais e humanos da 
segurança pública para coibir 
esses crimes”, complementa 
Erivaldo Costa Vieira.

O coordenador do Depar-
tamento de Pesquisas destaca 
que São Paulo diminuiu a 
participação percentual nas 
ocorrências de furtos, en-
quanto Campinas, Santos e 

São Bernardo aumentaram a 
participação, indicando uma 
possível transferência desses 
crimes para essas localidades. 
Santo André também regis-
trou aumento de furtos de um 
ano para outro. A participação 
da cidade no porcentual desse 
crime subiu de 2,14% para 3%.  

“Em geral, os dados indi-
cam que houve uma mudança 
na concentração dos furtos 
de motocicletas em diferentes 
cidades, o que pode ser im-
portante de ser monitorado e 
investigado para que medidas 

possam ser tomadas para pre-
venir futuros furtos”, alerta Eri-
valdo Costa Vieira. 

n BAIRROS PERIGOSOS  
Os bairros de Santo Amaro, 

Itaquera e Pedreira tiveram au-
mento significativo na quanti-
dade de roubos, com variações 
de 45%, 67% e 63%, respec-
tivamente. Já Capão Redondo, 
Campo Limpo e Jardim Ângela 
registraram redução na ocor-
rência de roubos, com variações 
de -7%, -4% e -13%, respectiva-
mente. (Reportagem Local)

Cerca de 41 mil famílias foram 
despejadas desde o início da pandemia

Cerca de 41 mil famílias 
foram despejadas de suas 
moradias no país desde o iní-
cio da pandemia de covid-19, 
em março de 2020. Outras 
218 mil estão sob ameaça 
de perder a casa, segundo o 
Mapeamento Nacional de 
Conflitos pela Terra e Mora-
dia. O mapeamento é uma 
plataforma virtual organiza-
da pela Campanha Despejo 
Zero que envolve oito orga-
nizações, como a ONG Habi-
tat para a Humanidade Bra-
sil e o Instituto Brasileiro de 
Direito Urbanístico.

A principal justificativa 
para os despejos é a reinte-
gração de posse. Mais de 26,5 
mil famílias foram despejadas 
com esse argumento e 88 mil 
estão ameaçadas.

O caso da Vânia Santos 
é um desses. Ela vivia com a 
família em uma ocupação em 
Brasília, quando foram retira-
dos em 2021, após o Gover-

no do Distrito Federal (GDF) 
pedir a reintegração de posse 
à Justiça. “A gente continua 
morando de auxilio aluguel, 
mas agora está atrasado de 
novo. eles não pagaram o de 
janeiro e a gente está sem 
receber. Minha situação hoje 
não está fácil”.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Social do DF negou que 
exista atraso no pagamento 
do auxílio. Segundo a pasta, o 
crédito referente a janeiro ocor-
rerá nos próximos dias.

O coordenador nacional 
do Movimento dos Trabalha-
dores Sem Teto e integrante da 
Campanha Despejo Zero, Rud 
Rafael, diz que esse cenário de 
despejos vem da falta de políti-
ca de moradia. “Várias famílias 
não têm mais condição de pagar 
o aluguel. A gente tem um con-
texto de desmonte da politica 
habitacional, de desmonte de 
politica de acesso a terra aos 
produtores”. (Agência Brasil)

Ministério Público traça perfil de envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro
Levantamento do Ministé-

rio Público Federal (MPF) apon-
ta que entre mil pessoas detidas 
por envolvimento nos atos anti-
democráticos de 8 de janeiro em 
Brasília, metade recebeu auxílio 
emergencial. O benefício foi 
concedido pelo governo passado 
para ajudar financeiramente 
quem precisasse durante a pan-
demia de covid-19.

Chuvas, ventos fortes e frio marcam 
o Carnaval em quase todo o país
Os foliões que vão pular car-

naval em blocos de rua, escolas 
de samba e bailes têm que estar 
preparados para encarar as chu-
vas, que devem se espalhar em 
grande parte do Brasil, princi-
palmente de sábado (18) para 
domingo (19), com exceção do 
sul do Rio Grande do Sul e o in-
terior da Região Nordeste.

De acordo com a previsão 
do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), as tempes-
tades serão mais volumosas na 
Região Sudeste, com destaque 
para o estado de São Paulo, 
com a precipitação de chuvas 
podendo ficar acima de 100 
milímetros por dia (mm/dia), 
principalmente no litoral pau-
lista. A região de São Paulo 
já está sob alerta laranja do 
Inmet para riscos de danos 
causados pelas chuvas.

O Inmet revela que o cenário 
de muita chuva vai se repetir no 
sul e sudeste de Minas Gerais 
Sul e na região serrana do Rio 
de Janeiro, além da área metro-
politana da capital fluminense. 
O cenário se completa pela que-
da nas temperaturas em toda a 
Região Sudeste.

As fortes chuvas atingem 
igualmente o centro do Bra-
sil. Brasília, por exemplo, terá 
pancadas de chuva isoladas e 
trovões, neste sábado. A tem-
peratura máxima deve chegar 
aos 30ºC. O tempo também 
fica bem instável para os car-
navalescos do Nordeste, com 
exceção do interior da região. A 
folia que arrasta milhões de pes-
soas pelas avenidas de Salvador 
(BA) vai ser marcada por chuva, 
principalmente, de sábado a 
domingo e devem incomodar 
um pouco menos o folião até 
a quarta-feira de Cinzas, com 
chuvas mais fracas.

A passagem da frente fria 
vai derrubar as temperaturas 
entre o leste de São Paulo e o 
leste do Paraná, no domingo. 
As máximas ainda são con-
sideradas bem baixas para 
o verão, em torno de 18ºC a 
20ºC. Em São Paulo, o sol vol-
ta a aparecer entre nuvens na 
segunda-feira e a temperatura 
máxima que, no sábado, não 
deve ultrapassar os 19ºC, no 
último dia de carnaval, pode 
aumentar e chegar à casa dos 
28ºC. (Agência Brasil)

Bancos não funcionam 
no  feriadão de Carnaval

Os bancos não vão ter ex-
pediente durante o feriado de 
carnaval, informou a Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febr-
aban). As agências bancárias 
fecham na segunda-feira (20) e 
na terça-feira (21) de carnaval. 
Já na Quarta-Feira de Cinzas 
(22), o atendimento ao pú-
blico começa às 12h (horário 
local), e o encerramento segue 
o horário habitual de fecha-
mento, no município.

Contas de consumo – 
como de água, energia e 
telefone –, e os boletos com 
vencimento em 20 e 21 de 
fevereiro poderão ser pagos, 
sem acréscimo de juros e mul-

ta, no dia útil seguinte, que 
será a Quarta-Feira de Cinzas. 
Já os tributos, normalmente 
já tem as datas ajustadas ao 
calendário de feriados nacio-
nais, estaduais e municipais.

As operações do sistema 
de pagamento PIX estarão 
em pleno funcionamento, 
no período.

A Febraban orienta os 
clientes a usarem, preferen-
cialmente, os canais digitais, 
como sites e aplicativo dos 
bancos, para fazer transferên-
cias e pagamentos de contas 
nos dias de folia, quando não 
haverá expediente bancário 
nas agências. (ABR)

Contas com vrncimento dias 20 e 21 podem ser pagas na quarta

Divulgação/Consórcio ABC

Os dados foram reunidos 
pelo grupo técnico vinculado à 
Secretaria de Perícia, Pesquisa 
e Análise (Sppea) do MPF, que 
está elaborando um perfil dos 
investigados. O trabalho irá con-
tribuir para apurar as respon-
sabilidades individualizadas de 
cada investigado.

