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Aneel retoma a partir de hoje
bandeira vermelha em seu segundo
patamar nas tarifas de energia
Após suspender em maio, por conta da pandemia de coronavírus, a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta segundafeira (30) a retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz a
partir de hoje. A agência havia acionado a bandeira verde, sem cobrança
de taxa extra, até o fim deste ano. A Aneel, no entanto, informou que as
condições atuais não permitem mais manter a bandeira verde acionada.
Por isso, a partir de hoje as tarifas terão bandeira vermelha em seu segundo patamar, com taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 kWh.
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ABC volta à fase amarela do Plano SP

Governo do Estado de SP

Com aumento dos casos de coronavírus e de
internações, o governador João Doria anunciou nesta
segunda que 100% do Estado retrocedeu para a fase três
O Estado de São Paulo retrocedeu
para a fase amarela do Plano São Paulo
de retomada da economia. O anúncio
foi feito pelo governador João Doria
nesta segunda-feira (30). A medida é
decorrente do aumento das taxas de
transmissão do coronavírus e das internações. Em reunião nesta segundafeira, os prefeitos do ABC decidiram
seguir as medidas propostas pelo governo do Estado. “Cada prefeitura poderá,
eventualmente, enrijecer as ações de
prevenção conforme as peculiaridades
de cada município”, destaca nota divulgada pelo Consórcio ABC. Segundo
Doria, a medida não fecha atividades

econômicas. Porém, a fase amarela é
mais restritiva. O governador informou, ainda, que a mudança não altera
a programação de volta às aulas e as
escolas não serão fechadas. O governador pediu apoio de empresários e
da população. “Precisamos ter cautela
e paciência. Pedimos aos jovens que
usem máscaras, evitem aglomeração e
lavem as mãos. Não é uma gripezinha.
É a mais grave pandemia dos últimos
100 anos e exige a compreensão de todos”, afirmou. Doria cobrou, também,
que o governo federal apresente imediatamente um Programa Nacional de
Imunização.
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Doria: “é a mais grave pandemia dos últimos 100 anos e exige a compreensão de todos”

PanDemia i

PanDemia ii

Diadema e R.Pires participam de reunião com o
Estado devido ao aumento de casos de coronavírus

USP disponibiliza teste rápido pela saliva para
detecção do coronavírus a partir de hoje
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Obras do Atende
Fácil Saúde avançam;
entrega será no 1º
semestre de 2021

comemoração

Prefeitura de São Bernardo celebra
76 anos da emancipação da cidade
São Bernardo completou nesta
segunda-feira (30) exatos 76 anos
da conquista de sua emancipação.
Em comemoração à data, que marca
o início da autonomia do município,
o prefeito Orlando Morando esteve

na Praça Lauro Gomes, no Centro da
cidade, onde está instalado o busto de
Wallace Simonsen (1884-1955), líder
do processo de emancipação e primeiro
chefe do Executivo do município, entre
os anos de 1945 a 1947. Página 6

morando esteve na Praça lauro Gomes, onde está o busto de Wallace simonsen

relações exteriores

Bolsonaro tem
primeira reunião com
presidente argentino
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Noite
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

são caetano

eleições

Prefeitos eleitos de
quatro municípios
do ABC têm minoria
na Câmara
Ao menos quatro dos sete prefeitos eleitos
no ABC terão de enfrentar um novo desafio:
negociar com o Legislativo municipal majoritariamente formado por vereadores de
oposição ou “independentes”. Em Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra os
prefeitos ainda precisam ampliar o apoio para
conquistar a maioria da Casa.
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Com previsão de entrega para o
primeiro semestre de 2021, as obras
do Atende Fácil Saúde de São Caetano entraram na fase de finalização
das estruturas e fundações e o início
da instalação dos pilares da estruPágina 6
tura metálica.
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Filippi: ‘vou trabalhar para que
todos se sintam representados’
A partir de 1º de janeiro o petista estará à frente do Paço de Diadema pela quarta vez
O prefeito eleito de Dia
dema, José de Filippi Jr (PT),
afirmou nesta segundafeira
(30) que trabalhará com muita
garra e paixão. Filippi foi eleito
neste domingo ao conquistar
51,35% dos votos.
“Tenho a responsabilidade,
a honra e a alegria de conquistar
meu quarto mandato. Quero
falar para as pessoas que não
foram votar ou tiveram outra
opção voto, que vou trabalhar
para que todos em Diadema
se sintam representados e
que possam falar: ‘temos um
prefeito que cuida da nossa
cidade”, afirmou.
Filippi destacou que vai
trabalhar com muita garra e
sabedoria, além de uma equipe
que esteja à altura dos desa
fios que estão pela frente. “A
minha palavra é de esperança
e de compromisso. A partir de
1º de janeiro vamos ter uma
prefeitura que estará mais ao
lado da população, para uma
Diadema mais feliz”, ressaltou.
n SEGUNDO TURNO
No domingo, Filippi Jr.
n

ENTRE ASPAS

Tenho a responsabilidade,
a honra e a alegria
de conquistar meu
quarto mandato
José de Filippi

Reprodução Facebook

José de Filippi: “minha palavra é de esperança e compromisso, para uma Diadema mais feliz”

venceu o segundo turno com
51,35% dos votos (106.849).
Seu adversário, Taka Yamau
chi (PSD), obteve 48,65% dos
votos (101.231). Os brancos
somaram 7.859 (3,36%) e os
nulos, 17.295 ( 7,42%).
Em ato da vitória, Filippi
destacou o apoio do coletivo
para o resultado das eleições.
“Eleição em Diadema é sem
pre com emoção. Porém, não
tem como deixar de falar, há
16 anos (a vitória) foi por
500 votos, agora foi uma la
vada de mais 5 mil. Vamos
enfrentar dificuldades, mas

estou com muita vontade
de ser prefeito de Diadema.
Estamos indo para o sétimo
governo do PT em Diadema.
Vamos enfrentar cada desa
fio”, pontuou.
Taka Yamauchi, por sua
vez, agradeceu os votos que
recebeu e afirmou que vai re
dobrar o trabalho de fiscaliza
ção e cobrar por tudo que foi
prometido ao longo da cam
panha eleitoral do petista.
Com o retorno ao Paço, o
petista comandará pela quarta
vez o município. A vitória de
Filippi tem um significado es

pecial para o PT, já que Dia
dema foi a primeira cidade
comandada pelo partido. Em
entrevista recente ao Diário
Regional, o petista afirmou
que o município “pode ser no
vamente o símbolo da guinada
do PT após os últimos anos de
ataques e injustiças”.
O ABC, berço do petismo,
voltará a ter duas cidades co
mandadas pelo PT a partir de
2021, já que além da vitória de
Filippi em Diadema, Marcelo
Oliveira venceu as eleições em
Mauá (mais informações na matéria
ao lado). (Reportagem Local)

Marcelo Oliveira: ‘agora, vamos
trabalhar por todo o povo’
Eleito prefeito de Mauá
neste domingo (29), o pe
tista Marcelo Oliveira afir
mou, em suas redes sociais,
que se sente fortalecido e
que um novo tempo está
começando em Mauá.
“Esta
segundafeira,
um dia depois do segundo
turno das eleições em nossa
cidade, foi dia de agradecer
a população pela nossa
vitória. Estivemos, logo de
madrugada, em frente à
estação de trem central con
versando com moradores a
caminho do trabalho. Mui
to obrigado pela votação.
Agora, vamos trabalhar por
todo o povo”, destacou.
Marcelo Oliveira derro
tou no segundo turno o atual
chefe do Executivo, Atila Ja
comussi (PSB), que buscava
a reeleição. O petista recebeu
o aval de 91.459 eleitores, o
que representa 50,7% dos
votos válidos. Atila Jaco
mussi, por sua vez, recebeu
88.783, ou 49,3% do total.

A eleição ainda teve 28.563
votos nulos (13,0%) e 11.092
em branco (5,0%).
A vitória de Marcelo
Oliveira marcará o re
torno do PT ao Executivo
mauaense após quatro anos
de hiato. A última vitória
petista foi obtida em 2012,
com Donisete Braga, atual
mente no PDT. Antes dele,
Oswaldo Dias ocupou o
Paço em três oportuni
dades: 1997 a 2000, 2001 a
2004 e 2009 a 2012.
O petista está em ter
ceiro mandato de vereador.
Foi presidente da Câmara
e, antes de ingressar na
política, foi funcionário da
General Motors, em São
Caetano. Também foi dire
tor executivo da Federação
dos Sindicatos de Metalúr
gicos da Central Única dos
Trabalhadores (FEMCUT).
A vice de Marcelo Oliveira
é a também petista Celma
Dias, que tem 65 anos. (Re
portagem Local)
Reprodução Facebook

Oliveira esteve na estação agradecendo a votação
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Prefeitos de quatro municípios
do ABC têm minoria na Câmara

quistou oito cadeiras.
n MAIORIA FOLGADA

Em contrapartida, os pre
feitos reeleitos de Santo André
(Paulo Serra, PSDB) e de São
Bernardo (Orlando Morando,
PSDB) terão maioria folgada
na Câmara a partir de 2021.
A coligação majoritária en
cabeçada por Paulo Serra e for
mada por 11 partidos elegeu
15 dos 21 vereadores – o que
garante apoio até mesmo para
projetos que exigem maioria
qualificada (dois terços).
Em São Bernardo, a coalizão
encabeçada por Morando e
composta de 18 siglas elegeu 24
dos 28 vereadores – o PT, par
tido de oposição ao prefeito, ob
teve as quatro vagas restantes.
Em São Caetano, o pre
feito José Auricchio Júnior
(PSDB) terá o apoio de ao me
nos 13 dos 19 vereadores caso
a Justiça Eleitoral confirme sua
candidatura, que foi indeferi
da devido a uma condenação
referente à eleição de 2016. O
tucano aguarda julgamento de
recurso no Tribunal Superior
Eleitoral de São Paulo (TRESP)
para ter os votos validados.

José de Filippi, Marcelo Oliveira, Clóvis Volpi e Claudinho da Geladeira terão de conquistar apoios para garantir governabilidade

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Depois de vencer a corrida
eleitoral, ao menos quatro dos
sete prefeitos eleitos no ABC
terão de enfrentar um novo de
safio: negociar com o Legislati
vo municipal majoritariamen
te formado por vereadores de
oposição ou “independentes”.
Nessas cidades, os prefei
tos ainda precisam ampliar o
apoio para conquistar a maio
ria da Casa e, assim, garantir
governabilidade.
Levantamento realizado
pelo Diário Regional revela
que, dos 142 vereadores elei
tos nos sete municípios, 69
(ou 48,6% do total) integraram
a coligação do prefeito eleito.
A formação de uma base de
apoio sólida é fundamental, já
que o Executivo depende do Le
gislativo para aprovar projetos
de lei como o do orçamento.
Em algumas votações, a
maioria não é suficiente. Boa
parte das matérias exige maio
ria simples ou absoluta para sua
aprovação, mas projetos de maior
relevância, como o do Plano Dire
tor, exigem dois terços dos votos.
A situação mais delicada é a
do prefeito eleito de Mauá, Mar
celo Oliveira (PT), que derrotou
o atual chefe do Paço, Atila Jaco
mussi (PSB), no 2º turno. Com

n PRIMEIRO TESTE

o PT isolado na disputa majo
ritária, Oliveira terá, inicialmen
te, apenas os apoios dos petistas
Geovane Corrêa e Junior Ge
túlio entre os 23 vereadores.
O número pode subir para
três, já que o PDT – que elegeu
um vereador, Alessandro Mar
tins – declarou apoio a Olivei
ra no 2º turno, após a derrota
de Donisete Braga (PDT) na
primeira fase da disputa.
A coligação que deu supor
te à candidatura à reeleição de
Atila, por sua vez, elegeu 11 re

presentantes para a Câmara.
Em Diadema, o prefeito elei
to José de Filippi Júnior (PT)
também terá trabalho para ob
ter maioria na Câmara. A coliga
ção que deu suporte ao petista,
formada por outros quatro par
tidos (PL, Solidariedade, Avante
e Patriota) elegeu apenas cinco
vereadores, todos do PT.
Para efeito de comparação,
a coalisão que sustentou a can
didatura derrotada no 1º turno
de Pretinho do Água Santa
(DEM), avalizada pelo atual

prefeito Lauro Michels (PV),
conquistou dez das 21 cadeiras.
No 2º turno, Filippi rece
beu o apoio do PDT de Ronaldo
Lacerda, prefeiturável derrota
do na primeira fase da disputa.
O partido elegeu um vereador.
Em Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra, os prefei
tos eleitos Clovis Volpi (PL) e
Claudinho da Geladeira (Po
demos), respectivamente, tam
bém terão de negociar para ob
ter governabilidade.
A coligação que deu suporte

