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AS CABEÇAS DAS PES SOAS 
NEGRAS, de Nafissa Thomp
sonSpires (Editora Com  pa nhia 
Editora Nacional). Em seus con
tos de estreia, Na fis sa Thomp
sonSpires lança luz sobre as 
tensões latentes enfrentadas 
pela comunidade negra esta
dunidense. Com uma resistên
cia corajosa à categorização e às 
respostas fáceis, em cada histó
ria a autora mergulha na vida 
de personagens tão reais que 
poderíamos cruzar com eles na 
rua. Alguns têm um humor áci
do, enquanto outros são absolu
tamente pungentes. Em tempos 
em que se faz absolutamen
te necessário questionar nos
sos pensamentos a respeito da 
raça, da negritude e dos precon
ceitos que cercam esses temas, 
As cabeças das pessoas negras 
marca a chegada de uma escri
tora admirável, uma nova voz 
que todos precisam ouvir. Link: 
https://www.amazon.com.br/As
cabe%C3%A7asdaspessoas
negras/dp/6558810085 ou no 
aplicativo Skeelo

QUEM TEM MEDO DO FE-
MINISMO NEGRO? De Dja
mila Ribeiro (Editora Com
pa  nhia das Letras), reúne um 
longo ensaio autobiográfico iné
dito e uma seleção de artigos pu
blicados por Djamila Ribeiro no 
blog da revista Carta Capital, 
entre 2014 e 2017. No texto de 
abertura, a filósofa e militante 
recupera memórias de seus anos 

de infância e adolescência para 
discutir o que chama de “silen
ciamento”, processo de apaga
mento da personalidade por que 
passou e que é um dos muitos 
resultados perniciosos da dis
criminação. Foi apenas no final 
da adolescência, ao trabalhar 
na Casa de Cultura da Mulher 
Negra, que Djamila entrou em 
contato com autoras que a fize
ram ter orgulho de suas raízes e 
não mais querer se manter in
visível. Desde então, o diálogo 
com autoras como Chimamanda 
Ngozi Adichie, bell hooks, Sueli 
Carneiro, Alice Walker, Toni 
Morrison e Conceição Evaristo 
é uma constante. Muitos textos 
reagem a situações do cotidia
no — o aumento da intolerân
cia às religiões de matriz afri
cana; os ataques a celebridades 
como Maju ou Serena Williams 
– a partir das quais Djamila des
trincha conceitos como empode
ramento feminino ou intersec
cionalidade. Ela também aborda 
temas como os limites da mobi
lização nas redes sociais, as po
líticas de cotas raciais e as ori
gens do feminismo negro nos 
Estados Unidos e no Brasil, 
além de discutir a obra de auto
ras de referência para o feminis
mo, como Simone de Beauvoir.” 
Link: https://www.amazon.com.
br/Quemtemmedofeminismo
negro/dp/8535931139 ou no 
aplicativo Skeelo

Metrô reforça segurança com portas de 
plataforma em estações da Linha1-Azul

Usuários da Linha1Azul 
do Metrô já encontram novas 
portas de plataforma, meca
nismo utilizado para ampliar 
a segurança dos passageiros e 
reduzir acidentes na via, evi
tando problemas com a circu
lação dos trens. A expectati
va é de que todas as estações 
desta linha recebam essa es
trutura, em fase de implanta
ção nas estações: Jabaquara e 
Tucuruvi. 

Depois será a vez de Co
rinthians/Itaquera e Palmei
ras/Barra Funda (Linha 3Ver
melha), cujas portas estão em 
fabricação para instalar e fun
cionar em 2022.  O Metrô in
forma que vai colocar as por
tas em todas as outras estações 
da rede. O contrato para esse 

serviço foi liberado pela jus
tiça e reativado nesse semes
tre, permitindo a retomada dos 
trabalhos com a fabricação dos 

equipamentos e conclusão dos 
projetos, que vão permitir o es
tabelecimento do cronograma 
de instalação e funcionamento.

Foto: AGZN

Portas de plataforma recentemente instaladas, na Estação Tucuruvi do Metrô

IPVA poderá ser parcelado 
em até cinco vezes

No sábado (11), o governa
dor João Doria (PSDB) anun
ciou que a partir de janeiro do 
ano que vem, o Imposto so
bre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) poderá ser 
parcelado em até cinco vezes. Foi 
anunciado durante coletiva de 
imprensa realizada em Santos, 
no litoral de São Paulo. A mu
dança deverá ser publicada no 
Diário Oficial. 