Outros dados revelados pelo 
levantamento são: 60% dos 

detidos são homens, a maioria 
tem entre 36 e 55 anos de idade, 
menos de um quinto tem filia-
ção partidária e alguns detidos 
se candidataram em eleições 
passadas ou forneceram ser-
viços para campanhas políticas.

De acordo com o MPF, o gru-
po, composto por 15 integran-
tes, entre peritos e especialistas 
em tecnologia da informação, 

coleta informações em diversos 
bancos de dados disponíveis, 
com uso de CPF, CNPJ, placa 
de automóvel, entre outros. 
Outra frente de atuação é a 
perícia de dispositivos ele-
trônicos apreendidos para co-
leta de provas de postagens em 
redes sociais, e-mails, arquivos 
de computador, celular e docu-
mentos salvos em nuvens.

Até o momento, 835 pes-
soas foram denunciadas por 
participação nos ataques, 
sendo 645 incitadores (partici-
param dos atos ou foram presas 
em frente ao Quartel General do 
Exército, em Brasília, mas sem 
depredar os prédios dos Três 
Poderes); 189 executores (re-
sponsáveis invasão, vandalismo 
e depredação); e um agente pú-

blico por omissão.
A Advocacia-Geral da União 

(AGU) pediu à Justiça Federal 
no Distrito Federal que 54 pes-
soas e três empresas sejam con-
denadas, em definitivo, a ressar-
cir o erário público em R$ 20,7 
milhões por financiarem os atos 
que depredaram os prédios da 
Praça dos Três Poderes, no dia 8 
de janeiro. (Agência Brasil)

Principal justificativa e a reintegração de posse

Tânia Rêgo/ABr



Economia
jornalismo@diarioregional.com.br
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Caro(a) leitor(a), quantas vezes você já se deparou com 
anúncios do tipo: “Promoção! Compre sua geladeira 
em dez vezes sem juros e sem entrada”, ou “Realize seu 
sonho pagando em 30 vezes sem juros no cartão”?

Esse tipo de anúncio transmite a falsa sensação de 
vantagem. Afinal, pagar em parcelas o mesmo valor cobrado 
à vista seria realmente uma grande vantagem se, no preço 
anunciado, não estivesse embutida a taxa de juros.

Essas ferramentas de marketing geram no consumidor a 
sensação de obtenção de vantagem. Focam somente no valor 
final da parcela e se o valor cabe ou não no bolso. Afinal, diz o 
anúncio, você vai pagar parceladamente o preço à vista. 

Aos olhos de uma pessoa com menor conhecimento 
sobre finanças, sem dúvida é uma vantagem. Afinal, voltando 
ao nosso exemplo, entusiasmado e motivado pela propaganda 
que garante tal condição financeira, você compra a geladeira, 
o carro novo ou então aquele celular maravilhoso com total 
certeza de que não pagou juros a ninguém.

Pois bem, lamento, mas preciso informar que você foi 
enganado, uma vez que, em economia e finanças, não existem 
financiamentos ou empréstimos sem juros. Você comprou o bem 
desejado e também levou para casa, sem saber, um empréstimo 
disfarçado e embutido nas “bondosas” parcelas sem juros.

Entenda como funciona: ao montar o preço de todos os 
produtos que comercializa, os lojistas incluem impostos, custos, 
lucro, além da taxa de juros referente ao parcelamento ofertado. 

Após incluir esses valores e porcentuais, o lojista chega a 
um determinado valor. Agora, basta dividir esse valor – que, na 
verdade, é o preço final do produto – pelo número de parcelas 
em que se pretende oferecê-lo e divulgá-lo ao mercado. Assim, a 
mágica do parcelamento sem juros foi realizada.

No ramo varejista é muito comum a venda da carteira de 
recebíveis a uma instituição financeira, ou seja, o banco compra 
do lojista o direito de receber suas vendas parceladas. Assim, o 
lojista recebe à vista aquilo que parcelou, de forma a antecipar 
sua receita e seu lucro, além de alimentar seu fluxo de caixa.

Porém, evidentemente, o banco não faz isso de graça. Para 
realizar a antecipação, a instituição financeira cobra um preço, 
ou seja, cobra uma taxa de juros. Agora, tenho uma pergunta 
a lhe fazer: quem paga esse preço? A resposta é você, que 
comprou parcelado, pensando que não pagava juros.

Essa forma de comércio é uma triste realidade no Brasil, 
pois aproveita a falta de conhecimento em economia e finanças 
da maioria das pessoas, condicionando-as a comprar sem 
fazer qualquer questionamento sobre o preço ou ainda sobre a 
existência de taxa de juros embutida e obscura.

Isso também ocorre nos financiamentos de veículos e em 
qualquer negócio no qual seja oferecido juro zero. Assim, como 
sugestão, sempre questione o preço parcelado sem juros e, se 
possível, ofereça uma proposta para pagamento à vista.

Também estão disponíveis no mercado empréstimos 
bancários com vencimento da primeira parcela em até 90 dias. 
Fique atento, pois essa “folga” que a instituição lhe concede 
para começar a pagar sua dívida pode custar caro, uma vez que, 
obviamente, serão cobrados juros sobre o período da carência.

Sendo assim, só aceite essa modalidade de “ajuda” 
financeira  se realmente não houver outra saída. Lembre-se de 
que  empréstimo sem juros só existe de pai para filho. Se não 
for esse o caso, pode duvidar.

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.

Mesmo preço à vista  
ou parcelado? Duvide

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Dólar fecha a R$ 5,162 e acumula baixa de 1,2% na semana

Exceto pela alta na primei-
ra hora de negócios, quan do 
registrou máxima a R$ 5,2546, 
o dólar operou em baixa ao 
longo da sessão de ontem (17). 
No fim do dia, a divisa era ne-
gociada a R$ 5,1615, em queda 
de 0,96%, acumulando baixa 
de 1,16% na semana. 

Além do avanço de pares 
do real, o aprofundamento da 
baixa do dólar por aqui coin-
cidiu  com o recuo das taxas dos 

Trea su ries e a perda de fôlego 
do índice DXY, que mede o de-
sem penho da moeda ameri-
cana frente a divisas fortes.

“Não houve um fator eco-
nômico para explicar essa queda 
mais forte do dólar. Parece mais 
relacionada ao cenário externo, 
com os juros dos Treasuries vi-
rando para baixo à tarde. Pode 
refletir também um ajuste téc-
nico para redução de posições em 
dólar antes do feriado”, afirmou 

a economista Cristiane Quarta-
roli, do Banco Ourinvest.

No campo político, a ma-
nutenção das metas de inflação 
no encontro do Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), apesar de 
esperada, trouxe alívio. Palavras 
do ministro da Fazenda, Fer-
nando Haddad,  relatando es-
tre itamento das relações com o 
presidente do BC, Roberto Cam-
pos Neto, contrabalançaram os 
ataques, embora mais amenos, 

do presi dente Lula à gestão da 
política monetária. Ainda rever-
bera a promessa de Haddad de 
adiantar a divulgação da proposta 
de nova âncora fiscal para março.

