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 Idosos com mais de 90 anos começaram a receber a segunda dose da vacina, completando a imunização

Uma das opções de turismo mais promissoras e seguras para este momento em que se deve evitar 
aglomerações por conta da pandemia é o realizado em áreas naturais. 
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A fábrica de aeroestruturas da Saab 
no Brasil, loca lizada em São Bernardo, 
concluiu a produção do primeiro par de 
freios aerodinâmicos do caça Gripen E. 
As peças serão enviadas no início de abril 
para Linköping, na Suécia, conforme 
cronogra ma de produção da companhia. 
A produção na fábrica de São Bernardo 
começou em ju lho do ano passado. No 
local – que demandou investimentos 
de US$ 150 milhões – serão construí
das seções de aerona ves com destino às 
fábricas da Embraer em Gavião Peixoto 
(SP) e da Saab em Linköping,  para mon
tagem final. “Essa entrega compro va que 
nosso processo está ma  duro e mostra ao 
go verno bra sileiro e à Força Aérea Bra si
lei  ra (FAB) que estamos pron tos para os 
próximos passos”, disse Ale xandre Bar
bosa, gerente de engenharia da fábrica 
brasileira da Saab.

A Prefeitura de São Caetano deu 
início nesta segundafeira (1º) à vacina
ção de idosos com mais de 77 anos e a 
aplicação da segunda dose para idosos 
acima de 90 anos. Os idosos com 80 
anos ou mais  também estão recebendo 
a primeira dose da vacina. Ainda nesta 
segunda,  o prefeito Tite Campanella 
inaugurou, no Hospital São Caetano, 
o primeiro ambulatório exclusivo aos 
profissionais da educação para trata
mento da covid19. O espaço funcio
nará de segunda a sextafeira, das 8h às 
12h, e atenderá os profissionais da rede 
que apresentarem sintomas, os quais 
serão encaminhados ao ambulatório 
pela direção da escola.

A Prefeitura de Diadema retomou 
nesta segundafeira (1º) mecanismos 
de envolvimento dos moradores na 
definição das estratégias e ações do 
governo nos próximos anos, uma 
das marcas das gestões petista. Foi 
realizada nesta segunda a primeira 
reunião do Coletivo de Participação 
Popular de Diadema, formado por 
representantes das secretarias da 
prefeitura. “A principal tarefa do Co
letivo será mobilizar e envolver a co
munidade nas definições das ações de 
Governo, seja através dos conselhos, 
audiências públicas e fóruns, e agora 
também por meios digitais e plata
formas virtuais”, destacou Fatinha 
Queiróz, secretária de Planejamento 
e Gestão. Uma das principais tare
fas do Coletivo é a mobilização para 
elaboração do Plano Plurianual, que 
em agosto será entregue na forma de 
projeto de lei à Câmara.
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TURISMO RESPONSÁVEL

Saab entrega par de 
freios aerodinâmicos 

produzido no ABC 
para o Gripen

Prefeitura inicia 
vacinação contra 
a covid em  idosos 
entre 77 e 79 anos  

Prefeitura retoma 
participação popular 

nas estratégias e 
ações do governo

Secretários de Saúde defendem adoção de 
lockdown nos estados em que UTIs estão lotadas

SP deve receber R$ 245 milhões por mês do 
Ministério da Saúde para custeio de leitos

Idosos com mais de 
75 anos começam a 

ser vacinados contra o 
coronavírus hoje

são bernardo

são caetano

dIadema

brasIl coronavírus

rIo grande da serra

Com a alta no número de inter
nações por conta da covid – 14,7% 
maior do que na semana mais grave 
da pandemia em 2020, em julho – o 
governo do Estado informou que deve 
anunciar, na próxima quartafeira 

Estado vai anunciar medidas para ampliar 
número de leitos e estuda novas restrições
Dados apresentados pelo governo Doria mostram que número de novas internações pela covid é 15% maior do que no pior mês de 2020 

Letícia Teixeira/PMSCS

Fernando Pessoa

Existe no silêncio uma tão 
profunda sabedoria, que às 
vezes ele se transforma na 
mais perfeita resposta

“

“

Sol e aumento 
de nuvens 
de manhã. 
Pancadas 
de chuva 

à tarde e à noite.

Sábado

30º

20º

(3), medidas para expansão de leitos. 
Durante coletiva nesta segundafeira 
(1º), a equipe do governo João Doria 
não descartou a reativação de hos
pitais de campanha, que deverão ser 
instalados em unidades de saúde já 

Pelo terceiro dia consecutivo, Brasil registra maior média de mortes por coronavírus Página 3

existentes, por conta da mudança de 
perfil nas internações. Hoje, o maior 
número de internações ocorre na faixa 
de 30 a 50 anos, com pacientes sem 
doença prévia e com maior permanên
cia na UTI. Paulo Menezes, coorde

nador do centro de contingência do 
coronavírus, reafirmou, ainda, que o 
governo estuda criar uma fase ainda 
mais restritiva do que a vermelha do 
Plano São Paulo. “A questão principal 
nesse momento é a população seguir 

as recomendações”, destacou. A ocu
pação de UTIs para covid no Estado 
está em 73,2%, ante 67,9% uma se
mana atrás. Na Grande São Paulo, o 
salto foi maior: 74,3%, quando há sete 
dias era de 67,8%.

setor é uma das atividades com maior 
capacidade de proteção da natureza
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PONTO DE VISTA   

A única previsão é a 
imprevisibilidade

A CDL São Caetano do Sul 
- Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de São Caetano do Sul 
se manifesta, diversas vezes, 
pela vida e pelo setor do va-
rejo em tempos de Covid-19. 
Afirmamos que acompan-
hamos de forma propositiva 
estes tempos de pandemia. 

Reafirmamos a neces-
sidade da sociedade civil se 
apresentar questionadora e 
colaboradora. Nesta oportu-
nidade, devemos expressar a 
omissão de políticas públicas 
efetivas para o varejo e dele-
gação de obrigações do poder 
público para a esfera privada, 
como condicionantes para 
aber tura do comércio.

É latente a sensação de 
imprevisibilidade e de falta 
de planejamento no mode-
lo de abertura do comércio, 
na retomada econômica, na 
transparência da tomada 
de decisão e no processo de 
motivação administrativa. 
Vigora no ABC uma tentativa 
desproporcional de transferir 
para a iniciativa privada a re-
sponsabilidade de policiar o 
cidadão, uma estratégia que 
leva a uma tirania silenciosa 
e penalização do empresário.

Nestes tempos, vimos di-
versas políticas públicas pali-
ativas que levaram o comércio 
das cidades ao limite da sua 
capacidade de organização. 
Em todas as iniciativas, esteve 
ausente o elemento mais im-
portante para a livre iniciati-
va, qual seja: a previsibilidade.

Boas práticas
Somos favoráveis à consci-

entização da população acerca 
dos grupos de risco e das boas 
práticas sanitárias. Também 

favoráveis à orientação so-
bre as regras sanitárias e 
epidemiológicas para os es-
tabelecimentos comerciais e 
ao fomento de canais de in-
formação eficazes.

Somos contra as obriga-
ções acessórias sanitárias 
que delegam aos empresári-
os mais condicionantes para 
a abertura do comércio sem 
qualquer contrapartida con-
sistente de um programa de 
isenção de taxas e impostos. 
Somos contra o modelo de 
lockdown, ao mesmo tempo 
que somos contra aglomera-
ções clandestinas.

De modo a contribuir com 
o combate à pandemia, São 
Caetano do Sul irá restrin-
gir a circulação de pessoas 
das 23h às 5h, a partir desta 
sexta-feira (26), seguindo as 
recomendações do governo 
estadual. A iniciativa mu-
nicipal preza pela segurança 
sanitária, ao mesmo tempo 
que prioriza a valorização do 
comércio do ABC, com uma 
política pública e prática civil 
eficaz e necessária para a cir-
culação de riquezas.

É necessária a proteção 
desse setor que é o segundo 
maior empregador do país. 
Além disso, o comércio do 
ABC concentra a maior 
oferta do primeiro emprego 
dentre os setores da econo-
mia. O que a região precisa é 
voltar a uma parcial norma-

lidade econômica, conside-
rando instrumentos legais 
e comunicação eficaz que 
dêem segurança na tomada 
de decisão empresarial.

Alexandre Damasio Coe
lho é presidente da CDL  São 
Caetano do Sul e advogado

Jovem de 21 anos coordena Políticas 
Públicas para a Juventude em Diadema
Rafaela Boani é fruto do movimento de 2015, quando estudantes secundaristas ocuparam as escolas

n ENTRE ASPAS

Aquela mobilização dos 
estudantes me abriu os 
olhos para muitas coisas

Rafaela Boani

A estudante de direito 
Rafaela Boani de Queiroz 
Bonifácio, ex-prefeiturável 
pelo PSol de Diadema nas 
eleições de 2020, é a atual 
coordenadora de Políticas 
Públicas para a Juventude 
na cidade. 

Rafaela é fruto do movi-
mento estudantil de 2015, 
quando estudantes secunda-
ristas ocuparam escolas en-
tre novembro e dezembro 
do mesmo ano, em protesto 
contra a reorganização do 
ensino público proposta pelo 
então governador Geraldo 
Alckmin (PSDB).

A mobilização terminou 
com 213 escolas públicas 
ocupadas e diversos protes-
tos nas ruas, o que resultou 
na queda de Herman Voor-

wald, à época secretário de 
Educação, e na suspensão do 
plano do governo paulista.

“Minha trajetória na ci-
dade, na verdade, começou 
em 2013, quando teve au-
mento das passagens dos 
transportes e fui pela primei-
ra vez em uma manifestação. 
Depois disso, percebi que 
gostaria de lutar pelas pes-
soas, mas só conseguia fazer 
por mim. Porém, a explosão 
para eu entrar na política 
foram as ocupações de 2015”, 
afirmou a atual coordenado-
ra, em entrevista recente ao 
Diário Regional. 

Com o lema daquelas 
manifestações tatuado nos 
dois antebraços - Ocupar e 
Resistir - e no nono semes-
tre da Faculdade de Direito, 
Rafaela sabe que agora a 
responsabilidade é ainda 
maior. “Aquela mobilização 
dos estudantes me abriu os 
olhos para muitas coisas. 
Desde então, nunca mais 
deixei de brigar pelo que 
acredito. A brigar pela nos-
sa cidade”, destacou Rafa-
ela, hoje com 21 anos, e que 
anda sempre com uma cópia 

Pesquisa: crise e desilusão afastam jovens da política
Amanda e Giovanna, ambas de 

20 anos, reconhecem a importân-
cia de acompanhar a vida política 
de suas cidades, mas se mostram 
desiludidas com os debates e ações 
até sobre medidas que podem ter 
impacto direto no futuro da vida 
delas. As duas integram uma es-
tatística que ilustra a dificuldade 
que é aumentar a participação 
de jovens na política. Estudo re-
alizado pelo Ibope e pela Rede 
Nossa São Paulo mostra que 67% 
das pessoas entre 16 e 24 anos na 
cidade não têm a mí nima vontade 
de participar da vida política.