O primeiro teste para a go
vernabilidade dos prefeitos será
a eleição para a presidência da
Câmara, para a Mesa Diretora
e para as comissões permanen
tes, no início do ano. Embora,
publicamente, os chefes de
Executivo destaquem sempre
a independência de poderes,
ter um aliado no comando da
Casa é sempre conveniente, já
que é o presidente que define
a agenda de votações. Além
disso, o presidente é o número
3 na sucessão municipal, atrás
do prefeito e do viceprefeito.

a Volpi, formada por cinco par
tidos, elegeu seis dos 17 verea
dores, contra dez da coalisão
encabeçada pelo atual prefeito,
Adler Kiko Teixeira (PSDB). O
PT conquistou uma cadeira.
Em Rio Grande da Serra,
Claudinho da Geladeira terá
inicialmente o apoio de quatro
dos 13 vereadores. Já a coliga
ção que deu suporte à can
didatura da atual viceprefei
ta, Marilza Oliveira (PSD),
apoiada pelo prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania), con

No Legislativo de São Paulo, a partir de 2021
Bruno Covas terá a oposição fortalecida
Após obter o apoio de 16
partidos ao longo da cam
panha, o prefeito reeleito Bru
no Covas (PSDB) deve ter uma
base confortável na Câmara de
São Paulo, mas terá de negociar
maioria pra aprovar projetos
no segundo mandato. O que
deve mudar a partir de 2021
é a capacidade da oposição em
obstruir votações em plenário.
Reforçado após ter a bancada
triplicada, o PSOL, com seis
vereadores eleitos, vai se unir
aos oito parlamentares do PT.
Porém, se as urnas deram
mais poder aos representantes
da esquerda na Casa, os partidos
aliados formalmente a Covas,
incluindo o PSDB, conseguiram
eleger 25 dos 55 represen
tantes, número muito próximo
do quórum necessário para a
aprovação da maioria dos proje
tos, que é de 28. Assim como os
petistas, os tucanos alcançaram
oito cadeiras e devem, mais uma

vez, influenciar na escolha do
próximo presidente.
Com o apoio de Covas e do
vice eleito em sua chapa, Ricardo
Nunes (MDB)  além do res
paldo do governador João Doria
(PSDB) , o nome da base para o
cargo deve ser o de Milton Leite
(DEM), segundo vereador mais
votado, com 132 mil votos.
Chamado pelos colegas de
“primeiroministro”, tamanha
sua influência na prefeitura,
Leite tentará repetir a do
bradinha da atual legislatura,
quando ocupou a presidência
nos dois primeiros anos e depois
avalizou um nome do PSDB.
Desde o ano passado, o presi
dente é o tucano Eduardo Tuma.
Com o apoio de partidos que
tiveram candidaturas próprias,
mas que estiveram com o pre
feito no segundo turno  caso
do Republicanos, de Celso Rus
somanno, e do PSD, de Andrea
Matarazzo , a tendência é que

Leite seja eleito e Covas possa
ampliar ainda mais sua base.
Em matérias mais impor
tantes, como uma revisão do Pla
no Diretor, é preciso ter quórum
qualificado, ou 60% dos votos
do plenário. Republicanos e PSD
terão sete vereadores a partir do
ano que vem e podem ser decisi
vos em projetos desse tipo.
A lista se completa com o
PSL, de Joice Hasselmann, o
Novo e o Patriota, que teve como
candidato Arthur do Val. Ele não
declarou apoio a Covas na reta
final da campanha. A expecta
tiva, no entanto, é que, mesmo
sem compor oficialmente a base,
as três siglas possam se aliar ao
governo a depender do tema que
estiver em pauta.
Para o vereador Aurélio No
mura (PSDB), que foi líder da
gestão Doria na Câmara, a base
pode ter problemas só mesmo
quando a matéria exigir voto
qualificado. (AE)
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Conta de luz fica mais cara com
volta de taxa extra a partir de hoje
Aneel aprovou ontem a retomada do sistema de bandeiras tarifárias, suspenso devido à pandemia de covid-19
A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica (Aneel) aprovou a re
tomada do sistema de bandeiras
tarifárias na conta de luz a partir
de hoje (1º). O mecanismo havia
sido suspenso em maio devido à
pandemia do novo coronavírus,
e a agência havia acionado a
bandeira verde, sem cobrança de
taxa extra, até o final deste ano.
Em maio, a agência regula
dora havia decidido manter a
bandeira verde (sem cobrança
extra) acionada até 31 de de
zembro, mas a queda no nível
de armazenamento nos reser
vatórios das hidrelétricas e
a retomada do consumo de
energia levaram à revisão da
decisão tomada em reunião ex
traordinária ontem (30).
A Aneel, no entanto, infor
mou que as condições atuais

n

O NÚMERO

Quatro

níveis de cobrança tem o
sistema de bandeiras tarifárias
criado pela Aneel

não permitem mais manter a
bandeira verde acionada. Por
isso, a partir de hoje, as tari
fas terão bandeira vermelha
em seu segundo patamar, com
taxa extra de R$ 6,243 a cada
100 kWh consumidos.
O diretor da Aneel Efrain
Pereira da Cruz mencionou
“afluências críticas” nos princi
pais reservatórios do país, situa
dos no Sudeste e CentroOeste,
além do Sul, e deterioração nos
meses de outubro e novembro.
Isso levou ao acionamento de
termelétricas, o que pressionou
o custo de geração de energia
diante de uma “oferta adversa”.
O diretor mencionou que o
preço da energia no mercado de
curto prazo (PLD) está no teto
em todos os submercados. Disse
ainda que o Custo Marginal da
Operação (CMO) da próxima
semana operativa (de 28 de
novembro a 4 de dezembro)
foi estabelecido em R$ 744,43/
MWh em todos os submerca
dos do país, o maior do ano.
Ainda segundo Cruz, o
consumo de energia retomou
o patamar prépandemia em
setembro, e o setor enfrenta
novamente uma seca que há

Arquivo
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Retomada do consumo e nova seca levaram a Aneel a retomar cobrança de taxa extra

muito não se via. Por isso, a
avaliação da Aneel é de que o
sistema de bandeiras precisa
ser retomado imediatamente
– e não apenas em janeiro de
2021, como indicava a nota téc
nica do órgão regulador.
“São indícios concretos de
que o mecanismo das bandei
ras já merece ser restabelecido
e a curto prazo, tendo em vista
sua eficiência na sinalização de
preços aos consumidores”, ar

gumentou o diretor.

geração de energia no país. Na
bandeira amarela, a taxa extra
é de R$ 1,343 a cada 100 kWh
consumidos.
A bandeira vermelha pode
ser acionada em dois níveis
de cobrança, dependendo da
quantidade de termelétricas em
funcionamento. No primeiro
nível, o adicional é de R$ 4,169
a cada 100 kWh. No segundo,
a cobrança extra é de R$ 6,243
a cada 100 kWh. (AE)

n ENTENDA

Criado pela Aneel, o siste
ma de bandeiras tarifárias
funciona como uma sinaliza
ção para que o consumidor
conheça, mês a mês, as condi
ções e os custos de geração de
energia elétrica no país.
Na cor verde não há co
brança de taxa extra, indi
cando condições favoráveis de

 no varejo tradicional e o no
online”, acrescentou, mencio
nando como molas propulso
ras a redução do isolamento
social e os benefícios sociais
pagos durante a pandemia.
O volume de vendas to
tais teve expansão de 10,9%
em outubro em relação ao
mesmo mês do ano ante
rior. Neste recorte, não estão
considerados os segmentos
de automóveis, materiais de
construção, restaurantes e
cama, mesa e banho. A média
dos últimos três meses teve

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

Plataforma de compra e venda exclusiva para
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça
o comércio local, desenvolvendo a sua região.

Levantamento feito pela Ti
cket Log revela que, em novem
bro, o etanol ficou em média 3%
mais caro na comparação com
outubro. Segundo a empresa, o
renovável vinha apresentando
altas consecutivas desde maio
e, neste mês, atingiu o patamar
de antes da pandemia.
Ainda de acordo com a pes
quisa, o etanol está 1,5% mais
caro do que no mesmo período
de 2019, quando registrou mé
dia de R$ 3,577. No fechamento
de novembro, o litro do etanol
custou em média R$ 3,629.
“No acumulado do ano, o eta

alta de 6% ante idêntico in
tervalo do ano passado, acima
do visto no terceiro trimestre,
com crescimento de 3,3%.
n SETORES

No varejo em geral, quatro
setores puxaram o crescimen
to em outubro: supermercado,
móveis e eletrodomésticos, ar
tigos farmacêuticos e artigos
de uso pessoal e doméstico. Na
outra ponta, as modalidades de
vestuários, combustíveis apre
sentaram desempenho inferior
ao varejo como um todo. (AE)

-1,52%
108.893 pontos
Volume: R$ 51,17 bilhões
Maiores altas: Carrefour BR ON
(3,71%), Azul PN (3,06%)
Maiores baixas: B2W Digital ON
(-8,11%), Cosan ON (-5,67%)
Variação em 2020: -5,84%
Variação no mês: +15,9%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

nol registrou variação de 17%,
tendo seu valor mais baixo em
maio, a R$ 3,206, e o mais alto
em fevereiro, quando foi encon
trado a R$ 3,757”, disse Dou
glas Pina, da Edenred Brasil, em
presa proprietária da marca.
Na comparação entre re
giões, o maior valor apresentado
foi no Sul, onde o etanol teve
custo médio de R$ 3,788 o litro.
O valor mais barato foi o da
Região CentroOeste, onde fi
gurou com o preço de R$ 3,405.
No corte estadual, o menor va
lor foi encontrado em São Pau
lo, a R$ 2,993 o litro. (AE)

Loja Ju Andrade

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
Sobre a loja

Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a
economia local

IBOVESPA

Etanol sobe 3% em novembro
ante outubro, diz Ticket Log

Dado consta de indicador da Mastercard, que aponta a pandemia como mola propulsora do crescimento
(agosto-outubro), na compara
ção com o mesmo período do
ano passado. O ritmo supera o
registrado no terceiro trimes
tre, que foi de 81,5%.
“O comportamento do con
sumidor nessa pandemia mu
dou. Agora o comércio online
faz parte do dia a dia e da vida
do cliente”, disse o diretor de
Análise Avançada da Master
card no Brasil, Cesar Fuku
shima. “Por isso, por mais que
a confiança do consumidor
tenha caído no mês, vimos um
crescimento nos dois canais

DÓLAR MERCADO (R$)

EURO (R$)

Vendas no e-commerce disparam 87% em outubro
As vendas no ecommerce
brasileiro tiveram expansão de
87% em outubro ante o mes
mo mês de 2019, conforme
o indicador macroeconômico
SpendingPulse, da gigante
norteamericana Mastercard,
obtido pela reportagem. A
pesquisa considera compras
em geral, realizadas com dife
rentes tipos de pagamento, in
cluindo dinheiro e cheque.
A média de crescimento do
ecommerce no país, que foi
turbinado na pandemia, foi de
84,5% nos últimos três meses
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USP lança hoje teste rápido
de coronavírus pela saliva
Teste para covid pode ser realizado pessoalmente ou por meio do kit de autocoleta
Reprodução fotomontagem jornal.usp.br sobre imagens Pixel