Em entrevista à CNN, Lula 
disse que “não interessa brigar 
com o cidadão que é presidente 
do BC”, mas pontuou que pode 
voltar a discutir a autonomia 
da autarquia, ao dizer que “se 
não melhorar a economia, nós 
tere mos que mudar”. (AE)

Beneficiário irregular do Bolsa  Família 
pode se descadastrar pelo aplicativo

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social divulgou passo a passo para sair do programa

Pessoas que recebem o 
Bolsa Família de forma in-
devida podem solicitar sua 
exclusão do Cadastro Único 
volunta ria mente. A remoção 
pode ser solicitada no aplica-
tivo do CadÚnico de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 21h. 
A medida foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) 
em uma portaria do Minis-
tério do Desenvolvimento e 
Assistência Social, Família e 
Combate à Fome (MDS).

Segundo a pasta, a ex-
clusão é destinada a “quem 
foi induzido a se inscrever de 
forma incorreta para receber 
o Auxílio Brasil”, nome dado 
ao Bolsa Família durante o go-
verno de Jair Bolsonaro (PL).

Podem se retirar do cadas-
tro pessoas que declararam 
morar sozinhas, mas  residem 
com a família. A categoria 
é considerada pelo governo 
como a maior fonte de fraudes 
no Bolsa Família. A estimati va 
do ministério é que 2,5 mi-
lhões de pessoas estejam rece-
ben do o benefício indevida-
mente. Durante este ano, 
aproximadamente 5 milhões 
de pessoas se cadastraram co-
mo “morando sozinhas”.

Em auditoria feita no ano 
passado, o Tribunal de Con-

tas da União constatou que as 
regras do então Auxílio Brasil 
geraram incentivo a declara-
ções falsas sobre a composição 
familiar, permitindo que inte-
grantes de uma mesma famí-
lia conseguissem se registrar 
separadamente e recebessem 
mais recursos públicos.

Outra distorção apontada 
pelo TCU é que há casos em que 
uma mãe sem renda e com dois 
filhos recebe o mesmo valor de 
uma pessoa, também sem ren-
da, mas que vive sozinha.

Para excluir o cadastro, bas-
ta acessar o aplicativo ou o site 
do Cadastro Único, clicar em 
“consulta completa”, depois 
no botão “voltar” e, no botão 
vermelho, escolher “cancele 
seu cadastro” para confirmar 
a decisão. A recomendação do 
MDS é utilizar a versão mais 
recente do aplicativo. A pasta 
divulgou um passo a passo 

Queda refletiu perda de força da moeda americana no exterior e melhora no clima entre BC e governo

n O NÚMERO

2,5 milhões
de pessoas recebem o 
Bolsa Família indevidamente, 
segundo o governo

Marcello Casal Jr./ABr

Segundo governo, regras do Auxílio Brasil permitiu irregularidades

para auxiliar os interessados.
Para evitar sobrecarga nos 

locais de atendimento, o MDS 
definiu com municípios e es-
tados um cronograma para 
a averiguação dos cadastros 
unipessoais, que vai de mar-
ço a dezembro de 2023. “As 
pessoas serão avisadas por 
mensagens de extrato e até 
mesmo por SMS”, informou 
o ministério em nota.

n BPC
Segundo o ministério, fa-

vorecidos pelo Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
não estão envolvidos na ação, 
que também não contempla 
pessoas em situação de rua. “A 
partir da exclusão, essas pes-
soas poderão, sem pressa, bus-
car os locais de atendimento e 
fazer o cadastramento correto 
em suas famílias”, disse a pas-
ta. (ABr/Reportagem Local)

Governo oferece 
reajuste de 7,8% a 

servidores e alta em 
auxílio alimentação

O governo propôs aos 
servidores federais reajuste 
salarial de 7,8%, ainda abaixo 
da inflação acumulada, além 
de recomposição de R$ 200 
do auxílio-alimentação, a par-
tir de 1º de março. A oferta 
foi feita na primeira reunião 
da Mesa Nacional de Nego-
ciação Permanente com as 
categorias da União, liderada 
pelo Ministério da Gestão.

A proposta leva em conta 
o montante de R$ 11,2 bi-
lhões reservado no Orça-
mento deste ano para a re-
composição de rendimentos 
dos servidores. A pasta tam-
bém prometeu que vai fazer 
a gestão junto ao Congresso 
para retirar da pauta a refor-
ma administrativa proposta 
pelo governo Bolsonaro.

O funcionalismo federal 
está sem reajuste ao menos 
desde 2019, mas algumas 
categorias estão com o salário 
defasado há mais tempo, 
desde 2017. No ano passado, 
o go verno do ex-presidente 
Jair Bolsonaro acenou com 
reajuste linear de 5%, mas a 
proposta não saiu do papel.

A proposta do governo 
foi enviada aos sindicatos das 
categorias do funcionalismo, 
que vão avaliá-la e discuti-la 
com o Ministério da Gestão 
em uma próxima reunião da 
mesa de negociação, prevista 
ainda para fevereiro. (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.



Evento resgata a tradição de promover grandes debates sobre educação pública de qualidade

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

n ENTRE ASPAS

Queremos mostrar que é 
possível fazer diferente, 
discutir quais são os 
caminhos para isso

Ana Lucia Sanches

Diadema vai virar um 
grande polo debatedor de edu
cação entre os dias 22 e 25 
deste mês. O Centro Cultural 
Diadema e a Praça da Moça 
vão receber o Congresso Mu-
nicipal de Educação PPP Partici-
pativo: Caminhos de Construção 
da Justiça Curricular. Com um 
nome extenso, o evento pre
tende debater como as redes 
públicas podem construir cur
rículos educacionais que garan
tam a equidade entre todos os 
estudantes, que promova con
hecimentos e uma cultura antir
racista, antifascista, humanista 
e de cuidado com todos.

“Temos um currículo ain da 
muito hegemônico, eurocên
trico e queremos mostrar que é 
possível fazer diferente, discutir 
quais são os caminhos para isso 

e envolver toda a nossa rede 
nesse debate”, destaca a secre
tária de Educação de Diadema, 
Ana Lucia Sanches.

n TRADIÇÃO
Segundo a prefeitura, Dia

dema tem grande histórico 
e tradição na realização de 
grandes eventos de educação. 
Já foram ao menos cinco con
gressos, entre eles, dois que 
contaram com a presença de 
Paulo Freire, um dos maiores 

nomes da educação brasileira.
Com intensa programação 

de mesas e palestras, o Con-
gresso de Educação PPP Partici-
pativo: Caminhos da Construção 
da Justiça Curricular vai reunir 
na cidade grandes nomes que 
pensam e trabalham atual
mente por uma educação que 
seja promotora de direitos, 
mitigadora de desigualdades e 
emancipadora de fato. O even
to final será uma aula espetá
culo com o rapper, compositor, 

produtor musical e desenhista, 
Emicida, que participará de 
uma roda de conversa com es
tudantes de rede municipal.