“Sempre me imaginava no 
lugar deles (políticos) fazendo 
mudanças, mas acho que a 

política virou somente um 
nome”, disse Amanda Porfírio, 
técnica em nutrição.  O ponto 
de vista é compartilhado por 
Giovanna Paulo, que trabalha 
como montadora. “Sei que é im-
portante acompanhar, mas não 
me vejo refletida na política.”

A pesquisa foi realizada com 
800 pessoas durante o mês de 
janeiro em São Paulo. Entre os 
mais jovens, 19% disseram ter 
“alguma vontade” de participar 
da vida política na cidade e 15% 
falaram ter muita vontade.

“O mundo político, historica-
mente, não dá abertura a essas 
pessoas, então a vontade que o 
jovem tem de querer transfor-

mar as coisas não encontra eco 
no mundo da política, por isso 
há essa desilusão”, afirmou o as-
sessor de Mobilização da Rede 
Nossa São Paulo, Igor Pantoja.

n COMPARTILHAMENTO
No levantamento, foi apresen-

tada aos entrevistados uma lista de 
possibilidades de atuação que vai 
do simples compartilhamento de 
notícias sobre política na internet 
até participação em atos de rua e 
atuação em conselhos municipais, 
mas 42% dos jovens disseram não 
praticar nenhuma delas.

Assinatura de abaixo-assina-
dos, compartilhamento de notí-
cias em redes sociais e em aplica-

tivos de mensagens e atuação no 
movimento estudantil estão entre 
as formas mais citadas de fazer 
política por esta geração. Nenhum 
desses pontos foi citado por mais 
de 22% dos entrevistados.

A pesquisadora Luiza Carolina 
dos Santos, da Diretoria de Análise 
de Políticas Públicas (Dapp) da 
FGV, aponta a necessidade de se 
ter em mente um diagnóstico do 
momento. “A ação política hoje 
pode estar muito mais relacionada 
com pequenas ações cotidianas do 
que restrita a espaços instituciona-
lizados, como partidos políticos, 
movimentos sociais ou outras for-
mas de organização da sociedade 
civil”, disse Luiza. (AE)

da Constituição a tiracolo.

n CONSELHO
Como coordenadora, sua 

missão mais urgente é garan-
tir o retorno do Conselho Mu-
nicipal da Juventude – ausen-
te da estrutura do Executivo 
Municipal nos últimos dois 
anos. “Recriar o conselho é o 
primeiro passo para fortalecer 
o diálogo entre a gestão e a 
juventude da cidade. É impos-

sível tomar qualquer decisão 
referente a esta faixa etária 
da população sem ouvir o que 
eles têm a dizer”, afirmou. 

Feito isso, o passo 
seguinte, segundo Rafaela, é 
traçar um planejamento para 
que projetos como Adoles-
cente Aprendiz e os cursinhos 
populares sejam, de fato, co-
locados em prática. “Vamos 
trazer o jovem para dentro do 
Executivo”, pontua. 

PMD

Rafaela: “vamos trazer o jovem para dentro do Executivo”

Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
de terça à sexta (exceto feriados) das 11h30 às 15h

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.
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Com aumento de internações, SP vai anunciar 
medidas para expansão de leitos na quarta 

Segundo o governo, novas internações pelo coronavírus são 15% maiores do que no pior mês de 2020 

Governo do Estado de SP

O número de novas inter-
nações em São Paulo por conta 
da covid-19 foi 14,7% maior do 
que na semana mais grave da 
pandemia em 2020, em julho. 
Os dados foram apresentados 
pela equipe do governo João 
Doria nesta segunda-feira (1º). 
Em relação à semana passada, 
o número de novos casos está 
9,7% maior, e o de novas inter-
nações, 18,3%. Com essa pio-
ra nos índices, o governo não 
descarta reativar hospitais 
de campanha, que deverão 
ser instalados em unidades 
de saúde já existentes, por 
conta da mudança de perfil 
nas internações. O anúncio 
de medidas para expansão 
de leitos será feito na pró-
xima quarta-feira (3).

O secretário de secretário 
de Saúde, Jean Gorinchteyn, 
afirmou que o aspecto clínico 
dos pacientes é diferente do 
que o visto na primeira onda 
da pandemia. “Antes eram 
idosos e portadores de doen-
ças crônicas, o que chama-
mos de comorbidade. Hoje é 
de 60% mais jovens, na faixa 
de 30 a 50 anos, sem doença 
prévia. O tempo que estão 
ficando na UTI é maior. Tín-
hamos antes média de 7 a 10 

dias de internação, agora está 
em 14 a 17 dias de internação 
no mínimo em UTI”, desta-
cou o secretário.

Paulo Menezes, coordena-
dor do centro de contingên-
cia do coronavírus, reafirmou 
que o governo estuda criar 
uma fase ainda mais restri-
tiva do que a fase vermelha 
do Plano São Paulo. 

“Acredito que vai ser no 
sentido de mais restrição para 
a maior parte do Estado e pos-
sibilidade de ter classificação 
mais restritiva que a fase ver-
melha. A questão principal 
nesse momento é a população 

seguir as recomendações”, 
des tacou Menezes.

O governo também voltou 
a cobrar ajuda da população. 
“Não adianta abrir mais lei-
tos, precisamos da ajuda da 
população. Temos limitação 
de espaço e fundamental-
mente de recursos humanos. 
A população precisa mudar o 
comportamento”, ressaltou 
Jean Gorinchteyn. 

n OCUPAÇÃO DE LEITOS
A ocupação de UTIs para 

covid no Estado está em 
73,2%, ante 67,9% uma sema-
na atrás. Na Grande São Paulo, 

o salto foi maior: 74,3%, quan-
do há sete dias era de 67,8%. 
“Também estamos com 7.173 
internações, quando na se-
gunda-feira passada tínhamos 
6.410”, afirmou o secretário.

Nesta segunda-feira, o 
Estado alcançou a marca 
de 2.044.699 casos, sendo 
3.071 registrados nas últi-
mas 24 horas, e chegou a 
59.546 mortes, sendo 53 
óbitos registrados nas últi-
mas 24 horas. São Paulo tem 
ainda 1.830.423 recupera-
dos e a vacinação já chegou 
a 2.414.037 pessoas. (Repor-
tgem Local)

Secretários defendem lockdown em 
estados onde UTIs estão lotadas
O Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass) 
defende a adoção imediata de 
lockdown nos Estados em que 
a ocupação dos leitos de co-
vid-19 tenha alcançado mais 
de 85%. Em comunicado di-
vulgado no início da tarde de-
sta segunda-feira, 1º, o Conass 
também defendeu a adoção de 
um toque de recolher nacional, 
das 20h às 6h, em todo o país, 
inclusive nos finais de semana, 
e a suspensão do funciona-
mento das escolas. Na carta, 
os gestores dizem que o Brasil 
enfrenta o pior momento da 
epidemia e criticam a falta “de 
uma condução nacional unifi-
cada e coerente” para a crise.

Os secretários de saúde pe-
dem o recrudescimento das 
medidas de distanciamento so-
cial em todo o país, levando-se 
em conta “a situação epidemio-
lógica e a capacidade de atendi-
mento de cada região, avaliadas 
semanalmente a partir de crité-
rios técnicos.” No caso dos esta-
dos onde a ocupação dos leitos 
de covid-19 ultrapasse 85%, os 

secretários pedem a adoção do 
nível máximo de restrição.

“O recrudescimento da 
epidemia em diversos esta-
dos leva ao colapso de suas 
redes assistenciais públicas e 
privadas e ao risco iminente de 
se propagar a todas as regiões 
do Brasil”, escreveram os se-
cretários. “O atual cenário de 
crise sanitária vivida pelo país 
agrava o estado de emergência 
nacional e exige medidas ade-
quadas para a sua superação.”

No comunicado, os ges-
tores citam a proibição de even-
tos presenciais, como shows, 
cerimônias religiosas e even-
tos esportivos, a suspensão 
das atividades presenciais de 
educação no país, a adoção de 
trabalho remoto sempre que 
possível, a instituição de bar-
reiras sanitárias nacionais e in-
ternacionais (considerando até o 
fechamento de aeroportos e a sus
pensão do transporte interesta
dual), a adoção de medidas para 
a redução da superlotação dos 
transportes, além do toque de 
recolher nacional. (AE)

Consórcio fará aporte para manter 
hospital de campanha em R.Pires

O prefeito de Ribeirão 
Pires, Clovis Volvi (PL), 
anunciou que o Consórcio 
Intermunicipal ABC vai 
manter por mais 30 dias o 
hospital de campanha da ci-
dade. O convênio com o go-
verno do Estado para a ma-
nutenção do equipamento 
terminaria neste domingo 
(28) e não foi renovado, mas 
o chefe do Executivo con-
seguiu crédito na entidade 
regional para mantê-lo.

“O Consórcio fará um 
aporte para que conti-
nuemos com o hospital de 
campanha. É certo que este 
aporte terá de ser devolvido. 
Porém, com as economias 
que estamos fazendo, po-
deremos restituir o Consór-
cio em um breve tempo”, 
afirmou Volpi na tarde deste 
sábado (27), em vídeo gra-
vado após encontro com o 
prefeito de Santo André e 
presidente do Consórcio, 
Paulo Serra (PSDB).

Na última sexta-feira, 
havia 34 pacientes inter-
nados na rede municipal 
da cidade, seis em leitos 
de emergência e 28 em en-
fermaria. A ocupação de 
leitos exclusivos para casos 

covid-19 na rede municipal 
(hospital de campanha) é 
de 93% nos leitos de enfer-
maria e de 100% nos leitos 
de emergência.

Em meio ao recrudesci-
mento da pandemia e do au-
mento no número de casos, 
mortes e de internações por 
covid-19 no país, Volpi fez 
um apelo à população para 
manter o isolamento social. 
“Peço e imploro à popula-
ção: não vá para a rua sem 
máscara, não se aglomere, 
porque a situação está mui-
to difícil”, afirmou. 