A Universidade de São Paulo
(USP) oferece a partir de hoje
(1º) teste rápido que identifica o
coronavírus pela saliva. Criado
pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco do
Instituto de Biociências, em parceria com o Instituto de Química, o teste RT-Lamp detecta casos de covid-19 em até 24 horas.
Na fase inicial, estará disponível
apenas na Capital paulista para
90 pessoas por dia, entre atendimentos presenciais e remotos.
O teste simplifica o método de coleta e análise. É possível até solicitar o kit de coleta
para fazer o exame em casa. O
próprio paciente recolhe a saliva em um tubo de ensaio no
sistema de autocoleta. Os resultados são enviados por e-mail.
Indolor e não invasivo, o teste
dispensa o uso de swabs, aquela
espécie de cotonete que recolhe
amostras de nasofaringe. Isso
também significa menor risco
de infecção, pois não há necessidade da atuação de um profissional de saúde.
Tão preciso e sensível quanto o RT-PCR, referência na detecção de casos ativos do novo
coronavírus, o teste pela saliva é
mais barato. A coleta presencial

custa R$ 90 enquanto o PCR
oscila entre R$ 350 e R$ 400.
A pesquisadora Maria Rita
Passos-Bueno explica que a
redução de custos se deve ao
fato de o teste da saliva não
precisar extrair o ácido nucleico das amostras. Isso requer
reagentes importados e caros.
Esse ácido, também conhecido
como RNA, é um composto
“primo” do DNA. Resumindo:
os processos são mais simples
no teste da saliva.
n TESTAGEM
Foram realizados mais de
mil testes em 25 funcionários
do Instituto de Química e 30
pessoas relacionadas ao Instituto de Biociências. “Com o
teste RT-Lamp, a população
poderá contar com uma opção
mais acessível, segura e rápida
de testagem”, destaca a coordenadora do projeto.
O teste da saliva e o PCR
são diferentes dos chamados
“testes rápidos”, aqueles que
pretendem detectar anticorpos contra o novo coronavírus
em cerca de 20 minutos e são
normalmente vendidos nas
farmácias. Não servem para diagnosticar a covid-19 nem para

Bolsonaro e Fernández, da Argentina,
têm primeira reunião bilateral
O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da
Argentina, Alberto Fernández, tiveram na manhã desta segunda-feira (30), por
videoconferência, o primeiro
encontro bilateral desde a
eleição do argentino, em outubro do ano passado.
A reunião ocorreu no Dia
da Amizade entre Brasil e
Argentina, que é celebrado
na mesma data há 35 anos,
desde uma primeira reunião,
em 1985, entre os então presidentes José Sarney e Raúl
Afonsín, em Foz do Iguaçu.
A ocasião é tida como marco
inicial do Mercado Comum
do Sul (Mercosul).
Também
estiveram
presentes na reunião os
chanceleres do Brasil, Ernesto Araújo, e da Argentina, Felipe Solá. Após o encontro por videoconferência
entre os mandatários, Sarney participou de uma solenidade para marcar a data.
Em nota divulgada após o
encontro, a Casa Rosada disse
que o presidente argentino
pregou impulso ao Mercosul
e defendeu durante a reunião

“deixar as diferenças no passado e encarar o futuro com
as ferramentas que funcionem para o bem de todos”.
Fernández destacou a
colaboração entre os dois
países nas áreas de segurança e defesa, que segundo
ele tem avançado. O mandatário argentino mencionou
a necessidade de cooperação
também na área ambiental
e citou oportunidades no
setor de gás natural.
Segundo a nota da Casa
Rosada, Bolsonaro também
ressaltou no encontro a boa
integração entre as Forças
Armadas dos países, seja no
desenvolvimento da indústria bélica ou no combate
ao narcotráfico e o crime
transnacional.
Jair Bolsonaro apoiou o
ex-presidente da Argentina
Maurício Macri, que acabou
derrotado por Fernandez na
eleição de 2019. Bolsonaro
não compareceu à posse do
homólogo argentino. Ambos
já estiveram juntos em eventos do Mercosul, mas ainda
não tinham realizado uma
reunião bilateral. (ABr)
Alan Santos/PR

Encontro foi realizado hoje por videoconferência

Teste simplifica o método de coleta e análise

definir casos assintomáticos.
Identificam apenas se a pessoa
possui anticorpos sem definir
em que momento foi infectada.
Além disso, nem todos os testes
rápidos foram avaliados tecnicamente, o que pode contribuir
para o aumento dos chamados
falso negativos ou positivos.
A pesquisa do teste da saliva
conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de S. Paulo (Fapesp) e
da JBS, que destinou R$ 50 milhões para 38 pesquisas cientí-

ficas de enfrentamento ao
coronavírus. Os pesquisadores
agora buscam mais investimentos para ampliar a capacidade
de testagem.
Serviço - O teste da saliva pode ser feito Centro de
Estudos do Genoma Humano
e Células-Tronco da USP (Rua
do Matão, 106 - Cidade Universitária - Butantã) e remotamente
com o kit para autocoleta entregue no endereço de preferência. Agendamento: www.genomacovid19.ib.usp.br/ (AE)

OMS: situação da covid-19 no
Brasil é ‘muito preocupante’
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhanom,
afirmou nesta segunda-feira,
30, em coletiva que a situação da covid-19 no Brasil “é
muito preocupante”, em especial quando se observa os
dados agregados. O país deve
ser “muito sério” para lidar
com a situação, e houve um
aumento “significativo” nas
mortes entre 2 de novembro
e 26 do mesmo mês, avaliou.
Os casos haviam atingido o
pico em julho e apresentavam
queda até 2 de novembro,
tendência que foi revertida,
segundo Tedros.
Há boas notícias, no entanto, como a primeira queda
no número semanal de casos
registrados globalmente desde setembro, ocorrida na última semana, apontou Tedros.
Preocupação
demonstrada pela OMS durante a
coletiva foi com a demanda
por trabalhadores de saúde,
que estaria aumentando
em grande parte dos países,
e é algo que não é simples
de se aumentar a oferta
“rapidamente”. Em nações
do “Sul”, os sistemas de saúde
estariam sobrecarregados por
conta da falta de investimento, afirmou o diretor-executivo da OMS, Michael Ryan.
Os trabalhadores da saúde do
Brasil fizeram um trabalho

“fantástico” durante primeiro
pico da doença, elogiou Ryan,
mais uma vez destacando o
esforço de pessoas que ficaram sob “muita pressão”. “É
difícil ser herói quando ninguém está olhando”, concluiu.
Segundo Ryan, o Brasil e
outras nações da região não
conseguiram tornar o número de casos baixos, e é difícil
lidar com zonas densamente
urbanizadas como há no país.
Perguntado sobre as ações
de governantes, afirmou que
“todos em condição de influenciar as pessoas devem ter
comportamentos adequados”, em referência ao uso de
máscaras, mas também sobre
outras medidas.
Sobre a vacina, foi ressaltado que a iniciativa Covax,
que já conta com 187 países, é
a melhor opção para uma distribuição global justa. Ainda
estariam faltando US$ 5 bilhões em 2021 para conseguir
garantir a entrega dos imunizantes antes do fim de 2021.
“Alguns
politizaram
a origem do vírus”, afirmou Tedros, “mas esta é
uma questão técnica, nossa
posição é clara, será baseada
em ciência”, argumentou o
diretor, indicando que um
grupo de estudos seguirá com
as investigações, que são importantes “na prevenção de
novas doenças”. (AE)
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Na fase amarela, prefeitos do ABC não descartam
endurecer ainda mais ações contra o coronavírus
Com aumento nas internações e nos casos de covid-19, governo colocou todo o Estado na fase amarela do Plano SP
Governo do Estado de SP

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O governador João Doria
anunciou nesta segunda-feira
(30) a regressão de todo o Estado para a fase amarela do
Plano São Paulo. de retomada
da economia A medida é decorrente do aumento das taxas de
transmissão do coronavírus e
das internações.
Em reunião nesta segundafeira, os prefeitos do ABC decidiram seguir as medidas propostas
pelo governo. “Cada prefeitura
poderá, eventualmente, enrijecer as ações de prevenção conforme as peculiaridades de cada
município”, destaca nota divulgada pelo Consórcio ABC.
Doria anunciou, ainda, que
o tempo de análise e monitoramento do comportamento
da transmissão no novo coronavírus passa a ser semanal e
não mais a cada 28 dias. Com
isso, o Consórcio ABC voltará a
se reunir na próxima segundafeira (7), para analisar a atualização dos dados feitas pelo
governo estadual.
Segundo Doria, a medida
não fecha atividades econômi-

cas. Porém, a fase amarela é
mais restritiva. “Com o aumento da pandemia, o governo do
Estado e Centro de Contingência decidiram que 100% do Estado de São Paulo vai retornar
para fase amarela. Essa mudança não altera a programação
de volta às aulas e as escolas não
serão fechadas”, afirmou.
Doria descartou que a medida tenha sido tomada após
as eleições por motivos políticos. “O governo de São Paulo
não toma decisões com base na
política. São baseadas na saúde.
A medida não foi tomada depois
das eleições, mas sim, porque já
estava determinada pelo Centro
de Contingência com base no
aumento do número de internações”, pontuou o governador.
“Os dados dos últimos dias
sustentam a necessidade de
políticas mais restritivas, que
reduzem aglomeração e circulação de pessoas”, afirmou o
secretário de Saúde Jean Gorinchteyn. “Amarelo quer dizer
atenção e respeito às regras sanitárias, evitando aglomerações,
festas e encontros que estão
levando o vírus a circular mais
entre a população”, pontuou.

Estado registrou alta de 7% nas internações na última semana

Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, na
última semana houve redução
de 14% no numero de casos,
elevação de 12% nos óbitos e
de 7% nas internações. A ocupação de leitos de covid-19 no
Estado é de 52,2% e na região
metropolitana de São Paulo - incluído o ABC,- é de 59,1% e Em
todo o Estado foram registrados
1.241.653 casos de coronavírus,
com 42. 095 óbitos.
n MUDANÇAS
Com o regresso geral para a
terceira das cinco fases do Plano
SP, atividades como bares, res-

taurantes, academias, salões de
beleza, shoppings, escritórios,
concessionárias e comércios de
rua voltam a ter limitações de
horário e capacidade de público.
O atendimento presencial
em todos os setores fica restrito
a dez horas diárias, sequenciais
ou fracionadas, e 40% de capacidade. Os estabelecimentos
terão que fechar o atendimento
local até as 22h. Todos os eventos com público em pé estão
proibidos na fase amarela.
Doria afirmou que o Estado
vai proibir qualquer tipo de
festa, festividade, celebração,
privada ou pública. “Adotare-

mos medidas legais e que se sobrepõem, inclusive, a medidas
municipais para impedir a realização de festas. Nem de réveillon, nem festas, celebrações, sejam públicas ou privadas. Não é
hora de festa”, destacou.
O governador pediu apoio
de empresários e da população. “Precisamos ter cautela e
paciência. Pedimos aos jovens
que usem máscaras, evitem
aglomeração e lavem as mãos.
Não é uma gripezinha. É a mais
grave pandemia dos últimos
100 anos e exige a compreensão de todos”, afirmou.
Doria afirmou que o país
está exausto das medidas de
contingência e cobrou que o
governo federal apresente imediatamente um Programa Nacional de Imunização. “Todo
nosso foco deveria ser prioritariamente concentrado nas vacinas, seja na Coronavac ou outro
imunizante. Cabe ao Ministério da Saúde e ao governo federal divulgar qual é o seu programa de imunização e quais
vacinas poderão ser utilizadas
nesse programa, para que governadores e prefeitos possam
se planejar”, ressaltou.