Professores da rede mu
nicipal devem procurar a di
reção das escolas onde atuam 
para se inscrever. Os docentes 
das redes estadual e privada 
podem se inscrever pelo link 
https://www.even3.com.br/
congressomunicipaldeedu
cacaodediadema2023. (Re
portagem Local)

Diadema discute justiça curricular 
durante Congresso de Educação

Em São Bernardo, ligação da Marginal Ribeirão dos 
Couros com Avenida Piraporinha entra na reta final

Parte integrante do escopo 
de obras da Marginal Ribeirão 
dos Couros, no bairro Jor
danópolis, as obras de prolon
gamento da Rua Borg Warner, 
que fará a ligação entre a Ave
nida Piraporinha com o futuro 
viário, estão previstas para 
serem concluídas até o final 
de março. A projeção foi dada 
pelo prefeito Orlando Moran
do, durante vistoria das inter
venções, ao lado do secretário 
adjunto de Transportes e Vias 
Públicas, Olímpio Eugênio.

Com a conclusão deste tre
cho, a previsão é que a conexão 
até o Corredor ABD seja final
izada ainda neste semestre. O 
investimento total é de R$ 95 
milhões, com recursos finan
ciados pela Caixa Econômica. 
O projeto completo inclui a 
construção de dois viadutos de 

400 metros de extensão cada, 
além de sistema viário com seis 
pistas de rolamento, sendo três 
em cada sentido, totalizando 
22 mil metros quadrados de 
área pavimentada.

“Até março, a Rua Borg War
ner vai chegar até a avenida que 
está nascendo, a futura Mar
ginal Ribeirão dos Couros, que 
também vai estar conectada à 
Piraporinha, chegando lá em
baixo no Corredor ABD. Os no
vos viadutos previstos vão eli
minar os semáforos na junção 
próxima ao antigo Extra, me
lhorando muito a mobilidade 
da região”, explicou Morando.

n MELHORIAS 
A futura Avenida Marginal 

Ribeirão dos Couros terá 1,2 
km de extensão e sua conclusão 
permitirá a ligação com a Es

trada dos Alvarengas, Avenida 
Robert Kennedy e Avenida 31 
de Março, facilitando o acesso 
da porção sudoeste da cidade, 
na qual o transporte público 
coletivo responde por mais de 
30% da demanda total, para as 
demais regiões. 

As obras da nova Marginal 
Ribeirão dos Couros envolvem 

Debate visa à construção de currículos que garantam a equidade entre todos os alunos

Centros Educacionais de 
Santo André têm programação 

especial de Carnaval
A partir deste sábado (18), 

os 12 Cesas (Centros Edu
cacionais de Santo André) 
estarão abertos para receber 
os munícipes com uma pro
gramação especial de Carna
val. As atrações, com diversas 
atividades livres, ocorrerão 
aos sábados e domingos nos 
dias 18, 19, 25 e 26 de fever
eiro, das 9h às 16h.

Durante estes finais de 
semana, os Cesas contarão 
com programações diferen
tes e os munícipes devem 
consultar dias e horários 
das atividades de interesse. 
Também é possível obter 
mais informações nas redes 
sociais ou ligando na uni
dade mais próxima de casa.

Das atrações oferecidas, 
recebem destaque diversos 
tipos de gincanas e oficinas, 
como confecção de máscar
as, confetes e serpentinas, 
pintura facial, além de des
file de fantasias e bailinhos 
carnavalescos.

Aulas de zumba, ginásti
ca, hidroginástica lúdica, 
samba fitness de Carnaval, e 
pet day folia, também inte
gram a grade de atividades.

 Serviço - Carnaval nos 
Cesas

Datas: 18 (sábado), 19 
(domingo), 25 (sábado) e 
26/2 (domingo)

Endereços e telefones 
dos Cesas para mais infor
mações:

Cesa Cata Preta  Estrada 
da Cata Preta, 810  Tel.: 
33567729

Cesa Jardim Santo Al
berto  Rua Petrogrado, s/n 
 Tel.: 49751707

Cesa Jardim Santo An
dré  Rua dos Dominicanos, 
1250  Tel: 44530907

Cesa Vila Palmares  Rua 
Armando Rocha, 220  Tel.: 
49914099

Cesa Parque Andreense 
 Rua Astorga, s/n  Tel.: 
33567766

Cesa Parque Erasmo  
Rua Ipanema, 253  Tel.: 
44790992

Cesa Parque Novo 
Oratório  Rua Tanganica, 
385  Tel: 44790303

Cesa Vila Floresta  Rua 
Paritins, 344  Telefone: 
33567777

Cesa Vila Humaitá  Rua 
Guerra Junqueira, 366  
Tel.: 44584011

Cesa Vila Linda  Rua 
Rolândia, 115  Telefone: 
44521799

Cesa Vila Sá  Avenida 
Nova Iorque, s/n – Tel.: 
49977557

Cesa Jardim Irene  Rua 
Caminho dos Vianas, s/n  
Tel.: 44511329 (RL)
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Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 466 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

@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 

Arquivo/PMD

Estudantes da Vila Joaninha 
terão transporte escolar

Os estudantes da edu
cação infantil e do ensino 
fundamental da Emeb Flo
restan Fernandes, na Vila 
Joaninha, em Diadema, 
passarão a contar com 
transporte escolar gratuito 
a partir da primeira semana 
de março. Uma das regiões 
com maior vulnerabilidade 
socioeconômica da cidade, a 
Vila Joaninha vem receben
do atenção da Prefeitura de 
Diadema desde que o pre
feito José de Filippi Junior 
assumiu seu quarto manda
to. O transporte havia sido 
uma promessa do prefeito 
em visita ao bairro.

Serão sete ônibus esco
lares que vão atender 175 
crianças, estudantes da edu
cação infantil e do ensino 
fundamental. Três veículos 
vão circular no período da 

manhã, das 6h30 às 7h e das 
10h30 às 12h. Já no período 
da tarde, quatro veículos 
circulam das 12h30 às 13h 
e das 16h30 às 18 horas, 
para levar e buscar todas as 
crianças, que podem estar na 
companhia dos pais ou res
ponsáveis. Todas as famílias 
que quiserem poderão aderir 
ao serviço e devem procurar a 
secretaria da escola.

Desde o início da atual 
gestão, a Prefeitura de Dia
dema já promoveu diversas  
melhorias na Vila Joaninha, 
como a revitalização do as
falto das vias, o asfaltamento 
da Avenida Nicola Imparato, 
uma antiga demanda da co
munidade, a entrega de uma 
creche com 100 vagas, imple
mentação de uma feira livre, 
entre outras medidas. (Re
portagem Local)

Frota vai beneficiar educação infantil e ensino fundamental

Morando vistoriou as obras com o secretário Olímpio Eugênio

Adriana Horvath/PMD

Obras devem ser concluídas em março; viário vai conectar Diadema ao Corredor ABD

três etapas, sendo que a primei
ra – a canalização do Córrego 
Ribeirão dos Couros – já foi con
cluída. A segunda etapa envolveu 
a liberação do primeiro trecho, 
de 400 metros de extensão, 
que ligou a Avenida Engenhei
ro Otávio Manente, que faz 
co nexão com o Corredor ABD, 
com a Avenida São Paulo. (RL)

Omar Matsumoto/PMSBC
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Mauá tem o melhor desempenho do ABC em programa federal de saúde

Mauá é a cidade do ABC 
que obteve o melhor desem-
penho na avaliação do úl-
timo quadrimestre de 2022 
do Previne Brasil, programa 
federal de financiamento que 
mede a qualidade da Atenção 
Primária em Saúde, a porta de 
entrada para o SUS (Sistema 
Único de Saúde).