O imposto é baseado no va
lor do veículo, e tanto os auto
móveis novos como os usados 
acumularam expressiva valori
zação em 2021, conforme o es
tado. O IPVA ficará, em média, 
25% a 30% mais caro em 2022 

em São Paulo. Cada Estado tem 
uma alíquota diferente de IPVA 
(que não foi reajustada), mas to
dos levam em conta o valor venal 
de veículos usados  calculado 

por meio da tabela Fipe  ou o 
da nota fiscal de compra, no caso 
dos veículos 0km. A alíquota de 
São Paulo é de 4% para carros 
movidos a gasolina ou flex.

Foto: AGZN

Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos recebe 

respostas para melhorias 
no sistema TOP

Atendendo às exigências da 
Secretaria dos Transportes Me
tropolitanos, a associação res
ponsável pela bilhetagem do sis
tema de transporte, apresentou 
os devidos esclarecimentos exigi
dos pela STM e também as me
lhorias que serão implantadas 
para garantir o direito à aquisi
ção dos bilhetes e acesso ao sis
tema de transporte público me
tropolitano para os passageiros.

“Nossa prioridade é que o 
cidadão tenha cada vez mais fa
cilidade e comodidade para em
barcar nos transportes metro
politanos”, afirma Paulo Galli, 
secretário dos Transportes Me  
tropolitanos.

O acesso aos bilhetes por meio 
de outros pontos de venda e canais 
digitais gera maior comodidade e 
agilidade na compra. Mudanças 
trazem impactos na rotina, por 
isso a Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos exigiu que essa 
transição seja organizada e com 
muita informação ao cidadão. A 
população terá todo apoio neces
sário para que essa transição ocor
ra da melhor maneira possível.

Entre as melhorias apresenta
das está o reforço escalonado das 
equipes de atendimento, chama
das de Posso Ajudar, em todas as 
estações por 30 dias, para auxiliar 
a população durante a compra de 
bilhetes nas máquinas de autoa
tendimento ou quaisquer even
tuais dúvidas que os passageiros 
tenham. Iniciaram hoje pelas es
tações Brás, na L3Vermelha e São 

Bento, na L1Azul (além dos aten
dimentos que já existiam nas esta
ções Belém na L3 e Granja Julieta 
na L9). Também foram contrata
dos 50 novos técnicos para ficar 
rodando entre as estações e ga
rantir o restabelecimento imedia
to dos equipamentos de autoaten
dimento em caso de falha, além de 
técnicos dedicados em 45 estações 
com maior volume de venda de bi
lhetes e também profissionais ex
clusivos por linhas/turnos.

Outra ação já tomada foi o 
início de campanha em massa 
com orientações sobre os servi
ços disponíveis na nova plata
forma de mobilidade em rádios, 
redes sociais, nas estações da 
CPTM e do Metrô, além de es
tabelecimentos comerciais nas 
proximidades. Além disso, a as
sociação irá envelopar todas as 
bilheterias das estações tam

bém com os serviços disponí
veis aos cidadãos.

Atualmente, os passagei
ros da CPTM e do Metrô po
dem adquirir o Bilhete Digital 
QR Code da seguinte forma:

WhatsApp oficial TOP (11) 
38882200
Forma de pagamento: PIX
Aplicativo TOP (Android e 
IOS)

Forma de pagamento: PIX, Cré
dito, Débito (consulte no app as 
bandeiras aceitas)
Máquinas de Autoatendimento 
(ATM)
Forma de pagamento: Crédito 
e Débito (consulte as bandeiras 
aceitas)
Estabelecimentos Comerciais 
Parceiros
Forma de pagamento: Débito, 
Crédito, Dinheiro (consulte no 
local a melhor forma)

Foto: Divulgação

Feirão Serasa Limpa Nome ultrapassa R$10 bilhões 
concedidos em descontos na renegociação de dívidas

Até a próxima segundafei
ra (20) foi prorrogado o maior 
Feirão Limpa Nome já promovi
do pela Serasa que beneficiou, até 
o momento, mais de 3,5 milhões 
de brasileiros a realizarem mais 
de 5,3 milhões de acordos com 
descontos que somam aproxima
damente R$ 10 bilhões de reais.

Previsto para se encerrar em 
6 de dezembro, teve de ser esten
dido por mais duas semanas de
vido a alta procura e à necessi
dade do brasileiro em virar o ano 
de forma mais leve, após o baque 
econômico e emocional causado 
por 20 meses de pandemia.