Obras do
Atende Fácil Saúde
avançam em
São Caetano
Os moradores de São Caetano ganharão em breve o Atende
Fácil Saúde, que funcionará em
área de 3 mil m², na esquina
das avenidas Goiás e Senador
Roberto Simonsen, no Centro.
As intervenções avançaram nas
últimas semanas, com a finalização das estruturas e fundações e
o início da instalação dos pilares
da estrutura metálica. O conceito de construção pré-moldada dá celeridade aos trabalhos.
A previsão de entrega é para o
primeiro semestre de 2021.
O Atende Fácil Saúde reunirá Centro de Especialidades
Médicas, com 16 consultórios;
Centro de Diagnósticos de
Análises Clínicas e por Imagem (ultrassom, tomografia,
ecocardiograma e ressonância
magnética, entre outros); Centro de Atenção Geriátrica, com
profissionais especializados no
trato com a Terceira Idade; e a
primeira farmácia pública 24h
da região, que funcionará os
sete dias da semana, ininterruptamente.
O investimento total é de
R$ 20 milhões, sendo R$ 12,6
milhões para a obra e o restante
para a compra de aparelhos
e mobiliário. O valor é proveniente de duas operações de
crédito junto à Desenvolve SP,
a Agência de Desenvolvimento
Paulista. (Reportagem Local)

Morando celebra 76 anos da emancipação de São Bernardo: ‘data resgata a história da cidade’
São Bernardo celebrou nesta
segunda-feira (30) exatos 76
anos da conquista de sua emancipação. Em homenagem à data,
que marca o início da autonomia
do município, o prefeito Orlando Morando esteve pela manhã
na Praça Lauro Gomes, no Cen-

tro da cidade, onde está instalado o busto de Wallace Simonsen
(1884-1955), líder do processo
de emancipação e primeiro chefe do Executivo do município,
entre os anos de 1945 a 1947.
Acompanhado de Adalberto
Guazzelli, que nos últimos anos

esteve à frente da Secretaria de
Cultura e Juventude, Morando
disse que além de resgatar a
história da cidade, a data reforça
o desenvolvimento ao longo dos
últimos anos.
A conquista da autonomia
de São Bernardo, em 30 de no-

vembro de 1944, permitiu à
cidade a emancipação de Santo
André e o denominativo “do
Campo” para se diferenciar do
antigo município que englobava
os distritos que hoje são as demais cidades do ABC.
“O dia de hoje é um momen-

to único da história de São Bernardo. É quando celebramos a
autonomia que a cidade teve ao
ser emancipada. Desde então,
município passou a ganhar
visibilidade nacional, sendo
considerado um dos primeiros
polos econômicos do Estado e
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do Brasil. Não é à toa que hoje, é
a maior cidade da região, a quarta maior do Estado”, afirmou
Morando. “Quem não guarda
o passado, não constrói o futuro. A história de nossa cidade
precisa sempre ser lembrada”,
complementou o prefeito. (RL)

Saúde
jornalismo@diarioregional.com.br

Estado e 62 prefeituras se reúnem
após alta das internações por covid
Do ABC, Diadema e Ribeirão Pires foram convocados pelo governo para a reunião
Governo do Estado de SP

O governador João Doria
anunciou durante coletiva
nesta segunda-feira (30) que
será realizada videoconferência, hoje (1º), com prefeitos de
62 cidades que apresentaram
maiores taxas de aumento de
internação e ocupação de leitos
por pacientes contaminados
pelo coronavírus.
Do ABC, apenas Diadema e
Ribeirão Pires constam na lista
de prefeituras convocadas divulgada pelo governo estadual.
Segundo o Estado, autoridades estaduais e municipais
vão discutir medidas adicionais e conjuntas para controle
da pandemia.
“Faremos essa reunião
com os 62 prefeitos com o
objetivo de melhorar o controle da pandemia nesses
municípios e oferecer a eles,

n

NÚMEROS

Ocupação média de
leitos nessas cidades está
acima de 75% ou houve
aumento de internações
em mais de 10%

Doria: “faremos essa reunião com o objetivo de melhorar o controle da pandemia nesses municípios”

se necessário, apoio para que
possam proceder com as orientações do governo de São
Paulo”, afirmou Doria.
Os municípios destacados
possuem mais de 70 mil habitantes e apresentam, segundo
última atualização realizada
em 28 de novembro, ocupação
média de leitos acima de 75%
ou aumento de internações
em mais de 10%, na comparação dos últimos sete dias com o
mesmo período anterior.

Na sexta-feira (27), a Prefeitura de Diadema divulgou
balanço dos números do
coronavírus na cidade. A taxa
de ocupação dos leitos de
covid-19 sob gestão do município estava, na data, em
60%, e o índice de curados em
91% (9.918 pessoas). Até sexta-feira o município registrava
10.894 casos confirmados de
coronavírus e 504 mortes em
decorrência da doença.
Ribeirão Pires, segundo da-

dos divulgados neste domingo
(29), registrava 2.081 casos
confirmados de covid e 106
óbitos pela doença. O número
de recuperados totaliza 959
pessoas. Segundo a prefeitura, até domingo havia 21
pacientes internados na rede
municipal da cidade, cinco em
leitos de emergência e 16 em
enfermaria. A ocupação de leitos exclusivos para covid-19 na
rede municipal estava em 51%.
(Reportagem Local)
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Internações por coronavírus nos
hospitais privados têm alta de 79%
Levantamento realizado
pelo Sindicato dos Hospitais,
Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp)
revela que as internações por
coronavírus quase dobraram
de uma semana para outra e
que a ocupação média dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos complexos
entrevistados está em 84%.
A pesquisa amostral envolveu 20% do total de hospitais privados (76 hospitais) e
abrangeu os 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS)
do Estado de São Paulo. Segundo o SindHosp, atualmente,
esses hospitais estão utilizando
40% dos leitos de UTI para
atendimento a covid. A pesquisa apontou, também, que 67%
dos hospitais entrevistados
declararam ter capacidade de
aumentar o número de leitos
covid caso seja necessário.
Outra informação relevante da pesquisa realizada na
semana de 23 a 26 de novembro entre os hospitais privados
no Estado refere-se ao aumento de internações de pacientes
com covid-19. Setenta e nove
por cento dos entrevistados
responderam que houve alta
nos últimos 15 dias. No levantamento anterior, entre 16 a 19
de novembro, 44,5% dos hospitais privados haviam registrado aumento das internações
por coronavírus.

A pesquisa apurou, ainda,
que 65% dos hospitais públicos estão mantendo a agenda
de cirurgias e atendimentos
eletivos. “A manutenção de
cirurgias e atendimentos eletivos indica que, por enquanto,
é possível manter com cautela
essa assistência. Os hospitais
têm fluxos distintos e seguros
para atendimento de pacientes
covid”, destacou o presidente do
SindHosp, Francisco Balestrin.
Além disso, segundo Balestrin, os hospitais responderam
que podem ampliar leitos
para atendimento do novo
coronavírus, se necessário. “O
adiamento de cirurgias e atendimentos eletivos traz grandes
consequências no agravamento
de doenças, especialmente as
crônicas como câncer, doenças
cardiovasculares e neurológicas
e pode contribuir para o aumento de mortes”, disse.
Para Balestrin, faltou o papel do poder público na contenção da pandemia. “Os governos
têm poder para coibir abusos
e não deixar a doença evoluir.
Com o aumento das internações nas últimas semanas, o
efeito negativo acaba recaindo
sobre os hospitais”, destaca.
O presidente do SindHosp
sugere que os governos reabram hospitais de campanha
e ofereçam mais leitos públicos
para atendimento covid-19.
(Reportagem Local)

Com alta de casos de covid, famílias cancelam planos de Natal e ano-novo
Como celebrar sem abraços, risadas altas e conversas à
mesa? Até semanas atrás, ao
menos para os mais otimistas,
as festas de fim de ano pareciam
um pontinho de esperança para
encerrar este 2020 tão difícil.
Porém, não deve ser assim, ao
menos não para todos. As taxas
da covid-19 estão subindo e têm
motivado discussões (pessoais e
públicas) sobre cancelamentos
e adaptações dos planos para o
Natal e ano-novo.
Essa mesma dúvida é compartilhada pelo mundo. Na
última semana, Maria Van

Kerkhove, porta-voz da Organização Mundial de Saúde
(OMS), disse que “em algumas
situações, a difícil decisão de
não ter uma reunião familiar é
a aposta mais segura”.
Lideranças nacionais também já se manifestaram sobre o
tema. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel anunciou
que serão permitidas reuniões
de até dez pessoas (sem contar
crianças) no Natal. O primeiroministro do Canadá, Justin
Trudeau, declarou que a celebração pode estar em risco se
a alta de casos não for contida,

enquanto o premiê italiano, Giuseppe Conte, confirmou que a
data terá restrições no país.
O problema envolve as
próprias características de celebração da data. “Natal é todo
mundo em casa, com abraço, estoura espumante. Uma pessoa
diz: ‘Experimenta aqui’, pega o
próprio garfo e dá para outra.
Não faltam estudos mostrando
que uma pessoa pode transmitir para 4, 5, 6 sem máscara
em até 1 metro”, destaca Marcelo Mendes Brandão, pesquisador e professor de Ciências
Biológicas da Unicamp.

n ADAPTAÇÕES
De São Paulo, a turismóloga
Rafaela Maurer, de 26 anos,
passará o Natal pela primeira
vez separada da família. “Como
aumentou muito os números da
pandemia, a gente decidiu não
passar juntos.” Cerca de 20 pessoas de três gerações participam
sempre da celebração. “Muitas
pessoas são do grupo de risco.
Minha avó tem mais de 80 anos,
minha mãe e meus tios são diabéticos, pouquíssimos não estão no grupo de risco. A família
vai se reunir nos núcleos, entre
quem mora junto”, conta.

Na véspera do Natal, Rafaela terá uma comemoração
mais restrita, apenas com a
colega de apartamento - o que
também deve se repetir no
réveillon, época em que costumava viajar. Já para o 25 de
dezembro cogita se encontrar
só com a mãe, adotando protocolos de prevenção.
O professor Renato Barbosa, de 33 anos, também abdicou
da companhia do seu José, de
82, e da dona Luzia, de 70, seus
pais, no fim de ano. Em Brasília
desde 2009 e natural de Campina Grande, na Paraíba, ele to-

mou a decisão pela dificuldade
de tempo e logística para se isolar após a viagem de avião. Seus
pais devem comemorar com
os outros filhos que moram na
mesma cidade, pois todos estão
trabalhando de casa e tomando
medidas de prevenção.
“Em março, pensava que,
por volta de setembro ou outubro, eu conseguiria passar um
mês na Paraíba. Porém, o tempo
foi passando e foi caindo a real”,
conta. “Agora estou voltando a
fazer uma quarentena mais rigorosa. Tinha parado um pouco,
encontrado amigos.” (AE)

Moderna anuncia eficácia em
vacina e pede uso emergencial
A farmacêutica americana Moderna anunciou que
pediria nesta segunda-feira
(30) autorização para uso
emergencial de sua vacina
para a covid-19 nos Estados
Unidos e na Europa. De acordo com a empresa, o imunizante se mostrou 94,1% eficaz
nos resultados finais da fase 3
dos testes clínicos.
No dia 16 de novembro, a
Moderna já havia anunciado os
resultados preliminares dos estudos, com eficácia de 94,5%.
O estudo da farmacêutica
envolveu 30 mil participantes,
dos quais 196 indivíduos desenvolveram o coronavírus
com sintomas, de acordo com
a companhia. Destes, 185 haviam tomado placebo, enquanto 11 haviam recebido a vacina.
Segundo a Moderna, o
imunizante também aparentou ser seguro, ainda que alguns participantes tenham
experimentado dores de ca-

beça e outras reação leves a
moderadas.
“Acreditamos que nossa
vacina fornecerá uma ferramenta nova e poderosa que
pode mudar o curso desta
pandemia e ajudar a prevenir
doenças graves, hospitalizações e mortes”, disse o CEO da
Moderna, Stéphane Bancel.
“Vamos solicitar hoje autorização de uso de emergência da FDA e continuar
avançando com as revisões
contínuas que já foram iniciadas com várias agências regulatórias em todo o mundo”,
acrescentou Bancel, fazendo
referência à Administração de
Alimentos e Medicamentos
(FDA, na sigla em inglês) dos
Estados Unidos.
A farmacêutica também
apresentaria nesta segunda
pedido de uso emergencial da
vacina à Agência Europeia de
Medicamentos (EMA, na sigla
em inglês). (AE)

Venha conhecer o novo espaço para
tratamento estético em Diadema.
A Clínica Dra. Daniella Maia Estética Avançada foi idealizada
para atender de forma eficiente e individualizada
os seus clientes, proporcionando

Saúde, Bem Estar e Beleza
Fone: 3996-9755
Whats: 9-6072-2521
R. Moacyr Goulart Cunha
Caldas, 111 - Conceição
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Roteiro do Bom Apetite

Veículos

VENDE-SE
Honda Fit EX 1.4 Flex

• Modelo: 2013
• Ótimo Estado
• Cor: Prata
• Único dono
• Automático
Valor:
• Jogo de pneus novos R$ 39.000,00
VISITAS PROGRAMADAS NO
TEL: 11 4057-9000 FALAR COM CLEIDE.