Na sexta-feira, a prefei-
tura informou  o hospital 
de campanha não receberia 
mais pacientes. Dstacou 
que, seguindo orientações 
do governo do Estado, quem 
precisasse de atendimento 
na cidade seria encami-
nhado à Cross (Central de 
Regulação do Estado) para 
que fosse encontrada uma 
vaga em outras cidades.

Segundo a prefeitura, 
sem novos aportes finan-
ceiros, o Hospital de Cam-
panha de Ribeirão Pires de-
veria encerrar as atividades 
até 10 de março. (Repor-
tagem Local)

AINDA 
É NOTÍCIA

Com decisão do Supremo, SP deve receber 
R$ 245 mi por mês para custeio de leitos

O governador João Doria in-
formou nesta segunda-feira (1º) 
que o Estado deve receber R$ 
245 milhões por mês do Minis-
tério da Saúde para o custeio de 
leitos de UTI destinados aos pa-
cientes com covid. Os repasses 
deverão ser realizados pelo go-
verno federal em cumprimento 
à decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que no último 
sábado (27) deferiu liminar da 
Procuradoria Geral do Estado 
para retomada do custeio. Se-
gundo a gestão Doria, os repas-
ses vinham sendo drasticamente 
reduzidos pelo governo federal e 
foram totalmente suspensos. 

“A ministra Rosa Weber deter-
minou que o Ministério da Saúde 
volte a habilitar, conforme o 
Sistema Único de Saúde, os leitos 
de UTI no Estado de São Paulo, e 
também no Maranhão e na Ba-
hia. Esta medida vai certamente 
se estender a todos os estados 
que ingressarem com o mesmo 
recurso. Que tristeza termos que 
recorrer à Justiça para termos 
leitos de UTI para salvar vidas”, 
destacou João Doria.

“O Ministério da Saúde nunca 
chegou a custear o total de leitos 
de UTI em São Paulo durante 
toda a pandemia, além disso foi 
redu zindo este financiamento su-
cessivamente. Nes te momento, 
não há leitos habilitados pelo go-
verno fe deral no Estado. Com a 
decisão do STF, São Paulo deverá 
receber R$ 245 milhões por mês, 
que ajudam a subsidiar o custeio 
de 5.112 leitos de UTI-Covid 
atual mente custeados ape nas 
por Estado e municípios”, infor-
mou o go verno do Estado.

“Quero cumprimentar a mi-
nis tra Rosa Weber pela atitude, 
pela coerência, pelo bom senso e 
pela obediência à lei que expressou 
para determinar que o Ministério 
da Saúde pague imediatamente os 
leitos de UTI”, disse Doria.

A PGE ingressou com ação 
junto ao STF, em 10 de fevereiro, 
solicitando a manutenção do re-
passe que deixou de ser feito pelo 
Ministério da Saúde a partir de 
2021. A ministra Rosa Weber de-
terminou o cumprimento da de-
cisão, de deferimento da liminar, 
de forma imediata. (RL)

Pelo 3º dia, Brasil registra maior 
média de mortes por covid-19

A média móvel de mortes 
pela covid-19 ficou 1.223 nesta 
segunda-feira (1º) e bateu re-
corde pelo terceiro dia consecu-
tivo De acordo com o consór-
cio de veículos de imprensa, o 
país somou mais 818 mortes e 
40.479 casos pela doença nas 
últimas 24 horas

No domingo, a média de 
mortes referente aos dados dos 
últimos sete dias havia ficado 
em 1.208, até então o recorde 
da pandemia No sábado o re-
gistro foi de 1.180, segundo o 
balanço formado por Estadão, 
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL 
em parceria com as 27 secretar-
ias estaduais de Saúde.

Ainda de acordo com os da-
dos, o país superou a marca de 
255 mil vítimas e chegou aos 
10.589.608 casos confirmados 
da doença. O balanço mais re-
cente foi divulgado às 20h.

Vivendo o pior momento da 
pandemia, o Brasil conta com 18 
Estados somando mais de 80% 
de UTIs ocupadas. Segundo le-
vantamento do Observatório 
Fiocruz Covid-19, os dados 

apontam para o risco iminente 
de colapso no sistema de saúde. 

n VACINADOS
O número de pessoas vaci-

nadas contra a covid-19 no Bra-
sil chegou nesta segunda-feira, 
a 6.770.596, de acordo com da-
dos reunidos pelo consórcio de 
veículos de imprensa junto às 
secretarias estaduais de saúde. 
O número de imunizados re-
presenta 3,20% da população 
brasileira.

Nas últimas 24 horas, 24 
Estados informaram dados 
atualizados e 194.487 pessoas 
receberam a primeira dose. 
Outro dado que o consórcio 
apresenta é o número de vaci-
nados com a segunda dose, 
que chegou a 2.012.921 pes-
soas (0,95% da população).

O maior número de vaci-
nados pertence a São Paulo, 
que começou a aplicação das 
doses no dia 17 de janeiro. 
Até agora, o Estado imunizou 
1.940.422 pessoas. No Rio de 
Janeiro, o número é de 499 
853 imunizados. (AE)
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Saab entrega par de freios aerodinâmicos 
produzido em São Bernardo para o Gripen
Peças serão enviadas para Linköping, na Suécia, onde a empresa produz os primeiros caças da FAB

n O NÚMERO

36 caças
Gripen compõem o contrato 
de fornecimento da Saab com a 
Força Aérea Brasileira (FAB)

A fábrica de aeroestrutu
ras da Saab no Brasil, loca
lizada em São Bernardo, con
cluiu a produção do primeiro 
par de freios aerodinâmicos 
do caça Gripen E. As peças 
serão enviadas no início de 
abril para Linköping, na Sué
cia, conforme cronogra ma de 
produção da companhia. 

“Tratase de grande mar co, 
que representa também um 
aquecimento para o início da 
produção de pacotes de traba
lho mais complexos, como a 
fuselagem traseira”, disse Ale
xandre Barbosa, gerente de 
engenharia da fábrica brasileira 
da Saab. “Essa entrega compro
va que nosso processo está 
ma  duro e mostra ao go verno 
bra sileiro e à Força Aérea Bra si

lei  ra (FAB) que estamos pron
tos para os próximos passos.”

Feito a partir da união de 
peças de liga de alumínio e fi
bra de carbono, o par de freios 
aerodinâmicos começou a ser 
produzido em outubro do ano 
passado. No total, serão fabri
cadas 72 unidades, das quais 
36 vão ser utilizadas nos Gri
pen E/F adquiridos pela FAB.

A produção na fábrica de 
São Bernardo começou em ju
lho do ano passado. No local – 
que demandou investimentos 
de US$ 150 milhões – serão 
construídas seções de aerona
ves com destino às fábricas da 
Embraer em Gavião Peixoto 
(SP) e da Saab em Linköping,  
para montagem final.

Em dezembro do ano pas
sado, a fábrica entregou a pri
meira peça feita no local: um 
cone de cauda. Tanto o freio 
aerodinâmico como o cone 
de cauda são partes menos 
com plexas em comparação aos 
pró ximos pacotes que a Saab 
vai produzir no Brasil, o que 
possibilita a consolidação do 
processo de produção. 

“Consolidar o processo no 
início permite que economi

zemos tempo na implemen
tação da produção dos demais 
pacotes de trabalho, como as 
fuselagens traseira e dianteira 
e o caixão das asas, porque já 
teremos implementado o fluxo 
em operações menos comple
xas”, explicou Ola Rosén, dire
tor de Operações da fábrica.

A fábrica de aeroestrutu
ras de São Bernardo é a única 
do Gripen fora da Suécia e tem 

todo processo monitorado de 
perto pela Saab, em Linköping, 
para dar suporte aos profissio
nais locais. Ao mesmo tempo, a 
análise de riscos feita pelos en
genheiros brasileiros contribui 
para melhorias e novas formas 
de trabalho não só na planta 
brasileira, como na sueca.

n FORNECIMENTO
O contrato assinado com o 

Divulgação/Saab

Produção de freios aerodinâmicos é “aquecimento” para pacotes mais complexos, como a fuselagem

governo brasileiro prevê o for
necimento de 36 aeronaves. 
Desse total, 15 (oito modelos 
mo nopostos e sete bipostos) serão 
construídos integralmente no 
Brasil e os demais 21 (20 mono-
postos e um biposto), na Suécia.

O primeiro Gripen entregue 
pela Saab chegou ao Brasil em se
tembro de 2020 e passa por tes  tes 
antes de ser incorporado à fro
ta da FAB. (Reportagem Local)

Governo reabre renegociação de 
débitos inscritos na dívida ativa

A ProcuradoriaGeral da Fa
zenda Nacional (PGFN) pu  blicou 
no Diário Oficial da União (DOU) 
portaria que reabre os prazos 
para ingresso no Programa de 
Retomada Fiscal, que permite 
aos contribuintes renegociar 
dívidas tributárias. A medida, 
antecipada pelo Grupo Estado, 
tem como objetivo proporcionar 
alívio no caixa das empresas no 
momento de agravamento da 
pandemia de covid19 em que 
governadores decretam o fecha
mento de estabelecimentos não 
essenciais devido ao colapso em 
seus sistemas de saúde.

O programa foi implemen
tado no ano passado, com encer
ramento em dezembr o. Agora, a 
nova rodada de ne gociação será 
mais ampla e pode rá ter descon
tos em mul tas e juros para con
tribuintes que comprovarem 
baixa capacidade de pagamento.

Segundo apurou o Grupo 
Estado, a expectativa é negociar 
de R$ 70 bilhões a R$ 90 bilhões 
em débitos. O valor, porém, é 

considerado conservador por
que será possível incluir um rol 
bem maior de dívidas, o que 
deve atrair mais adesões.

Na última edição do pro
grama, só era possível incluir os 
débitos inscritos em Dívida Ati
va da União (DAU) entre março 
e dezembro de 2020, período 
da calamidade pública pela co
vid19. Nesse formato, os acor
dos envolveram R$ 81,9 bilhões, 
e os descontos somaram R$ 25,6 
bilhões. Os prazos de pagamento 
ficaram entre 84 e 145 meses.