O município alcançou o Ín-
dice Sintético Final (ISF) de 6,59, 
à frente das outras seis cidades 
da região. Segundo a prefeitura, 
a média atingida é importante, 
pois o programa tem como foco 
a organização de um modelo 
de financiamento para aumen-
tar o acesso da população aos 
serviços da Atenção Primária. 
Quanto melhor a colocação no 
ranking, maior será o repasse 

de recursos do governo federal 
para investimento na área.

“O fato de Mauá atingir as 
metas do Previne Brasil reflete 
o compromisso da prefeitura 
por uma saúde melhor, com 
maior acesso da população 
aos serviços da rede pública, 
e sempre em busca de bons 
indicadores que possam quali-
ficar mais a vida dos muníci-
pes”, destaca a secretária de 
Saúde, Celia Bortoletto.

São avaliados sete indica-
dores, compreendendo ações 
de saúde da mulher, saúde bu-
cal, pré-natal, saúde da criança 
e doenças crônicas (hipertensão 
arterial e diabetes). Mauá obteve 
nota máxima em três deles: pro-
porção de gestantes com pelo 
menos seis consultas pré-natal 

feitas, parcela de grávidas 
com exames para sífilis e HIV 
realizados, além de gestantes 
que receberam atendimento 
odontológico.

As transferências são dis-
tribuídas com base em três 
critérios: captação ponderada 
(modelo de remuneração calcu-
lado com base no número de pes-
soas cadastradas), pagamento 
por desempenho e incentivo 
para ações estratégicas.

“O reflexo do bom desem-
penho no Previne Brasil é um 
maior investimento na saúde no 
município. Desde o início, a ad-
ministração municipal tem em-
pregado esforços e desenvolvido 
estratégias para melhorar o des-
empenho na Atenção Primária”, 
afirma a prefeitura. (RL) Município obteve nota máxima no atendimento odontológico para gestantes

Coletivo  promove a (re)construção de aldeamentos 
indígenas por meio do projeto Vivência na Aldeia

O Cultive Resistência tem como objetivo a reconstrução de aldeias usando técnicas de permacultura, bioconstrução e  planejamento sustentável

Os territórios indígenas 
demarcados ocupam 10% do 
Brasil, sendo que dos 117 mi-
lhões de hectares, 115 milhões 
estão na Amazônia (dados do 
ISA- Instituto Socioambiental). 
Essas regiões, que preservam 
centenas de línguas e etnias, 
ganharam destaque nos últi-
mos meses, em decorrência da 
situação crítica da saúde na Ter-
ra Indígena (TI) Yanomami, em 
Roraima. Essa população vive 
crise humanitária grave. Afeta-
dos pela presença do garimpo 
ilegal em suas terras, os indí-
genas da região convivem com 
destruição ambiental, contami-
nação da água, propagação de 
doenças e violência. A situação, 
que é histórica, se agravou nos 
últimos quatro anos.

Além do novo governo fe-
deral, que criou o Ministério 
dos Povos Indígenas, o primeiro 
na história da política nacional 
a ser dedicado exclusivamente 
às demandas dessa população, 
algumas organizações não-
governamentais e coletivos se 
mobilizam em prol da causa. 
É o caso do coletivo  Cultive 
Resistência, que desenvolve 
o projeto Vivência na Aldeia, 
em especial nos aldeamentos 
do litoral de São Paulo. A ação 
tem como objetivo principal a 

construção e a reconstrução 
de aldeias usando técnicas de 
permacultura (ciência socio-
ambiental de planejamento de 
assentamentos humanos autos-
sustentáveis), bioconstrução 
e a implementação de novos 
elementos, buscando o plane-
jamento sustentável aliado a 
conhecimentos tradicionais. 

Segundo Josimas Ramos e 
Andreza Poitena, o grupo sur-
giu de um coletivo focado em 
arte, política e temas afins, que 
se encontrava na região central 
de São Paulo. “Começamos a 
desenvolver projetos focados 
em cultura, construção de casas 
ecológicas de barro e notamos a 
importância de sair de São Paulo 
e procurar um local onde tivés-
semos mais contato com a terra 
e a floresta. A Andreza nasceu 
em Itanhém e foi o primeiro 
ponto onde começamos a fazer 
intervenções urbanas, plantan-
do árvores, construindo bancos 
de barro em praças públicas... 
Com isso, uma das comuni-
dades que estavam resgatando 
um pedaço de terra em área 
indígena, nos convidou para 
apoiar esse processo de con-
strução de novo aldeamento. 
Fomos ajudá-los na construção 
de casas de barro e, na verdade, 
acabamos nos deparando com 
muitos sonhos da comunidade. 
Com isso, acabamos ficando 
juntos e começamos a entender 

qual era o nosso papel nessa 
construção”, destaca Ramos. 

Conforme Josimas Ramos, 
em 2012, um familiar tomou 
conhecimento do trabalho do 
coletivo e apresentou uma anciã 
de uma das aldeias para os inte-
grantes. “Com esse encontro 
com a anciã, os laços acabaram 
ficando mais estreitos. Então, 
diversas outras aldeias que es-
tavam nesse processo de ocu-
par um território e começar 
essa construção (sociocultural) 
acabaram nos convidando 
para apoia-las. Assim surgiu o 
projeto e fomos construindo 

formas de nos relacionar com 
essas comunidades. Decidimos 
que todas as coisas relacionadas 
à comunidade iam ser feitas de 
forma coletiva e nunca sob um 
viés do nosso ponto de vista. 
Sempre praticando a comuni-
cação não violenta.”

n DEMANDAS
Ramos afirma que cada al-

deamento tem suas especifici-
dades, sendo que a maior parte 
das demandas está voltada 
à valorização cultural. “Um 
ponto comum entre todas as 
comunidades é a afirmação de 
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Projeto, que não tem fins lucrativos, realiza eventos junto às comunidades indígenas

O Previne Brasil tem como foco a organização de um modelo de financiamento para aumentar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária

sua existência.  Com o projeto 
Vivenciando a Aldeia acabamos 
ouvindo a comunidade e 
tentando criar ferramentas 
para que isso possa ocorrer. 
Desde geração de renda, valori-
zação da cultura, até atividades 
culturais. Outro ponto de des-
taque é a valorização das crian-
ças e de sua afirmação quanto 
criança indígena”, destaca. 

O projeto, que não tem fins 
lucrativos, realiza eventos junto 
às comunidades e os recursos 
obtidos são investidos nos 
próprios aldeamentos, como na 
instalação de rede elétrica e hi-

dráulica (cavação de poços); con-
strução de escolas e co zinhas 
comunitárias; tratamento 
ecológico de esgoto. “Cada de-
manda que vai surgindo den-
tro da comunidade vai sendo 
atendida com esse trabalho co-
letivo, que acaba gerando essa 
renda, que às vezes também é 
utilizada para subsistência em 
períodos mais difícieis.”  