Publicidade Legal
Prefeitura do
MunicíPio de diadeMa
A Prefeitura do Município de Diadema, Estado de
São Paulo, NOTIFICA os senhores contribuintes
abaixo relacionados e não localizados em seus
domicílios tributários a quitarem no prazo de 30
(trinta) dias, contados da publicação deste edital,
junto ao Serviço de Dívida Ativa - Secretaria de
Finanças, os respectivos Autos de Infração que lhes
foram atribuídos à revelia e o Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza, se for o caso.
INSCRIÇÃO – CONTRIBUINTE - NÚMERO DO
AUTO 4275 ELETRON INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA 131034/2020, 31033/2020, 31032/2020,
31031/2020, 31030/2020, 31029/2020, 31028/2020,
31027/2020, 31026/2020, 31025/2020; 23409 LAVA
RAPIDO M NES LTDA ME 131108/2020; 31341 A J
C USINAGEM DE METAIS LTDA ME 127565/2020,
27564/2020, 27563/2020, 27559/2020, 27561/2020,
27560/2020, 27562/2020; 47870 RONALDO
DAVID LOCAÇÃO DE KARTS ME 130965/2020,
30961/2020, 30959/2020, 30958/2020, 30956/2020,
30953/2020, 30950/2020, 30947/2020, 30944/2020,
30934/2020, 30933/2020, 30932/2020, 30931/2020;
53277 BORGES E COSTA REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
L
129183/2020,
29184/2020,
29185/2020, 29186/2020, 29187/2020; 56984
MERCADINHO GOMES & OLIVEIRA LTDA
ME 130930/2020, 30929/2020, 30928/2020,
30927/2020, 30926/2020; 57874 JOSE R. DA
SILVA
MANUTENÇÕES
ME
130689/2020;
57947 A.RIBEIRO SOM E ACESSORIOS
PARA VEICULOS 131069/2020, 31070/2020,
31071/2020, 31072/2020, 31073/2020, 31062/2020,
31067/2020, 31068/2020, 31063/2020, 31066/2020,
31065/2020, 31064/2020; 64901 LA CAROTA
MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME 130668/2020,
30669/2020, 30667/2020; 65173 ISAIAS RIBEIRO
DA SILVA COMERCIAL - ME 130696/2020,
30694/2020; 68842 ADRIANO SILVA BEZERRA
LINS - ME 129289/2020; 72134 STHEVAN DA
SILVA ARAUJO 38044995897 129772/2020,
29709/2020, 29712/2020, 29768/2020; 73581
JANETE DE SALES CURCINO 03199503527
129087/2020, 29086/2020; 76564 JESSICA DOS
SANTOS TIGRE 129732/2020, 29731/2020,
29713/2020, 29729/2020, 29714/2020, 29730/2020
DIADEMA, 25 de Novembro de 2020 MILTON R.G.
DOURADO CHEFE DA DIVISÃO DE TRIBUTOS
MOBILIÁRIOS
LEI N° 4022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
CRIA os pipódromos no Município de Diadema, e
dá outras providências. Projeto de Lei n° 037/2020,
de autoria do Vereador Josemundo Dario Queiroz).
LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito do
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no
uso e gozo de suas atribuições legais; FAZ SABER
que a Câmara Municipal de Diadema aprova e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI. ARTIGO 1º
- Ficam criados os Pipódromos no Município de
Diadema. ARTIGO 2º - Esta Lei tem por objetivo
disponibilizar áreas amplas e próprias para soltar
pipas, sem a existência de rede elétrica aérea ou
fluxo de veículos de qualquer natureza, distribuídas
conforme a distância e demanda, que proporcionem
lazer à população, oferecendo educação quanto
às regras de segurança e responsabilidades desta
atividade. ARTIGO 3º - O Executivo Municipal
regulamentará a presente Lei no que couber.
ARTIGO 4º - As despesas com a execução desta
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias,
suplementadas,
se
necessário.
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação. Diadema, 30 de novembro de
2020. LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito;
FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Secretário de
Assuntos Jurídicos; CAROLINE ALVES ROCHA/
Chefe de Gabinete
LEI N° 4021, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
INSTITUI o Dia do Benzedor no âmbito do Município
de Diadema, e dá outras providências. Projeto
de Lei n° 036/2020, de autoria do Vereador Josa
Queiroz). LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no
uso e gozo de suas atribuições legais; FAZ SABER
que a Câmara Municipal de Diadema aprova e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI. Art. 1º - Fica
instituído, no âmbito do Município de Diadema, o
Dia do Benzedor, a ser comemorado, anualmente,
no dia 14 de outubro. Parágrafo único – A data
prevista no caput passará a integrar o calendário
oficial de eventos do Município de Diadema. Art.
2º - As despesas decorrentes da execução desta
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário. Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Diadema, 30 de novembro de 2020. LAURO
MICHELS SOBRINHO/ Prefeito; FERNANDO
MOREIRA MACHADO/ Secretário de Assuntos
Jurídicos; CAROLINE ALVES ROCHA/ Chefe de
Gabinete
LEI N° 4020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
INSTITUI, no âmbito do Município de Diadema, a
Campanha Permanente “Quem Ama, Vacina”, e dá
outras providências. Projeto de Lei n° 155/2019,
de autoria do Vereador Cícero Antônio da Silva).
LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito do
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no
uso e gozo de suas atribuições legais; FAZ SABER
que a Câmara Municipal de Diadema aprova e
ele sanciona e promulga a seguinte LEI. ARTIGO
1º - Fica instituída, no Município de Diadema, a
Campanha Permanente “Quem Ama, Vacina”,
que visa à prevenção e ao combate das doenças
constantes do calendário oficial de vacinação,
por meio da conscientização de pais, famílias e
responsáveis legais de crianças sobre a importância
da prevenção de doenças, por meio da vacinação.
ARTIGO 2º - São diretrizes da Campanha
Permanente “Quem Ama, Vacina”: I – buscar a

participação dos estabelecimentos municipais de
saúde e das diretorias municipais de ensino nas
atividades voltadas à prevenção das doenças; II –
promover a ampla divulgação do calendário oficial
de vacinação; III – alertar os pais, as famílias e os
responsáveis legais de crianças sobre a importância
da vacinação e sobre as consequências da falta
de vacinação. ARTIGO 3º - O Poder Executivo
Municipal regulamentará a presente Lei, no que
couber. ARTIGO 4º - As despesas decorrentes
da execução desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento vigente, suplementadas, se necessário.
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação. Diadema, 30 de novembro de
2020. LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito;
FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Secretário
de Assuntos Jurídicos; LUÍS CLÁUDIO SARTÓRI/
Secretário de Saúde
LEI N° 4019, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
DISPÕE sobre a alteração de tipo de via que
especifica (Viela São Lourenço). Projeto de Lei
n° 044/2020, de autoria do Vereador Sérgio Mano
Fontes). LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no
uso e gozo de suas atribuições legais; FAZ SABER
que a Câmara Municipal de Diadema aprova e
ele sanciona e promulga a seguinte LEI. Art. 1º Fica alterado o tipo de via da Viela São Lourenço,
denominada pelo Decreto Municipal nº 4.500 de 17
de maio de 1994, localizada no bairro Casa Grande,
passando a ser designada como Rua São Lourenço.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário. Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Diadema, 30 de novembro de 2020.
LAURO
MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal; MARIA
REGINA GONÇALVES/ Secretária de Habitação e
Desenvolvimento Urbano; FERNANDO MOREIRA
MACHADO/ Secretário de Assuntos Jurídicos
Errata: Na publicação de 07 e 08/11/2020, correção
no extrato abaixo tendo em vista que a publicação
foi efetuada com texto inserido inadequadamente.
Ratifica que o prazo para quitação determinado na
publicação permanece inalterado.
TEXTO CORRETO: A Prefeitura do Município
de Diadema, Estado de São Paulo, NOTIFICA
os senhores contribuintes abaixo relacionados e
não localizados em seus domicílios tributários a
quitarem no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação deste edital, junto ao Serviço de Dívida
Ativa - Secretaria de Finanças, os respectivos Autos
de Infração que lhes foram atribuídos à revelia e
o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza,
se for o caso. INSCRIÇÃO – CONTRIBUINTE
- NÚMERO DO AUTO. 8844 DUMBROUSKY
REPRESENTACOES S C LTDA 130476/2020;
31018 R C E TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
EPP 130262/2020, 64341/2010; 33727 INTRATER
INDUCAO E TRATAM TERM LTDA ME 130922/2020,
30920/2020, 30919/2020, 30918/2020, 30917/2020,
30916/2020, 30915/2020, 30914/2020, 30913/2020,
30912/2020, 30911/2020, 30910/2020, 30909/2020,
30908/2020, 30907/2020, 30906/2020, 30905/2020,
30921/2020; 35821 MSM ACESSORIOS PARA
VEICULOS LTDA ME 130053/2020, 30054/2020,
30051/2020, 30050/2020, 30070/2020, 30069/2020,
30068/2020, 30067/2020, 30066/2020, 30065/2020,
30064/2020, 30063/2020, 30062/2020, 30061/2020,
30060/2020, 30059/2020, 30058/2020, 30057/2020,
30056/2020, 30055/2020, 30052/2020; 39231
SCAN NETWORK COMERCIO E MANUTENÇÃO
DE EQ 130978/2020, 30977/2020, 30975/2020,
30974/2020, 30976/2020; 39572 NILSON DIAS
MORENO ME 131045/2020; 46667 AUTO
SOCORRO CONSUCESSO SERVIÇOS DE
REBO 130624/2020, 30623/2020, 30622/2020,
30621/2020, 30620/2020, 30619/2020, 30635/2020,
30634/2020, 30633/2020, 30632/2020, 30631/2020,
30630/2020, 30629/2020, 30628/2020, 30627/2020,
30626/2020, 30625/2020; 47795 MAGIC IMPRESS
EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP 130722/2020,
30721/2020, 30720/2020, 30719/2020, 30718/2020,
30716/2020, 30715/2020, 30714/2020, 30713/2020,
30712/2020, 30711/2020, 30710/2020, 30709/2020,
30708/2020, 30707/2020, 30706/2020, 30724/2020,
30725/2020, 30726/2020, 30727/2020, 30728/2020,
30729/2020, 30730/2020, 30731/2020, 30732/2020,
30717/2020;
57607
CASA DE
TEXTURA
ELDORADO LTDA - EPP 130844/2020, 30837/2020,
30843/2020, 30847/2020, 30845/2020, 30842/2020,
30841/2020, 30840/2020, 30839/2020, 30838/2020;
64210 PHB USINAGEM EIRELI - ME 130736/2020,
30738/2020, 30737/2020, 30739/2020, 30740/2020,
30750/2020, 30749/2020, 30748/2020, 30747/2020,
30746/2020, 30744/2020, 30743/2020, 30742/2020,
30741/2020; 66120 ERIKA D SILVA BAZAR
LANCHONETE E SORVETERIA ME 127613/2020;
77102 MRA BLANC COMERCIO DE BRINQUEDOS
E PRESENTES EIRELI 130639/2020, 30640/2020
DIADEMA, 5 de Novembro de 2020 MILTON R.G.
DOURADO CHEFE DA DIVISÃO DE TRIBUTOS
MOBILIÁRIOS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS - SSO
Acha-se aberta a seguinte licitação: TOMADA DE
PREÇOS Nº10/2020 – PEC 0273/2020 – OBJETO:
Obras de Reforma do Ginásio de Esportes João
do Pulo. COMUNICADO. Tornar SEM EFEITO a
publicação veiculada no Diário Regional de 28 e 29
de novembro 2020, tendo em vista que a mesma
publicação foi efetuada originalmente na edição do
dia 19/11/20.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Pregão Eletrônico:167/20 - PC:257/2020. Objeto:
FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS. O item
foi homologado na publicação DIARIO REGIONAL
dia 19/11/2020 entre Município Diadema e a
empresa abaixo, no resumo a seguir: Ata RP
279/2020-SHIGERU YOSHIDA; Pzo entrega:
parcelada conforme recebimento da ordem de
fornecimento. Vigência: 12 meses a partir desta