Com a reabertura do pro
grama, a negociação será mais 
abrangente e poderá incluir dé
bitos anteriores a março de 2020, 
além dos que vierem a ser in
scritos na Dívida Ativa até 31 de 
agosto deste ano. Ao estender o 
horizonte dos débitos para inclu
ir até mesmo aqueles que ainda 
serão inscritos nos próximos me
ses, o governo reconhece que as 
empresas começarão a enfrentar 
dificuldades severas. A adesão 
vai até 30 de setembro. (AE)

Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,999 R$ 5,600
Turismo R$ 5,56 R$ 5,75

Volume: R$ 39,25 bilhões
Maiores altas:  PetroRio ON 
(5,53%), Hapvida ON (5,29%)
Maiores baixas:   P.Açúcar-CBD ON 
(-71,89%), Cielo ON (-6,11%), 
Variação em 2021: -7,30%
Variação no mês:  +0,27%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,745 R$ 6,747
Turismo R$ 6,64 R$ 6,94

Petrobras anuncia nova alta nos preços dos combustíveis

A Petrobras anunciou on
tem novo aumento nos preços 
dos combustíveis vendidos 
nas refinarias. A partir de hoje 
(2), a gasolina será reajustada 
em 4,8%, o diesel em 5% e o 
gás de cozinha em 5,2%.

Tratase do segundo au
mento no preço dos com
bustíveis em duas semanas, o 
quinto neste ano e o primeiro 
após o anúncio da saída do 
presidente da petrolífera, Ro
berto Castello Branco.

No último aumento, anun
ciado em 19 de fevereiro, o 
die sel subiu 15% e a gasolina 
10%. Com o novo reajuste, a 
gasolina acumula alta 41,6% 
este ano e o diesel, de 33,9%. O 
gás de cozinha, por sua vez, já 
está 17,1% mais caro em 2021.

A alta anunciada em 19 
de fevereiro gerou críticas do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e levou à indica
ção pe lo governo de um novo 
pre si dente (o general Joaquim 

Silva e Luna) para a Petrobras 
logo no dia seguinte.

Em resposta à pressão feita 
por caminhoneiros, que recla
mam da alta do diesel, Bol
sonaro havia anunciado que 
seu governo suspenderia a 
cobrança de PIS/Cofins sobre 
diesel por dois meses, a partir 
de ontem – o que não ocorreu 
até o fechamento desta edição. 

O gás de cozinha também será 
beneficiado pela desoneração.

Na noite de ontem, o  go
verno estudava aumentar a 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) dos ban
cos para compensar a deso
neração do diesel e do gás de 
cozinha, apurou o Estadão. 
O custo total da desonera
ção é de R$ 3,6 bilhões.

Gasolina foi vendida em média por R$ 4,900 o litro na região

Outras duas medidas já es
tavam na mesa e foram ante
cipadas pelo Estadão: a limita
ção da isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) 
para a compra de carros acima 
de R$ 70 mil por pessoas com 
deficiência física e a retirada do 
Regime Especial Tributário da 
Indústria Química (Reiq).

n ABC
Na semana passada, a ga so

lina era vendida, em média, a 
R$ 4,900 o litro nos postos do 
ABC, com alta de 4,57% ante o 
apurado na semana an te  rior, 
segundo pesquisa da Agên  cia 
Nacional do Petró leo, Gás 
Na  tural e Biocombustí veis 
(ANP), com dados compila
dos pelo Diário Regional.

Na mesma comparação, o 
etanol subiu 7,49% na região, 
para R$ 3,475 o litro, em média; 
e o gás de cozinha baixou 1,0%, 
para R$ 83,61 o botijão de 
13 kg. (Reportagem Local/AE)

A partir de hoje, a gasolina será reajustada em 4,8%, o diesel em 5% e o gás de cozinha em 5,2%
Arquivo



Vacinação acontece em dois drives-thrus e em seis UBSs que atendem o programa Saúde Hora Extra
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n ENTRE ASPAS

Queremos dar mais 
segurança e tranquilidade 
aos profissionais da nossa 
rede de ensino

Tite Campanella

Idosos acima de 80 anos também estão recebendo a 1ª dose

A Prefeitura de São Caeta-
no inaugurou nesta segunda-
feira (1º), no Hospital São 
Caetano, o primeiro ambu-
latório exclusivo aos profis-
sionais da educação para 
tratamento da covid-19. O 
espaço funcionará de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
12h, e atenderá os profissio-
nais da rede que apresen-
tarem sintomas, os quais 
serão encaminhados ao am-
bulatório pela direção da es-
cola e passarão por ava liação 
médica. Caso necessário, 
serão medicados, orientados 
e testados com teste rápido 
de antígeno, equivalente ao 
PCR e com tempo menor de 
espera pelo resultado.

“Queremos dar mais se-
gurança e tranquilidade aos 
profissionais da nossa rede 

de ensino disponibilizando 
um espaço para acolhê-los, 
orientá-los e testar quem esti-
ver com sintomas”, explicou o 
prefeito Tite Campanella.

Nos casos de síndromes 
gripais ou sintomas de co-
vid-19 o funcionário será en-
caminhado pela direção da 
escola ao ambulatório. “Caso 
necessário, o profissional fará 
o teste e, confirmando a con-
taminação, o profissional e os 
contatos mais próximos serão 
afastados e monitorados”, ex-
plicou  a secretária de Saúde, 
Regina Maura Zetone, 

“Vamos minimizar a de-
mora pelo resultado, aten-
dendo, inclusive, funcionários 
que não moram na cidade”, 
destacou o secretário de Edu-
cação, Fabricio Coutinho 

 n VACINAÇÃO
Teve início também nesta 

segunda-feira a vacinação de 
idosos com mais de 77 anos 
e a aplicação da segunda 
dose para idosos de 90 anos 
ou mais. A vacinação acon-
tece simultaneamente em 
dois drives-thrus e em seis 
Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) que atendem o pro-
grama Saúde Hora Extra.

No drive-thru do Teatro 
Paulo Machado de Carvalho, 
no Bairro Santa Maria, e nas 
unidades de saúde, idosos 
com 80 anos ou mais estão 
recebendo a primeira dose 
da vacina. “Faz meses que 
estamos com toda documen-
tação separada, só aguardan-
do a chegada das vacinas”, 

afirmou Maria Irene Costa 
Neder, de 80 anos. Seu mari-
do, Jair de Sousa Neder, 83 
anos, também foi vacinado. 
“Ficamos muito emociona-
dos quando soubemos que 
chegaria a vez deles. Meu pai 
está há um ano sem sair de 
casa, já está falando em ir no-
vamente ao parque”, desta-
cou a filha do casal, Deborah 
Neder Trincado.

S.Caetano inaugura ambulatório para profissionais 
da educação e vacina idosos com 77 anos ou mais

Com Coletivo de Participação Popular, Prefeitura de Diadema retoma diálogo com moradores
A primeira reunião do Co-

letivo de Participação Popular 
de Diadema, reali zada nesta 
segunda-feira (1º) no anfite-
atro do Paço Municipal, mar-
cou a retomada dos mecanis-
mos de envolvimento dos 
moradores na definição das 
estratégias e ações do gover-

Idosos com mais de 
75 anos começam 
a ser vacinados em 
Rio Grande da Serra

A Prefeitura de Rio Grande 
da Serra dá início hoje (2) à 
vacinação contra a covid-19 
para idosos com mais de 75 
anos. Segundo a adminis-
tração municipal, também 
seguem sendo imunizados 
os idosos acima de 80 anos 
e profissionais de saúde, que 
vão receber a segunda dose 
(conforme data indicada na 
carteirinha de vacinação).

A prefeitura afirma que os 
idosos com mais de 75 anos 
devem se atentar ao calen-
dário e horários estipulados 
para comparecer à Unidade 
Básica de Saúde (UBS) mais 
próxima da residências.

“Estamos iniciando nesta 
terça-feira (2) a vacinar os 
idosos acima de 75 anos de 
nossa cidade. Logo teremos 
toda nossa população vaci-
nada”, destacou o prefeito 
Claudinho da Geladeira. (Re-
portagem Local)

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.

Outro ponto de vacinação 
em sistema drive-thru acon-
tece no centro, no estaciona-
mento do Atende Fácil. No 
local, idosos com mais de 90 
anos recebem a segunda dose 
da vacina, completando a imu-
nização contra a covid-19, e 
idosos com idade entre 77 e 79 
anos tomam a primeira dose. 

“Estou preocupado com 
o tamanho da agulha”, brin-
cou Dinei Mosca, 79 anos. Ele 
foi acompanhado da esposa, 
Vera Lúcia Chenson Mosca, 74 
anos. “Eu, que ain da nem recebi 
minha dose, estou mais emo-
cionada que ele”, afirmou.

Maria Evaldil Pereira Teixei-
ra, 92 anos, recebeu a segunda 
dose da vacina. “A expectativa 
para que ela tomasse a segun-
da dose era grande. Ficamos 
monitorando as redes sociais 
o tempo todo e, quando abriu 
o agendamento conseguimos 
o primeiro dia, no primeiro 
horário”, afirmou a neta.

Serviço - Para receber 
a vacina, o morador precisa 
fazer agendamento no site 
https://coronavirus.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/ (Reporta-
gem Local)

no nos próximos anos.
O Coletivo é formado por 

representantes das secreta-
rias da prefeitura. “A principal 
tarefa do Coletivo será mobi-
lizar e envolver a comunidade 
nas definições das ações de 
governo, seja por meio dos 
conselhos, audiências públi-

cas e fóruns, e agora também 
por meios digitais e platafor-
mas virtuais”, disse Fatinha 
Queiróz, secretária de Plane-
jamento e Gestão.

Segundo a prefeitura, 
a valorização do diálogo 
com a sociedade será uma 
das ferramentas para im-

plementar uma gestão de-
mocrática e participativa 
que possibilite a construção 
de uma cidade mais justa, 
igualitária e de todos.

“Os canais de participação 
vão ajudar no desenvolvi-
mento de políticas públicas 
mais próximas da população 

e também na recuperação da 
eficiência e transparência dos 
serviços públicos”, destacou 
Fatinha Queiróz.

Uma das principais tare-
fas do Coletivo é a mobiliza-
ção para elaboração do Plano 
Plurianual, que em agosto 
será entregue na forma de 

projeto de lei à Câmara.
A participação popular é 

uma das marcas das gestões 
petistas. Diadema, a partir 
de 1983, foi uma das cidades 
pioneiras em debater com os 
moradores o orçamento pú-
blico e as prioridades de go-
verno. (RL)



Turismo é uma das atividades com maior 
capacidade de proteção da natureza

Atividade turística responsável promove a consciência ambiental, preservação do meio ambiente, além de geração de emprego e renda

A conservação da natureza 
tem enorme potencial de de-
senvolvimento socioeconômico, 
sendo o turismo uma das ativi-
dades com maior capaci dade de 
proteção ao meio ambiente e 
geração de renda e empregos. 
Ao atrair pessoas para conhe-
cerem, de maneira responsável, 
paisagens e belezas naturais do 
país, o setor – um dos mais im-
pactados pela pandemia de co-
vid-19 – mostra que é possível 
unir esses dois pontos. 