Visando alcançar cada vez 
mais lugares e realidades, o 
coletivo trabalha em parce-
ria com outras pessoas ou 
grupos que compartilham 
das mesmas preocupações 
em torno da justiça social e 
ambiental.  “Os resultados do 
trabalho são os mais legais. 
É muito bom quando vemos 
essa interação das famílias in-
dígenas com as não-indígenas. 
Quando essas famílias notam 
que existe um outro mundo 
possível.  Que existem pessoas 
que não são preconceituosas e 
apoiam a cultura e causa indí-
gena; suas lutas. Acima de tudo, 
o melhor resultado é as pessoas 
se sentirem felizes com o que 
são”, afirma Ramos. 

Saiba mais so bre o Cul tive 
Resisten-
cia (http://
cultiveresis-
tencia.org/)

Prefeitura de Ribeirão Pires publica edital 
de  convocação de professores e estagiários 

S. Caetano realiza Operação Carnaval Seguro, 
com 784 agentes das Forças de Segurança

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires, por meio da Secre-
taria de Educação e Cul-
tura, publicou nesta sexta-
feira, dia 17, o edital de 
convocação para contrata-
ção temporária de profes-
sor A, B, professor de de-
senvolvimento infantil e 
para sala de recurso. Além 
dos professores, o edital 
também torna público a 
classificação final dos es-
tagiários selecionados para 
a área de pedagogia. 

Os profissionais convo-

A Prefeitura de São Caeta-
no, por meio da Seseg (Secre-
taria de Segurança), realiza 
desde quinta-feira (16/2) a 
Operação Carnaval Seguro, 
que conta com 784 agentes 
das Forças de Segurança da 
cidade, compostas pelas Polí-
cias Militar e Civil e a GCM 
(Guarda Civil Municipal).

A Operação Carnaval Segu-
ro foi oficialmente aberta com 
a reunião de cerca de 90 agen-
tes e 30 viaturas, que se con-
centraram em frente ao prédio 
da Câmara Municipal e saíram 
pelos bairros da cidades re-
alizando bloqueios e saturação 
(intensificação das rondas).

cados devem comparecer no 
Departamento de Recursos 
Humanos, localizado na Rua 
Miguel Prisco, no 288, Paço 
Municipal – Centro, das 9h 
às 16h horas, no prazo im-
prorrogável de três dias úteis 
contados a partir da publica-
ção, com a relação de docu-
mentos disponível no edital 
por meio do link: https://bit.
ly/3XDqoRe.  

Processo seletivo de 
estágio na área da cultura
A Prefeitura, por meio 

O secretário de Segurança, 
Lourival dos Santos Silva, res-
saltou a sinergia existente en-
tre as Forças de Segurança em 
São Caetano. “Com certeza, 
essa interação entre GCM, 
Polícia Militar e Polícia Civil é 
extremamente benéfica para 
os moradores de São Caetano, 
que têm a certeza de que nossa 
cidade estará, sempre, muito 
bem guardada e atenta em to-
dos os bairros, todos os even-
tos, como este de agora no 
Carnaval, em que teremos um 
grande contingente nas ruas, 
com objetivo de oferecer mais 
segurança e tranquilidade para 
os cidadãos”, destacou.

da Secretaria de Educação 
Cultura, abrirá inscrições, 
entre 23 e 28 deste mês, 
para o processo seletivo 
de contratação de estag-
iários para cursos voltados 
à cultura. Com vagas nas 
áreas da dança, audiovi-
sual, teatro e música, as 
inscrições devem ser rea-
lizadas via Google Forms, 
também disponível no 
diário oficial da prefeitura. 
A classificação será publica-
da no dia 6 de março. (Re-
portagem Local)

São Caetano conta, tam-
bém, com alta tecnologia 
voltada para a segurança dos 
moradores. O CGE (Centro de 
Gerenciamento de Emergên-
cias) tem um sistema de vid-
eomonitoramento com mais 
de 360 câmeras de alta res-
olução, espalhadas em pon-
tos estratégicos por todos 
os 15 bairros da cidade, dois 
drones de grande alcance 
(mais de 7 km de alcance de voo) 
e o apoio irrestrito de agentes 
da Semob (Secretaria de Mo-
bilidade Urbana) e da Defesa 
Civil, sempre a postos para 
possíveis eventualidades. (Re-
portagem Local)
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A linha 2023 do SUV Lexus NX 350h desembarca no Brasil 
esbanjando conforto, conectividade e desempenho

DANIEL DIAS
AUTOMOTRIX LUXO à orientalA Lexus Brasil anuncia a 

chegada da linha 2023 do NX 
350h ao mercado nacional. O 
modelo, precursor entre os utili-
tários esportivos premium no 
mundo, ficou mais seguro e rece-
beu novos itens de conforto e tec-
nologia. O SUV já está disponível 
nas concessionárias da marca, 
com preços de R$ 364.790 para 
a “versão de entrada” Dynamic, 
de R$ 400.290 para a Luxury 
e de R$ 437.090 para a “top” 
F-Sport. Desenvolvido sob a fi-
losofia Lexus Driving Signature, 
o NX 350h foi idealizado pela di-
visão de carros de luxo da Toyo-
ta para oferecer ao motorista 
um equilíbrio total do veículo, 
tornando cada manobra mais 
calculada e estável, mas com 
um toque especial em agili-
dade e eficiência. 

Com o objetivo de ampliar 
a oferta de veículos Lexus no 
portfólio, a Kinto disponibiliza 
o NX 350h no serviço One Fleet 
(de aluguel), focado em gestão 
de frotas corporativas, além dos 
serviços como gestão de multas, 
agendamento de serviços e as-
sistência vinte e quatro horas.

Na nova linha, a versão 
F-Sport recebeu atualizações, 
como a inclusão de uma nova 
iluminação ambiente disponí vel 
em 14 cores para harmonizar a 
cabine da forma que mais agra-
dar ao motorista e aos demais 
ocupantes do veículo e um ret-
rovisor digital para auxiliar prin-

cipalmente no período noturno. 
A topo de linha recebeu ainda o 
sistema de som Mark Levinson 
de 7.1 canais, com 23 caixas de 
som distribuídas por 16 locais 
em toda a cabine, com dois 
alto-falantes de 40 milímetros 
instalados no teto, que geram 
o equivalente a 2.400 watts de 
potência. 

O sistema de som Mark 
Levinson usa a tecnologia Clari-
Fi, para ajudar a corrigir músi-
cas digitais compactadas de 
serviços de streaming e rádio 
via satélite. O Clari-Fi verifica 
todos os tipos de arquivos de 
áudio compactados em busca de 
deta lhes de músicas perdidos, 
suporta MP3, AAC, rádio via 
satélite, YouTube, reprodução 
e serviços de streaming de 
música. Uma vez identificado, 
o ruído é corrigido de forma 
inteligente, com base nas infor-
mações de música existentes e 
na qualidade da fonte de áudio. 

Com uma abordagem cen-
trada nas necessidades dos 
consumidores, adicionada à 
preocupação com segurança, as 
versões Dynamic e Luxury pas-
sam a contar com sensores de 
estacionamento, antes presen-
tes apenas na F-Sport. Ao sur-
gir um objeto em movimento, 

o freio é acionado automatica-
mente, para dar maior confian-
ça ao condutor.