publicação.
DESP. SECR. FINANÇAS
Pregão Eletrônico:158/20 - PC:41/20. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA,
TOMOGRAFIA
E
ULTRASSONOGRAFIA)
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS
OS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO
DE EXAMES E EMISSÃO/ENTREGA DE
LAUDO TAIS COMO: RECURSOS HUMANOS,
EQUIPAMENTOS DE IMAGEM, INSUMOS,
FORNECIMENTO DE VESTES PLUMBÍFERAS
E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
DISPONIBILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS
EXAMES, NAS UNIDADES HOSPITALARES/
PRONTO SOCORRO DE FUNCIONAMENTO
24 HORAS NOS 07 DIAS DA SEMANA. Pregão
Eletrônico:176/20 - PC:266/20. Objeto: AQUISIÇÃO
DE INSUMOS PARA O COMBATE AO COVID
NA RETOMADA DAS AULAS. Homologo e
Adjudico objeto do pregão em epígrafe de acordo
c/Desp. Pregoeiro. Pregão Eletrônico:174/20 PC:245/20. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
PARA SERVIÇO DE ENDOSCOPIA. Pregão
Eletrônico:162/20 - PC:50/20. Objeto: CONTRATO
DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO - GLP. Homologado o pregão em
epígrafe declarando a licitação fracassada de
acordo c/Desp. Pregoeiro
DESP. PREGOEIRO
Pregão Eletrônico:158/20 - PC:41/20. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA,
TOMOGRAFIA
E
ULTRASSONOGRAFIA)
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS
OS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO
DE EXAMES E EMISSÃO/ENTREGA DE
LAUDO TAIS COMO: RECURSOS HUMANOS,
EQUIPAMENTOS DE IMAGEM, INSUMOS,
FORNECIMENTO DE VESTES PLUMBÍFERAS
E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
DISPONIBILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS
EXAMES, NAS UNIDADES HOSPITALARES/
PRONTO SOCORRO DE FUNCIONAMENTO 24
HORAS NOS 07 DIAS DA SEMANA. Tornamos
pública a classificação preços ref. pregão em
epígrafe. FUND. INST. DE PESQ EST DIAGNÓST.
POR IMAGEM - FIDI, Item: 01 CONTR.SERV.
DIAGNÓSTICO IMAGENS P/REALIZ.EXAMES.
Qtde: 1 uni. Vlr unit: R$1.023.946,00.
Pregão Eletrônico:174/20 - PC:245/20. Objeto:
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇO DE
ENDOSCOPIA. Tornamos publico que a Licitação
em epígrafe foi declarada “Fracassada”.
Pregão Eletrônico:176/20 - PC:266/20. Objeto:
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMBATE AO
COVID NA RETOMADA DAS AULAS. Tornamos
pública a classificação preços ref. pregão em
epígrafe.
JONATHAN
DE
ALBUQUERQUE
REINO, Itens: 13 AVENTAL DE SEGURANÇA
(PVC). Qtde: 700 uni. Vlr unit: R$8,08. Marca:
PLASTCOR;30 ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Qtde:
100 uni. Vlr unit: R$5,44. Marca: PROTEPLUS; 31
AVENTAL DE SEGURANÇA (PVC). Qtde: 200 uni.
Vlr unit: R$8,08. Marca: PLASTCOR.INTERJET
COMERCIAL EIRELI, Itens: 06 RESPIRADOR
PARA PARTICULADOS (N-95). Qtde: 15.000
uni. Vlr unit: R$1,97. Marca: EMBRAMAC; 08
ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Qtde: 400 uni. Vlr unit:
R$7,78. Marca: DANNY;28 RESPIRADOR PARA
PARTICULADOS (N-95). Qtde: 5.000 uni. Vlr unit:
R$1,97. Marca: EMBRAMAC.GADE IMPORTAÇÃO
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Itens:
05 SABONETE LÍQUIDO SEM ENXÁGUE. Qtde:
250 uni. Vlr unit: R$270,00. Marca: ECO SKIN;
27 SABONETE LÍQUIDO SEM ENXÁGUE. Qtde:
50 uni. Vlr unit: R$R$270,00. Marca: ECO SKIN.
SALES COMERCIAL SERVICOS E DECORACAO
EIRELI, Item: 09 TAPETE SANITIZANTE. Qtde:
120 uni. Vlr unit: R$297,38. Marca: PEDILUVIO.
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI,
Itens: 01 DISPENSER P/ ÁLCOOL GEL 70%
C/ RESERV. E TAMPA. Qtde: 500 uni. Vlr unit:
R$23,00. Marca: NOBRE; 02 DISPENSER P/
SABONETE LÍQ.RESERV. 500ML. Qtde: 300 uni.
Vlr unit: R$30,00. Marca: TRILHA; 03 DISPENSER
P/ SABONETE ESPUMA. Qtde: 130 uni. Vlr unit:
R$30,50. Marca: EDECAM; 04 SUPORTE ABS P/
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. Qtde: 400 pç. Vlr
unit: R$24,80. Marca: NOBRE; 10 LUVA LATEX I
AMARELA TAMANHO PEQUENO. Qtde: 50 uni.
Vlr unit: R$3,50. Marca: NOBRE; 11 LUVA LATEX
I AMARELA TAMANHO MÉDIO. Qtde: 350 par. Vlr
unit: R$5,26. Marca: NOBRE; 12 LUVA LATEX I
AMARELA TAMANHO GRANDE. Qtde: 220 par.
Vlr unit: R$3,51. Marca: NOBRE; 14 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°34. Qtde: 24 par.
Vlr unit: R$43,50. Marca: CALFOR; 15 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°35. Qtde: 67 par.
Vlr unit: R$43,50. Marca: CALFOR; 16 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°36. Qtde: 110 par.
Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 17 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°37. Qtde: 90 par.
Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 18 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°38. Qtde: 120 par.
Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 19 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°39. Qtde: 49 par.
Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 20 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°40. Qtde: 39 par.
Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 21 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°41. Qtde: 24 par.
Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 22 BOTA DE
PVC BRANCA CANO MÉDIO N°42. Qtde: 12 par. Vlr
unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 23 TERMÔMETRO
CLÍNICO
DIGITAL
INFRAVERMELHO
S/
CONTATO. Qtde: 200 uni. Vlr unit: R$220,00.
Marca: LERKONN; 24 DISPENSER P/ ÁLCOOL
GEL 70% C/ RESERV. E TAMPA. Qtde: 100 uni. Vlr
unit: R$23,00. Marca: NOBRE; 25 DISPENSER P/
SABONETE LÍQ.RESERV. 500ML. Qtde: 70 uni.
Vlr unit: R$30,00. Marca: TRILHA; 26 SUPORTE
ABS P/PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. Qtde: 100
pç. Vlr unit: R$24,80. Marca: NOBRE; 32 BOTA
DE PVC BRANCA CANO MÉDIO N°36. Qtde: 21
par. Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 33 BOTA
DE PVC BRANCA CANO MÉDIO N°37. Qtde: 31
par. Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR; 34 BOTA
DE PVC BRANCA CANO MÉDIO N°38. Qtde:
22 par. Vlr unit: R$42,99. Marca: CALFOR. BR
VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI,
Itens: 35 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL
INFRAVERMELHO S/ CONTATO. Qtde: 50 uni. Vlr
unit: R$195,00. Marca: MULTILASER. Os itens 07 e
29 restaram fracassados.
Pregão Eletrônico:162/20 - PC:50/20. Objeto:
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. Tornamos
publico que a Licitação em epígrafe foi declarada
“deserta”.
DECRETO Nº 7844, DE 30 DE NOVEMBRO DE
2020. NOMEIA membros que farão parte do processo
de transição governamental. LAURO MICHELS
SOBRINHO, Prefeito do Município de Diadema,
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO, a importância
de um processo de transição governamental para
preservação da continuidade dos serviços públicos,
visando os interesses da população da Cidade de
Diadema; CONSIDERANDO, ainda, o que consta
dos autos do Processo Eletronico n° 21.913/2020.
DECRETA: Art. 1º - Esse decreto institui equipe
para transição governamental, conforme dispõe:
Art. 2° - Ficam indicados os seguintes membros
para a equipe de transição: I - REPRESENTANTES
MUNICIPAL: A) CAROLINE ALVES ROCHA,
prontuário 200.347 – Chefe de Gabinete; B)
FERNANDO MOREIRA MACHADO, prontuário
200.296 – Secretário de Assuntos Jurídicos; II
- REPRESENTANTES DO PREFEITO ELEITO
2021 a 2024: A) Maria de Fatima Queiróz, RG:
18.777.613-1. Diadema, 30 de novembro de 2020.
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal;
FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Secretário de
Assuntos Jurídicos; CAROLINE ALVES ROCHA/
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 7846 DE 30 DE NOVEMBRO DE
2020 DISPÕE sobre o horário de funcionamento e
capacidade de ocupação das atividades permitidas,
conforme a atualização e alteração do Plano São
Paulo, pelo Governo do Estado de São Paulo,
tendo em vista o retorno do Município, assim como
de todo o Estado, para a classificação na fase
3, “Amarela”, e dá outras providências. LAURO
MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município de
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo
de suas atribuições legais; CONSIDERANDO
que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição
da República; CONSIDERANDO a classificação
pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11
de março, como pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19); CONSIDERANDO o disposto na Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com
as alterações advindas da Medida Provisória nº 926,
de 20 de março de 2020, e no Decreto Federal nº
10.282, de 20 de março de 2020, bem como na
Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério
da Saúde; CONSIDERANDO que o Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 06, de
2020, reconhece a existência de calamidade pública
para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO
a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do
Ministério da Saúde, que declara, em todo o território
nacional, o estado de transmissão comunitária do
novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO
o disposto no Decreto Estadual n° 64.879, de 20
de março de 2020, que reconhece o estado de
calamidade pública, decorrente da pandemia do
novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de
São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Municipal n° 7.715, de 24 de março de 2020,
que declara o estado de calamidade pública no
Município, diante da crise provocada pela pandemia
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa, por
meio do Decreto Legislativo nº 2.495, 31 de março
de 2020, reconhece a existência de calamidade
pública nos Municípios do Estado de São Paulo,
para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO
os termos da Decisão oriunda do julgamento da
ADI 6341, no dia 15 de abril de 2020, bem como
da R. Decisão Monocrática na Medida Cautelar
na ADPF 672, no dia 08 de abril de 2020, ambas
proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,
assegurando a competência municipal a respeito da
matéria ora versada; CONSIDERANDO o disposto
no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de
2020, que institui o plano de reabertura e retomada
das atividades econômicas, no Estado de São
Paulo, o Plano São Paulo; CONSIDERANDO que,
nos termos do Decreto Estadual nº 64.994, de 28
de maio de 2020, que institui o plano de reabertura
das atividades econômicas, no Estado de São
Paulo, a Região da Grande São Paulo, a que
pertence Diadema, retornou à classificação na fase
3, “Amarela”, conforme determinado pelo Governo
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do Estado na data de hoje; CONSIDERANDO
a prorrogação da quarentena no Estado de São
Paulo, definida no Decreto Estadual nº 64.881 de 22
de março de 2020, até 16 de dezembro de 2020,
por força de Decreto Estadual nº 65.295, de 16 de
novembro de 2020; CONSIDERANDO, ainda, o
que consta dos autos do Processo Administrativo
Eletrônico nº 7849/2020; DECRETA: Art. 1º Os
períodos de funcionamento diário das atividades
permitidas, definidos no Decreto Municipal nº 7.761,
de 08 de julho de 2020, no Decreto Municipal
nº 7.766, de 17 de julho de 2020, e no Decreto
Municipal nº 7.787, de 02 de setembro de 2020,
passam a ser de até 10 (dez) horas, no máximo,
contínuas ou fracionadas, a serem estipulados a
critério de cada estabelecimento, com horário limite
até às 22h00. Parágrafo único. Nos restaurantes
e similares o consumo de alimentos e bebidas
deve ser encerrado às 22h00, horário este que
será o de permanência máxima dos clientes no
estabelecimento. Art. 2º A capacidade de ocupação
para o funcionamento das atividades permitidas,
definida no Decreto Municipal nº 7.761, de 08 de
julho de 2020, no Decreto Municipal nº 7.787, de 02
de setembro de 2020, no Decreto Municipal nº 7.810,
de 13 de outubro de 2020, e no Decreto Municipal nº
7.811, de 13 de outubro de 2020, passa a ser de
40% (quarenta por cento) do total da capacidade
dos estabelecimentos, segundo o declarado ao Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Art. 3º
Quantos às academias de ginástica, de esportes, de
todas as modalidades, e centros de ginástica, ficam
determinadas as seguintes regras: I - a capacidade
de ocupação para o funcionamento das atividades
permitidas passa a ser de 30% (trinta por cento)
do total da capacidade dos estabelecimentos,
segundo o declarado ao Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB); II – são permitidas apenas
as aulas e práticas individuais, vedadas as aulas
e práticas em grupo; III – atendimento mediante
hora marcada, com agendamento prévio; IV –
ficam vedadas a abertura e utilização de piscinas,
vestiários e quadras poliesportivas. Parágrafo
único. As regras deste artigo ficam aplicadas aos
clubes sociais e esportivos, permitidos na forma
do Decreto Municipal nº 7.766, de 17 de julho de
2020, bem como aos equipamentos públicos dessa
natureza. Art. 4º As quadras poliesportivas devem
permanecer fechadas e sem uso, em quaisquer
estabelecimentos, públicos e privados, sejam
naqueles em que tais sejam a atividade principal,
sejam naqueles em que não. Art. 5º As despesas
com a execução deste Decreto, correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento, suplementadas se necessárias. Art. 6ª
Ficam suspensas as vigências do Decreto Municipal
nº 7.825, de 29 de outubro de 2020, e do Decreto
Municipal nº 7.826, de 09 de novembro de 2020.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial o Decreto Municipal nº 7.765, de 17 de
julho de 2020, e o Decreto Municipal nº 7.808, de
09 de outubro de 2020. Diadema, 30 de novembro
de 2020 LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito
do Município de Diadema FERNANDO MOREIRA
MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos
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Terça-feira, 1º de dezembro de 2020
EDITAIS DE PROCLAMAS
Diadema
Rua Silvio Donini, nº 222, Jardim Donini
Diadema - SP
CEP: 09920-530 Tel: (11) 4056-5683
E-Mail:contato@cartoriorcivildiadema.com.br
Faço saber que pretendem se casar e
apresentaram os documentos exigidos pelo
Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
RENATO DE OLIVEIRA BRAGA e KAREN
CAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, pedreiro, nascido em Poções - BA, aos
23/01/1990, residente em Diadema - SP, filho
de RAUMIR DO NASCIMENTO BRAGA e de
AVANI MARIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, manicure,
nascido em São José dos Campos - SP, aos
06/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho
de VALDINAR DIAS DE SOUSA e de MARIA
VALDIRENE BENTO DE OLIVEIRA;
BRUNO ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA
ROMERO e PAULA PEREIRA DA SILVA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, bombeiro civil, nascido em Jundiaí SP, aos 24/07/1990, residente em DIADEMA
- SP, filho de GLAUCHER JULIO FERREIRA
ROMERO e de TANIA REGINA ALVES
NASCIMENTO ROMERO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, professora,
nascido em DIADEMA - SP, aos 16/01/1987,
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO
PEREIRA DA SILVA e de MARIA ESTEFANIA
FERREIRA SILVA;
RAY ARAUJO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA
M AR IA L E ITE , s e n d o o p r e t e n d e n t e :
nacionalidade brasileira, solteiro, tapeceiro,
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP,
aos 18/02/1992, residente em Diadema - SP,
filho de ANTONIO CURRALIM DE OLIVEIRA
e de RITA MARIA ARAUJO ALMEIDA DE
OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, analista de recursos
humanos, nascido em SÃO BERNARDO DO
CAMPO - SP, aos 17/09/1991, residente em
Diadema - SP, filho de JOSE FERREIRA LEITE
e de JOSEFA MARIA DIAS LEITE;
ANDRÉ VICTOR PEREIRA ROCHA QUEIROZ
e THAYS OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auxiliar geral, nascido em Barueri - SP, aos
25/01/1998, residente em Diadema - SP,
filho de ANDRÉ MARIANO SILVA QUEIROZ
e de ROSALINA PEREIRA ROCHA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
autônoma, nascido em Ibicaraí - BA, aos
27/01/1993, residente em Diadema - SP, filho
de JOSÉ MATIAS SILVA DOS SANTOS e de
GILMARA DE JESUS OLIVEIRA;
CARLOS DENNER MONTEIRO DA SILVA e
CAMILA JARDIM LOPES MEIRELES, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
técnico de montagem, nascido em São Paulo
- SP, aos 10/12/1992, residente em Diadema
- SP, filho de ANTONIO CARLOS MONTEIRO
DA SILVA e de MARTA NEUSA DOS SANTOS
MONTEIRO DA SILVA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma,
nascido em Diadema - SP, aos 17/02/1991,
residente em Diadema - SP, filho de ARMANDO
LOPES MEIRELES e de MARIA MADALENA
LUIZ MEIRELES;
ANESIO PARIS PACHECO e RAQUEL
CARDOSO SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado,
controlador de acesso, nascido em Nilopolis
- RJ, aos 30/05/1964, residente em DIADEMA
- SP, filho de ALECIO PACHECO e de
LEONILDA PARIS PACHECO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, operador
de máquina, nascido em Votuporanga - SP, aos
29/06/1966, residente em DIADEMA - SP, filho
de ROMILDO CARDOSO e de DERALDINA
RODRIGUES CARDOSO;
WAGNER DOS SANTOS CUBA e MARIA
SUELI DA SILVA CUBA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado,
aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos
14/10/1956, residente em SÃO PAULO - SP,
filho de DURCELINO CUBA e de VICENTINA
MARIA CUBA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, advogada, nascido em
São Paulo - SP, aos 09/02/1960, residente em
DIADEMA - SP, filho de JOSE BARBOSA DA
SILVA e de JORGINA FRANCISCA DA SILVA;
FERNANDO CRUZ SANTOS e JESSANE
APARECIDA DE FREITAS CANGUSSU,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, autônomo, nascido em Xique-Xique
- BA, aos 12/04/1991, residente em DIADEMA
- SP, filho de COSME BARBOSA DOS
SANTOS e de DIVINA DA CRUZ SANTOS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP,
aos 07/05/1993, residente em DIADEMA
- SP, filho de PAULO ROBERTO ALVES
CANGUSSU e de MARCINA APARECIDA DE
FREITAS;
LUCAS DA SILVA GONÇALVES FERREIRA e
FABIANE LIMA LUCENA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo,
nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1995,
residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL
GONÇALVES FERREIRA e de SUELI SORAIA
DA SILVA GONÇALVES; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista,
nascido em Diadema - SP, aos 11/08/1997,

residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS
SOBRAL DE LUCENA e de TANIA MARCIA
DE LIMA LUCENA;
ADILSON LUÍS DA SILVA e LUCIANA RAMOS
DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileiro, solteiro, funileiro, nascido em
Piracicaba - SP, aos 13/03/1975, residente
em Mirandópolis - SP, filho de ALCIDES JOSÉ
DA SILVA e de MARIA APARECIDA FARIAS
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, babá, nascido em Diadema
- SP, aos 25/06/1984, residente em Diadema
- SP, filho de LUIZ TOMAZ DA SILVA e de
JOSEFA DE LIMA RAMOS;
ROMAIN PRONO e BRUNA IOLANDA
INOCENCIO FONSECA, sendo o pretendente:
nacionalidade francesa, solteiro, marinheiro
comercial, nascido em VANNES - FRANÇA,
aos 03/09/1990, filho de CHRISTOPHE
FRANCIS MARIE PRONO e de VALÉRIE
BARZIC; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, analista de marketing,
nascido em Suzano - SP, aos 10/12/1992,
residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON
INOCENCIO FONSECA e de MARIA IVONILDE
COELHO EUGÊNIO;
EDUARDO ALVES DA SILVA e INALDA
GOMES DE SOUZA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo,
nascido em Recife - PE, aos 19/08/1974,
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO
DE ASSIS SILVA e de IRENE ALVES DA SILVA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em Recife - PE, aos
25/08/1966, residente em Diadema - SP, filho
de SEVERINO GOMES DE SOUZA e de
QUITERIA MARIA DA CONCEIÇÃO;
ROBSON DE OLIVEIRA MARTINS e ANA
CRISTINA VELÔSO SIQUEIRA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
empacotador, nascido em SÃO BERNARDO
DO CAMPO - SP, aos 04/02/1986, residente
em DIADEMA - SP, filho de ONESIMO
FERREIRA MARTINS e de JANETE DE
OLIVEIRA MARTINS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora
de loja, nascido em CRUZ DAS ALMAS - BA,
aos 02/03/1995, residente em DIADEMA - SP,
filho de REGINALDO BARBOZA SIQUEIRA e
de MERY MARCIA SANTOS VELÔSO;
FABRÍCIO DE OLIVEIRA e FERNANDA
APARECIDA DE JESUS PEREIRA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
gerente de processos, nascido em São José
dos Campos - SP, aos 28/05/1982, residente
em Diadema - SP, filho de MARCIANO DE
OLIVEIRA e de LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, analista de comércio exterior, nascido
em São Paulo - SP, aos 18/12/1984, residente
em Diadema - SP, filho de JOSE FRANCISCO
PEREIRA e de CARMELITA LORENA DE
JESUS;
DELCIONE SILVA GOMES e LILIANE JOINA
DOS SANTOS VIEIRA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo,
nascido em Boquira - BA, aos 05/01/1988,
residente em Diadema - SP, filho de ADÃO
FERREIRA GOMES e de ROSA MARIA DA
SILVA GOMES; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, supervisora de vendas,
nascido em Caxias - MA, aos 29/12/1986,
residente em DIADEMA - SP, filho de
SEVERINO DA SILVA VIEIRA e de VALDINÊ
DOS SANTOS VIEIRA;
A N D E R S O N T O FA N E L I e J A N A I N A
BERNARDES DA CRUZ, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário
público estadual, nascido em Bandeirantes PR, aos 22/09/1977, residente em DIADEMA
- SP, filho de DORIVAL TOFANELI e de
MARIA HELENA CHIRITA TOFANELI; e
a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP,
aos 13/10/1988, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSÉ ALEXANDRE DA CRUZ e de
ANA BERNARDES;
CARLOS ALBERTO VIANA DE OLIVEIRA
JUNIOR e THÂMARA DA SILVA FRAZÃO,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, assistente administrativo, nascido em
Diadema - SP, aos 15/07/1995, residente em
DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO
VIANA DE OLIVEIRA e de MARIA ZENILDA
DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Maceió
- AL, aos 21/04/1996, residente em DIADEMA
- SP, filho de ELIAS DA SILVA PRUDENCIO e
de JOSIMEIRE FRAZÃO DE AZEVEDO;
RICARDO DE MEDEIROS VIGARIO e LUIZA
ESTRELA DANTAS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, cartorário,
nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1974,
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO
RAPOSO DE MEDEIROS VIGARIO e
de IRENE DE MEDEIROS VIGARIO; e
a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, vendedora, nascido em Sousa - PB,
aos 22/08/1985, residente em DIADEMA - SP,
filho de FRANCISCO ESTRELA DANTAS e de
MARIA IVONETE ESTRELA;
WATILEY HENRIQUE FERREIRA e CLAUDIA
R E G I N A D A S I LVA C O S TA , s e n d o o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
conferente de peças para caminhão, nascido
em Ipatinga - MG, aos 05/02/1993, residente
em DIADEMA - SP, filho de NICOLINA