Uma das opções de turismo 
mais promissoras e seguras 
para este momento em que se 
deve evitar aglomerações é o em 
áreas naturais. O Dia Nacional 
do Turismo Ecológico, celebrado 
nesta segunda-feira (1º), foi in-
stituído justamente para incen-
tivar a conexão entre as pessoas 
e a natureza, além de promover 
a consciência ambiental e a im-
portância da preservação da 
fauna e da flora.

“A busca por contato com a 
natureza e a visitação de espaços 
naturais sempre foi de grande 
importância para a humani-
dade. A indústria do turismo 
busca se apropriar do desejo hu-
mano de contato com paisagens 
extraordinárias e, em última 
análise, com a natureza, como 
motor econômico. A forma que 
esta exploração econômica se dá 
é determinante para a susten-
tabilidade das próprias paisa-
gens e atributos naturais”, afir-
ma o professor do Instituto de 
Biociências da Unirio e membro 
da Rede de Especialistas em Con-
servação da Natureza (RECN), 
Carlos Augusto Figueiredo.

Segundo dados da Con-
federação Nacional de Comér-
cio, Serviços, Bens e Turismo 
(CNC), o segmento do turismo 
é responsável por mais de 3,5% 
do Produto Interno Bruno 
(PIB) do Brasil e, entre mar-
ço e dezembro de 2020, por 
conta da pandemia, acumulou 

prejuízo de R$ 261,3 bilhões.
Por ser uma das principais 

atividades da economia brasilei-
ra, o investimento em políticas 
públicas para a conservação da 
natureza é essencial, somada à 
conscientização da população 
para que a atividade não seja 
predatória e continue gerando 
renda de forma sustentável para 
as comunidades locais. 

“O turismo ecológico é uma 
atividade que propicia aliar 
conservação de biodiversidade 
com a promoção de atividades 
socioeconômicas, fomentando 
ainda o bem-estar das pessoas 
e a saúde do ambiente”, ressalta 
o professor titular do Departa-
mento de Ecologia da Universi-
dade de São Paulo (USP) e tam-
bém membro da RECN, Jean 
Paul Metzger.

“A natureza cada vez mais 
estará no centro da atividade 
turística. O longo período de 
isolamento social provocado 
pela pandemia tem realçado a 
importância de valorizarmos e 
protegermos nossos ambientes 
naturais, que têm um papel im-
portantíssimo para o bem-estar 
e a saúde das pessoas. O turismo 

em áreas naturais está entre as 
experiências que mais trazem se-
gurança ao viajante neste cenário 
de covid-19. São espaços abertos, 
com opções perto de casa e cus-
tos adaptáveis a diversos bolsos”, 
explica o gerente de Conservação 
da Biodiversidade da Fundação 
Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza, Emerson Oliveira, res-
saltando que qualquer atividade 
turística exige cuidados indivi-
duais para evitar aglomerações e 
deve respeitar as recomendações 
das autoridades.

Neste contexto, não faltam 
lugares para serem co nhecidos 
no Brasil. Fernando de Noronha 
(PE), Chapada dos Guimarães 
(MT), Bonito (MS), Chapada 
Diamantina (BA), Chapada dos 
Veadeiros (GO), Lençóis Mara-
nhenses (MA), Jalapão (TO), 
Cataratas do Iguaçu e a Reserva 
Natural Salto Morato (PR) e 
Brotas (SP) são algumas das 
opções para respirar ar puro e 
entrar em contato com ambi-
entes de belezas espetaculares.

n INOVAÇÃO
Propostas de roteiros e ex-

periências que aliam conser-

vação, turismo responsável e 
fortalecimento das populações 
locais estão atraindo cada vez 
mais o interesse dos viajantes. 
Em busca de soluções para in-
centivar o turismo de natureza 
e promover a proteção do meio 
ambiente, a Fundação Grupo 
Boticário selecionou, em 2020, 
projetos inovadores para rece-
ber apoio financeiro e serem de-
senvolvidos a partir deste ano. 

Werner Sidler/Pixabay 

Cataratas do Iguaçu unem ar puro e ambientes com belezas espetaculares

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 
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As iniciativas são escalonáveis e 
com capacidade de serem repli-
cadas em todo o país.

O eTrilhas é uma plata-
forma digital que permite a 
conexão entre três vetores das 
trilhas ecológicas: as unidades 
de conservação, o visitante e a 
cadeia produtiva do entorno, 
potencializando uma relação 
de consumo sustentável entre 
eles. A ferramenta pode ser cus-
tomizada para diferentes áreas 
geográficas e unidades de con-
servação e seu gerenciamento 
é realizado de forma descen-
tralizada, garantindo escalabili-
dade global à solução. 

Nessa linha, a plataforma 
espera engajar o público na visi-
tação de trilhas ecológicas em 
todo o Brasil e conscientizar os 
praticantes sobre a importância 
da preservação. Ao dar mais vis-
ibilidade para a prática, o eTri-
lhas também ampliará o alcance 
dos prestadores de serviços lo-
cais, criando um ciclo virtuoso 
de preservação ambiental e ge-
ração de renda.

Outro exemplo é o projeto 
Vivalá, que desde 2017 pro-
move expedições turísticas para 
unidades de conservação (UCs), 

com foco na interação com a na-
tureza e com as comunidades 
locais. A empresa atua com 
o volunturismo e o turismo 
de base comunitária, modali-
dades de visitação responsável 
em que os viajantes podem 
contribuir positivamente com 
as pessoas e as regiões que es-
tão sendo visitadas. Além de 
atuar como operadora turísti-
ca, a Vivalá tem um braço de 
capacitação profissional volta-
do para micro e pequenos em-
preendedores locais. 

O bem-estar também é 
foco de projetos inovadores 
nesta área. O e-Natureza, da 
Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Albert Einstein, tem 
por objetivo oferecer um con-
junto de experiências para pro-
mover a saúde e o bem-estar 
de quem visita áreas naturais 
e comunidades vizinhas. A 
iniciativa vai desenvolver um 
manual de boas práticas para 
o turismo de bem-estar na na-
tureza, que inclua ações como 
cursos de formação on-line 
para gestores de unidades de 
conservação e profissionais de 
saúde, além de atividades em 
campo. (Reportagem Local)
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Roteiro do Bom Apetite

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

Publicidade Legal
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Quem não 
é visto, não é 
lembrado
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Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
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Você pode acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0167/20 - PC: 0257/2020. Objeto: 
Forn. De Flores Naturais. Ata RP entre Município 
Diadema e a empresa Ata RP 279/2020-SHIGERU 
YOSHIDA.  Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 01/12/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0118/2020 - PC: 0145/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. p/Higiene Pessoal. Ata RP 254/2020 
entre Município Diadema e Comercial Lux Clean 
Ltda. Ata RP 255/2020 entre Município Diadema e 
MS de Araujo Atacadista de Prod. em Geral Ltda. 
Ata RP 256/2020 entre Município Diadema e Orla 
Distribuidora de Prod. Eireli. Ata RP 257/2020 entre 
Município Diadema e BR Vale Distribuidora de Prod. 
Eireli. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 03/12/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0152/2020 – PC: 0258/2020. Objeto: 
Forn. de Urnas Mortuárias e Paramentos. Atas RP 
entre Município Diadema e as empresas: Ata RP 
277/2020 Vale Verde Ind. e Com. de Urnas Eireli e 
Ata RP 278/2020 Ind. de Urnas Bignotto Ltda. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 03/12/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 099/2020 - PC: 0177/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Ata RP 182/2020 
entre Município Diadema e Airmed Eireli. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, pre-
ços e valores registrados e publicados no Diário Re-
gional de 03/09/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0211/2020 - PC: 0323/2020. Objeto: 
Forn. De Insumos Odontológicos. Homologo o ob-
jeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pre-
goeiro.
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico: 0211/2020 - PC: 0323/2020. Objeto: 
Forn. De Insumos Odontológicos. Tornamos públi-
ca a classificação preços ref. pregão em epígrafe.  
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA, Itens: 06 PE-
LÍCULA RADIOGRAFIA OCLUSAL 5X7CM. Qtde: 
225 cx. Vlr unit: R$260,00. Marca: CARESTREAM; 
26 PELÍCULA RADIOGRAFIA OCLUSAL 5X7CM. 
Qtde: 75 cx. Vlr unit: R$260,00. Marca: CARESTRE-
AM. DENTAL UNIVERSO EIRELI, Itens: 01 GAZE 
DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL 11 FIOS. Qtde: 3.000 
pct. Vlr unit: R$31,60. Marca: ULTRACOTTON; 10 
POSICIONADOR P/RADIOGRAFIA INTRA-BUCAL. 
Qtde: 46 uni. Vlr unit: R$50,94. Marca: MAQUIRA; 
11 RESINA ACRÍLICA AUTO-POLIMERIZ. 250 ML. 
Qtde: 46 fra. Vlr unit: R$46,00. Marca: VIPI; 14 SU-
GADOR CIRÚRGICO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. 
Qtde: 1.500 uni. Vlr unit: R$1,53. Marca: 2I; 16 FIO 
SUTURA CIRÚRGICO 4.0 C/AGULHA 1.7 CM. 
Qtde: 2.250 uni. Vlr unit: R$18,88. Marca: TECH-
NEW; 17 KIT SERINGA DE MOLDAGEM. Qtde: 15 
kit. Vlr unit: R$30,00. Marca: MAQUIRA; 21 GAZE 
DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL 11 FIOS. Qtde: 1.000 
pct. Vlr unit: R$31,60. Marca: ULTRACOTTON; 30 
POSICIONADOR P/RADIOGRAFIA INTRA-BUCAL. 
Qtde: 10 uni. Vlr unit: R$50,94. Marca: MAQUIRA; 
31 RESINA ACRÍLICA AUTO-POLIMERIZ. 250 ML. 
Qtde: 10 fra. Vlr unit: R$46,00. Marca: VIPI;  36 
FIO SUTURA CIRÚRGICO 4.0 C/AGULHA 1.7 CM. 
Qtde: 750 uni. Vlr unit: R$18,88. Marca: TECHNEW; 
37 KIT SERINGA DE MOLDAGEM. Qtde: 5 kit. Vlr 
unit: R$30,00. Marca: MAQUIRA. Os itens 02, 23, 
22, 29, 33 e 35 restaram desertos. Os itens 03, 04, 
05, 07, 08, 09, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 
34, 38, 39 e 40 restaram fracassados.
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE: 01 
DE MARÇO DE 2021: PORTARIAS: 891, EXONE-
RA a contar de 01.03.2021 Alsemir Viana da Silva, 
RG nº 59.126.852-8, Oficial de Gabinete I, SSO. 
892, NOMEIA a contar de 01.03.2021 Luiz Henrique 
Fagundes de Oliveira, RG nº 47.366.703-4, Oficial 
de Gabinete I, SSO.
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE: 01 
DE MARÇO DE 2021: PORTARIAS: 893, REVOGA 
a Portaria GP Nº 499 de 27.01.2021.