A grade frontal do NX 350h 
segue com efeito tridimension-
al, com vários blocos em forma-
to de “U”, reforçando a sensação 
de robustez do veículo. Como 
anunciado no lançamento da se-
gunda geração, em 2022, foram 
aplicadas mudanças para for-
talecer a estrutura frontal, para 
melhorar a eficiência do fluxo de 
ar e o desempenho de refrigera-

ção do modelo. O SUV agrega 
um conjunto óptico composto 
por faróis principais e de neb-
lina de leds com acendimento 
e ajuste de altura automáticos 
e lavador. O NX agrega função 
DRL (luzes de circulação di-
urna) em formato de “L”, que 
se “linka” à identidade visual 
da marca e remete ao logo da 
companhia. Na traseira, as 
lanternas invadem a tampa do 
porta-malas. O modelo conta 
ainda com aerofólio, para sa-

lientar sua esportividade.
O NX 350h é equipado com a 

quarta geração do sistema Lexus 
Hybrid Drive, que combina um 
motor a combustão de quatro 
cilindros DOHC 16V VVT-i com 
potência de 192 cavalos a 6 mil 
rotações por minuto e torque de 
22 kgfm a 5.200 rpm a dois elé-
tricos, um traseiro, de 54 cavalos 
e 12,1 kgfm, e outro dianteiro, 
de 182 cavalos e 27 kgfm. Jun-
tos, os propulsores têm 246 
cavalos de potência e, conforme 

a Lexus, oferecem alta eficiên-
cia e economia de combustível 
e uma performance com baixo 
nível de emissões. O SUV tem 
transmissão Hybrid Transaxle, 
com acelerações mais lineares, 
reduções e marchas para cima 
contínuas e poder de gerar alto 
torque em baixas rotações, o que 
permite maior controle da con-
dução sem desperdiçar energia. 

As três versões têm três mo-
dos de condução, divididos em 
“EV”, totalmente elétrico, “Auto 
EV”, seleciona automatica-
mente a combinação entre elé-
trico e combustão, e “Normal”. 
Apenas a F-Sport acrescenta a 
opção “Sport+”, que busca dei-
xar a rodagem mais dinâmica. 

O interior do SUV é marca-
do pelo conforto e sofisticação. 
Acabamento de couro reveste o 
volante e a manopla. Partes de 
couro ecológico estão nas por-
tas, no painel e console central, 
que teve reposicionamento do 
câmbio automático, incluindo os 
comandos de condução. O SUV 
dispõe de um novo sistema de 
multimídia, com áudio compatív-
el com arquivos de alta resolução, 
rádio AM/FM com Wi-Fi e tela 
de LCD de 14 polegadas, nas con-
figurações Luxury e F-Sport, e de 
9,8 polegadas na Dynamic. 
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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
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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

ASPECTOS INTERESSANTES DA PORTARIA 2619/11 (PARTE III)
Dando continuidade ao processo de melhoria na regulação das boas pra-
ticas em manipulação de alimentos no município de São Paulo alem das 
resoluções e portarias estaduais e federais alguns complementos precisam 
ser comentados e discutidos para entendimento.
No que tange ao uso de equipamentos as superfícies não podem apresen-
tar superfícies porosas ou falhas de revestimento. O número de equipamen-
tos também é elencado como fator de definição de adequação para o devi-
do dimensionamento da unidade e de sua produção (potencial operacional).
Os fornos precisam apresentar estrutura compatível de uso com a utilização 
de filtros e a madeira utilizada para a queima não pode ser de demolição 
caixarias e as madeiras utilizadas em construções por apresentar material 
não sanitário e promover a contaminaçao dos produtos e dos trabalhadores.
Citando a própria Portaria:
3.21. As zonas de perigo das máquinas e equipamentos, tais como: partes 
móveis, zonas entrantes, de cisalhamento, de corte, áreas de cilindro, ser-
ras e transmissões de força, devem possuir dispositivos de proteção que 
impeçam o acesso involuntário e acidental ou que possibilitem o acesso 
voluntário dos trabalhadores.
3.22. As máquinas e equipamentos devem ter dispositivos de acionamento 
e parada, de modo que:
I. Sejam acionados ou desligados pelo operador na sua posição de trabalho;
II. Não se localizem na zona perigosa da máquina ou equipamento;
III. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência, por outra 
pessoa que não seja o operador;
IV. Não possam ser acionados ou desligados, involuntariamente, pelo ope-
rador, ou de qualquer outra forma acidental;
Com a citação podemos conferir que os ricos de cortes eminentes na utili-
zação de equipamentos devem, a todo custo, ser evitados pois ainda existe 
grande relutância na utilização dos acessórios de segurança muitas vezes 
ignorados por profissionais, chefias e da própria empresa que não exige e 
pune a não utilização.
Espero sinceramente que nas minhas visitações a mentalidade seja ou-
tra sem que tenha sido necessária a ocorrência de acidente muitas vezes 
grave.
Esses perigos são muitas vezes identificados quando não se levam em con-
sideração uma das primeiras regras de ouro da Organização Mundial da 
Saúde - OMS de não promover contaminação.
Os produtos utilizados na manutenção e higienização dos equipamentos 
precisam de registro no Ministério da Saúde, autorização de funcionamen-

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico-Sanitarista 
responsável pelo departamento de PCHS do Grupo Biomédic.

to, responsável técnico devidamente regulamentado em seu conselho de 
classe profissional.
Outro aspecto são as instruções de uso, aplicabilidade, diluição do produto 
e temperatura de aplicação que encerra um conjunto importante de cuida-
dos que quando não são respeitados comprometem a qualidade do proce-
dimento, vida útil do equipamento, geralmente contamina o alimento ou até 
pode provocar reações de contato com os profissionais envolvidos.
Garanto que os produtos que são comercializados de forma paralela ao 
comercio regulamentado pelos órgãos fiscalizadores não tem nenhum tipo 
de suporte para o caso de acidentes ter a sua responsabilidade apurada.
Eu nunca me cansarei de pontuar junto aos nossos clientes e parceiros do 
Programa de Controle Higiênico Sanitário que a utilização de tais produtos 
comprometem e muito o produto principal de empresas que é o fornecimen-
to de serviço de Alimentação de qualidade e sempre terá seu prognóstico 
obscuro quando esse quesito não for respeitado.
As fichas técnicas de segurança dos produtos utilizados tem todas as in-
formações necessárias para o devido suporte em caso de acidentes e pro-
blemas no uso.
As diluições dos produtos devem ser respeitadas e nunca devem ser mis-
turadas a outras substancias sem a recomendação devidamente documen-
tada pelo fornecedor.
Os ciclos de limpeza dos equipamentos precisam ser executados e os re-
síduos não podem ser descartados em vias pluviais, isso quer dizer que 
se eu tenho um upgrade de higienização de utensílios na minha empresa 
que antes era feito manualmente e adquiro um equipamento automático ou 
semi automático são necessárias adequações nas instalações (elétrica e 
hidráulica) para que o equipamento proporcione a facilitação do seu uso e 
não produza vapores tóxicos, acidentes nos operadores ou contaminação 
na rede de águas pluviais.
Infelizmente foi necessária uma tragédia como vimos e sofremos juntos no 
Sul de nosso país para que as pessoas tomem ciência da importância de 
seguir as Leis. 
Lembro também que o fato desta portaria ser do município de São Paulo 
nada impede que os órgãos fiscalizadores de outros municípios possam 
adotar como modelo.
Seguiremos em outra ocasião 

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

AVISOS

ä

ELEIÇÕES SINDEMA        
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA ELEIÇÕES 2023