BERNADINA FERREIRA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante,
nascido em São Paulo - SP, aos 09/08/1990,
residente em DIADEMA - SP, filho de SERAFIM
DA SILVA COSTA e de DALVA RAFAEL DA
COSTA;
MARCOS GARCINO BIANCO e KELLY
BARBOSA DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar
administrativo, nascido em Santo André - SP,
aos 17/02/1998, residente em DIADEMA - SP,
filho de MARCOS CESARIO BIANCO e de
MARTA GARCINO DA SILVA BIANCO; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
do lar, nascido em São Bernardo Do Campo
- SP, aos 22/09/2001, residente em Diadema
- SP, filho de TARCISIO BARBOSA DA SILVA
e de MARIA ORNEIDE PEREIRA DA SILVA;
JOHN JOHANES ARAUJO e TANIA DE JESUS
LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em
São Paulo - SP, aos 31/08/1993, residente
em Diadema - SP, filho de JOSE JOHANES
DE ARAUJO e de NEIDE MARIA BATISTA
DE ARAUJO; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, atendente, nascido em
Diadema - SP, aos 12/12/1989, residente
em Diadema - SP, filho de JOSEVALDO DE
JESUS LIMA e de JUDITE FRANCISCO DO
NASCIMENTO;
JOSIAS CAVALCANTE DA SILVA e INEIDE
DA PAIXÃO SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo,
nascido em Palmeira dos Índios - AL, aos
01/04/1969, residente em DIADEMA - SP, filho
de MILTON CHAGAS DA SILVA e de EDITE
CAVALCANTE DE LIMA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente
de padaria, nascido em Ilhéus - BA, aos
27/03/1964, residente em DIADEMA - SP,
filho de JAIME BARBOSA DOS SANTOS e de
LUIZA MARIA DOS SANTOS;
APARECIDO TIMOTEO REIS e QUELE
GONÇALVES DOS SANTOS, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos
12/10/1983, residente em SÃO PAULO - SP,
filho de FERNANDO NARCISO REIS e de
EDILEUZA TIMOTEO REIS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar
de hotelaria, nascido em Salvador - BA, aos
30/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho
de EDVALDO GONÇALVES DE ASSIS e de
MARIA DINALVA DOS SANTOS;
JOSÉ VALDENOR SANTOS SILVA e MARIA
SILVANEIDE DA SILVA GOUVEIA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, padeiro, nascido em São José
do Egito - PE, aos 30/06/1980, residente em
DIADEMA - SP, filho de VALDECIR JOSÉ DA
SILVA e de MARIA DE LOURDES SANTOS
SILVA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São
José do Egito - PE, aos 09/06/1990, residente
em DIADEMA - SP, filho de MARIA DAS
GRAÇAS DA SILVA GOUVEIA;
JHONATAS RUBENS DIAS DE FREITAS
e IZABELLA ALMEIDA SANTOS, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
autônomo, nascido em Embu-Guaçu - SP, aos
03/12/1997, residente em SÃO PAULO - SP,
filho de ANTONIO DA ROCHA FREITAS e
de MARIA MADALENA DIAS DA SILVA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
operadora de caixa, nascido em São Paulo SP, aos 06/10/2002, residente em DIADEMA
- SP, filho de REGINALDO MARTINS SANTOS
e de SABRINA DE ALMEIDA SANTOS;
GILBERTO GREGORIO CEBALLOS QUIROZ
e CLEIA MATIAS DE QUEIROZ, sendo o
pretendente: nacionalidade panamenha,
solteiro, autônomo, nascido em PANAMÁ,
aos 16/04/1968, residente em DIADEMA
- SP, filho de GILBERTO CEBALLOS e
de ARGELIA QUIROZ PACHECO; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos
19/07/1977, residente em Diadema - SP, filho
de REGINALDO CANARIO DE QUEIROZ e de
CLAUDENICE MATIAS DE QUEIROZ;
EDSON GERMANO ALEXANDRINO e
RAFAELA CRISTIAN XAVIER DE SIQUEIRA ,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro
, divorciado, auxiliar geral, nascido em
JABOATÃO - PE, aos 16/06/1976, residente
em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO
GERMANO ALEXANDRINO e de MARIA DE
LOURDES ALEXANDRINO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira , solteiro, auxiliar de
cozinha , nascido em SÃO JOSÉ DO EGITO PE, aos 31/08/1974, residente em DIADEMA
- SP, filho de JOSÉ XAVIER DE SIQUEIRA e
de NELSA XAVIER DE SIQUEIRA ;
ADEIR PEREIRA DA ROCHA e ELAINE
GALDINO FREIRE , sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro , divorciado, diretor
administrativo , nascido em CAMPO ALEGRE
DE LOURDES - BA, aos 19/04/1973, residente
em DIADEMA - SP, filho de HENRIQUE
PEREIRA DA ROCHA e de MARIA AMELIA
ROCHA ; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, gerente de recursos
humanos , nascido em MAUÁ - SP, aos
06/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSÉ GALDINO FREIRE e de VERA LUCIA
RIBEIRO PORTO FREIRE;

MANOEL HELENO FEITOSA DE SÁ JÚNIOR
e GISLAINE RICELLE FERREIRA DE SOUSA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, autônomo, nascido em Paulo Afonso
- BA, aos 21/01/1990, residente em DIADEMA
- SP, filho de MANOEL HELENO FEITOSA
DE SÁ e de EDITE GOMES DE SÁ; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
balconista, nascido em Garanhuns - PE, aos
21/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho
de GILVAN XAVIER DE SOUSA e de MARIA
DE FATIMA FERREIRA DA SILVA;
VINICIUS RODRIGUES WECK DIAS e MAÍSA
SANTOS LONGO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo,
nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1999,
residente em DIADEMA - SP, filho de
VALDEMAR WECK DIAS e de ROSELI
RODRIGUES DE SOUZA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, bancária,
nascido em Caieiras - SP, aos 12/07/1991,
residente em FRANCO DA ROCHA - SP, filho
de DELCIO LONGO e de MARIA JOSÉ DOS
SANTOS LONGO;
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e EUDIANE
RODRIGUES COSTA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, almoxarife,
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/08/1982,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE
CICERO DOS SANTOS e de MARIA MANOEL
DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, assistente, nascido em
São Paulo - SP, aos 03/02/1979, residente em
Diadema - SP, filho de JOSINO NUNES COSTA
e de ISABEL RODRIGUES DE BARROS;
DOUGLAS CAMARGO BONFIM e ELZA
SEBASTIANA DE SOUZA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, analista
financeiro, nascido em São Paulo - SP,
aos 02/12/1976, residente em DIADEMA
- SP, filho de VALDECIR RODRIGUES
BONFIM e de NADIR CAMARGO BONFIM;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, do lar, nascido em Monte Azul - MG,
aos 10/08/1975, residente em DIADEMA - SP,
filho de ALCEBIADES FERNANDES RIBEIRO
e de ALVINA SEBASTIANA DE SOUZA;
MURILLO BERNARDES BENTO e ANGÉLICA
FERREIRA DA ROCHA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente,
nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1994,
residente em São Paulo - SP, filho de RICARDO
RIBEIRO BENTO e de MARIZA CRISTINA
BERNARDES BENTO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, atendente,
nascido em Diadema - SP, aos 16/04/1989,
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO
INÁCIO ALVES DA ROCHA e de ADILCIMAR
FERREIRA GOMES;
WAGNER SOUSA NASCIMENTO e KARINA
LORENA DOS SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, Impressor
digital, nascido em São Paulo - SP, aos
04/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho
de LINDOMAR MARQUES NASCIMENTO
e de LIDUINA MENDONÇA DE SOUSA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
Designer gráfico, nascido em São Paulo - SP,
aos 17/09/1993, residente em DIADEMA - SP,
filho de EDILSON MOREIRA DOS SANTOS e
de GISLAINE LORENA DA SILVA;
SAMUEL AUGUSTO e SARA MOREIRA
NICOLAU, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, atendente, nascido em
Mauá - SP, aos 05/05/1996, residente em
Diadema - SP, filho de EVA APARECIDA
AUGUSTO; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em
Diadema - SP, aos 28/10/2002, residente em
Diadema - SP, filho de ARGEMIRO NICOLAU
FILHO e de EDINÉIA DEVANI MOREIRA
NICOLAU;
JOALDO JOSÉ DE ALBUQUERQUE e
LEILA COSTA SOUZA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, Técnico de
telecomunicações, nascido em Recife - PE, aos
19/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho
de ISRAEL LEONCIO DE ALBUQEURQUE e
de MARINALVA JOSÉ DO NASCIMENTO; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
Coordenadora administrativo, nascido em
Diadema - SP, aos 07/07/1985, residente em
DIADEMA - SP, filho de OSVALDINO PEREIRA
DE SOUZA e de MARIA DO CARMO DA
COSTA SOUZA;
VITOR SOUSA MARTINS e EVELYN COSTA
TORRES, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, técnico de campo, nascido
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos
24/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho
de OROALDO FERNANDES MARTINS e de
MARIA BERNADETE DE SOUSA SANTOS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, analista de RH, nascido em SÃO
CAETANO DO SUL - SP, aos 15/03/1996,
residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANO
DE OLIVEIRA TORRES e de VERA LUCIA
GERMANO COSTA TORRES;
D O U G L A S G O M E S D O S S A N TO S e
VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
tapeceiro, nascido em Santo André - SP, aos
15/08/1978, residente em DIADEMA - SP,
filho de COSMO GOMES DOS SANTOS e de
IZABEL MARIA CELAN DOS SANTOS; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
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funcionária pública, nascido em São Paulo - SP,
aos 07/11/1982, residente em DIADEMA - SP,
filho de GENI APARECIDA DE ALMEIDA;
EVERTON CESAR DOS SANTOS e LAYANE
LEONARDO DA CRUZ, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de
execução integrada, nascido em São Bernardo
do Campo - SP, aos 17/02/1991, residente
em DIADEMA - SP, filho de GERONIMO
VALTER DOS SANTOS e de ROSELIA MARIA
SANTANA DOS SANTOS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, Técnica de
segurança do trabalho, nascido em Diadema
- SP, aos 03/10/1993, residente em DIADEMA
- SP, filho de JONAS FRANCISCO DA CRUZ
e de RITA LEONARDO DE MOURA;
RONDINELLY VILELA DE OLIVEIRA e JOICE
ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo,
nascido em Águas Formosas - MG, aos
26/06/1983, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA e de
MARCIA DE FÁTIMA VILELA DE OLIVEIRA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, professora, nascido em Piracicaba SP, aos 02/09/1996, residente em DIADEMA
- SP, filho de JOSÉ JULIO ALVES DA SILVA e
de MARIA NILZA DOS SANTOS SILVA;
B R U N O K A U A N B A R B O Z A e TA I S
RODRIGUES MACHADO, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auditor, nascido em São Paulo - SP, aos
13/11/1996, residente em DIADEMA - SP,
filho de MARCOS ANTONIO BARBOZA e
de CATIA CILENE TEIXEIRA BARBOZA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos
01/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho
de NILDA RODRIGUES MACHADO;
RODOLFO BARBOSA BOMFIM e PRISCILLA
SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente
financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos
21/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho
de SILVONEY PEREIRA BOMFIM e de LUZIA
DE FATIMA BARBOSA DA SILVA BOMFIM; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos
16/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho
de DAMIÃO SABINO DA SILVA e de PAULA
REGINA SANTOS PEREIRA SILVA;
WELLINGTON LUCAS MACIEL PORTO
e GABRIELA DANTAS DA SILVA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, designer, nascido em Diadema - SP,
aos 06/07/2001, residente em DIADEMA - SP,
filho de KLEITON MOREIRA PORTO e de
FLAVIA MACIEL MOREIRA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos
15/08/2000, residente em Diadema - SP, filho
de GLEDSON MIKE ALVES DA SILVA e de
DENISE ALVES DANTAS SILVA;
DIOGO CABRAL ALVES e MICHELE SILVA
PAIVA, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, Serralheiro, nascido em
Diadema - SP, aos 03/08/1990, residente em
DIADEMA - SP, filho de LUIZ ADALBERTO
ALVES e de LUCILENE CRISTINA CABRAL;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em
São Paulo - SP, aos 21/08/1993, residente
em DIADEMA - SP, filho de IZAC PEREIRA
DE PAIVA e de PATRICIA SANTOS PEREIRA
SILVA PAIVA;
TIAGO MACHADO PEREIRA e KARINA
BRASILEIRO PASSOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, gráfico,
nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/1990,
r e s i d e n t e e m D I A D E M A - S P, f i l h o
de FERNANDO SANTANA PEREIRA e
de ADAILZA MACHADO PEREIRA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
do lar, nascido em São Paulo - SP, aos
29/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho
de MARCELO GUIMARÃES PASSOS e de
JANE ALVES BRASILEIRO;
M A R C E L O D E M AT TO S e A D R I A N A
SANTOS BATISTA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista,
nascido em Santos - SP, aos 17/09/1976,
residente em Diadema - SP, filho de ARLETE
DE MATTOS PEREIRA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de
serviços gerais, nascido em Diadema - SP,
aos 21/11/1976, residente em Diadema - SP,
filho de DEUSDEDETE BATISTA e de ADENI
SANTOS BATISTA;
PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA FERREIRA
e AMANDA PEREIRA DOS SANTOS, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
Segurança, nascido em Diadema - SP, aos
18/04/1996, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSUÉ GUILHERME FERREIRA e
de NEUSA MATIAS DE OLIVEIRA FERREIRA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos
24/11/1999, residente em SÃO PAULO - SP,
filho de ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS e de
SELMA PEREIRA SANTOS;
Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de
costume e publico pela Imprensa Local.
Diadema, 1º de dezembro de 2020.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