continuaÇÃoä
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OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER - CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores em Reais)

A T I V O                                  Nota                       2020                             2019
CIRCULANTE                                                61.314,17                    209.955,95
Caixa e equivalentes de caixa     04               58.714,17                    206.455,95
Créditos a Receber                                    05                         2.600,00                        3.500,00
NÃO CIRCULANTE                                                              57.102,49                      98.898,21
Imobilizado                                                 06                      57.102,49                       98.898,21
TOTAL DO ATIVO                                              118.416,66                    308.854,16
P A S S I V O                                              Nota       2020              2019
CIRCULANTE                                                26.201,64     110.400,93 
Obrigações Tributárias e Sociais                07           15.659,62        31.652,85 
Obrigações com Empregados e Trabalhistas        08           10.542,02                      78.748,08 
                                                                                                            -       -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 09           92.215,02                     198.453,23
Patrimônio Social                                              198.453,23         9.262,51
Ajustes Exercícios Anteriores                                               -                      (2.613,68)
Superavit (Déficit) do Exercício                                        (106.238,21)                   191.804,40
TOTAL DO PASSIVO                                118.416,66                     308.854,16

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 

EM  31/12/2020 E 2019 ( Valores em Reais)
               Nota       2020              2019
RECEITAS                440.445,37     716.550,49 
RECEITAS OPERACIONAIS               440.445,37      439.550,49 
RECEITAS COM RESTRIÇÃO                 10        168.300,00     157.140,00 
ASSISTÊNCIA SOCIAL               168.300,00     157.140,00 
Receitas de Programas e Atividades              168.300,00     157.140,00 
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                 11        272.145,37      282.410,49 
Contribuições e Doações Voluntárias              197.436,25      157.225,37 
Outras Receitas                  70.512,01     124.367,88 
Receitas Financeiras                    4.197,11               817,24 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS              11.1              -                     277.000,00
Ganho com Venda Ativo Imobilizado                 -                     277.000,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS           12         546.683,58     524.746,09 
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES    13         204.142,67     303.065,46 
ASSISTÊNCIA SOCIAL                13.1        204.142,67      303.065,46 
Custos Com Pessoal               201.128,62      301.900,94 
Custos Com Atendimento    3.014,05          1.164,52 
RESULTADO BRUTO               236.302,70     413.485,03 
DESPESAS OPERACIONAIS                 14         342.540,91     221.680,63 
Despesas Administrativas               335.632,52     215.839,90 
Despesas Bancárias e Financeiras                  6.908,39         5.840,73 
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO                            (106.238,21)   191.804,40 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 - (Valores em Reais)

Saldos em 31/12/2018
Ajuste de exercícios anteriores
Incorporação ao Patrimônio Social
Déficit do Exercício
Saldos em 31/12/2018
Ajuste de exercícios anteriores
Incorporação ao Patrimônio Social
Superávit do Exercício
Saldos em 31/12/2019

Patrimônio Social

24.607,49 

(15.344,98)

9.262,51 

189.190,72 

198.453,23 

Superávit (Déficit) 
do Exercício

(15.344,98)
(2.613,68)
15.344,98 

191.804,40 
189.190,72 

(189.190,72)
(106.238,21)
(106.238,21)

Total 

9.262,51 
(2.613,68)

-   
191.804,40 
198.453,23 

-   
-   

(106.238,21)
92.215,02 

 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Demonstração do Fluxos de Caixa para o exercícios findos em 31/12/2020 e 2019  
Método indireto - ( Valores em Reais)     
Fluxo de Caixa das Atividas Operacionais                       2020                             2019
Superavit (Déficit) do Exercício           (106.238,21)                  191.804,40
Ajustes por:                                                  2.600,00    
( + ) Depreciação                                                41.795,72                   41.795,72
( + )Ajustes de Exercícios Anteriores                              -                   (2.613,68) 
Superavit (Déficit) Ajustado                              (64.442,49)                   230.986,44 
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes     
Créditos a Receber                                                  (900,00) (900,00) (39.195,71) (39.195,71)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Fornecedores de Bens e Serviços                              -    (10.152,91)
Empréstimos e Financiamentos                              -                   (27.267,93)
Obrigações Tributárias e Sociais             (15.993,23)                     (7.513,38)
Obrigações com Empregados             (68.206,06)                   (45.539,04)
Recursos de Convênios em Execução              -              (84.199,29)   -     (90.473,26)
( = ) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividas 
Operacionais                                                                  (147.741,78)                   179.708,89
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo                               -                                  -
Baixa de Ativo Imobilizado                                               -                    25.000,00  
( = ) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividas de Investimento             -                       25.000,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
( = ) Caixa LíquidoConsumido Pelas Atividas de Financiamento
( = )Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes 
de Caixa                                                                             (147.741,78)                     204.708,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período     206.455,95                        1.747,06 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período          58.714,17                    206.455,95
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Período                                                                     (147.741,78)                    204.708,89

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 - (Valores em Reais)
1- CONTEXTO OPERACIONAL
A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, CNPJ: 48.598.411/0001-57, é uma associação 
de direito privado, sem fins lucrativos, com ação em todo o território nacional, que se rege 
pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.
A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER tem por finalidade a assistência, a formação 
moral, cívica, intelectual e profissional do provo, essencialmente às crianças, adolescentes, 
jovens e seus familiares mais necessitados, sem distinção de raça, cor, credo político ou reli-
gioso, visando sobretudo, o bem estar familiar, a promoção humana e comunitária, bem como 
a segurança alimentar e nutricional destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, podendo administrar e manter a distribuição de alimentos e refeições
Os objetivos e as ações desenvolvidas pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER são 
orientadas pelo que estabelece a Política Nacional de Assistência Social em observância à 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
A entidade mantém os seguintes projetos sociais conveniada com a Prefeitura Municipal de 
Diadema:

SECOFVI - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
• SECOFVI – Obra Social São Francisco Xavier

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformi-
dade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e co-
municados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins 
lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empre-
sa, quando aplicável, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, 
de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demons-
trações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de 
entidade sem finalidade de lucros.
3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas 
em                reais, que é a moeda funcional da Entidade.
b) Apuração do superávit (déficit) do exercício - As receitas e despesas são registradas con-
siderando o regime de competência de exercícios.  As receitas são   apuradas   através de 
comprovantes, cobrança, avisos bancários, recibos e outros.   As despesas são apuradas 
através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.
c) Uso de estimativas - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com 
as práticas   contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da entidade prepare 
estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação 
de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas 
que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, vida útil esti-
mada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles 
estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.
d) Instrumentos financeiros – Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equi-
valentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.
 e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e Equivalentes de caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem se a 
saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com 
baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de 
realização.
Créditos a receber – Compõe o principal item dos valores recebíveis, e referem-se aos direi-
tos de convênios com órgãos públicos, onde por suas características específicas não foram 
constituídas provisão para devedores duvidosos em 2020 e 2019 por não existiram créditos 
de liquidação duvidosa.
 Ativo Imobilizado - Correspondem aos direitos   que   tenham   por    objeto   bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade   inclusive      os 
decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da en-
tidade. 
f) Passivos circulantes e não circulantes
São  demonstrados  pelos  valores  conhecidos  ou  calculáveis  acrescidos,  quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas  até a  

4– CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                                       2020                              2019
Caixa                                                                                   6.790,27                              108,93 
Bancos conta movimento Sem Restrição                      12,00                        17.246,36 
Bancos conta poupança Com Restrição                    178,85                         1.580,92 
Aplicações Financeiras - Poupança                               51.733,05                        187.519,74 
TOTAL                                                                                 58.714,17                    206.455,95
Os  valores de Bancos, Poupança  e Aplicações Financeiras com Restrição são oriundos de 
recursos   públicos  recebidos que serão aplicados  especificamente no custeio  dos projetos 
a que se referem.
As Aplicações Financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possui-
rem liquidez imediada e referem-se a Fundos de Investimento e Renda Fixa, utilizados em 
resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da OBRA SOCIAL SÃO FRAN-
CISCO XAVIER. 
5– CRÉDITOS A RECEBER
CREDITOS A RECEBER                                                        2020                             2019
Empréstimos a Terceiros                                                  2.600,00                          3.500,00 
TOTAL                                                                                   2.600,00                        3.500,00
6- IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO
Saldo Anterior  
MÓVEIS 
E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
FERRAMENTAS 
E ACESSÓRIOS
BENFEITORIAS
EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA
VEÍCULOS
DEPRECIAÇÕES 
ACUMULADAS
INTANGÍVEL
Saldo Final
Saldo Líquido 
(Imobilizado
- Depreciação)

2020
Imobilizado   Depreciação
  403.609,70         304.711,49 
 
116.469,14   

   41.083,59   
         
        856,00   
  115.250,49   
    
   92.390,33   
   37.383,92   
  
  346.507,21 
         176,23   
  403.609,70      346.507,21 
                              

                              57.102,49 

2019
Imobilizado   Depreciação
428.609,70         262.915,77 

116.469,14                         -   

41.083,59                           -   

856,00                               -   
115.250,49                            -   

92.390,33                           -   
37.383,92

304.711,49 
176,23   
403.609,70          304.711,49 
                            

                            98.898,21 

Taxa de
 Depreciação

               10%

               10%

               10%
 

               20%
               20%
 
 
 
 