O Coordenador Geral do Pleito do SINDEMA - Sindicato dos Funcionários Públicos de Dia-
dema, no uso das atribuições previstas no Regimento Eleitoral aprovado em assembleia em 
consonância com o Estatuto Social da entidade, vem tornar pública a homologação definitiva 
da chapa única inscrita para as eleições desta entidade, cuja inscrição, publicada no Edital 
de 11 de fevereiro de 2023 no Diário Regional nº 4892,  não sofreu impugnações no prazo 
estabelecido pelo artigo 3º do Regimento Eleitoral e no referido edital. Em conformidade 
com o artigo 3º do Regimento Eleitoral apresenta os nomes dos integrantes da CHAPA 
1 – “SINDICATO DE LUTA” – DIRETORIA: 1. Presidente: RITCHIE SOARES BARBOSA 
MARTINS; 2. Vice-Presidente: ADRIANA ALVES LUNA; 3. Secretário Geral: ANTONIO 
CARLOS GONZAGA; 4. Secretária Administrativa e Financeira: ESTELA BAPTISTA 
DA SILVA; 5. Secretária de Saúde e Previdência: ANA MARIA DA SILVA SANTOS; 6. 
Secretária de Política e Direitos Sociais: KATIA CHELI KANASAWA; 7. Secretária de 
Imprensa, Comunicação e Formação: FLORIPES DE AGUIAR   KIKUTI; 8. Secretário de 
Política e Relações Sindicais: DARIO FELIX DA SILVA; 9. Secretária de Assuntos dos 
Aposentados: RENILVA MOTA FERREIRA. DIRETORIA PLENA: 10. JOSE APARECIDO 
DA SILVA (NENO); 11. JANDYRA MASSUE UEHARA ALVES; 12. MARIA APARECIDA AL-
VES CAMPOS; 13. DANIEL GONCALVES DA COSTA; 14. ELIZETE SANTOS DA SILVA; 
15. FABIO GOMES PEIXOTO; 16. ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS; 17. ALEXAN-
DRA DA SILVA LEANDRO; 18. DIOGO OLIVEIRA SOARES; 19. RAIMUNDO PEREIRA 
DE SOUSA; 20. ANDREA AUGUSTO AMARAL; 21. AMARILDO PEREIRA AMORIM; 22. 
LUCIANA DE SÁ RODRIGUES; 23. PAULA MORENA SOUTO DERENUSSON SILVEI-
RA; 24.  SILVANA FERREIRA CAETANO. CONSELHO FISCAL – TITULARES: 25. JOAO 
EVANGELISTA DOMINGUES; 26. GEOVANIA DE LIMA; 27.  MIKIRO SAKAUSHI ISODA; 
CONSELHO FISCAL – SUPLENTES: 28. JOAO BATISTA DE ANDRADE; 29. VANESSA 
DE OLIVEIRA CRUZ; 30. MARCIA HELENA BARBOSA TIMOTEO. Fica permitida a reali-
zação 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, sendo que a coleta de votos se dará por meio 
de 16 (dezesseis) urnas, sendo 05 (cinco) fixas que serão instaladas nos seguintes locais 
e horários: (1) Uma urna na Sede do Sindicato – endereço: Avenida Antônio Piranga nº 1156, 
Centro – horário das 08h00 às 19h00; (2) Uma urna no Complexo Obras/Transporte/Viaduto/
Maquinas Pesadas/ Usina de Asfalto – endereço: Avenida Ulisses Guimarães nº 3.249, Vila 
Nogueira – horário das 07h00 às 16h00; (3) Uma urna no Complexo Quarteirão da Saúde 
– endereço: Av. Antônio Piranga nº 614, Centro – no horário das 09h00 às 21h00; (4) Uma 
urna no Hospital Público Municipal – endereço: Avenida Piraporinha nº 1.682, Vila Nogueira 
– horário das 09h00 às 21h00; e (5) Uma urna na Central de Atendimento – endereço: Rua 
Amélia Eugênia nº 397, Vila Dirce – horário das 09h00 às 17h00 e 11 (onze) urnas itine-
rantes para a coleta de votos dos servidores lotados nos demais setores da Administração 
Municipal, que funcionarão durante o horário das 07h00 às 20h00. Diadema, 18 de fevereiro 
de 2023. 
APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - COORDENADOR GERAL DO PLEITO

CENTRO CULTURAL OKINAWA 
DO BRASIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Centro Cultural Okinawa do Brasil 
(CCOB), CNPJ n°44.342.178/0001-96, con-
voca todos os Srs. Associados a participa-
rem da Assembleia Geral Extraordinária de 
forma presencial.
Data: 26 de fevereiro de 2023 (domingo)
1ª Convocação às 14:00 
2ª Convocação às 14:30 
Local: Rua Dr.Tomás de Lima nº 72 – Li-
berdade.
Ordem do Dia
1) Abertura dos trabalhos pelo Administra-
dor Provisório;
2) Eleição do Presidente da Mesa;
3) Relatório de Atividades do ano de 2022;
4) Relatório Financeiro do ano de 2022;
5) Parecer do Conselho Fiscal do ano de 
2022;
Deliberações
6) Proposta de Atividades para ano de 2023;
7) Anuidade para ano de 2023;
8) Previsão Orçamentaria para o ano de 
2023;
9) Apreciação das propostas 2023;
10) Apresentação dos membros da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal 2023/2024.

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2023
Ritsutada Takara

Administrador Provisório do CCOB
Conf. Decisão Judicial no processo

Nº 1012615-41.2022.8.26.0161
PACK FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EMBALAGENS LTDA, sito à Avenida Pre-
sidente Costa e Silva, n°2333, Galpão 02, 
Capuava - CEP:09270-000, Santo André, 
torna público que requereu ao Semasa a Li-
cença ambiental, LP/LI/LO, para Fabricação 
de Embalagens de Material Plástico, con-
forme consta no Processo Administrativo nº 
64215.2023

“ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA 
(Ideal Signs Comunicação Visual Ltda). 
Torna público que requereu ao SEMASA a 
Licença Ambiental Prévia, de Instalação 
e de Operação para Fabricação de pai-
néis e letreiros luminosos. Sito à Avenida 
Utinga, nº 1666, Bairro Utinga, Santo André, 
SP, CEP 09220-611, e declara aberto o pra-
zo de 30 dias para manifestação escrita, en-
dereçada ao SEMASA.”

DUTEM MONTAGENS E EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS LTDA, torna público 
que recebeu da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente de Mauá a Licença Prévia e de 
Instalação nº 2022065, com validade até 
22/09/2024, e requereu a Licença de Opera-
ção para Fabricação de esquadrias de me-
tal, situada a à Rua JOAO NINCAO, nº 229 
– galpão 05 – cep: 09380-116 – Capuava 
– Mauá/SP - conforme consta no Processo 
Administrativo nº 6197/2022.

“ PRATT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
LTDA. Torna público que requereu ao SE-
MASA a Renovação da Licença Ambiental 
de Operação para Fabricação de máqui-
nas e equipamentos para uso industrial 
específico não especificados anterior-
mente, peças e acessórios. Sito à Avenida 
Gago Coutinho, Nº 603, Bairro Santa Maria, 
Santo André, SP. E declara aberto o prazo 
de 30 dias para manifestação escrita, ende-
reçada ao SEMASA. ”

Serviços Gerais