“As tendas físicas disponibi
lizadas em cinco capitais, com 
filas gigantescas e a necessida
de de entregar senhas para en
cerrar atendimento antes dos 
horários previstos, mostraram o 
quanto o país estava necessitado 
desse Feirão Limpa Nome”, diz 
Matheus Moura, gerente execu
tivo da Serasa. “A pandemia e o 
desemprego aumentaram ainda 
mais as dificuldades econômicas 
da população”, complementa.

A 26ª edição do Feirão con
ta com mais de 100 empresas 
parceiras da Serasa, que ofe
recem descontos de até 99% e 

parcelamentos em até 72 ve
zes, que estimularam dívidas 
de anos ou mesmo décadas com 
bancos, financeiras, empresas 
de telefonia, lojas de varejo e ou
tras fossem solucionadas em mi
nutos, seja nas tendas do even
to, nos canais digitais Serasa 
 Aplicativo, 0800 e WhatsApp  
ou nas Agências de Correios.

São Paulo e Rio, Estados 
mais populosos, estão liderando 
novamente o ranking nacional 
de acordos, mas chama a aten
ção a alta procura na Região 
Nordeste, principalmente na 
Bahia e no Ceará. “Também o 

Paraná está surpreendendo de
vido à alta demanda”, finaliza 
Moura.

As condições especiais do 
Feirão Serasa Limpa Nome es
tão disponíveis até 20 de dezem
bro nos seguintes canais:

•Aplicativo Serasa, disponível 
no Google Play e na App Store
•Site feiraolimpanome.com.br
•WhatsApp 11 99575-2096
•0800 591 1222
•Nas mais de 7 mil agências dos 
Correios (necessário levar docu
mento original com foto e pagar 
taxa de R$3,60)

Foto: Divulgação

Ação chega a última semana e já possibilitou mais de 
5 milhões de acordos com descontos de até 99%

Programa Minha Chance é inédito na capacitação 
e emprego para jovens da Fundação Casa

Na última segundafeira (13), 
o governador João Doria reali
zou o lançamento do Programa 
Minha Chance, voltado a jovens 
da Fundação Casa para capacita
ção e inserção no mercado de tra
balho. A ação inédita vai encami
nhar à empregabilidade até 14,6 
mil adolescentes. O governo de 
SP fará um investimento de mais 
de R$ 25 milhões no programa, 
que vai significar inclusão social 
na vida dos participantes.

“Estamos cumprindo um 
programa de reinserção no mer
cado formal de trabalho para 
que os jovens da Fundação Casa 
possam ter uma nova etapa de 
vida; uma vida digna e corre
ta com a remuneração pelo seu 
trabalho. A melhor assistência 
social é o emprego, a carteira as
sinada e a possibilidade de evo
luírem”, destacou Doria. “Isso 
vai restabelecer a dignidade 
desses jovens e vai ser um exem
plo de São Paulo para o Brasil”, 
completou.

O Programa Minha Chance 
se destina a jovens que são aten
didos na medida socioeducativa 
de internação e semiliberdade 
ou nos programas de interna
ções provisória e sanção.

“O objetivo é que estes jo
vens que vão passar pelo progra
ma de pósmedida tenham um 
acompanhamento e uma ponte 
com o mercado de trabalho para 
evitar a reincidência em atos 

infracionais”, destacou o secre
tário da Justiça e Cidadania e 
presidente da Fundação CASA, 
Fernando José da Costa.

Doria e o Secretário assina
ram o termo de colaboração com 
a Organização da Sociedade 
Civil (OSC) Rede Cidadã, que 
será responsável pela gestão do 
programa. A OSC foi seleciona
da por meio de processo licitató
rio, com Edital de chamamento 
público divulgado em setembro 
deste ano. O termo de colabora
ção terá prazo de 22 meses.

Emprego

O Programa de Emprega
bilidade da Fundação CASA vai 
fazer o encaminhamento dos 
jovens para cursos de capaci
tação profissional compatíveis 

com a escolaridade, buscar a 
inserção no mercado de traba
lho e oferecer mentoria no pro
cesso de adaptação à vaga com 
acompanhamento por seis me
ses durante a permanência no 
emprego.

Além disso, a Organização 
Social será responsável por 
prestar serviços de triagem, 
sensibilização e monitoramento 
sobre vinculação e permanência 
no ensino formal, após o cum
primento da medida. Também 
serão realizadas ações de desen
volvimento de competências so
cioemocionais dos adolescentes.

“O programa utilizará ações 
de suporte aos adolescentes nas 
áreas de: Assistência Social, 
Educação, Saúde, Capacitação 
e Empregabilidade”, afirmou 
Costa.

Foto: Governo do Estado de São Paulo 

Programa Minha Chance alcançará até 14,6 mil jovens da instituição