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
                                                                                         2020                             2019
SALDO INICIAL                                                                98.898,21                      165.693,93 
( + ) ADIÇÕES                                                                              -                       -   
( - ) BAIXAS                                                                                  -                     (25.000,00)
( - ) DEPRECIAÇÃO                                             (41.795,72)                   (41.795,72)
( = ) SALDO FINAL                                                                57.102,49                       98.898,21 
7- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS                       2020                             2019
IRRF a Recolher                                                                  3.107,06                        4.296,05 
PIS a Recolher                                                                     933,77                        1.324,07 
Parcelamento Tributos Federais                               (6.982,23)                       (5.399,46)
INSS a Recolher                                                                              -                       11.663,55
FGTS a Recolher                                                                              -                         1.159,72
Contribuições Sindicais Assist a Recolher               18.601,02                      18.461,02 
ISS a Recolher                                                                              -                 147,90 
TOTAL                                                                                 15.659,62                     31.652,85
8- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS       2020                             2019
Salários a Pagar                                                                              -            3.483,1
13º Salário a Pagar                                                                              -                         7.063,77
Rescisões a Pagar                                                                              -        59.899,22
Provisão para Férias                                                 9.671,58                         7.616,49 
Provisão de Encargos sobre Férias                                    870,44                           685,48 
TOTAL                                                                                 10.542,02                     78.748,08
9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio So-
cial, acrescido do resultado do exercício (Superavit ou Déficit) ocorrido. Os  Recursos da enti-
dade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu    Estatuto 
Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
10 - RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS COM RESTRIÇÃO
RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS COM RESTRIÇÃO
                                                                                                       2020                               2019
RECURSOS COM RESTRIÇÃO   
 ASSISTENCIA SOCIAL                                              168.300,00                      157.140,00 
Convênio Secretaria Municipal de Assistência Social 
- SECOFVI                                                                              168.300,00                     157.140,00 
TOTAL GERAL                                                              168.300,00                      157.140,00
A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER recebeu no exercício de 2020, os seguintes 
recursos oriundos do Poder Público:
a) Convênio SECOFVI (Verba Federal)................................................................R$ 100.300,00
b) Convênio SECOFVI (Verba Estadual)..............................................................R$   35.000,00
c) Convênio SECOFVI (Verba Municipal).............................................................R$   33.000,00
11- RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS SEM RESTRIÇÃO
RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO
                                                                                                       2020                             2019
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS             197.436,25                    157.225,37 
Doações Pessoas Físicas                                               84.734,92                       85.442,87 
Doações Pessoas Jurídicas                                              112.701,33                       71.782,50 
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO               70.512,01                    124.367,88 
Eventos e Bazares                                                               23.053,07                       46.999,30 
Alugueis de Quadra / Casa Peruibe                               16.700,00                        30.167,10 
Crédito de NOTA FISCAL PAULISTA                               30.758,94                      47.201,48 
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 4.197,11                           817,24 
TOTAL GERAL                                                             272.145,37                     282.410,49 
11.1 – RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
                                                                                                       2020                             2019
 Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobilizado                              -                    277.000,00 
TOTAL GERAL                                                                              -                     277.000,00
12- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                       2020                              2019
Custos com Programas e Atividades                             204.142,67                     303.065,46 
Despesas Operacionais                                              342.540,91                    221.680,63
TOTAL                                                                               546.683,58                   524.746,09
13 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES
                                                                                                       2020                              2019
ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             204.142,67                     303.065,46 
Custos com Pessoal                                             201.128,62                     301.900,94 
Custos com Atendimento                                                 3.014,05                         1.164,52 
TOTAL GERAL                                                             204.142,67                     303.065,46 
13.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES – ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
Convênio SECOFVI - Obra Social
TOTAL 

CUSTO ANUAL 
TOTAL R$

204.142,67 
204.142,67 

2020
Quantidade 

de 
Beneficiários
100
100

CUSTO 
ANUAL 

UNITÁRIO R$ 
2.041,43

2019
CUSTO 
ANUAL 

TOTAL R$
303.065,46 
303.065,46 

14 – DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS
                                                                                                       2020                              2019
Despesas Administrativas                                             335.632,52                     215.839,90 
Despesas Bancárias e Financeiras                                 6.908,39                         5.840,73 
TOTAL GERAL                                                              342.540,91                     221.680,63 
15 – As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, no 
exercício, por meio de suas ações e projetos Assistenciais, totalizaram um montante de R$ 
546.683,58
16 -  O beneficio usufruido de quota patronal da previdência social usufruída pela OBRA 
SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER no exercício de 2019, totalizaram um montante de R$ 
48.933,26.
17 - PARTES RELACIONADAS
O OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER não remunera seu Conselho e nem a sua Dire-
toria, conforme previsto na legislação e não  efetuou nenhuma transação ou contratou partes 
relacionadas.
18 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a re-
duzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir ope-
rações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apre-
sentados nos Balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI

PRESIDENTE
CPF: 100.801.758-21

ANDERSON DIAS THIMOTEO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 274.563.688-05
CRC: 1SP193214/O-0

CONTINUAÇÃOä

CONTINUAÇÃOä

data do  balanço      patrimonial.  Quando  aplicável os passivos circulantes e não circulantes 
são registrados  em valor     presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a 
moeda e o risco de cada transação. 

Provisões - As   provisões   são  reconhecidas,    quando   a   Entidade   possui   uma  obri-
gação     legal  ou  constituída  como   resultado  de   um  evento   passado,  e  é provável  
que  um recurso      econômico  seja  requerido  para  saldar  a  obrigação.  As  provisões  são 
registradas tendo como      base as melhores estimativas do risco envolvido.
Recursos Públicos – Os  recursos   públicos recebidos   são  classificados como Recursos 
com Restrição e são aplicados  especificamente   no custeio  dos projetos a que se referem. 
Os  projetos são segregados  como Assistencial de acordo com a sua natureza.

Você pode acreditar

Você pode acreditar



Terça-feira, 2 de março de 2021

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:

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, 2 de março de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
Para vender é preciso anunciar.

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

F: Anuncie: 4057-9000

DANILO OLIVEIRA ROSA e AMANDA DA SIL-
VA MIRANDA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, instalador automotivo, 
nascido em Diadema - SP, aos 20/04/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAFAEL 
ROSA e de SANDRA DA SILVA OLIVEIRA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, 
aos 13/07/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ERALDO RUFINO DE MIRANDA e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA;

IGGOR FELIPE DE LIMA MOREIRA e LUCAS 
ARIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente juridico, nascido em Diadema - SP, 
aos 30/05/1997, filho de JOSÉ MOACIR DE 
LIMA MOREIRA e de ELIANE DE SOUZA 
LIMA MOREIRA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, professor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 02/11/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARCOS PAULO 
DUTRA DE ALMEIDA e de ADRIANA NEGRI 
DO NASCIMENTO ARRUDA;

MARCELO PEREIRA LACERDA e VANUSA 
SOARES DOS SANTOS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de marmoraria, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 13/08/1971, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OSVALDO LACERDA 
e de JACIRA PEREIRA LACERDA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Diadema 
- SP, aos 14/01/1983, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ GAMA DOS SANTOS e de 
NEUZA SOARES DOS SANTOS;

FRANCISCO ALESSANDRO PEREIRA MA-
CIEL e ÉVELLYN BATISTA DE ALMEIDA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, operador de loja , nascido em MA-
RANGUAPE - CE, aos 19/01/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ‘ e de FRANCISCA 
AURILENE PEREIRA MACIEL; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
operadora de caixa , nascido em DIADEMA 
- SP, aos 18/05/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de APARECIDO DE ALMEIDA e de 
DIRCE BATISTA;

MARCIO MARQUES DE MOURA e LUZIA 
SANTANA DE OLIVEIRA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, fundidor, 
nascido em Escada - PE, aos 01/09/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MARQUES DE MOURA e de JOSEFA MARIA 
DE MOURA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido 
em Dom Basílio - BA, aos 28/05/1981, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO 
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e de MARIA DAS 
GRAÇAS SANTANA DE OLIVEIRA;

SANDRO GIOVANNETTI e PRISCILA APA-
RECIDA KATAYAMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cuidador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/12/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDUAR-
DO GIOVANNETTI e de IRACI DE PAULA GIO-
VANNETTI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, tecnica de enfermagem, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/01/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JURAN-
DIR KAZUMI KATAYAMA e de MARIA DO SO-
CORRO BEZERRA RODRIGUES KATAYAMA;

UBIRATÃ JEREMIAS DE MORAIS e ROSANA 
ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, taxista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1979, 
residente em Diadema - SP, filho de AILTON 
LEITE DE MORAIS e de ELISABETH JERE-
MIAS DE MORAIS; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, divorciado, artesã, nascido 
em Altonia - PR, aos 21/11/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANILDO ALVES DOS 
SANTOS e de ROSA INÁCIO DOS SANTOS;

DIEGO FELIPE DE SOUZA e PALOMA GO-
MES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON 
PEREIRA DE SOUZA e de ROSANA FELIPE 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancária, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 20/08/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
AILTON GOMES DOS SANTOS e de GIOVA-

NA DIAS FREITAS SANTOS;

WALLISSON FERREIRA DA SILVA e PALOMA 
APARECIDA DO NASCIMENTO FERREIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em Santa Terezi-
nha de Goiás - GO, aos 16/10/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LEOMÁRIO 
DA SILVA e de JOSÉLIA DOS SANTOS FER-
REIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, atendente, nascido em 
São Paulo - SP, aos 09/05/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SONALDO 
MARQUES FERREIRA e de MARIA APARE-
CIDA DO NASCIMENTO;

MARCOS JUVENAL DOS SANTOS e MARIA 
DA GUIA DO NASCIMENTO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/11/1953, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO JOSÉ DOS SANTOS e de AMELIA 
SEVERIANO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, aposentada, nascido em 
Campina Grande - PB, aos 11/05/1959, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
LOURENÇO DO NASCIMENTO e de JOSEFA 
MARIA DO NASCIMENTO;

VALDICK DE ARAUJO ALMEIDA e LÊDA 
SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, piscineiro, 
nascido em Boa Vista do Tupim - BA, aos 
05/06/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NELSON DE JESUS ALMEIDA e de 
ISTELINA DE ARAÚJO ALMEIDA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Boa Vista do Tupim - BA, 
aos 07/01/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL LORETO DE OLIVEIRA e de 
NEIDE SILVA DE OLIVEIRA;

MOURIVAL DE ARAUJO ALMEIDA e JÔSE 
DA SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, autonomo, 
nascido em BOA VISTA DO TUPIM - BA, aos 
14/06/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NELSON DE JESUS ALMEIDA e de 
ISTELINA DE ARAUJO ALMEIDA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em BOA VISTA DO TUPIM - BA, 
aos 06/06/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NELSON DIAS DE OLIVEIRA FILHO 
e de GILDA DA SILVA PASSOS;

DEMIS LUCAS e MARLI DONATANGELO 
RODRIGUES, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 18/12/1980, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO 
LUCAS e de TERESA DE JESUS PEREIRA 
LUCAS; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, divorciado, cabeleireira, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 29/09/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DERMI-
VALDO LIMA RODRIGUES e de MARILDA 
DONATANGELO RODRIGUES;

ODÉCIO FERREIRA DA SILVA e MARILENE 
APARECIDA MARQUES SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, pintor, nascido em Guaíra - PR, aos 
03/04/1959, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO FERREIRA DA SILVA e de CAR-
MELITA ALVES FERREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, estudante, 
nascido em Apucarana - PR, aos 08/02/1959, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
MARQUES e de NOEMIA MARQUES;

TADEU DE OLIVEIRA FERNANDES e GISLAI-
NE DOS REIS MAGNO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, 
nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR 
GARCIA FERNANDES e de VERA LÚCIA DE 
OLIVEIRA FERNANDES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de 
enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ISAC DOS REIS MAGNO e de DORALICE 
DOS REIS MAGNO;

GABRIEL COELHO VIEIRA DOS SANTOS 
e LUIZA CAROLINA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SERGIO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS 
e de ANA MARIA DA SILVA COELHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista de drogaria, nascido em Diadema 
- SP, aos 20/12/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ JOSÉ DOS SANTOS e de 
TERESA CARDOSO DE SÁ DOS SANTOS;

JOSÉ ALVES DA SILVA e ANTONIA LÚCIA 
MOREIRA MATOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nas-
cido em Elesbão Veloso - PI, aos 25/03/1962, 
residente em Diadema - SP, filho de HELVÍDIO 
ALVES DA SILVA e de MARIA DE LOURDES 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, confeiteira, nascido 
em Ipueiras - CE, aos 08/06/1972, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ MOREIRA 
MATOS e de ANTONIA DE MARIA MOREIRA 
MATOS;

ALLYSON DE ASSIS PELLEGRINI RAFAEL e 
THAINARA LORRANA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente: , solteiro, operador de produção, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1990, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de ARNALDO 
DE ASSIS RAFAEL e de MARINA DAS GRA-
ÇAS PELLEGRINI RAFAEL; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Santo André - SP, aos 
17/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de IVANILDA MARIA DOS SANTOS;

LUAN SANDERI DOS SANTOS e MARIANE 
ALVES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido 
em Passo Fundo - RS, aos 19/05/1999, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de LUIS CAR-
LOS DOS SANTOS e de MARINA SANDERI 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 02/08/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ VALDENOR PEREIRA e de 
MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA;

RAFAEL ALVES PEREIRA e ANNY KAROLINE 
ANTUNES CARVALHO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 23/12/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSE VALDENOR PEREIRA e 
de MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireira, nascido em JUAZEIRO - BA, aos 
25/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DENIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO e de 
CRISTIANA ANTUNES DA CRUZ CARVALHO;

MARCIANO FELIX DA SILVA e DAIANE GON-
ÇALVES E SILVA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços 
gerais, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 06/11/1986, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ELIAS FELIX DA SILVA e de MARIA 
DAS GRAÇAS DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de limpeza, nascido em Santo André - SP, 
aos 26/01/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de FRANCISCO PEREIRA E SILVA e de 
GILDETE GONÇALVES DOS ANJOS;

LEONARDO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA 
e JADE LUANA DIAS SIQUEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GERALDO BENTO DE ALMEIDA FILHO e 
de NEIDE ALVES DE JESUS ALMEIDA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Santo André 
- SP, aos 19/05/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDIVALDO RODRIGUES DE 
SIQUEIRA e de REGIANE CRISTINA SILVA 
DIAS;

FÁBIO HENRIQUE SALES DE SOUZA e ISA-
BELLY MATOS ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM 
MARTINS DE SOUZA e de MARIA DO SO-
CORRO SALES; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 12/03/1999, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de MAURO RIBEIRO ALVES 
e de JUSSARA MATOS PIMENTEL ALVES;

ANTONIO HENRIQUE GUILHERME DE MES-
QUITA e JANAINA DA SILVA AURELIANO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, galvonizador, nascido em Poção de 
Pedras - MA, aos 11/07/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIA GUILHERME 
DE MESQUITA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, bancária, nascido em 
São Paulo - SP, aos 14/07/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO AURELIANO 
NETO e de JOSEFA SEVERINA CARDOSO 
DA SILVA;

WELSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO  e 
JENIFFER MARIA MENDES DA CONCEIÇÃO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, operador de maquina, nascido em 
URUÇUCA - BA, aos 07/05/1987, residente 
em DIADEMA - SP, filho de OSIAS GOMES 
CONCEIÇÃO  e de COSMIRA BERTOSO 

DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, autonomo , nascido em 
Diadema - SP, aos 17/01/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AERTON MONTEI-
RO DA CONCEIÇÃO e de MARILDA MARIA 
MENDES;

LUCAS RODRIGUES DE LIMA  e ADRIELI 
JUCILIANI  SAVAZZI VELINI , sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, pro-
tético dentário, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 07/07/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DONIZETTI 
DE LIMA e de DALBINA DE FATIMA RODRI-
GUES LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, enfermeira , nascido em 
DOLCINÓPOLIS - SP, aos 06/08/1990, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO 
VELINI  e de INÊS SAVAZZI VELINI ;

ALEX APARECIDO ALVES e JENNIFER NI-
COLE NOGUEIRA DIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Santa Cruz das Palmeiras - SP, aos 
11/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CELSO ALVES e de MARIA DE LOURDES 
DA SILVA ALVES; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 18/06/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FABRISIA NOGUEIRA 
DIAS;

RUAN RODRIGUES XAVIER e EDUARDA 
BRIZOTTI DIAS, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/01/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS 
DA SILVA XAVIER e de EUNICE RODRIGUES 
DIAS XAVIER; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 30/07/2001, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de LENILDO 
DOS SANTOS DIAS e de SARAH BRIZOTTI 
DIAS;

MOKCHELES JOSE DA SILVA e MICHELLE 
APARECIDA MADALENA E SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, analista de atendimento, nascido em 
São Joaquim do Monte - PE, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DANIEL JOSÉ DA 
SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
fiscal de caixa, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 05/10/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MADALENA 
SOBRINHO e de FRANCISCA APARECIDA 
SOARES;

MURILO DORIGUELLO FRANCISCO GOMES 
e ARIENE ESTER RIBEIRO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
medico veterinario, nascido em São Paulo - SP, 
aos 18/06/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ FRANCISCO GOMES FILHO 
e de MARIENE DORIGUELLO FRANCISCO 
GOMES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancária, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 07/04/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSCAR 
DA SILVA RIBEIRO e de MARIA ESTER DE 
ALMEIDA RIBEIRO;

LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA e 
ELAINE ROSA PAVIONE, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, 
nascido em Valinhos - SP, aos 28/10/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de ROSILDA 
RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, analista de 
RH, nascido em Säo Bernardo do Campo - SP, 
aos 25/06/1985, residente em Diadema - SP, 
filho de ELIO NERIO PAVIONE e de DIRENE 
ROSA SANTOS;

SAMUEL ALVARENGA DA SILVA e CIBELE 
PAULINO, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, divorciado, ajudante geral, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/07/1988, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSIAS 
FERREIRA DA SILVA e de MONICA RUTH DE 
ALVARENGA BRITO SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 19/03/1986, residente em Diadema - SP, 
filho de APARECIDA PAULINO;

HIAGO ALEX DA SILVA SANTOS e CICERA 
DA SILVA MELO, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, promotor, nascido 
em Diadema - SP, aos 13/07/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL LUIZ DOS 
SANTOS e de MARIA APARECIDA DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, assistente social, nascido em Diadema - SP, 
aos 26/09/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CICERO DA SILVA MELO e de JACIRA 
DE MOURA DA SILVA MELO;

DANILO RODRIGO BASTOS FERNANDES e 
MARIA JULIA FRANCISCA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Diadema - 
SP, aos 08/11/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de WELLINGTON APARECIDO 
MARQUES FERNANDES e de ADRIANA DIAS 
BASTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/01/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FRANCISCO DA SILVA e de ANA JANUARIO 
DA SILVA;

PEDRO GUSTAVO BALBINO BORGES e 
BEATRIZ DA SILVA SOPRAN SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de suporte, nascido em São Paulo - 
SP, aos 25/04/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARCO ANTÔNIO BORGES 
e de ANAMARES BALBINO BORGES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenadora administrativo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 02/10/1998, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de GENILSON 
DE LIMA SOUZA e de ROSELI CRISTINA DA 
SILVA SOPRAN;

LUCAS FERNANDES VIEIRA e DÉBORA 
SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em Santo André - SP, aos 
15/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALTER VIEIRA e de NEUSA PEREIRA 
FERNANDES VIEIRA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, téc. enfermagem, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/04/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de APARE-
CIDO DE OLIVEIRA e de MARIA DOS ANJOS 
SOUZA SILVA;

CARLOS ALBANO PARDINHO DOS REIS e 
TATIANE APARECIDA DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, di-
vorciado, operador logistico, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 11/01/1966, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALBANO QUEIROZ 
DOS REIS e de MARIA EFIGENIA PARDINHO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, cozinheira, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 30/04/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de TANIA APARECIDA DOS SANTOS;

SAUL JORGE MACHADO e FERNANDA 
CRISTINE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, 
nascido em Santo André - SP, aos 13/09/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EFRAIM 
JOSÉ MACHADO e de RAQUEL JORGE MA-
CHADO; e a pretendente: , solteiro, nascido 
em Diadema - SP, aos 16/01/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO AN-
TONIO DA SILVA e de NEUZA DE ALMEIDA 
SILVA;

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS e GABRIEL-
LE APARECIDA DE ARAUJO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, moto-
boy, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 28/09/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ ARGEU ALVES DOS SANTOS 
e de IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de vendas, nascido em São Paulo 
- SP, aos 28/05/2002, residente em Diadema - 
SP, filho de CELSO ABRAHÃO DE ARAUJO e 
de ROSANA RAIMUNDO DE ARAUJO;

JORDAENES DA SILVA PEREIRA  e BEATRIZ 
MOUTINHO BRITO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, autônomo 
, nascido em FIRMINO ALVES - BA, aos 
11/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO NERES PEREIRA e de VALMIRA 
MACENA DA SILVA ; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido 
em GUARULHOS - SP, aos 06/11/2002, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de ROQUE 
IVAN MOUTINHO DA SILVA  e de MARINALVA 
OLIVEIRA BRITO ;

DOUGLAS ALVES PEREIRA e LAIS INACIO 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 19/06/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSE PEREIRA SOBRINHO e de 
LINDINALVA ALVES DA SILVA PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista geral, nascido em Diadema - SP, 
aos 26/06/1996, residente em SÃO PAULO - 
SP, filho de AMADEU FRANCISCO DA SILVA 
e de GILVANA LUIZA INACIO DA SILVA;


